
 :והרצאות עבור משלחות בירושלים, פאנלים, הצעות המכון לסיורים

 ,חברים יקרים

י שילוב "ע ,היא להציג את העיר באופן מרגש ומעמיק מדיניות יחקרמל ירושלים מכוןבמטרתנו 

 .םים ייחודייאישים מפגשימגוון  יחד עם ,העיר אודותמידע איכותי ונתונים מבוססי מחקר 

תוך שאיפה לקדם דיון אינטלקטואלי  ,החוויות המוצעות להלןשלל המומחים שלנו מובילים את 

 .אודות המורכבויות והחוזקות של ירושלים

התפורות על פי " ,מותאמות אישית אנו שוקדים כל העת על פיתוח חוויות, זו בנוסף לרשימה

 .הפונים אלינו הגופיםצרכים ותחומי העניין של , לדרישות "מידה

 ,אנו מצפים לחוות את ירושלים יחד עמכם

 Efratb@jerusaleminsititute.org.il |נתנאל -אפרת בכר

   

 

 : מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הוא המכון המוביל בישראל , (ישראל לחקר ירושלים מכון, לשעבר) מדיניותמכון ירושלים למחקרי 

אשר נוסד בשנת , המכון. המורכבת של ירושלים והמרקם החברתי הייחודי שלה הלחקר מציאות

נו אנו ומספק ידע מעמיק ורחב מנמתמקד באתגרים הייחודיים שירושלים עומדת בפניהם בז, 8791

 . והציבור הרחב, אקדמיהה, יריעה עבור קובעי מדיניות

סוגיות חברתיות , תכנון פיזי ואורבני: ההיבטים של העירל לכעבודתו של המכון מקיפה את 

. ושאלות העולות מהמעמד הגיאופוליטי של ירושלים, אתגרים כלכליים וסביבתיים, ודמוגרפיות

ית המאפשרת לו למכון נקודת מבט ייחוד ותתחומית מעניק-עבודה רבניסיון בהשנים הרבות של 

. ניצבים בפני החברה הישראליתההמחקר ולתת מענה מקיף לאתגרים המורכבים גוף יב את להרח

ואתגרים , וקיימות האתגרי סביב, חברתיות ואסטרטגיות, סוגיות אורבניות אתגרים אלה כוללים

  . בתחום החדשנות והמימון
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 מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 סיורים בירושלים
 

 מוביל שינוי אקטיביזם: החברה האזרחית .8

החברתיים ובכלל זה חלק מהארגונים  רים בישראל"יותר מרבע מהמלכמשכנם של ירושלים היא 

 ,בעלי חזוןוהצטרפו אלינו לסיור בקרב פעילים אידיאליסטים  .החדשניים והמעניינים ביותר בארץ

ביקורים מסוג . טוב יותר לחיות בו השואפים להפוך את ירושלים בפרט ואת ישראל בכלל למקום

 :מקומות הבאיםהאת , לדוגמא, זה יכולים לכלול

 למרכז אמנות ותרבות ובית  87-יוזמה שהפכה בניין נטוש מהמאה ה: מפעלביקור ב

 .לקהילת האמנים הירושלמית

 שהוא אחד המרחבים העירוניים הבעייתיים ביותר , העפילו עמנו לגג של בניין כלל

הכוללת פעילים ואמנים ירושלמים אשר בחרו דווקא , מוסללהדו על קבוצת מ  לִּו, בירושלים

 .סביבתית ואמנותית, לפעילות קהילתיתכמרכז  הבמקום ז

 אשר נוסדה במהלך , המטה של תנועת רוח חדשה ירושלים, סיירו בבית אליאנס

הפכה לאחד הארגונים המשפיעים ביותר על חייהם של מאז והשנייה  ההאינתיפאד

 .הצעירים בירושלים

 

 הרבדים הסמויים של מזרח ירושלים .2

הערבים היוו תושביהן  033,333מזרח העיר על שכונות , 8799מאז איחודה של ירושלים בשנת 

בשנים האחרונות הופיעו מגמות  .חלטות בעיריית ירושלים וממשלת ישראלהאתגר למקבלי ה

ישנה נטייה לאינטגרציה , מצד אחד .בין שני חלקי העירשסותרות במערכת היחסים העדינה 

ישנה עלייה ברמת הפעילות , מצד שניו, ואינטראקציות רבות יותר בין יהודים וערבים בעיר

חוקרים הקשיבו לעל הרבדים הסמויים של מזרח ירושלים ו בואו ללמוד. העוינת וביטויי השנאה

. אודות צד זה של העיר חדשיםגילויים  החושפים מכון ירושלים למחקרי מדיניותהבכירים של 

 :האתרים הבאים, למשל, להיכללבסיור זה יכולים 

 הודים נפגשים כל יהמקומות בהם ערבים ו, סיירו במרחבי המגע בין שני העמים בירושלים

 .במהלך מפגשים אלו יםיום ובחנו את סוגי האינטראקציות המתקיימ

  טור וצפו בקו התפר העובר בין מזרח למערב ירושלים-אבו המעורבתבקרו בשכונה. 

