"עמיתים  – 2.0רשת מנהיגות עולמית"
מידע מפורט אודות התכנית:
"עמיתים  – 2.0רשת מנהיגות עולמית" הינה תכנית תלת-שנתית אשר
תביא את תכניות ועולמות תוכן של עמיות יהודית אל  75מרכזים
קהילתיים ברחבי העולם .התכנית תתבסס על הישגי "עמיתיםFellows-
– רשת מנהיגות עולמית" בה  25מרכזים קהילתיים מ 11-מדינות ייזמו
והפעילו  7פרויקטים עולמיים חדשניים והגיעו לקהל של מעל ל5,000-
חברי קהילה.
אנו מחפשים לגייס קבוצה של  50מרכזים קהילתיים נוספים מכל רחבי
העולם ) 15מצפון אמריקה ,כולל  6מאזור ניו-יורק 15 ,מישראל6 ,
ממדינות חמ"ע 6 ,מאירופה 6 ,מאמריקה הליטינית 2 ,מהמזרח הרחוק
ואוסטרליה( .כל  25המרכזים שכבר משתתפים בתוכנית עמיתים-
 Fellowsמוזמנים לקחת חלק ולהצטרף לתכנית עמיתים .2.0
מטרות
 .1הרחבת הרשת העולמית של מרכזים קהילתיים יהודיים והבאת
תכניות ממוקדות עמיות יהודית אל המרכזים.
 .2מנהיגי מרכזים קהילתיים ירכשו נקודת מבט יהודית עולמית
ויטפחו תחושת אחריות הדדית כחלק מהשתייכות לעם היהודי.
 JCC Global .3תציעה תכניות ומודלים קיימים ,נוסף על שבעת
המודלים של עמיתים  ,1.0שממוקדים בנושא עמיות יהודית,
הניתנים ליישום ולהטמעה במרכזים רבים.
 .4השתתפות של  75מרכזים קהילתיים יהודיים בתכנית ,והגעה אל
קהל יעד של כ 15,000-משתתפים בסך הכל.
 .5הערכת התכנית תעשה על-ידי מעריך חיצוני ותימדד על פי מדדי
הצלחה מוגדרים מראש.
לוח זמנים של התכנית
 - 2017שנה ראשונה
•

במחצית השנייה של  JCC Global ,2016יחד עם הארגונים
השותפים יגייסו  50מרכזים קהילתיים יהודיים חדשים וכן 25
מרכזים המשתתפים בעמיתים .1.0

•

פיתוח מאגר של תכניות ומודלים קיימים שממוקדים בנושא
עמיות יהודית ,אותם ניתן יהיה ליישם ולהטמיע במרכזים

_
12 Moshe Hess St.
Jerusalem 9418513
Israel
_
T: +972-2-625-1265
F: +972-2-624-7767
_
www.jccglobal.org
info@jccglobal.org
_

קהילתיים ברחבי העולם ,כבסיס לבניית שותפויות עולמיות בין
מרכזים.
•

כנס עמיתים  2.0יתקיים באזור ניו-יורק ,נובמבר .2017 ,5-9
במהלך הכנס ,מרכזים יבחרו תכניות עבור קהלי היעד שלהם
ושותפים לבניית שותפויות עולמיות.

•

תחילת תהליך הערכת התכנית על-ידי מעריך חיצוני.

 – 2018שנה שנייה
•

הטמעת תכניות עמיות יהודית ותכניות שותפות במרכזים
קהילתיים.

•

 JCC Globalיעניק תמיכה וליווי לאורך כל שנת הפעילות.

•

מנטורים ילוו ויתנו ייעוץ לקבוצות שותפות לפי הצורך.

•

עידוד וטיפוח רשת המנהיגים העולמית של עמיתים .2.0

•

המשך הערכת התכנית.

 – 2019שנה שלישית
•

הטמעת תכניות עמיות יהודית ותכניות שותפות במרכזים
קהילתיים.

•

 JCC Globalיעניק תמיכה וליווי לאורך שנת הפעילות.

