
 

 

 

 

 קהילות יהודיות משימתיות בתפוצות השנתי של כנס ה
 2019במרץ  31-28

Isabella Freedman Jewish Retreat Center, Connecticut 
 

 היי חברים,

 מרץב 31-ל 28-, ארה"ב בין הקונטיקטשיתקיים במשימתיות בתפוצות יהודיות ההנכם מוזמנים לכנס השנתי של הקהילות ה

קהילות, והוא יכלול הרצאות, דיונים ולימוד עמיתים, לצד פעילות חברתית וחווייתית של ם ומובילי . הכנס מיועד למייסדים2019

 ויצירת קשרים עם נציגי קהילות מרחבי העולם. 

 .'הקהל' פרויקט במסגרת  לי,הישרא משרד התפוצותארה"ב, בשותפות עם מ 'חזון'ידי ארגון -הכנס מאורגן על

 שני נציגים מכל קהילה.לכל היותר לכנס מוזמנים, בתנאים המפורטים להלן, 

 קיים הכנס?  ית היכן

 – קונטיקטבמדינת  alls VillageFשנמצא סמוך לעיירה  Isabella Freedman Jewish Retreat Center-הכנס יתקיים ב

 .יורק-לניונסיעה צפונית  כשעתיים וחצי

 תכנית הכנס

צהריים )שעת הסיום המדויקת תיקבע ב מרץב 31-, ויסתיים ביום ראשון ה18:00בשעה  מרץב 28-חמישי ה הכנס ייפתח ביום

-על עלינו להגיע למקום לפני שעת הפתיחה  .באתר הכנס תתפרסם בהמשךהמפורטת  התכנית. בהתאם לזמני הטיסות חזרה(

 , ומצופה מכל אחד מאיתנו להשתתף בכנס לכל אורכו.מנת לקבל את החדרים ולהתארגן

 הוצאות טיסה, לינה, אירוח ונסיעות 

למשתתף. בדקנו מחירים  500€-: מכון קהילות יחזיר לכם את מחיר כרטיס הטיסה לארה"ב, אך לא יותר מהוצאות טיסה

אז מומלץ  ,במרץ 31-חוזרים הביתה ב ו/או במרץ 28-מגיעים באם אתם ממקומות שונים באירופה, וזה בהחלט אמור להספיק. 

, כדי שתספיקו אל ההסעה המיוחדת שלנו למקום 14:15במרץ בשעה  28-ולנחות שם לא יאוחר מה ,JFKנמל התעופה לטוס אל 

נו בבקשה. לא יתבצע החזר עבור שדרוג מקומות הישיבה במטוס ועבור הוצאות הנסיעה דברו אית –אם נתקלתם בבעיה  הכנס.

, כנגד 2019אפריל לאחר הכנס, לא יאוחר מסוף ידנו -לנמל התעופה ובחזרה במדינה בה אתם גרים. ההחזר הכספי יבוצע על

אנא מהרו להזמין את כרטיס ההעברה. בו יצוינו פרטי חשבון הבנק שלכם לצורך ביצוע ש מייל-איהחשבוניות שתשלחו לנו ב

 מייל את אישור ההזמנה.-ושלחו אלינו באי ,)כי המחירים עולים מדי יום( הטיסה

. אם תרצו, תוכלו להאריך את זמן שהותכם בזמן הכנס והארוחות:  ארגון 'חזון' יישא בהוצאות הלינה הוצאות לינה ואירוח

 בארה"ב, אך לא יינתן החזר כלשהו עבור לינה, ארוחות, נסיעות וכיו"ב מעבר למסגרת הכנס.

עם סיומו.   וומו הראשון של הכנס, ובחזרה אליבי JFKהתעופה  מנמלהסעה  לארגן אנו מתכננים: למקום הכנס ובחזרההגעה 

יחד ברכבת יסעו , וממנה יורק-בניו Grand Centralבמרץ בתחנת הרכבת  28-בצהרי היורק ייפגשו -ם להגיע לניוהמקדימיכמו כן, 

ובחזרה, וכן  JFKההסעה מנמל התעופה ארגון 'חזון' יישא בעלות למקום הכנס.   , אשר ממנה תהיה הסעהWassaicלתחנת 

ברכב שכור, אך לא יינתן  גם להגיע למקום הכנסיתן . אמנם נאו חוזרים אליה יורק-מניולמגיעים  טלוהשאהרכבת כרטיסי במחיר 

   .והמפגש בתחנת הרכבתפרטי ההסעה בקשר ונתאם אתכם את  עמנובקשה היו ב  החזר כספי על כך.
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 חדרי האירוח

החדרים מיועדים לשני אנשים במיטות נפרדות, ואנו מצפים שעניין  .במקום בו יתקיים הכנסעבור משתתפי הכנס יוזמנו חדרים 

חלוקת החדרים יצליח להסתדר ביניכם. אלה מביניכם המעדיפים לשהות בחדרים נפרדים )כלומר לבד(, מתבקשים להודיע לנו 

ידי -יחויבו לשלם את המחיר שייקבע על יש מספיק חדרים המאפשרים זאת הםואם יסתבר ש, בהקדם האפשרימייל -על כך באי

   .כאן לצפייה בתמונות החדרים לחצו. עבור אדם יחיד בחדר זוגי המקום

 ודמי השתתפותהרשמה 

ההרשמה אליו תוכלו  טופס)!( את  בהקדם האפשריאימים, בבקשה מלאו מנת להירשם לכנס ולשריין עבורכם חדרים מת-על

א של עלויות האירוח )וכך תזכו לכיסוי מל hakhelfullנא רשמו את הקוד הבא:  discount code-בשורת ה  .כאן להגיע בלחיצה

 מייל.-באיעל כך לכשתסיימו למלא ולהגיש את טופס ההרשמה כנדרש, בבקשה הודיעו לנו   ידי 'חזון'(.-וההשתתפות בכנס על

 היות ומספר המקומות מוגבל, ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי, ותינתן עדיפות למקדימים להירשם.

 'הקהל'שהתקבלו לפרויקט  נציגי קהילותעבור ) 50€ בסך הםשעל המשתתפים עצמם לשלם המסובסדים  דמי ההשתתפות

  ההחזר המובטח עבור כרטיס הטיסה. נוכה מןיסכום זה , ובלבד(

 קוד הלבוש

  ☺ חגיגי –מה שנראה לכם מתאים, ובערב שבת ובשבת 

 * * * * * 

  .(31.6.2122.4468kehilot.org-nir@machon+ ,ניר גבע )הנוגעים לכנס בבקשה הרגישו חופשיים לפנות אל בכל שאלה ועניין 

 

  להתראות בכנס!

 

 צוות הקהל    צוות מכון קהילות
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