הכנס העולמי העשירי של מרכזים קהילתיים יהודיים –
שלישי 10 ,לדצמבר – חמישי 12 ,לדצמבר2019 ,
כנס מקדים :כנס העמיתים  – 2.0רשת מנהיגות עולמית
יום שני 9 ,לדצמבר – שלישי 10 ,לדצמבר) 2019 ,בהזמנה בלבד(
הכנס העולמי העשירי של המרכזים הקהילתיים היהודיים
שלישי 10 ,בדצמבר – חמישי 12 ,בדצמבר2019 ,
מי ישתתף?
מאות משתתפים :מנהלים של מרכזים קהילתיים יהודיים ,נשיאי מרכזים קהילתיים יהודיים ,אנשי
סגל בכירים ,מנהיגות מתנדבת בכירה ואנשי צוות בכירים של רשתות מרכזים קהילתיים יהודיים ,
וארגוני גג המשרתים מרכזים קהילתיים יהודיים מ  20-מדינות.
כמו כן ,ישתתפו בכנס בוגרי תכניות העמיתים  1.0ו  - 2.0רשת מנהיגות עולמית.
מדוע חשובה השתתפותכם?

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים פעילים ברשת העולמית של המרכזים
הקהילתיים היהודיים  -למען הבטחת עתיד יהודי משגשג בישראל ובקהילות
יהודיות בעולם .העולם משתנה במהירות וכך גם הקהילה היהודית .מגמות טכנולוגיות
משפיעות על כל היבט של חיינו ,על ההתנהגות האנושית ,ועל מבני המשפחה והחברה .החיים כפי
שאנו מכירים אותם כיום ,משתנים מעבר לכל דמיון .על כן ,בעידן של שינוי מתמיד ,משברים
מתמשכים ומשאבים מוגבלים ,רשתות יכולות לאגם משאבים ולייצר פתרונות חדשים וגמישים של
כישרון אנושי שקשה או בלתי אפשרי למצוא בארגון מקומי אחד .על כן ,ישנה חשיבות רבה
למעורבות והשתתפות ברשת עולמית של עמיתים ושותפים לדרך.
היכן מתקיים הכנס?
מלון קראון פלאזה ,ירושלים
עיקרי התכנית:
•
•
•
•
•

ערב פתיחה הכולל ארוחת ערב ותוכנית עם עמיתים מכל רחבי העולם
מליאה עם חוקרים מובילים אשר יביעו את דעתם על" :פעימת הלב של החיים היהודיים
היום ומחר" ,כולל הצגת פרויקט "העם היהודי ועמיות יהודית באמריקה הלטינית"
"נהר החיים" :סדנא אינטראקטיבית של כל באי הכנס
חשיפה למיזמים עולמיים שמבקשים להתחבר למרכזים בארץ ובעולם -מיצגים וסדנאות
האקתון  :JCC Globalפתרון בעיות ופיתוח  JGlobal Hubsביחד עם מומחים ,חוקרים,
אורחים ויזמים
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•

מושב נעילת הכנס בארוחת צהריים ומליאה באקווריום ישראל :השקת JGlobal Hubs
הצלחנו להשיג מחירים כמעט זהים למחירי !!2015
מלון 113$ :לאדם ללילה בחדר זוגי
השתתפות בתכנית הכנס המלאה 550$ :לאדם

מחיר יומי מיוחד לחברי החברה למתנ"סים והתאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל  120$לאדם

-----------------------------------------------------------------------------------------------כנס מקדים :כנס עמיתים  – 2.0רשת מנהיגות עולמית
בהזמנה בלבד

יום שני 9 ,לדצמבר – שלישי 10 ,לדצמבר2019 ,
מי ישתתף?
עמיתי תכנית עמיתים  2.0המגיעים מ 50-מרכזים קהילתיים מ 15-מדינות בעולם
•
•
•
•

לשם מה?
לחגוג ביחד את העמיות היהודית באמצעות חיבור מחדש עם עמיתים ושותפים לדרך
מרחבי העולם
להעריך את הפרויקטים העולמיים המשותפים -הצלחות ואתגרים
ירושלים ומודל אומת הסטארט-אפ כמודל להשראה והעשרה
לסייע בעיצוב ה - JGlobal Hubs-מודל חדשני להשראה ולמידת עמיתים באמצעות רשת
עולמית שיובילו אותו אנשי מקצוע ומנהיגים יהודיים מרחבי העולם
היכן?
מלון קראון פלאזה ,ירושלים
עיקרי התכנית:

