תוכנית שריגים
לשנת תשע"ט

אירועים פתוחים
לקהל | כולם מוזמנים!

סדר אחר – לקראת פסח
היכרות מעמיקה עם סדר הפסח המסורתי
ועם הדרכים הרבות והמעשיות שבהן
נוכל לגוון ,לשנות ,לקצר ולאלתר ,כדי
להפוך את האירוע המשפחתי לחגיגה
מחברת ורלוונטית לכל משפחה.
בדרום  -במושב כוכב מיכאל
יום שלישי |  | 2.4.19כ"ו באדר ב' תשע"ט
בצפון  -במושב עין עירון
יום חמישי |  | 4.4.19כ"ח באדר ב' תשע"ט

תיקון שבועות
לקראת שבועות נחגוג יחדיו ,זו הפעם
השנייה ,בבית תנועת המושבים ,בערב
של לימוד ,השראה וחוויה לקראת
שבועות.
יום חמישי | כ"ה באייר תשע"ט | 30.5.19
 | 23.00–19.00בבית תנועת המושבים

'שריגים' היא תכנית של תנועת
המושבים ובני המושבים ,הפועלת
לפיתוח הוויה קהילתית שיונקת מערכי
התרבות היהודית-ישראלית והמורשת
המושבית והתנועתית.
לפרטים ,הצטרפות לתוכניות
ושיתופי פעולה
kehila@srigim.org.il
( 050-6998331חגית)

התכנית מעודדת נשים ואנשים במושב
לבנות יחד תרבות קהילתית מקומית,
מתוך אחריות משותפת לקהילה
ולמגוון התרבותי והאנושי הקיים בה.
הקהילות יטפחו ויחדשו לעצמן
מסורות מקומיות ייחודיות שיונחלו
הלאה לדורות הבאים ,ויגלו בתוך
המגוון האנושי את המשותף והמחבר.
החיבור המעמיק והמתמיד למורשת
ולתרבות יגביר ויחזק את הקהילתיות
על ידי פעילות משותפת ומשתפת
שתשפיע על הקהילה וסביבותיה.

תכנית
שריגים

תכנית 'שריגים' מציעה לפעילים
ולאנשי המושבים מגוון של תכניות
הכשרה ,כלים וידע בשלל נושאים
הקשורים לקהילתיות יהודית-
ישראלית ,ולעיסוק בשאלות עומק
של זהות ,חברה ותרבות.

חממה  -התכנית להכשרת מובילי
קהילה במושבים
תכנית מקצועית להכשרת מובילי קהילה
במושבים מתוך חיבור מעמיק אל המורשת
והערכים המושביים – מקומיים ואל
רעיונות העומק של התרבות היהודית-
ישראלית.
 13מפגשים של לימוד תיאוריות,
התנסות ,מפגשים עם אנשי קהילה ורוח
והכרות עם כלי עבודה מקצועיים.
הקבלה ל'חממה' מותנית במילוי שאלון,
בריאיון אישי לבחינת התאמה ,ובמחויבות
אישית ומושבית ,ומקנה תעודה מקצועית
מטעם 'שדמות' במכללת אורנים.
המושבים שיתקבלו ל'חממה' יזכו במלגת
שכר לימוד מלאה עבור נציגיהם.
ימי שלישי | 21.00–16.30
אחת לשבועיים  -שלושה
מספר המקומות מוגבל

עמיתי קהילה
מפגשי העשרה לבוגרי החממות ולפעילים
מרכזיים במושבים ,שיכללו לימוד מעמיק
של תכנים מעולם התרבות היהודית-
ישראלית ,היכרות עם מגוון רעיונות
מעשיים ותהליכי עומק ושיתוף עמיתים
בפעילויות מושביות משובחות במגוון
נושאים.
המפגשים יתקיימו בימי חמישי אחר
הצהריים-ערב במושבים מארחים.

על הדרך  -סמינר נודד למדב"ים
סמינר מעמיק ומחבר למדב"ים ממושבי
התנועה ,שיעודד אותם להצטרף לתהליכים
הקהילתיים שמובילה תכנית שריגים.
הסמינר יעסוק בעקרונות המושב וערכי
התנועה ,בשאלות של זהות יהודית –
ישראלית ,בתפיסות של קהילה ומקומם של
בני הנוער בתוכה.
הסמינר יהיה סמינר נודד של סיורים,
דיונים ,סדנאות ומפגשים.
הקבלה לתכנית מותנית בראיון אישי
ובאישור המושב.

חוברות תכנים וערכות פעילות:
חוגגים במושבים
תכנית 'שריגים' פיתחה חוברות פעילות
עשירות בתכנים ,רעיונות ומקורות
למועדי ישראל:
חגי תשרי ,חנוכה ,ט"ו בשבט ,פורים,
פסח ,הימים הלאומיים ,שבועות וט' באב.
לפרטים על החוברות ,להזמנה ולהזמנת
השתלמות ,פנו אלינו.

בית מדרש מגשים
תכניות מיוחדות לצעירים יוצאי
המושבים בערים הגדולות.
שמונה מפגשי לימוד ,מדי שלושה שבועות
על זהות ,יהדות ,ישראליות ,מסורת
ומרד ,צדק ,חקלאות ,קהילה ועוד

