
תרבות יהודית- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותמטרה

מחלקת חינוך חברתישנתי משפחות בפרוייקט אישי15+ שלושה יישובים שותפים בפרוייקט קבוצתי אישי+שותפות בפרוייקט שחק קבוצתי

3שלוש שבתות של יישובים שונים מהמועצה בשומריהשבתות אירוח בשומריה לבני מצווההעמקת הזהות היהודית בשנת מצווה
קיבוץ , מחלקת חינוך חברתי

שומריה

שנתי(ליישובים שהשתתפו בפרוייקט קבוצתי)שלושה סיורים סיורים בירושלים לבני מצווה

שיעורי תורה ביישובים
ובדביר וגבעות  (נשים)גבעות בר , שיעור שבועי לאורך השנה בבית קמה

(גברים)בר 
נציגי יישובים, רבני היישוביםשנתי

-העמקת הזהות היהודית וחיבור לארון הספרים היהודי

קהילתי
4ך עם שלושה שלבים"חידון תנך משפחות"חידון תנ

קיבוץ שומריה3 נשים150לפחות ך לנשים"יום עיון בתנ

רבני המושבים2 ילדים והוריהם50לפחות מושבים' מסיבת סידור לילדי כיתות א

ועדות תרבות ביישוביםשנתי אירועים לקראת חגים ביישובים השונים40לפחות הצגות והפעלות לקראת חגים ביישובים

רכזות ותיקיםשנתישלוש פעילויות לקראת חגים במועדוני הוותיקים השוניםפעילות לקראת החגים במועדוני הוותיקיםהעמקת החיבור למעגל השנה היהודי ביישובי המועצה

נציגי ורבני היישובים4ארבעה מוקדים של הקפותהקפות שניות ביישובי המועצה

שנתימפגש שבועי בגנים בפיקוח הממלכתי דתי במושביםרב גן במושבי יחדיו
גנים בפיקוח ממלכתי דתי 

ביחדיו

ך בית ספרי"חידון תנ
 נציגים מכל בית 6.  בתי הספר היסודיים הממלכתיים במועצה3חידון בין 

ספר
בתי הספר היסודיים2

בתי הספר4(מוסדות חינוך, עובדי מועצה)ביקור הרב בשלושה מוקדים במועצה ביקור הרב הראשי

העמקת הזהות היהודית וחיבור למעגל השנה היהודי 

במוסדות החינוך
מבואות הנגב1'השתתפות של כל שכבת ז'סיור בבית הכנסת בנבטים לשכבת ז

בתי הספרשנתיארבעה מפגשיםמפגשים לקראת חגים עם רב המועצה

בתי הספר בשומריה2הצגה אחת בשני בתי הספרד בתי ספר שומריה"הצגות רב החמ

ישיבת שומריה, מבואות הנגב1ב"השתתפות של כל שכבת ילשמיניסטים' גבורה יהודית'יום 

3 עובדי מועצה60לפחות לעובדי בית המועצה' מרכז קטיף'סיור בחיבור עובדי המועצה לעם ולארץ

שנתימבוגרים/שלושה סיורים בירושלים לנוערקהילה/ ותיקים/ צעירים/ סיורים לנוער

תרבות שומריה3 איש500לפחות מופע מוזיקה יהודית בשומריה

תרבות נבטים3 איש500לפחות מופע קיץ נבטים

נציגי ורבני המושבים4 איש100לפחות מופע סליחות ביחדיוהנגשת תרבות יהודית איכותית לתושבי המועצה

מרכז צעיריםשנתי זוגות במפגש15, ארבעה מפגשיםמפגשים זוגיים במרכז צעירים

מחלקת תרבות3 נשים200לפחות לנשים" מעוררות אהבה"מופע 

האגף לשירותים חברתיים2 זוגות70לפחות לזוגות' בעל כורחו'הצגה 

מחלקת תרבות2 איש350לפחות פסטיבל חיבורים

מחלקת תרבות3 איש350לפחות לנשות המועצה' מתחברות'פסטיבל ייצור חיבורים ושיתופי פעולה בקרב תושבי המועצה

1,4ה.ערכה לכל ותיקפורים וחנוכה- חלוקת ערכות לוותיקים על ידי הנוער 
מבואות , עמותת הוותיקים

מחלקת חינוך חברתי, הנגב