•
•
•
•
•

ארוחת ערב ואירוע פתיחה ב"מפעל"  -פרויקט אמנות שהפך בניין נטוש מהמאה ה 19-
בלב ירושלים למרכז תרבות ואמנות
אומת הסטארט-אפ פוגשת את JCC Global
ביקורים אצל כמה מחברות הסטארט-אפ המובילות בירושלים ,כמודל ללמידה על עקרונות
מנחים ליוזמות חברתיות
להעריך את ההצלחה ולנתח את האתגרים של הפרויקטים העולמיים בתכנית העמיתים
 JCC Global – 2020-2025 JGlobal Hubsתשיק בשנת  2020מודל חדש של JGlobal
 ,Hubsעל בסיס מחקר צרכים שנתי שנערך בחודשים האחרונים .בסדנא נזמין את
החשיבה היצירתית והמשוב שלכם כדי לעזור בעיצוב תכנית שתענה על הצרכים שלם.
עם תום כנס העמיתים ,תוזמנו להצטרף לכנס העולמי ה  10-של מרכזים קהילתיים
יהודיים
לקבלת מידע נוסף ,אנא כיתבו ל info@jccglobal.org
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טיוטת תכנית הכנס
ניפגש בירושלים ,ישראל ,לכנס העולמי היחידי של המרכזים הקהילתיים היהודיים בעולם .אתם
השחקנים המרכזיים של הכנס הזה ,שכן אנו מאמינים שהחכמה ,הידע והניסיון נמצאים בכל מרכז
קהילתי – קטן או גדול ,קרוב או מרוחק .בנוסף ,מומחים ,חוקרים ויזמים מעוררי השראה יוזמנו
להעשיר את ההתכנסות החשובה הזו .להלן טיוטה של התוכנית ,אשר חברי ועדת ההיגוי ימשיכו
לעמול על דיוקה ופיתוחה .אנחנו מזמינים אתכם לשלוח משוב בונה לתכנית הכנס ולהיות חלק
מפיתוחו.

כנס העמיתים  – 2.0רשת מנהיגות עולמית
בהזמנה בלבד

יום שני 9 ,לדצמבר – שלישי 10 ,לדצמבר2019 ,
מטרות:
•
•
•
•

לחגוג ביחד את העמיות היהודית באמצעות חיבור מחדש עם עמיתים ושותפים לדרך
מרחבי העולם
להעריך את הפרויקטים העולמיים המשותפים -הצלחות ואתגרים
ירושלים ומודל אומת הסטארט-אפ כמודל להשראה והעשרה
לסייע בעיצוב ה - JGlobal Hubs-מודל חדשני להשראה ולמידת עמיתים באמצעות רשת
עולמית שיובילו אותו אנשי מקצוע ומנהיגים יהודיים מרחבי העולם

יום שני 9 ,לדצמברREUNION AND UNION 2019 ,
לאורך היום – הגעה של עמיתים מרחבי העולם .אנו מעודדים את העמיתים לבקר את שותפיהם בארץ במהלך
יום זה.
-10:00-17:00

שולחן קבלה ורישום

15:00

צ'ק-אין במלון קראון פלאזה ,ירושלים

18:00

אוטובוסים יוצאים ממלון קראון פלאזה לתכנית הערב

18:30

הגעה לאירוע פתיחת כנס העמיתים ב"מפעל"  -פרויקט אמנות שהפך בניין נטוש מהמאה
ה  19-בלב ירושלים למרכז אמנות ותרבות .תכנית ערב אינטראקטיבית

20:30

אוטובוסים יוצאים בחזרה למלון קראון פלאזה

יום שלישי 10 ,לדצמברINSPIRATION AND EXPLORATION 2019 ,
6:30-8:30

ארוחת בוקר במלון

8:30

יציאה מהמלון
 Start-Up nationפוגשת את JCC Global
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למידה מניסיונן של חברות סטארט-אפ ירושלמיות ,כיצד לאמץ עקרונות מעולם הסטארט-
אפ בעולם היזמות החברתית
13:00

חזרה למלון

13:30

ארוחת צהריים במלון

14:30

הערכת הצלחות ואתגרים ביישום הפרויקטים העולמיים של תכנית העמיתים העמיתים
ד"ר עזרא קופלוביץ' יציג את עיקרי ממצאי המחקר שלו על עמיתים .2.0
עבודה בצוותים על מנת לנתח ולסכם את תכנית עמיתים .2.0
JGlobal Hubs 2020-2025

16:00

בהתבסס על מחקר שנתי JCC ,גלובל תשיק בשנת  2020תכנית חדשה בשם JGlobal
 .Hubsבמפגש זה נבקש את המשוב והחשיבה היצירתית שלכם על מנת לעזור בעיצוב
התכנית כך שתענה על הצרכים שלכם.
17:00

הפסקת קפה וזמן חופשי.

