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משלחת הכנס הדו שנתי של ה WCJCC-ואירועי הקונפדרציה
העולמית
סיור מקדים בניו יורק וכנס בינלאומי במיאמי ,ארצות הברית
 1עד  8במאי 2008
יום חמישי  1 -במאי
לפני הצהריים – הגעה למלון בניו יורק ,התארגנות וקבלת חדרים.
צהריים – שיחת אוריינטציה לקראת הסיור המקדים ולקראת הכינוס
במיאמי במשרדי התאחדות המרכזים הקהילתיים היהודיים בצפון
אמריקה .פגישות עם הנשיא אלן פינקלשטיין והסגן ,אלן מן .הרצאה
בנושא כלים למדידת הצלחה במרכזים קהילתיים.
כמו כן ,השתתפנו בטכס יום השואה שארגן השליח לצוות ההתאחדות.
ויציאה לביקור במרכז הקהילתי  – Y 92מרכז קהילתי יהודי חדשני במרחב
קידמה קהילתית במיטבה .סגן מנהל המרכז
עירוני פעיל וסואן.
הקהילתי ,מר מרטי מוסקוביץ ,קיבל אותנו בשמחה ונתן הסברים על
המורכבות הרבה בה פועלת הקהילה ועל הפתרונות היחודיים שמצא
המקום .כמו כן התקיים במקום סיור מקיף.
ערב – ארוחת ערב עם חברי המשלחת ומנכ"ל הקונפדרציה.

יום שישי  2 -במאי
לפני הצהריים – ביקור במרכז הקהילתי היהודי הנמצא ברח'  .14זה
למעשה החלק הדרומי של העיר הכולל בתוכו אוכלוסיות מעורבות ,אשר
כולן ,ללא קשר למוצא ,זוכות לקבל שירות במרכז הקהילתי .המקום עבר
שינויים והתאמות אל הקהילה אשר בתוכה הוא פועל .ממקום שעמד
בפני סגירה לפני כ 12-שנים ,הפך המקום לשוקק חיים ופעיל לאורך
כמעט כל שעות היממה .יש תכניות מיוחדות למשפחות הצעירות אשר
עוברות לגור במקום ומקבלות שירות העונה לצרכים של ההורים ושל
הילדים .הזהות היהודית של המקום נשמרת בקפדנות ובעדינות .נפגשנו
עם הסגל הבכיר לסיור ודיון.
צהריים – סיור באיזור היהודי במקום והכנות לקראת שבת.
ערב – קבלת שבת עם כל חברי המשלחת ועם המארחים הניו יורקים
בבית הכנסת בני-ישורון וארוחת שבת מסורתית במסעדת דרנא עם
אורחים ממרכזים קהילתיים יהודיים בניו יורק.

שבת –  3במאי

בוקר – סיור רגלי בבתי כנסת בסביבה.
צהריים – יציאה בטיסה למיאמי.
ערב – קבלת חדרים במלון אינטר קונטיננטל ,רישום לכנס וקבלת פנים
חגיגית.

2

יום ראשון –  4במאי
לפני הצהריים – יציאה מרוכזת של כל משתתפי המשלחת הבינלאומית
לביקור במרכז הקהילתי מיכאל אן ראסל בצפון מיאמי ,כולל מועדון
היבראיקה במקום .ביקור ו 3-הרצאות מרתקות מפי ס/מנהל המקום,
אחראית על הגיל הרך ורכזת המתנדבים .כמו כן
נפגשנו עם השליח הקהילתי במקום אשר סקר בפנינו את הקהילה,
המחליפה פנים בשנים האחרונות .יש הגירה מאסיבית של יהודים
ממדינות אמריקה הלטינית לכיוון מיאמי .הדבר משפיע באופן מכריע על
התפתחות החיים הקהילתיים של היהודים .ההשפעות הלטיניות ניכרות
בכל .באופי הפעילות ,בצוותים ,בתכנים ,במשתמשים ....בנוסף ניכרת
לעיין ,יותר מאשר במרכז קהילתי צפון אמריקאי ,הזדהות מלאה ,חמה
ואוהדת עם ישראל ועם המקום המרכזי שתופסת ישראל בחיי הקהילה
במקום.
יום העצמאות ,יום הזכרון ,יום השואה – כל אלה בלטו מכל פינה וקיר
במקום ונתנו תחושה של קהילה גאה במסורתה ובשורשיה.
אוירה של יהדות דרום אמריקה.
במהלך הביקור נרקמו שותפויות אפשריות בתחומים שונים ובעיקר
ספורט וגיל רך.
אחר הצהריים –
פורומים ופתיחה חגיגית של הכנס .מרצה מרכזית – פרופ' דונה שללה
נשיאת אוניברסיטת מיאמי ,לשעבר ,שרת הבריאות בממשל קלינטון.
פגישת אורנטצייה של ה WCJCC-עם הרצאה של פרופ' סטיבן כהן אשר
סקר את הזהות היהודית המתחדשת.
ערב – ארוחת ערב של משתתפי המשלחת הבינלאומית עם נציגי
הקהילות השונות .אני סעדתי עם קהילת יוסטון ,טקסס והיה מרתק
לשמוע מקרוב מהצוותים השונים של המרכז הקהילתי היהודי על
פעילותם בשטח .קשר חם נרקם עם הרב יונתן פס ,האחראי על התכנים
היהודים במרכז ביוסטון.

