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 אחראי.ת מרחב תרבות ומסורת
 

 מעודכן ל:דצמבר 2020

 הגדרה כללית ותחומי אחריות

 אחראי.ת תרבות ומסורת עוסק בפעילויות, אירועים ומסורות, ברוח ובלימוד הקשורים בתרבות היהודית
 והישראלית. מרחב זה נוצר מתוך תחושת אחריות, ומתוך רצון להעמיק בלימוד ובעשייה המקדמת יהדות

 חילונית פלורליסטית ומתחדשת, כאחד מערכי הארגון.

 מטרות
 להעמיק ולהביא לידי ביטוי את ערך היהדות הפלורליסטית המתחדשת1.

 ליצור מרחב קהילתי, המאפשר לתת ביטוי לחגים ומסורות נוספות - הנועד הן עבור חברי הארגון2.
 ובוגרי מג"ל והן עבור הציבור הרחב, מתוך רצון להמשיך ולהגדיל את הקהילה סביב ערכים משותפים

 שימור מסורות קיימות של קהילת הבוגרים3.

 היקף עשייה

 כ-2 שעות שבועיות-
 חברות שוטפת כחבר.ת ועידה, הגעה לפגישות-
 התפקיד דורש גיוס צוות מתוך הבוגרים עבור כל פרויקט או אירוע, אשר ייקח אחריות על אותו-

 פרויקט/אירוע. (מומלץ לעבוד מול הגאנט השנתי ולקבוע מראש כמה זמן לפני כל אירוע יש צורך
 להתחיל לגייס צוות כדי להספיק לעבוד עליו ברצינות)

 בנוסף לגיוס האנשים, האחראי.ת יוודא את עשיית הצוות, יעזור לו להשתמש במשאבי "נגבה" וילווה-
 את הארגון של כל אירוע.

 יכול מאוד להיות שיהיו אירועים שוטפים שלא יידרש אליהם צוות שלם (לדוגמה ערבי בית מדרש)-
 קשר עם תפקידים נוספים:-
 מכיוון שאנו רוצים שחלק ניכר מהמרחב הזה יפנה לא רק אל הבוגרים אלא גם החוצה, יש צורך בקשר-

 הדוק עם אחראי ניו מדיה ואחרי קשרי חוץ
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 עוגני לו"ז

 עשרת ימי תשובה-
 יום כיפור-
 אירוע חנוכה - הדלקת נרות-
 עדלאידע (בשילוב שבת בוגרים במדרשה)-
 ערבי בית מדרש:-

 יש צורך לתכנן פורמט-
 במידה ותיווצר קהילה מומלץ לחשוב על איך משלבים חגים יחד בבית מדרש-

 מבו"ל: פעמיים בשנה - אירוע לימודי, פתוח לחברי הארגון ולקהל הרחב-

 הערות

 שיתופי פעולה: יצירת ושימור שיתופי פעולה עם ארגוני יהדות נוספים הדומים לנו ערכית (בינ"ה,●
 עלמא, 929) -

 מבחינת הרצאות, מרצים וערבי בית מדרש○
 אולי גם הזמנה של חברי הארגון בהנחה לפאנלים או הרצאות של ארגונים אלה○

 רעיונות נוספים אופציונאלים:●
 "להכניס שבת" - לקיחת אחריות על הקבוצה וחלוקת פרשות שבוע, ניתן גם לפרסם חלק○

 מהתכנים באישור הכותבים בדף הפייסבוק של הארגון
 איגוד טקסטים לחברי הארגון / למכירה○
 איסוף מזון לכבוד חגים - בשיתוף עם רכז תחום עשייה חברתית.○

 