18:30

הצטרפו לפתיחת הכנס העולמי העשירי של המרכזים הקהילתיים

הכנס העולמי העשירי של המרכזים הקהילתיים היהודיים  -שלישי 10 ,לדצמבר –
חמישי 12 ,לדצמבר2019 ,
מטרות:
•
•
•
•

לחגוג את העמיות היהודית באמצעות קשרים עם עמיתים ושותפים לדרך מרחבי העולם
לקדם ולטפח את התנועה העולמית של המרכזים הקהילתיים היהודיים על ידי למידת
עמיתים וקידום ושיתופי פעולה עולמיים
ללמוד ממודל היזמות החברתית בירושלים כמקור השראה ולמידה
להשיק את  - JGlobal Hubsמודל חדש להעשרה ולמידת עמיתים באמצעות רשתות
עולמיות של אנשי מקצוע ומנהיגים

יום שלישי 10 ,לדצמבר2019 ,

THE JCC GLOBAL IMPACT

8:00-18:30

הגעת משתתפים לכנס העולמי ,מלון קראון פלאזה ירושלים

8:00-22:00

שולחן קבלה והרשמה

18:00

קבלת פנים לכל המשתתפים

18:30-21:30

מושב הפתיחה של הכנס העולמי העשירי וארוחת ערב
ארוחת ערב ותכנית עם עמיתים ושותפים לדרך מ  20מדינות שונות

יום רביעי 11 ,לדצמבר2019 ,

FROM PARADIGM TO PRACTICE
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החל מ6:30-

ארוחת בוקר במלון

9:00

מושב הפתיחה :פעימת הלב של החיים היהודיים היום
חוקרים מובילים יחלקו תוצאות של מחקרים חדשים המסייעים להבין את המגמות
המעצבות את החיים היהודיים כיום .משיבים מדור ה  GenXמרחבי העולם יגיבו על
הממצאים.
הצגת ממצאים של שני מחקרים:
עמיות יהודית בדרום אמריקה – הצגת תוצרי פרויקט המחקר Jewish Peoplehood
Latino America
פרופ' יהודה בר שלום וד"ר דני פיינשטיין ,Universidad Hebraica ,מקסיקו
הסקר הרביעי של המנהיגות היהודית באירופה
מרסלו דימנשטיין ,ג'וינט אירופה ,ספרד
ד"ר ג'ונתן בויד ,Institute for Jewish Policy Research ,לונדון ,אנגליה

10:30

הפסקת קפה

11:00

נהר החיים :סדנא אינטראקטיבית
מודל שפותח ע"י זי"ת ,עמק חפר ,אשר יחבר בין החוויות והצמתים האישיים של
המשתתפים לכדי מארג אחד

13:00

ארוחת צהריים במלון

14:30

מושב נטוורקינג עולמי
נפתח את הדלתות לארגונים ויוזמות המחברים קהילות יהודיות ברחבי העולם כדי לפתח
מודלים לעבודה שתעשיר את המתנ'סים והמרכזים הקהילתיים המקומיים

16:30

עמיות יהודית המניעה את הזהות היהודית
ד"ר עזרא קופלוביץ' יציג את ממצאי מחקר ההערכה של תכנית עמיות יהודית וההשפעה
שלה על הזהות היהודית וחיי הקהילה ברחבי העולם .פרופ' הלל שמיד יגיב.

18:30

ארוחת ערב והאקתון גלובלי :פתרון בעיות ויצירת JGlobal Hubs
מושב שיונחה על ידי מומחים ,חוקרים ויזמים מהארץ וחו"ל ,על מנת לפתור בעיות ,לחשוב
בצורה יצירתית ולהביא לתוצאות ,הכל בדרך של הנאה ויצירה.

21:30

לילה טוב!

יום חמישי 12 ,לדצמבר2019 ,

CREATIVE SOCIETIES PURSUE CREATIVE SOLUTIONS

החל מ6:30-

ארוחת בוקר במלון

9:00

אוטובוסים יצאו מהמלון למספר סיורים ברחבי ירושלים

5

ירושלים היא ביתם של מספר חסר תקדים של יוזמות חברתיות וקהילתיות שונות וייחודיות.
הסיורים לא רק ידגישו למידה מהצלחות ,אלא גם יספקו הזדמנות ללמידת עמיתים ,וכמו
כן ,תצוגה מקדימה עבור העתיד הצפון בתכנית JGlobal Hubs
13:00

ארוחת צהריים ונעילת הכנס
השקה של תכנית JCC Global JGlobal Hubs 2020-2025
דברי סיכום וקריאה לפעולה – החוקרים והאקדמאים שהציגו בכנס יסכמו ויציגו כיווני
המשך למחקר.

15:00

אוטובוסים יחזרו למלון
בירכת הדרך

16:00

להתראות
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