•

מנטורים ילוו ויתנו ייעוץ לקבוצות השותפות לפי הצורך.

•

עידוד וטיפוח רשת המנהיגים העולמית של עמיתים .2.0

•

הכנס השני של עמיתים  2.0יתקיים בישראל ,נובמבר ,17-19
.2019

•

בצמוד לכנס עמיתים  ,2.0יתקיים בישראל הכנס העולמי
העשירי של  JCC Globalשל מרכזים קהילתיים יהודיים ,נובמבר
,19-21

.2019

הכנס

יהיה

פתוח

למנהיגות

המקצועית

והמתנדבת הבכירה של מרכזים קהילתיים מכל העולם וכן
למשתתפי כל תכניות השותפות של עמיתים .2.0
•

סיום תהליך תלת-שנתי של הערכת התכנית.

קבלה לתכנית – קריטריונים
•

מרכז קהילתי יהודי המחוייב לפיתוח שותפות עולמית עם
מרכזים קהילתיים יהודיים אחרים.

•

צוות מחויב לתכנית הכולל את:
 .1מנהל/ת המרכז;
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 .2נציג/ה בכיר/ה מהועד המנהל )נשיא/ה ,סגן/נית
נשיא/ה או יו"ר/ית של ועדת קשרי חוץ(;
 .3איש/ת צוות אשר ישמשו בתפקיד רכז לטובת השותפות.
•

החלטה חתומה בידי הועד המנהל של המרכז התומכת בתכנית
ומתחייבת לכל פרטיה ,כמפורט בהמשך.

•

קשרים קודמים וניסיון בשותפות עם קהילות מעבר לים יהוו
יתרון.

•

הגשת טופסי מועמדות הכוללים את פרטי המרכז והצוות אשר
ישתתף בתכנית.

•

ראיון קבלה עם נציגי החברה למתנ"סים והתאגדות המרכזים
הקהילתיים וכן נציגים של .JCC Global

•

השתתפות במפגש/י הכנה

קבלה סופית לתכנית מותנית באישור ועדת הקבלה העולמית של
התכנית.
מחוייבות של המרכז הקהילתי
כללי:
 .1מנהל/ת מרכז קהילתי וחבר הנהלה בכיר/ה ישתתפו בשני
כנסים עולמיים.
 .2המרכז הקהילתי יקח על עצמו להטמיע פרויקט שותפות
עולמית העוסק בעמיות יהודית.
 .3קיום תקשורת רציפה עם .JCC Global
 .4המרכז יבחן דרכים נוספות להטמעת תכניות עמיות יהודית
בקהילה.
 .5מחוייבות כספית.
 .6הערכה ,שיווק ופרסום התכנית.
פירוט המחויבויות .אנא קראו בעיון:
 .1מנהל/ת המרכז הקהילתי וחבר/ת הנהלה בכירים ישתתפו בשני
כנסים עולמיים :כנס עמיתים  2.0בניו-יורק 5-9 ,בנובמבר,
 ,2017והכנס השני של עמיתים  2.0אשר יתקיים בצמוד לכנס
העולמי העשירי של מרכזים קהילתיים יהודיים 17-21 ,בנובמבר,
 ,2019בישראל.
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 .2המרכז הקהילתי יקח על עצמו להטמיע פרויקט שותפות
עולמית העוסק בעמיות יהודית:
א.

מנהל/ת המרכז יבחרו צוות אשר יוביל את הפרויקט
במרכז )דרישת סף :ידיעת השפה האנגלית( ,בהובלת
רכז/ת מקומיים ,אשר יקדישו מספר מינימאלי של שעות
כפי שיוגדר על-ידי התוכנית.

ב.

הרכז/ת יהיו אחראים על קיום קשר רציף עם השותפים
בפרויקט ,כולל קביעת שיחה חודשית בין השותפים,
ומשימות נוספות כנדרש.

ג.

