זהות יהודית בחברה רבת תרבויות  -לקראת עתיד משותף!

!Worldwide JCCs- Sharing a United Future
Strengthening Jewish Identity in a Dynamic Society with Multiple Cultures
מטרות:
•
•
•
•
•

חיזוק עם ישראל ,כלל ישראל ותחושת האחריות היהודית.
פיתוח חזון משותף לעתיד.
חיזוק קשרים לישראל וליהדות העולם.
חשיפה לדגמים מוצלחים של שותפות בין מרכזים קהילתיים יהודיים.
התמקדות בנושאי זהות יהודית וריבוי תרבויות בהקשר של העיר חיפה ורב גוניותה.

תכנית הכנס:
ברוכים הבאים!

יום ב' ,ה 19 -בספטמבר ,2005 ,ט'ו אלול ,תשס'ה
18:00 - 8:00

הרשמה/קבלת המשתתפים

13:00 - 10:00

סיור בחיפה בחסות עמותת התיירות של חיפה
קבלת חדרים במלון
יום עיון לחברי פרויקט החונכות בחבר העמים

16:00 - 13:30

פגישות איזוריות )דרום אמריקה ,אירופה ,חבר העמים(

17:30 - 16:00

ישיבת הנהלת הקונפדרציה במלון דן כרמל )למוזמנים בלבד(

18:30

יציאה באוטובוסים ממלון דן כרמל לערב הפתיחה
פתיחה חגיגית -מתנ'ס נווה יוסף ,חיפה
'שהחיינו' ,ברכות -אורחי כבוד-ישראל ,ארוחת ערב ,אירוע אומנותי
מחווה לג'רי ספיצר ,נשיא הקונפדרציה
חזרה למלון באוטובוסים
1

מוסיקה לילית במלון דן כרמל
לינה:

מלון דן כרמל/דן פנורמה ,חיפה
מקהל לקהילה

יום ג' ,ה 20 -בספטמבר ,2005 ,ט'ז באלול ,תשס'ה
8:00 – 7:00
7:30

ארוחת בוקר
תפילות :מנין מסורתי או יצירתי

18:00 - 8:00

שולחן הרשמה

9:15 - 8:00

לימוד בקבוצות קטנות של טקסטים יהודיים
בנושא יחסי ישראל תפוצות עם מנחים
אנגלית/צרפתית :ז'אן שרלס זרביב ,אלי גור
אנגלית/ספרית :קרלוס טפירו ,פביאן סקורניק
אנגלית/רוסית :חיים פדר/מיכאל ידוביצקי

11:00 - 9:30

'שיר של יום'

מליאה ראשונה:
שינויים ותמורות ביהדות העולם -הגירה ,התבוללות ,אנטישמיות.
יושבי ראש :יונתן ג'וזף ,נשיא איחוד הקהילות היהודיות באירופה ,אנגליה
נציגה מאמריקה הלטינית
מרצה :פרופ .ברי קוסמין ,אנגליה
מגיבים:
אלן הופמן ,מנכ'ל ,המחלקה לחינוך יהודי ציוני ,הסוכנות היהודית ,ישראל
סטיב שווגר ,מנכ'ל ג'וינט עולמי ,ארצות הברית

12:45 - 11:15

סמינרים ) 4חדרים(
נר מדליק נר -תכנית החונכות בחבר העמים
מנחה :אורנה גרלינגJDC ,
יו'ר :ג'יין גלמןJCCA ,
בראשית -הקמת מרכזים חדשים בעולם
מנחה :דורית רום ,החברה למתנס'ים
המרכז הקהילתי בסביבה רבת תרבויות
מנחה :יואב ברש ,מרכז ציפורי
יו'ר :אמי בוגנים ,הסוכנות היהודית
המרכז הקהילתי כבונה קהילה -התמקדות בילדים
מנחה :מריו איזקוביץ' JDC ,ברצלונה

12:45

הפסקת צהריים -ארוחת צהריים במלון דן כרמל

15:00

יציאה לסיורים לימודיים בחיפה
מסלול  -1אנגלית/רוסית-
2

מסלול  -2אנגלית/ספרדית -
מסלול  -3אנגלית/צרפתית –
18:00
19:30

הגעה של כל הקבוצות למרכז החינוכי ליאו בק :סיור במקום ומעמד סיום היום
יציאה לערב חופשי )מושבה גרמנית(

לינה:

מלון דן כרמל/דן פנורמה ,חיפה

כלל ישראל

יום ד' ,ה 21 -בספטמבר  ,2005י'ז אלול ,תשס'ה

ביום זה יצטרפו לכנס מנהלי מרכזים קהילתיים מישראל ומשלחת של סגני מנהלים מצטיינים מצפון אמריקה
18:00 - 8:00
9:00 -7:00
8:00

שולחן הרשמה
ארוחת בוקר
תפילות :מסורתי/יצירתי

10:30 - 9:00

'שיר של יום'

