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 שלום רב, 

פעילים  מנהיגים ובינלאומי של כנס  , במרץ יתקיים בלונדון, בריטניה  30-עד ל 28-ב
 שלוש יבשות! ממנהיגים ישראלים ביוזמת ארבעה  בעולם. לראשונה  ישראלים 

 
חיים מחוץ לישראל קרוב  ל גופים העוסקים בקהילות הישראליות בתפוצות,  ההערכות שעל פי  

התיחסות באג'נדה   אליהם לא הייתה  בעברש , למיליון אזרחים בעלי זיקה חזקה לישראל
או של הקהילות היהודיות שמסביבם. המדינית של ישראל   

 
ישראלים  לאותם ביחסה של מדינת ישראל אולם בשנים האחרונות נוצרה מגמה של שינוי  

ומשאב חשוב למדינה. לאור  ההכרה שהם חלק מהעם היהודי וגוברת ות, בתפוצ  שנמצאים
בתחומים   נוצר צורך בשיתוף גלובלי בין קהילות ומנהיגים ישראלים מרחבי העולם  השינוי זה 

.  רבים, כגון: הסברה, תרבות, חינוך, רישות עסקי, זהות ישראלית ועוד   
 

נערכו בשנים האחרונות בטורונטו, מלבורן, ניו ג'רזי וירושלים אותם  בהמשך לכנסים דומים ש 
הוחלט להרחיב את הקשר הישראלי למעגל  ,  ומשרד העליה והקליטה  הסוכנות היהודית הובילו

דרכם   ישתתפו מנהיגים ופעילים ישראלים מקהילות רבות בעולם בכנס בלונדון כלל עולמי ו
והקמת קהילות   וליצור שיתופי פעולהבארצם ניתן ללמוד מפעילויות שונות הנעשות כיום  

.  במקומות אחרים בהם היא לא קיימת   

את הכנס יפתח  הכנס יימשך שלושה ימים רצופים במהלך סוף השבוע האחרון של חודש מרץ. 
ראל ונכבדים נוספים  שגריר ישראל בבבריטניה, מר דניאל טאוב, וצפויים להגיע ח"כים מיש

 מרחבי העולם. 

הכנס יעסוק בארבעה תחומים עיקריים; בקשר שבין ישראלים בעולם לבין עצמם,  
שר שלהם עם  בקשר שלהם לקהילות היהודיות, בקשר שלהם עם מדינת ישראל ובק

 .  םהמדינה בה הם מתגוררי

תכנית הכנס מייצגת את  . שעל סדר היוםבנושאים  פאנלים ודיוניםבמסגרת הכנס נקיים 
  תוך הצגתבעבודתם היום יומית   מנהיגים ופעילים ישראליםנתקלים  ם הנושאים והסוגיות שבה 

הכנס יאפשר, בין השאר, יצירת קשרים בין קהילות והתמודדות משותפת   . היוזמות הקיימות
תוכניות   בבניית זהות והמשכיות ישראלית ויהודית בקרב בני הדור השני והשלישי, תוך הטווית

 משותפות ופעילויות חובקות עולם.  

ועדות בינלאומיות שיטפלו בנושאים הבוערים  במטרה להקים ערכו קבוצות דיון י במהלך הכנס י
 שיעלו בכנס. 

 את הכנס יזמו ארבעה פעילים ומנהיגים ישראלים מארבע מדינות ושלוש יבשות:  



מניו יורק ארה"ב, רן מסטרמן מטורונטו קנדה ואיתן   היימן ענת קורן מלונדון בריטניה, ארן 
והשתתפות פעילה של נציגים מטעם  . הכנס בלונדון ייהנה מחסויות דרורי ממלבורן, אוסטרליה

 , והסוכנות היהודית.הבית הישראלי בלונדוןהעליה והקליטה באמצעות משרד 

ליצור עמנו קשר באמצעות קבוצת   בעולםנוספים  לים ישראלים  ופעי אנו מזמינים מנהיגים 
 .Israeli Global Leadership Summit הפייסבוק שהקמנו: 

סיקור הכנס  ל כתבים  נשמח אם תוכלו לשלוח נודה לכם על הוספת ידיעה לקראת הכנס. 
 . במהלך הכנספרטי קשר להעברת עדכונים מעניינים  לתת לנואו 

  

 המארגנים: מידע על   •
 
 

שנה. מו"ל ועורכת ראשית של "עלונדון", מגזין ישראלי   30-, מתגוררת בבריטניה כענת קורן
, וחברת ההנהלה בשלוש השנים  IBCואתר אינטרנט; בין מקימי מועדון העסקים הישראלי, 

הראשונות; בין מייסדי פסטיבל "סרט", פסטיבל קולנוע וטלוויזיה ישראלי בלונדון ומפיקתו  
וש השנים האחרונות. ענת חברה ב"פורום" הישראלי בלונדון, ומייצגת את הקהילה  בשל

 .  BOD-הישראלית בארגון הגג של יהודי בריטניה, ה
 

איש עסקים, מתגורר בקנדה מזה תשע שנים ופועל בהתנדבות בפדרציה  , רן מסטרמן
הקים קמפיין ישראלי לגיוס כספים, הקים ועמד בראש ועדת   זו במסגרת .ודית בטורונטוהיה

ובחמש השנים   ,הקהילות המתפתחות לתכנון אסטרטגי ומתן שרותים לקהילה הישראלית
ארגן בחסות הפדרציה כנס   2011-האחרונות כיהן כדירקטור בוועד המנהל של הפדרציה. ב

מת מנהיגות ישראלית עולמית  ישראלי בינלאומי בטורונטו לפעילים בתפוצות. רן פועל להק 
 ויוזם פרוייקטים בתחומי חינוך, תרבות, מנהיגות וזהות ישראלית בקרב בני הדור השני.   

 
שנה. היה בין יזמי הקמת המועצה   16, עו"ד ישראלי, מתגורר בניו יורק מזה ארן היימן

ונבחר לעמוד בראשה  יורק -יורק, ארגון הגג של הקהילה הישראלית באזור ניו-המקומית ניו
בשנתיים הראשונות לקיומה. ארן פועל להנחלת השפה העברית לדור השני בתפוצות, בשינוי  

 השיח בישראל, ובשינוי החקיקה הנוגעת להצבעה של ישראלים בתפוצות לכנסת. 
 

שנה. מנהל את "שוחרי האוניברסיטה העברית"   15-, מתגורר באוסטרליה כאיתן דרורי
באוסטרליה ועוסק בעידוד פרוייקטים משותפים בתחום המדע, טכנולוגיה ואסטרטגיה בין  

  2006ניהל את המגבית המאוחדת לישראל; ומאז   2003-ל 1998אוסטרליה לישראל. בין השנים 
  יקטוריה ומחזיק בתיק השפה העברית ותרבות ישראל.של מדינת וחבר בבורד המועצה הציונית 

ומכהן כנשיא. לפני  ארגון הגג של הישראלים באוסטרליה  -היה בין מייסדי אי״א  2011-ב
   .אוסטרליהבן בשיתוף הסוכנות כנס ראשון לישראלים החיים  כשנה ארג
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