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 ארגונים השתתפו בסקר 17
שהשיבו לסקר התוכניות  

  Suffolk Y NY –גבעה צרפתית 

  Shore Front NY- גוננים

 ברוקלין -SCC, גילה

  Manhattan JCC -גינות העיר 

  Mid Westchester–גינות העיר 

 הלל בבין תחומי הרצלייה  

   JCRC – JICC/ המרכז הבין תרבותי 

 הקונפדרציה העולמית של מרכזים קהילתיים יהודיים 

 ברלין  Rodef Shalom NY, JUJ –כל הנשמה 

  ,NYU Bronfman Center–ממזרח שמש 
 בודפשט  –מרום 

  JCCA NY -חולון , נאות רחל 

 סופיה בולגריה   - ,Five Towns NY –חולון , נאות שושנים

  Kings Bay Y NY- EJKA Berlin, חולון, נווה ארזים

  Jewish Lens –קרן קרב 

  92nd Street Y–רמת השרון 

  ZWST Germany –אורנים /שדמות

  Mid Island – ז"תלפ

 :המשיבים 22בין 

 מנהלים 8•

 רכזים 11•

הממלאים תפקידים   3•

 אחרים

-2- 



 ציפיות חיוביות מתהליך הייעוץ

-3- 

77% 

73% 

68% 

23% 

23% 

27% 

  היהודי לעם שייכות תחושת המשתתפים בין לפתח
 וחשובה משמעותית ,רלבנטית שנתפסת

  העקרונית מחויבותם את לתרגם המשתתפים יכולת שיפור
 היהודי לעתיד שתורמים מעשיות ולתכניות למעשים

  עם וההזדהות המשתתפים בקרב ההבנה את להעמיק
 לעתידו המחויבות לחיזוק שיובילו ,היהודי הקולקטיב מטרות

 ...כתוצאה מתהליך הייעוץ היינו רוצים לקדם את הנושאים הבאים

 ה/מסכים ה/מאד מסכים



הערכת ההצלחה יורדת ככל שהמידע מתבסס על 

 מחויבות המשתתף לאחריות ופעולה

-4- 

62% 

45% 

39% 

 היהודי לעם שההשתייכות התחושה התחזקות
   משמעותי מרכיב מהווה

 היהודי העם לעתיד יותר חזקה אחריות תחושת

  לעם האישית מחויבותם את לתרגם מוטיבציה
   קונקרטית לעשייה היהודי



בנושאים שעלו בשאלות אנא פרט  בהתחשב "

במספר מלים מהו לתחושתך ההישג 

המשמעותי ביותר של תכניתך עד עתה ומה 

 "  ?הם הגורמים שאפשרו הצלחה זאת

 הצלחה: בכמה מילים



 הבולטות" הצלחה"מילות  20

6 



7 

 שכיחות המילים

 משמעותי 12

 הקשר\קשרים 12

 הקהילות 5

 נוער 4

 מורים 2

 משותפת 2

המשמעותי ביותר הוא יצירת  ההישג "

קשר ארוך טווח בין בני נוער מרמת השרון  

ב והבנת האלמנט היהודי על כל  "וארה

בקרב  . מרכיביו כגורם משפיע בחייהם

מבוגרים יצירת קשר עם הצד האחר  

 ."ותחילת דיאלוג

המהווים חלק  -של התכנית המורים "

בלתי נפרד מהתכנית אכן מקבלים  

בתחושות השייכות שלהם לעם  התחזקות 

רצון לעשייה וחיבור הדור , היהודי הגלובלי

 ."הצעיר לעם היהודי

 

 יצירת קשר משמעותי: ההצלחה



האתגרים  , לחילופין, הםמה "

המשמעותיים העומדים בדרכה של 

מה הם ? התכנית להשגת מטרותיה

 "?הגורמים שיוצרים אתגרים אלה

In a few words: Challenge 



 הבולטות" האתגר"מילות  20
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 שכיחות המילים

 משמעותי 13

 הקשר 6

 נוער 4

 ות\הקבוצה 4

 הפרוייקט 2

2 
ערוצי 

 תקשורת

 המרחק 2

 הקהילות 2

הוא למצוא ערוצי   האמיתיהאתגר "

תקשורת לקשרים משמעותיים עם  

 ."ל"המשתתפים בחו

המשמעותי הוא היכולת להרחיב  האתגר "

את התוכניות וליצר מחויבות לרעיון גם  

 . "ל"מחובקרב השותפים 

מעמיק שהוא לא רק אישי אלא קשר "

קבוצתי שלא בזמן המשלחות אלא במהלך  

איך עושים משהו לכל הקבוצות  . השנה

במהלך השנה ומתגברים על אתגרי  

 . "המרחק והשפה

 משמעותי קשר ליצור :האתגר