יום שני  5 -במאי
בוקר – הרצאת אורח של מר אבינועם ערמוני ,יו"ר החברה למתנ"סים
וההתאגדות לרגל  60שנה לישראל .חשוב ביותר ומעניין.
לפני הצהריים – מבחר הרצאות וסמינרים.
צהריים – הרצאה מרכזית של דייב ברי זוכה פרס פוליצר.
אחר הצהריים – הצגת פרוייקט  - TRI CENTERפרוייקט המשלב שיתוף
פעולה בין שלושה מרכזים קהילתיים – שלוש קהילות יהודיות בעולם.
זהו סבב שני של הפרוייקט .הפעם זה הרבה יותר מוצלח מן הפעם
הקודמת .עלתה סברה כי הקדמה הטכנולוגית תרמה רבות לשיפור זה.
יש ציפייה להרחבת הפרוייקט.
ערב – ערב תרבות ישראל.
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יום שלישי  6 -במאי
בקר – לימוד עמיתים בנושא מרכזים קהילתיים יהודיים סביב העולם.
אירופה ,קישינב ,בוקרשט ,ארגנטינה.
צהריים – המשך סמינרים ופגישות אישיות עם עמיתים ומקבלי החלטות.
אחר הצהריים – ישיבת הנהלת הקונפדרציה העולמית למרכזים
קהילתיים יהודיים.
ערב – ערב יום הזיכרון .מליאה לכבוד ישראל תוך הצדעה לחללי
מערכות ישראל.
מרצה מרכזי – אבינועם ערמוני ,יו"ר הוועד המנהל.

יום רביעי –  7במאי
פגישות הערכה
מליאת סיכום
תכניות המשך מול מרכזים קהילתיים וקהילות ייחודיות

מסקנות והמלצות:
.1

.2

.3

.4

.5
.6

.7

בתוך הבינאיל הזה הייתה התייחסות מיוחדת ומוצלחת למשלחת
הבינלאומית ועל כך מגיעה תודה וברכה למנכ"ל הקונפדרציה –
הגב' סמדר בר-עקיבא.
יש חשיבות רבה להשתתפות ישראלית בכנס .יש להקפיד לשלב
בין משתתפים ותיקים וחדשים .כמו כן מאוד חשובה השתתפות
של דרגים שונים – החל ממנהלי מרכזים ועד דרג בכיר של
מקבלי החלטות.
תרומת הישראלים בכנס בלטה לעיין .טוב היה להיווכח כי אנו גם
מקבלים וגם נותנים .במיוחד לנוכח העובדה שהכנס נפל על יום
הזיכרון.
בהמשך לסעיף  – 3זו אחת הפעמים היחידות שבה ניתנה במת
הבינאיל לדמות ישראלית בכירה מתחום המרכזים הקהילתיים –
מר אבינעם ערמוני .הדבר חשוב וצריך להוביל להפוך את העניין
לדבר קבוע .כך שבכל כנס כזה יישא דברים בפני הפורום הרחב,
כמרצה מרכזי – ישראלי.
צריך לשקול בחיוב גם תכנית המשך .נסיעה כה ארוכה מצדיקה
תכנית המשך אשר תמקסם את המשאבים.
במסגרת הדוכנים המקצועיים – צריך שיהיה ,במובהק ,דוכן
ישראלי-מקצועי .את ישראל כתיירותית מוכרים שם אך יש מקום
גם להפגנה מקצועית.
בשנים האחרונות הולך ומתפתח מודל בו המשתתפים
הישראלים מגלים סולידריות ושיתוף פעולה .דבר זה לא התקיים
בעבר וראוי לציון .אנו נתפסים הרבה יותר טוב.
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משיחות שהיו לי עם משתתפים צפון אמריקאים )שהרי הכנס
במקורו צפון אמריקאי (...למדתי כי הם רואים חשיבות במשלחת
האורחת ומחכים תמיד למפגש וללימוד.
המשלחת הבינלאומית אף חיזקה את קשריה וקידמה תכניות
אזוריות וביליטרליות .הביניאל אפשר זאת.

