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בית יהדות אתיופיה בבאר שבע –מרכז שבו בנים   

 
מרכז "שבו בנים בית יהדות אתיופיה" הוא מרכז קהילתי ורוחני שמנוהל על ידי עמותת בית הכנסת "שבו בנים". 

עיריית באר שבע, הסוכנות היהודית, קרן היסוד לישראל, קרן ביוזמה משותפת של  1992המרכז הוקם בשנת 
רש"י, קהילות יוצאי אתיופיה בעיר באר שבע, ובאדיבותו של מר אלברט פון שפרינגר וידידי ישראל -סאקט"א

 ).2016-ליכט ב-משווצרייה וגרמניה (המידע על המרכז מתוך אתר המרכז ומתוך ראיון עם מנהלת המרכז תמר שמשי
 

 עובד בשיתוף פעולה עם אגף הרווחה בב"ש ומטרותיו הן כדלהלן:המרכז 
 מתן שירותים קהילתיים לבני הקהילה האתיופית בבאר שבע. -
 הייחודיים של בני הקהילה במישור התרבותי, החינוכי והרוחני. מתן מענה לצרכים -
 קידום בני הקהילה וסיוע בשילובם בחברה הישראלית. -
והקמת שיתופי פעולה עם ארגוני מתנדבים, סטודנטים, קרנות ובתי עסק מקומיים לסיוע טיפוח מאגר מתנדבים  -

 בקידום מטרות העמותה.
 שימור המורשת והמסורת האתיופית וטיפוח הזיקה של בני הדור הצעיר אליה.[ -
 

פעילות המרכז  במרכז יש היום בית כנסת, מקווה טהרה, אולם שמחות, גן ילדים, חדר מחשבים ומספר חדרי פעילות.
 כוללת:

מסיבות ואירועים ייחודיים לבני הקהילה באולם השמחות עבור הקהילה המקומית. הערה: בראשית הקליטה בארץ  -
נהגו העולים לקיים את האירועים המשפחתיים בחצרות הבתים, והדבר יצר מתח מעיק עם השכנים. אולם השמחות 

 נועד לתת מענה לצרכי העולים בתחום זה.
 גי העשרה וקורסים לילדים, נוער ומבוגרים.חו -
 מעון יום בפיקוח משרד הכלכלה ורשת מעונות יום נאות מרגלית. -
פעילות העשרה להורים וילדים המופעלת על ידי פרויקט פאקט של הג'וינט והמחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית  -

בית, וחוגים שונים, כגון: חוג חיות, חוג יצירה בעיריית באר שבע. הפעילות כוללת שעת משחק חופשי והכנת שעורי 
 וחוג מוסיקה.

מרכז קדרות וקרמיקה שהוקם בסיוע עמותת יחדיו. במקום מתקיימים חוגי קרמיקה ופיסול המשלבים בין מוטיבים  -
 אתניים מסורתיים לבין אמנות עכשווית. חלק מהעבודות מוצע למכירה. 

 לית קהילתית בעיריית באר שבע, מפעיל במקום גם מועדון נשים רוקמות.המרכז, בשיתוף המחלקה לעבודה סוציא -
 במקום מופעל גם מרכז גישור מעניק שירותים בחינם. -
הוקם במרכז חדר מורשת  2006-במרכז מתקיימים סיורים וסדנאות לקבוצות להכרת התרבות והמורשת האתיופית. ב -

ציורים, פסלים, כלי נגינה ועוד. היוזמת והרוח  –מהווי יהדות אתיופיה יהדות אתיופיה, ומוצגים בו פריטים מסורתיים 
החיה סביב הקמתו היא ראומה טשרניחובסקי, שליקטה פריטים שונים מבני הקהילה בעיר. בשל בעיות תקציביות חדר 

 המורשת אינו נגיש ביומיום, ונפתח בתיאום מראש בעיקר לקבוצות.
 
 
 


