
 

 
 

 

 

 מכון קהילותהכנס השנתי של 
 חינוך, תרבות, חברה –זהות יהודית וישראלית  –פיתוח מנהיגות 

 2018 נובמברב 18-16פראג, 
 

, הכנס מיועד למייסדים .2018 נובמברב 18-ל 16-הבין פראג ב תקיים, שימכון קהילותכנס השנתי של להשתתף בהנכם מוזמנים 

 ותמעורר פעילויות ימוד עמיתים,למפגשי , קבוצתיות סדנאות, והוא יכלול אירופהרחבי בקהילות של מובילים לו למנהיגים

שיהפכו את הביקור בפראג  ,באתרים נבחרים , וסיורמארגונים יהודיים נוספים נציגים סעודת שבת חגיגית בהשתתפות השראה,

   .קהילותהנציגי  שביןקשרים העמקת הלחוויה מיוחדת ומעצימה, ויסייעו ל

   .ליבשותפות עם משרד התפוצות הישרא ארה"במ'חזון' של ארגון  'הקהל'במסגרת מיזם  מכון קהילותידי -עלכנס מאורגן ה

 לתשומת לבכם, הזמנה זו מותנית בהשתתפות פעילה בכנס מתחילתו ועד סופו.  

 תכנית הכנס

בשעה בנובמבר  18-הויסתיים ביום ראשון  ,14:00 בשעה נובמברב 16-שישי היפתח ביום שיתקיים במרכז העיר פראג, י ,הכנס

17:00.  

 European-ה ביוזמת המתכנסת בעיר, ועידת הפסגה של מנהיגי הקהילות היהודיות באירופהנחבור ל הכנסביומו האחרון של 

Council of Jewish Communities ( וארגון הג'וינטJDC) . תקיים מפגש בין נציגי קהילות מתהיה זו הפעם הראשונה בה

יצירתם של קשרים את מטרת המפגש היא לעודד  הישראלים החדשות באירופה, לבין ראשי הקהילות היהודיות הוותיקות.

בגוונים  חייים יהודייםלמען פריחתם של  ,הן יכולות להפרות זו את זובו על האופן  הקהילות, ולחשוב יחדיופעולה בין -ושיתופי

, 18:30עד השעה בנובמבר  18-ביום ראשון ה לפיכך נשמח אם תוכלו להישאר איתנו בועידת הפסגה  ברחבי היבשת. שונים

 ותשובו הבייתה בטיסת הערב.

מנהיגי השני של ועידת  ביומהלהשתתף גם בנובמבר מוזמנים  19-ה שנייום להישאר בפראג עד  שמעוניינים ויכוליםאלה מכם 

עם הארגונים היהודיים המקומיים. הם ישראלים החיים באירופה ויחסיבנושא במהלכו יתקיים דיון מונחה הקהילות היהודיות, 

 .וספות הכרוכות בכךהנ יכםהנשיאה בהוצאותדכן אתכם בדבר אפשרויות , בבקשה פנו אלינו ונערלוונטי עבורכםאם זה 

 . לנרשמים תימסר הודעה נפרדת בה יפורטו מיקומי הפעילויות שיתקיימו במהלכו, ותכנית הכנס המפורטת תפורסם בהמשך

 הוצאות טיסה, לינה, אירוח ונסיעות 

ם של מחיריבדקנו . 751€ולכל היותר את מחיר כרטיס הטיסה, לכל משתתף : מכון קהילות יחזיר דלק / רכבת / הוצאות טיסה

בבקשה עשו מאמץ לרכוש את כרטיס הטיסה הזול ביותר ממקומות שונים באירופה, וזה בהחלט אמור להספיק.  כרטיסי טיסה

לא יתבצע החזר עבור שדרוג דברו איתנו בבקשה.  –אם נתקלתם בבעיה לכנס ולהישאר עד סיומו. שיאפשר לכם להגיע בזמן 

יקבלו החזר מלא של מחיר כרטיס הנסיעה במחלקה שניה, והמגיעים ברכב יקבלו מקומות הישיבה במטוס. המגיעים ברכבת 

