הכנס העולמי העשירי של מרכזים קהילתיים יהודיים –
שלישי 10 ,לדצמבר – חמישי 12 ,לדצמבר2019 ,

וכנס העמיתים  – 2.0רשת מנהיגות עולמית (בהזמנה בלבד)
יום שני 9 ,לדצמבר – שלישי 10 ,לדצמבר2019 ,
מי אנחנו?
 :ברחבי העולם ,מרכזים קהילתיים יהודיים הם לב הקהילה היהודית .המרכזים צומחים מהשטח,
מטרתם המשותפת היא המשכיות יהודית באמצעות פעילויות חינוכיות ,תרבותיות ,רווחה חברתית
ופנאי JCC Global .הינו ארגון גג המחבר בין למעלה מ 1,000-מרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי
העולם והוא ארגון מוביל בחינוך לעמיות ומנהיגות יהודית .על בסיס הייחודיות של כל מרכז JCC
 Global,מפתח תוכניות עולמיות שמעניקות השראה ליהודים ולקהילות יהודיות בארץ וברחבי
העולם .על ידי שיתוף רעיונות ומשאבים ועל ידי למידה ,הוראה ,שיתוף פעולה ושותפות ,הקהילות
היהודיות צומחות בכל מקום ומקום וגם מאחדות כוחות על מנת להבטיח את שגשוג העם היהודי
באשר הוא .אין ספק כי כיום JCC Global ,הינה אחת הרשתות הגדולות ביותר בעולם של
מעורבות יהודית.
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.
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היכן מתקיים הכנס?
מלון קראון פלאזה ,ירושלים

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
כנס העמיתים המקדים הוא בהזמנה לעמיתים 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
להציג את ממצאי המחקר של ד"ר עזרא קופלוביץ'
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.
10:00-17:30

שולחן הקבלה והרישום פתוח

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

ארוחת בוקר במלון

7:00-8:00

שולחן הקבלה והרישום פתוח

8:15

יציאה מהמלון למרכז קהילתי בירושלים
שיר של יום
מטרות ותכנית הכנס
נהר החיים :סדנא אינטראקטיבית
תכנית שפותחה בארצות הברית ותוצג ע"י זי"ת ,עמק חפר ,אשר יחבר בין החוויות
והצמתים האישיים של המשתתפים לכדי מארג אחד

11:00

הפסקת קפה

11:30

הערכת הצלחות ואתגרים ביישום הפרויקטים העולמיים של תכנית העמיתים ,והמשך
מעורבות בתכנית החדשה שתושק בJGlobal Hubs - 2020-
ד"ר עזרא קופלוביץ' יציג את ממצאי המחקר של עמיתים  .2.0העמיתים ינתחו ויסכמו את
תכנית עמיתים .2.0

12:30

ארוחת צהריים קלה במרכז הקהילתי

13:30

יציאה למשרדי  Start-Up nation - JVPפוגשת את JCC Global
וונדי סינגר ,מנכ"לית  ,Start Up Nation Centralתציג את האקו-סיסטם של הסטארט-
אפים בירושלים וישראל.

15:00

 Start-Up nationפוגשת את  – JCC Globalשלושה מסלולי סיור ברחבי ירושלים
למידה מניסיונן של חברות סטארט-אפ ירושלמיות ,כיצד לאמץ עקרונות מעולם הסטארט-
אפ בעולם היזמות החברתית.
ירושלים היא ביתם של מספר חסר תקדים של סטארט-אפים ויוזמות 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

18:30

אוטובוסים חוזרים למלון

19:00

לעמיתים :ערב חופשי ,ארוחת ערב עצמאית בעיר או בשוק מחנה יהודה

לאורך היום

הגעת משתתפי הכנס העולמי העשירי של המרכזים הקהילתיים

19:00

משתתפי הכנס העולמי העשירי :עזרה בהתארגנות לערב חופשי וארוחת ערב עצמאית

3

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
להציג את ממצאי המחקר על הקהילות היהודית בדרום אמריקה ואירופה
להשיק את  - JGlobal Hubsמודל חדש להעשרה ולמידת עמיתים באמצעות רשתות
עולמיות של אנשי מקצוע ומנהיגים

יום רביעי 11 ,לדצמבר2019 ,

THE JCC GLOBAL IMPACT

החל מ6:30-

ארוחת בוקר במלון

8:00-22:00

שולחן קבלה והרשמה

9:00

מושב הפתיחה :פעימות הלב של החיים היהודיים היום
שיר של יום
דיונים מונחים בשולחנות על פעימות הלב של החיים היהודיים היום ,ולאחריה יחלקו
חוקרים מובילים את תוצאות מחקרים חדשים המסייעים להבין את המגמות המעצבות את
החיים היהודיים כיום בקהילות שזוכות למעט מאוד פוקוס  -בדרום אמריקה ואירופה:
עמיות יהודית בדרום אמריקה – הצגת תוצרי פרויקט המחקר Jewish Peoplehood
 .Latino Americaשיתוף פעולה בין  ,JCC Globalאוניברסיטת Universidad Hebraica
במקסיקו ו .Metta Saade Foundation-יציגו את מחקרם  -פרופ' יהודה בר שלום וד"ר
דני פיינשטיין ,Universidad Hebraica ,מקסיקו.
הסקר הרביעי של המנהיגות היהודית באירופה – מחקר שנעשה ע"י .JDC Europe
שאלות ותשובות.

10:30

הפסקת קפה

11:00

חדשנות בתוך הקופסא – חלק  – 1בהנחיית )Systematic Inventive Thinking( SIT
חברה ישראלית גלובלית אשר מסייעת ליחידים וארגונים לפתח תרבות של חדשנות,
ועובדת כיום ב 70-מדינות .הסדנא בת שני החלקים ,שהותאמה במיוחד לצרכי המרכזים
הקהילתיים ,תתמקד בפתרון בעיות וחשיבה חדשנית.

13:00

ארוחת צהריים במלון

14:30

חדשנות בתוך הקופסא – חלק 2

16:30

הפסקת קפה
4

17:00

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

18:30

זמן חופשי

20:00-22:00

ערב סיום חגיגי וארוחת ערב במלון
ארוחת ערב ותכנית ערב
תכנית לזכר מארק ראמר
הופעות של בוגרי תכניות עמיתים  ,2.0סיכום וקריאה לפעולה
סיום הערב עם הופעה והרקדה של הורה ירושלים

יום חמישי 12 ,לדצמבר2019 ,
החל מ6:30-

ארוחת בוקר במלון

8:30

אוטובוסים יצאו מהמלון לסיור פלייסמייקינג בירושלים  -גישת ה ( – PlaceMakingיצירת
מקום) -שיטה מעשית לזיהוי פוטנציאל במרחבים ציבוריים והפיכתם למקומות בעלי זהות
ומשמעות ,הנוצרים על ידי האנשים העושים בהם שימוש .השיטה תומכת בתכנון ממוקד
מקום ,המסייע לאתר את האתגרים ,ההזדמנויות והשותפויות הקיימות במרחב ולייצר
התערבויות פיזיות ,חברתיות או תרבותיות לטווח הקרוב ולטווח הארוך.

11:00

אוטובוסים יחזרו למלון :ברכת הדרך

12:00

להתראות
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