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IAC :התווך הבסיסי 

A strong and connected Jewish People with a commitment to a prosperous and 

resilient state of Israel 

המיוחלת  המציאות 
]גדולה  בתוך עשור

  [ינומסכום פעולות

  חזון

To build an engaged and united Israeli-American community that strengthens the 

Israeli and Jewish identity of our next generations, the mutual enrichment of the 

American Jewish community and the bond between the people of the United States 

and the people of the State of Israel   

מה התפקיד שלנו 
 ביחס לחזון

 שליחות

מה אנחנו אמורים  היהודי העם בתוך חי גשר שהיא חדשה הותז לטיפוח תנועה להיות
 להיות 

 ייעוד

  אמריקאית - הישראלית הזהות לעיצוב פלטפורמות בניית •

 למימושו וחותרים לחזון שמחוברים( מנהיגים) שינוי סוכני חלטפו  לזהות •

 תוכן נושאי סביב קהילתית מעורבות הגברת י"ע אמריקאים ישראלים של רשתות לטפח •
 החדשה הזהות את המחזקים

העקרונות שיאפשרו 
לגשר בין המציאות 

הנוכחית לבין 
החזון, הייעוד 

 והשליחות. 

 אסטרטגיה
 

 (community with a purpose) מונעת מטרהלתנועה  פוטנציאל עם לאומית פרישה •

 הזהותיות השפות בכל שמדבר ארגון/חיים גשרים הממנפת כפלטפורמה הארגון •

 הקהילה את מעצימה( וטנציאליתפ)ש הפעלה שיטת •

המאפיינים שיחדיו 
ולחוד הופכים את 

המיזם שלנו לייחודי 
מבחינה מבנית 

)קרי, בלתי ניתן 
 להעתקה(

 ףערך מוס
 ייחודי

•  
הערכים שמנחים 

את קבלת 
 ההחלטות שלנו

 ערכים

 מקומיות גיאוגרפיות ויחידות לאומי מטה בעל ארגון •

המנהל האזורי הינו חלק מהמטה הלאומי ותפקידו הוא למנהל את האזור שלנו ולתרום  •
 למאמץ הלאומי

 הועד המנהל הלאומי מתווה ומאשר את  האסטרטגיה •

, מסגרת תקציב לאומית עם התאמה המנכל והצוות המקצועי כותבים את תכנית העבודה •
 מקומית

 נתינת תשומות מקצועיות ס כספים,הוא: פתיחת דלתות, גיו  councilתפקיד ה •

ההתארגנות 
הבסיסית שלנו 

 לאור האסטרטגיה

 ארגוני מבנה

•  
כיצד תמומן 

-הפעילות בצורה בת
 קיימא

 מודל עסקי

 אמריקאים וישראלים-אמריקאים, יהודים-משלב בין שלושת סוגי האוכלוסייה: ישראלים •
 מישראל

 מאופיין ברתימה ומעורבות קהילתית ולא במתן שירותים •
 לאומי בעל מודל צמיחההינו  •
  ניתן למדוד את ההתקדמות וההצלחהאשר  •

כיצד נבחר את 
המאמצים 
המרכזיים 

שקידומם משרת 
את החזון 

והשליחות ומממש 
 את היעוד. 
 מיזם אשר:

קריטריונים 
לבחירת 
 מיזמים

 אסטרטגים
 

 