לאחר הכנס, לא יאוחר מסוף ידנו -ההחזר הכספי יבוצע על. והחניה בפראג מאיתנו החזר שיתואם עימנו עבור הוצאות הדלק

אנא מהרו בו יצוינו פרטי חשבון הבנק שלכם לצורך ביצוע ההעברה.  מייל-אי, כנגד החשבוניות שתשלחו לנו ב2018 דצמבר

  מייל את אישור ההזמנה.-שלחו אלינו באיבבקשה , וכי המחירים עולים מדי יום להזמין את כרטיס הטיסה

כיבוד קל ושתיה חמה , וכן בעלות של רוחות בזמן הכנסאהולינה במלון המארגני הכנס יישאו בעלויות :  הוצאות לינה ואירוח

אם . חשבון המשתתפים-, עלבמהלך זמן חופשי במרכז העירתתקיים ש "במוצ הערב ארוחת הזמן.רוב יעמדו לרשותנו שוקרה 

 מעבר למסגרת הכנס.  ארוחותו תרצו, תוכלו להאריך את זמן שהותכם בפראג, אך לא יינתן החזר כלשהו עבור לינה

אם תסעו ביחד עם ובחזרה.  התעופה מנמל באפשרותנו לכסות הוצאות נסיעה בתוך העיר וכן:  לצערנו אין הוצאות נסיעה בעיר

 פרטים נוספים והמלצות בעניין זה יימסרו לנרשמים. העלויות האלה צפויות להיות נמוכות למדי. פים נוספים,משתת
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 בית המלון

שנמצא במיקום מעולה  ונוח, , נקימלון בסיסי אך סביר – ibis Praha Old Townעבור משתתפי הסמינר הוזמנו חדרים במלון 

קת מיועדים לשני אנשים, במיטות נפרדות, ואנו מצפים שעניין חלולמשתתפי הכנס ידנו -כל החדרים שהוזמנו על במרכז העיר.

או איתם לפראג, וג שיבון או בת הז, או בחדר עם בלבד אלה מביניכם המעדיפים לשהות בחדרהחדרים יצליח להסתדר ביניכם. 

ההפרש מנת שנזמין עבורם חדרים נוספים, והם יחויבו לשלם את -מייל בהקדם האפשרי )!( על-מתבקשים להודיע לנו על כך באי

 ידי המלון.-שייקבע על המחירעמנו לבין  המחיר בהסדרשבין 

 הרשמה ודמי השתתפות

)!( את טופס ההרשמה אליו תוכלו להגיע  בהקדם האפשריבבקשה מלאו מנת להירשם לכנס ולשריין עבורכם חדרים במלון, -על

 פות למקדימים להירשם.היות ומספר המקומות מוגבל, ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי, ותינתן עדי . כאןבלחיצה 

מחציתו של סכום  , כאשרלמשתתף 100€הם בסך  ת במסגרת 'הקהל'והפועל נציגי קהילותעבור המסובסדים  דמי ההשתתפות

המענק של פרויקט  תשולם מתוך כספי, ומחציתו השניה או הנסיעה ברכבת מן ההחזר המובטח עבור כרטיס הטיסהזה תנוכה 

לנו נכון לעכשיו יתאפשר פי העיקרון הנ"ל. -אם תגיעו לפראג ברכב תיערך בינינו התחשבנות על הרלוונטית. 'הקהל' לקהילה

תתאפשר בתנאים הנ"ל . קבלת משתתפים נוספים הפועלת במסגרת 'הקהל' לסבסד לא יותר משלושה משתתפים מכל קהילה

 בסיס מקום פנוי.-על

 * * * * * 

  .(machon.kehilot@gmail.com, 31.6.21224468+חופשיים לפנות אל ניר גבע ) בכל שאלה ועניין הנוגעים לכנס בבקשה הרגישו
 
 

  להתראות בכנס!
 
 

 צוות הקהל    צוות מכון קהילות
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