אנשי צוות המרכז יהיו זמינים לקיים תקשורת רציפה עם
השותפים לפרויקט ,כולל שיחת וידאו חודשית.

ד.

הפרויקט יתוקצב על-ידי המרכז )ראו סעיף תקציבי(.

 .3קיום תקשורת רציפה עם .JCC Global
א.

מחויבות של מנהל/ת המרכז הקהילתי וחבר/ת הנהלה
בכירים להשתתף פעמיים בשנה בשיחת ועידה של JCC
 Globalלעמיתי התכנית.

ב.

כל פרויקט שותפות יבחר נציג/ה מאחד המרכזים
השותפים

בפרויקט

אשר

ישמשו

כרכז

השותפות

לתקופה שלא תעלה על שנה )תפקיד זה יכול לעבור בין
המרכזים השותפים( .הנציג/ה ישוחחו אחת לחודש ,לכל
הפחות ,עם מנהל התכניות של  ,JCC Globalיעדכנו על
מצב השותפות ויקבלו ליווי לפי הצורך.
ג.

בנוסף JCC Global ,יציע שיחות התייעצות והעשרה
תקופתיות ) 3עד  4פעמים בשנה( ,לפי תחומי עניין
ושותפות ,לאנשי המקצוע של המרכזים.

 .4המרכז יבחן דרכים נוספות להטמעת תכניות עמיות יהודית
בקהילה.
 JCC Globalיעודד מרכזים קהילתיים להטמיע תכניות עמיות
יהודית נוספות בקהילה ובמחלקות השונות של המרכזJCC .
 Globalיספק מקורות ידע וקוים מנחים עבור תכניות ופעילויות
בעלות פוטנציאל להרחיב את נושא העמיות היהודית במרכז.
 .5מחוייבות כספית.
א.

מחייבות

כספית

לעמיתים 2.0
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של

מרכזים

חדשים

המצטרפים

 .iתשלום על סך  ₪ 10,000לשנה אל ,JCC Global
למשך שלוש שנים –  .2017-2019סכום זה יכסה
חלק מהוצאות התכנית לרבות השתתפות שני
עמיתים בכנסים העולמיים ,הראשון בניו-יורק5- ,
9

לנובמבר,

,2017

והשני

בישראל,

17-21

לנובמבר 2019 ,והוא הכנס העולמי העשירי
למנהלי מרכזים מכל העולם )התשלום יכסה
טיסות ,לינה על בסיס חצי פנסיון וכל חלקי תכנית
הכנס(.
 .iiהתחייבות להקצות ) ₪ 10,000לכל הפחות(
בשנה ,למשך שלוש שנים ,ליצירת פרויקט
שותפות עולמי בנושא עמיות יהודית.
 .iiiבנוסף

להתחייבויות

אלו,

ובהתאם

להיקף

הפרויקט שיוצע ,מימון נוסף ממקורות שונים לשם
פיתוח הפרויקט – החל משירותים ותשלומים של
המשתתפים בפרויקט ועד לתרומות פרטיות וגיוס
כספים מקרנות.
ב.

עבור מרכזים אשר השתתפו בעמיתים  1.0ומעוניינים
להמשיך בעמיתים 2.0
 .iתשלום על סך  ₪ 14,000לשנה אל ,JCC Global
למשך שלוש שנים –  .2017-2019סכום זה יכסה
חלק מהוצאות התכנית לרבות השתתפות שני
עמיתים בכנסים העולמיים ,הראשון בניו-יורק5- ,
9

לנובמבר,

,2017

והשני

בישראל,

17-21

לנובמבר 2019 ,והוא הכנס העולמי העשירי
למנהלי מרכזים מכל העולם )התשלום יכסה לינה
על בסיס חצי פנסיון וכל חלקי תכנית הכנס( .כמו-
כן JCC Global ,יכסה עד  50%מהוצאות כרטיס
הטיסה של כל אחד משני העמיתים המשתתפים
בכנסים העולמיים.
 .iiהתחייבות להקצות ) ₪ 10,000לכל הפחות(
בשנה ,למשך שלוש שנים ,ליצירת פרויקט
שותפות עולמי בנושא עמיות יהודית.
 .iiiבנוסף

להתחייבויות

אלו,

ובהתאם

להיקף

הפרויקט שיוצע ,מימון נוסף ממקורות שונים לשם
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פיתוח הפרויקט – החל משירותים ותשלומים של
המשתתפים בפרויקט ועד לתרומות פרטיות וגיוס
כספים מקרנות.
 .6הערכה ,שיווק ופרסום התכנית.
א.

