
 

  

 

 מכון קהילותהכנס השנתי של 
 חינוך, תרבות, חברה –זהות יהודית וישראלית  –פיתוח מנהיגות 

 2018 נובמברב 18-16פראג, 

 היי חברים,

בכנס . 2018 נובמברב 18-16-בבפראג  תקייםשי קהילותמכון  שלבכנס השנתי  בחירתכם להשתתףשמחים ומברכים אתכם על  אנו

  .חברתית וחווייתית לצד פעילות ימוד עמיתים,דיונים ול, סדנאות יכלולהוא , ואירופהברחבי  של קהילות וביליםמייסדים ומישתתפו 

 .  ליבשותפות עם משרד התפוצות הישרא ארה"במ'חזון' של ארגון  'הקהל'במסגרת מיזם  מכון קהילותידי -עלכנס מאורגן ה

 , נבקשכם לקרוא בעיון את הפרטים הבאים:לכנסלקראת הגעתכם 

 היכן יתקיים הכנס?

 פעילותנו.  ביום ראשון נקיים את Na Porici 5, Prague, שכתובתו: ibis Praha Old Townהכנס יתקיים במלון בימים שישי ושבת 

 נמל התעופה.לתה באותו יום יצאו לדרכם , וממנו כל השבים הביינגיע ביחד עם התיקים שלנושאליו לא רחוק משם, במקום 

 תכנית הכנס

קבל את החדרים ולהתארגן. מנת ל-עלמוקדם יותר , ולכן יש להגיע למקום 14:00 בשעה נובמברב 16-שישי היפתח ביום י הכנס

 ,(שפע של אפשרויות)יש באזור הגעתכם מומלץ מאוד לאכול לפני ולכן ארוחת צהריים, ידנו -באותו יום לא תוגש עללתשומת לבכם, 

  תאחרו!בדיוק בזמן, אז בבקשה אל והתכנית עמוסה והזמן קצר, הכנס יתחיל  היות .וטובי לבכשאתם שבעים הכנס  ולהתחיל את

את . טיסתםאופן שיאפשר לכולם להגיע לנמל התעופה מספיק זמן לפני ב, עות אחה"צבנובמבר בש 18-הכנס יסתיים ביום ראשון ה

 .בהמשך נשלח לכםתכנית הכנס המפורטת 

  הוצאות טיסה, לינה, אירוח ונסיעות

ולכל היותר את מחיר כרטיס הטיסה, לכל משתתף מכון קהילות יחזיר כפי שכבר הודענו לכם בדף המידע הקודם, : הוצאות טיסה

נוספים יופחתו  50€-ו, דמי השתתפות בכנסחשבון -על 50€סך של  עבור הכרטיס יופחתסכום ההחזר תוך לכרטיס, כאשר מ 175€

לאחר הכנס, לא יאוחר מסוף ידנו -ההחזר הכספי יבוצע על. מתוך כספי המענק השנתי של פרויקט 'הקהל' לקהילה הרלוונטית

  .מייל-איתשלחו לנו באל חשבון הבנק שאת פרטיו , 2018 דצמבר

כיבוד קל ושתיה חמה וקרה , וכן בעלות של רוחות בזמן הכנסאהולינה במלון הבעלויות  נושאיםמארגני הכנס :  הוצאות לינה ואירוח

  .חשבון המשתתפים-, עלבמהלך זמן חופשי במרכז העירתתקיים ש "במוצ הערב ארוחת הזמן.רוב יעמדו לרשותנו ש

פים אם תסעו ביחד עם משתתובחזרה.  התעופה מנמל באפשרותנו לכסות הוצאות נסיעה בתוך העיר וכן: אין הוצאות נסיעה בעיר

   העלויות האלה צפויות להיות נמוכות למדי. נוספים,

 המטבע המקומי

שלם ל מקבלים רק אותו, ואין אפשרותברוב המוחלט של בתי העסק (, וCzech koruna) הוא קורונה צ'כיתבפראג המטבע המקומי 

מטבעות אחרים.  במוניות ניתן בדרך כלל לשלם בכרטיס אשראי/חיוב בינלאומי, וכך גם במסעדות המקומיות ובבתי הקפה. בביורו או 

נוח  ייבשו במהלך הזמן החופשי שלנו בעיר.תתרעבו או עם זאת, מומלץ מאוד שיהיו בכיסכם כמה קורונות צ'כיות, בעיקר כדי שלא ת

מט בנמל התעופה עוד לפני שיוצאים לאולם מקבלי הפנים, ושם גם אפשר להחליף את היורו, הפאונד, למשוך כסף מזומן בכספו

 .נכון לרגע כתיבת שורה זו 25.81וליתר דיוק , בערך קורונות צ'כיות 26יורו =  change  .1-הפורינט או הזוזים שלכם בעמדת ה

 תעופה אל המלוןהגעה מנמל ה

אפשרות נוספת  . , פחות או יותריורו( 27-כקורונות ) 700-כנסיעה במונית מוסדרת מנמל התעופה אל המלון שבמרכז העיר תעלה 

 הימנעו מנסיעה במונית שאינה מוסדרת.  .יותר נמוך קצתבמחיר שהוא  ,(אם אתם מנויים) Uberהיא 

 בית המלון

אנו ת. במיטות נפרדו אנשיםדים לשני ידנו מיוע-החדרים שהוזמנו על, וibis Praha Old Townבמלון כל משתתפי הכנס יתארחו 

 .  אם יש לכם שאלות בעניין זה, בבקשה צרו קשר.ן כולנוקת החדרים יצליח להסתדר בימצפים שעניין חלו

 קוד הלבוש

  ☺ חגיגי – ערב שבתמה שנראה לכם מתאים, וב

  .(machon.kehilot@gmail.com, 31.6.21224468+) לינובכל שאלה ועניין הנוגעים לכנס בבקשה הרגישו חופשיים לפנות א

 

  !פראגלהתראות ב

 צוות הקהל    צוות מכון קהילות

http://www.machon-kehilot.org/
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