חיזוק החברה הישראלית
מאות אלפי ישראלימ נהנימ מתכניות
פיתוח אזורי שניזונות מ"שותפות ביחד".
בנופ ,מפגשימ עמ יהודימ מהתפוצות
חושפימ ישראלימ למגוונ זרמימ דתיימ,
שמקדמימ מעורבות מוגברת ביהדות
ובקהילות מקומיות.

שותפות ביחד

עוצמת השותפות שלנו
450

קהילות יהודיות
ברחבי העולמ

80

ערימ ומועצות אזוריות
ברחבי הארצ

22,000

300

ארגונימ שותפימ
נופימ

משתתפי תכניות
עמיות יהודית

28,000

ישראלימ בתכניות
פיתוח קהילתי

46

מחברימ את המשפחה
היהודית העולמית
באמצעות
שותפויות בגנונ
"ערימ תאומות"

1,700

ישראלימ משתתפימ
במשלחות לקהילות
שותפות

עמ יהודי

23,000

בני נוער ומבוגרימ בתכניות
פיתוח מנהיגות
ישראל-תפוצות משותפות

5,200

משתתפימ
בתכניות צעירימ

4,700

בתכניות נוער

גלובלי ומאוחד
המורכב ממארג של יחידימ ,משפחות וקהילות חזקות
מלאי חיות ,משגשגימ ומקושרימ ביניהמ,

הפועלימ יחד על מנת

להבטיח המשכיות יהודית,

זהות יהודית

ילדימ בשותפות

והבנה תרבותית בינ יהודימ בישראל ועמיתיהמ ברחבי העולמ.

הרשת העולמית של בתי פר תאומימ שלנו תומכת בקשרימ פעילימ ,מקוונימ ואישיימ בינ ילדימ ובני נוער
בארצ וברחבי העולמ .הרשת מחיה את הקונפט של "עמ יהודי עולמי" ויוצרת מערכות
יחימ אישיות לכל החיימ.

מדי שנה ,מאות תכניות "שותפות ביחד" ברחבי העולמ משתפות כ-

200,000

ישראלימ

 150,000יהודימ בתפוצות

חיזוק קהילות יהודיות
"שותפות ביחד" מחזקת זהות יהודית בתפוצות באמצעות מתנ יוע ליהודימ ברחבי העולמ להבינ את אורח החיימ
בארצ ,יצירת קשרימ אישיימ עמ ישראלימ והפיכת ישראל ממושג מופשט למציאות.

35,000

משתתפימ
בתכניות עמיות
יהודית

14,000

6,600

מבקרימ בארצ באמצעות
"שותפות ביחד" ,מתוכמ
 2,000בתגלית

3,400
משתתפימ
בתכניות צעירימ

בני נוער ומבוגרימ בתכניות
פיתוח מנהיגות
ישראל-תפוצות משותפות

8,000
בתכניות נוער

 650בתי פר

2,000

 52,000תלמידימ

מורימ בעלי הכשרה מיוחדת

"שותפות ביחד" הינה הפלטפורמה המרכזית
לקידומ ,העצמה ופיתוח קשרימ עמוקימ בינ
קהילות יהודיות
רוב השותפויות מובלות על ידי וועדת היגוי משותפת של מתנדבימ בשתי הקהילות ,המורימ
למעורבות הדדית ,פורה ומתמשכת :תכניות ייחודיות ומפגשימ אחד על אחד המבוימ על מאמצ
הדדי וזהות יהודית משותפת.
המנהיגות המקצועית בוכנות היהודית וביחידת השותפויות מעניקה לכל שותפות כר נרחב של
תמיכה מקצועית וחינוכית ,ומציעה לשותפויות פלטפורמות לחלוק את התכניות המובילות,
האתגרימ וההצלחות שלהנ.
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