מליאה שניה:
מגע רופף :חיזוק הקשרים של עם ישראל

הצגת הנושא באמצעות תיאטרון בהפקת מיוחדת של הסוכנות היהודית עם
האומנית ג'ויס קליין ושחקנים.
יושבי ראש :הרייאט רוזנטל ,נשיאה בדימוס  ,WCJCCארצות הברית
נציג ממכסיקו
מנחה :רחל כורזים ,הסוכנות היהודית
מגיבים:
אשר אוסטרין ,מנהל מחלקת חבר העמים ,ג'וינט עולמי ,ישראל
דוד סעדה ,מנכ'ל  , FSJUצרפת
ויקטור וייסמן ,נשיא המרכזים באמריקה הלטינית ,ארגנטינה
11:00 - 10:30

הפסקת קפה

12:30 - 11:00

סמינרים ) 4קבוצות(
כלל ישראל -המרכז הקהילתי כמחזק של עם ישראל
מנחה :אווה הלחמי ,הסוכנות היהודית
המרכז הקהילתי כמקום לחדשנות ויישוג ) (OUTREACH
מנחה :רוברט דג'רסי ,בולגריה
נוער וסטודנטים -כיצד נביא אותם אל המרכז?
מנחה :ויקטוריה דולבורדWUJS ,
3

תרבות ואמנות כגשר וקשר
מנחה :אורי סטריזובר ,מתא'ן

13:45 - 12:45
15:15 - 14:00

ארוחת צהריים

מליאה שלישית:
ישראל היום -עדכון בנושאים פוליטיים ,חברתיים וכלכליים

יושבי ראש:
נציג מגרמניה
סוזאן גרנט ,חברת הנהלה בכירה  ,JEWISH CAREאנגליה
דוברים:
יונה יהב ,ראש העיר ,חיפה
מרצה אורח :עיתונאי
17:00 - 15:30

סמינרים ) 5קבוצות(
הבאת ישראל אל המרכז הקהילתי בתפוצות
מנחה :אליהו שאול ,הסוכנות היהודית
אסתלה קלינסקיCLAM ,
התחדשות יהודית במרכז הקהילתי
מנחה :אלי גור ,החברה למתנס'ים
חורחה רוזנטלFACCMA ,
קשרי מרכז אל מרכז-שותפות 2000
מנחה :רבקה שטרן ,מחלקת ישראל ,הסוכנות היהודית
הנהלות ואנשי מקצוע -כיצד נחזק את השותפות?
מנחה :ארתורו באך ,החברה למתנס'ים
פיתוח הנהלות למרכזים קהילתיים בישראל -מפגש לחברי דירקטוריון החברה
למתנס'ים ועמיתים מחו'ל )למוזמנים בלבד(
מנחות :דורית רום ,החברה למתנס'ים
שלומית שולוב ברקן ,מרכז ציפורי

17:30-19:00
19:00 -17:30

זמן חופשי
ישיבת הנהלת התאגדות המרכזים הקהילתיים )למוזמנים בלבד(
ישיבת הנהלת החברה למתנס'ים )למוזמנים בלבד(

19:00

יציאה מהמלון באוטובוס
חיפה מארחת-
ערב תרבותי בחסות עיריית חיפה ואוניברסיטת חיפה במוזיאון הכט
ארוחת ערב חגיגית
מוסיקה לילית במלון דן כרמל
4

לינה:

דן כרמל /דן פנורמה ,חיפה

לקראת עתיד משותף!

יום ה' ,ה 22 -בספטמבר ,2005 ,י'ח אלול ,תשס'ה

 5:30בבוקר!

אפשרות ליציאה לסיור סליחות וזריחה ,בסיום תפילה יצירתית
)חזרה עד  8:00בבוקר למלון לארוחת בוקר(.
ארוחת בוקר
תפילוה מסורתית במלון
ארוחת בוקר

10:30 - 9:00

'שיר של יום -סליחות אלול'

9:00 -7:00
8:00

מליאה רביעית:
המרכז הקהילתי היהודי :לקראת עתיד משותף!

יושבי ראש:
רלף גולדמן ,נשיא בדימוס  ,WCJCCישראל
נציגות מחבר העמים
דוברים:
יאיר גלר ,מנכ'ל ,החברה למתנס'ים ,ישראל
אלן פינקלשטיין ,מנכ'ל  ,JCCAארצות הברית
אלברטו סנדריי ,מנהל ג'וינט אירופה ואמריקה הלטינית ,צרפת
מריל וייסמן ,מנהלת דסק צפון אמריקה ,הסוכנות היהודית
הכרזת אמנת הכנס
12:30 - 10:30

סיור לכל באי הכנס :חיפה בראי הרב תרבותיות )דתות ,תרבויות ,המרכז
הקהילתי ותפקידו בגישור על פערים(
מפגש עם סופרים :רב תרבותיות וחינוך לערכים

סיום הכנס :ברכת הדרך
14:30 - 13:00
16:00 - 13:00

ישיבת הנהלה של הקונפדרציה בדן כרמל )לפי הזמנה ,ארוחה צוהריים קלה(
סיור בחיפה בחסות עמותת התיירות

18:00 - 16:00

פגישות אזוריות )דרום אמריקה ,אירופה ,חבר העמים(

5

