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- קהילה בפעולה -

הישראלית, יהודית-אמריקאית.

קרן פורת,  Co-founder of Genly ובוגרת 
שעברה:  בחוויה  משתפת  גוונים  התוכנית 
כשהצטרפתי,  גוונים  על   הרבה  ידעתי  "לא 
בשבילי.  שהתוכנית  בטוחה  הייתי  לא  ואפילו 
אחד  שזה  התברר  זה  שהתחלתי  לאחר 
ביותר  ומשמעותיים  המעשירים  המסעות 
מרתק;  היה  'סשיין'  כל  בהם.  שהשתתפתי 
לחיים  והישראלית  היהודית  בזהות  נגענו 
וחזון.  מנהיגות  קהילה,  הברית,  בארצות 
דיונים  עם  אינטראקטיבית  הייתה  הלמידה 
יצירתיים  משחקים  סרטונים,  קבוצתיים, 
יצאתי  פעם  בכל  מהיהדות.  וטקסטים 
הבאה.  לפעם  וחיכיתי  השראה  של  בהרגשה 
התוכנית גם פתחה בפניי הזדמנויות להיות מעורבת יותר 
שלי  לכישורים  ומתאימה  משמעותית  בצורה  בקהילה 
ולתשוקה שלי. אני ממליצה על התוכנית המדהימה הזו 
גישה  לנו  שיש  מזל  ברי  אנחנו  ישראלי-אמריקאי,  לכל 
לתוכנית כל כך משפיעה שבטוח שכל מי שישתתף בה רק 
ירוויח". תוכנית גוונים מתקיימת ביותר מ-21 מיקומים 
לישראלים- מיועדת  היא  הברית.  ארצות  ברחבי  שונים 
שמעורבים  הברית,  בארצות  המתגוררים  אמריקאים 
ובעלי  והובלתה  הקהילתית  בעשייה  עניין  ומגלים 
עולם  ותפיסות  גוונים  קולות,  כלפי  וסובלנות  פתיחות 
10 מפגשים מעשירים  ומגוונות. התוכנית מכילה  שונות 
ומרתקים של שלוש שעות כל מפגש )בשעות הערב(, חצי 

יום סיוור וחצי יום עיון.

ובנויה ברוח החזון והמטרות של הארגון, כאשר התכנים 
המרכזיים בה הם: זהות , מנהיגות וקהילה. היא חושפת 

דרך  בקהילה  ומגוונים  שונים  לקולות  המשתתפים  את 
תוכן  מומחי  עם  מפגשים  כקבוצה,  המשותף  הלימוד 
ורכישת כלים של מנהיגות ובנייה קהילתית. בנוסף זוכה 
יהודיים  במוסדות  השראה  מעוררי  לביקורים  הקבוצה 
הקהילה  בהנהגת  מפתח  לדמויות  אותם  וחושפת  בעיר 

- מאת שירי וסרמן -

שהמפתח מ הוכיחו  רבים  חקרים 
זה  ומסופקים  מאושרים  לחיים 
הגישה והשתייכות לקהילה. למאות 
ארצות  ברחבי  אמריקאים  ישראלים  ואלפי 
הברי , ארגון ה-IAC  הוא המפתח ועמוד התווך 
לבניית קהילה חזקה ומאוחדת. זאת באמצעות 
את  ביחד  שחולקים  אנשים  של  נטוורק 

התרבות, השפה, הערכים והשייכות לישראל.

אחת מהתוכניות הרבות שהארגון מציע היא 
לבנות  המטרה:  מנהיגות".  "גוונים  תוכנית 
ולפתח את עתודת מנהיגות השטח של הקהילה 
הישראלית-אמריקאית, מנהיגות אשר צומחת 

משמעותי  אישי,  מסע  היא  גוונים  תוכנית  מהקהילה. 
הישראלית-יהודית-אמריקאית  זהותם  סביב  ומעמיק 
של המשתתפים וחשיפתם ללימוד כלים להובלה ולבנייה 

של הקהילה.

 ,2014 בשנת   IAC-ה בארגון  התוכנית  תחילת  מאז 
למעלה מ-400 המשתתפים בה הבינו שהם חלק מהמשך 
שלהם  ושהיכולת  התפוצות,  יהדות  של  ארוכה  שרשרת 
והיהודית  הישראלית  בקהילה  ההבדל"  את  "לעשות 

אמריקאית טמונה בתוך ה-DNA הישראלי שלהם.

מובילי  את  להכשיר  הוא  בתוכנית  המרכזי  היעד 
מגוונת  לעשייה  הישראלית-אמריקאית  הקהילה 
ביניהם  חברות  קשרי  יוצרים  התוכנית  בוגרי  בקהילה. 
ולימוד  בעשייה  שממשיכה  מגובשת  לקבוצה  והופכים 

גם לאחר סיום התוכנית.

 IAC-גוונים מנהיגות" היא תוכנית הדגל של ארגון ה"

"גוונים מנהיגות" היא תוכנית הדגל של ה-IAC ברוח החזון והמטרות של הארגון • היעד 
המרכזי: הכשרת מובילי הקהילה הישראלית-אמריקאית לעשייה מגוונת • ההרשמה פתוחה

קרן פורת: "אני ממליצה על 
התוכנית המדהימה הזו לכל 

ישראלי-אמריקאי, אנחנו ברי 
מזל שיש לנו גישה לתוכנית כל 

כך משפיעה"

להנהיג, ליצור, ללמוד 
ולבנות קהילה

ללפרטים נוספים והצטרפות לתוכנית:
gvanim@israeliamerican.org