המרכז הקהילתי יוסיף את הלוגו של  JCC Globalבכל
חומר פרסומי הנוגע לתכנית השותפות ,כולל אתר
אינטרנט ומדיה חברתית.

ב.

מנהל/ת המרכז הקהילתי וחבר/ת ההנהלה יענו על
שאלוני הערכה תקופתיים.

אי-עמידה בתנאי המחוייבות עלולה להוביל להסרת מועמדותם של
המרכז והעמיתים בכל שלב של התכנית.
מחוייבות של JCC Global
בדומה לתכנית עמיתים  JCC Global ,1.0יוביל את התכנית ויספק
ליווי וייעוץ מתמשכים בנוסף לסיוע כספי שיוגדר מראש.
 JCC Global .1יפתח מאגר של תכניות ומודלים קיימים שממוקדים
בנושא עמיות יהודית ,אותם ניתן יהיה ליישם ולהטמיע במרכזים
קהילתיים ברחבי העולם ,כבסיס לבניית שותפויות עולמיות בין
מרכזים .יהיו שלוש קטגוריות של תכניות:
 .aייבחרו  5תכניות חינוכיות מובנות השמות דגש על עמיות
יהודית ,וביחד עם  JCC Globalיפתחו ויציעו מודל המותאם
לצרכים של מרכזים קהילתיים ברחבי העולם.
 .bתכניות אשר פותחו בעמיתים  1.0וניתנות לשכפול
והטמעה במרכזים נוספים בעולם.
 .cהבאת עמיות יהודית אל המרכז – דרכים נוספות
להטמעת נושא העמיות היהודית במחלקות השונות של
המרכז.
 JCC Global .2יפתח רשמת מנהיגים עולמית של עמיתים 2.0
באמצעות שיחות וידאו ומפגשים אישיים ,יציע שתי הרצאות
בשנה לעמיתים וכן יקיים שיחות התייעצות והעשרה תקופתיות
) 3עד  4פעמים בשנה( ,לפי תחומי עניין ושותפות ,לאנשי
המקצוע של המרכזים.
 JCC Global .3יקיים שיחת טלפון חודשים עם נציג מכל פרויקט
שותפות ,יעניק תמיכה וליווי לאורך כל שנת הפעילות .כמו-כן,
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 JCC Globalיעניק את פלטפורמת התקשורת לכל קבוצת
פרויקט.
 .4מנטורים ילוו ויתנו ייעוץ לקבוצות שותפות לפי הצורך.
 JCC Global .5יתכנן ויבצע את כנס עמיתים  2.0אשר יתקיים באזור
ניו-יורק ,נובמבר .2017 ,5-9
 JCC Global .6יתכנן ויבצע את הכנס השני של עמיתים  2.0אשר
יתקיים בישראל ,נובמבר  .2019 ,17-19בצמוד לכנס עמיתים
 ,2.0יתקיים בישראל הכנס העולמי העשירי של  JCC Globalשל
מרכזים קהילתיים יהודיים ,נובמבר  .2019 ,19-21הכנס יהיה
פתוח למנהיגות המקצועית והמתנדבת הבכירה של מרכזים
קהילתיים מכל העולם וכן למשתתפי כל תכניות השותפות של
עמיתים  2.0ובכך יבטיח הזדמנות מפגש למשתתפים.
 JCC Global .7יעניק סובסידיות השתתפות בכנסים העולמיים
במפורט בסעיף המחוייבות התקציבית )סעיף.(....

•
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