 קבלו מבט מעמיק על מורכבותו של המקום . עלו על הר הזיתים וקיימו תצפית על הר הבית

 .אחד המקומות הרגישים בעולם כולואת שהינו קדוש למוסלמים ויהודים ומהווה 

 יום במזרח -חיי היום בקרו בכפר הערבי עיסאוויה כדי לשמוע מיד ראשונה על, לבסוף

 .על תושבי העיר גדר ההפרדהמדו על השפעתו של יירושלים ול
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 סיור חדשנות בירושלים: טכנולוגיה ועיר .0

מספר חברות ההזנק בעיר כמעט . צמיחה מדהימה בשנים האחרונותחווה יטק בירושלים ימגזר הה

יטק יהצלחתו של מגזר הה .מדי שנה 81%-לה בכוטק עיהוכפל ומספר המועסקים בתחום ההי

יי אבירושלים עלה לכותרות ברחבי העולם כאשר אינטל רכשה את החברה הירושלמית מוביל

פיתוח כלי ל שלה מרכזהאת בעיר להקים  החליטהכאשר מיליארד דולר ו 81בסכום חסר תקדים של 

 :האתרים הבאים, למשל, בסיור זה יכולים להיכלל. רכב אוטונומיים

  מדו כיצד חברות ישל ההייטק הירושלמי ול "סיסטם-אקו"הכדי לחוות את הצטרפו אלינו

 .ק ירושלמיות באות לעולםנהז

  גלו את סוד ההצלחה של קרן הון סיכוןJVP ,האשר גייסה מעל למיליארד דולר וסייע 

 .חברות חדשות 823-להקים יותר מ

 את  הושמעו כיצד מועצת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית הגשימ סיפטקל ואוב

 .בעיר המאיץ הראשוןי הקמת "להפוך את ירושלים למרכז יזמות וחדשנות ע החזונ

  החלטתו של המאיץ הבינלאומי הידוע מהתרגשו יחד עמנוMassChallenge  לפתוח סניף

תכנית  –תכנית התמיכה של המאיץ  והשתתפו בחשיפת ,ישראלי במחנה יהודה בירושלים

, ועכשיו גם בירושלים, מקסיקו, שווייץ, אנגליה, ב"בארה המקובלדרט נאשר הפכה לסט

 .ישראל

 

 סיור בחברה החרדית של ירושלים: מאחורי דלתיים סגורות .4

ירושלים היא העיר הישראלית בעלת הריכוז הגבוה , איש 233,333-ל מעלעם קהילה המונה 

כאשר  ,הקהילה החרדית חווה תהפוכות משמעותיות ,האחרונותנים שב. תושבים חרדיםביותר של 

את , לדוגמא, בסיור מסוג זה ניתן לכלול. היא נאבקת במגמות סותרות של הפרדה ואינטגרציה

 :האתרים הבאים

 ליכים הקוגניטיביים והחברתיים המתרחשים בקרב החברה ההשתתפו בדיון אודות הת

, תעסוקה, האופן בו הם משפיעים על המרחב האקדמי ו אתניוהבהחרדית בירושלים 

 .איכות החיים ועוד, מנהיגות

 בעלי , משפחות מדו כיצדיול ,המטפח העצמה כלכלית דרך חינוך, מסילהר "בקרו במלכ

זוכים להדרכה ומשיגים ושומרים על עצמאות כלכלית בעולם  גזרמנוער ונשים מה, עסקים

 .משתנה

 בבית המדרש ובבית הכנסת המרכזי של , לזעמי לתורה וחסידות בסיירו במרכז העול

חצר בית א מחווה לוהכנסת הגדולים בישראל ועיצובו ה יהמרכז הוא אחד מבת. החסידים

 .אשר הושמד בשואה, לז בגליציהעשל בהישן המדרש 
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 אודות ירושלים םיפאנל
8. DiverCity :פני האקטיביזם בירושלים 

רים בישראל ובכלל זה חלק מהארגונים החברתיים "ירושלים היא בית ליותר מרבע מהמלכ

של נשים אידיאליסטיות ובעלות חזון הצטרפו אלינו לפאנל . החדשניים והמעניינים ביותר בארץ

 .אשר מנסות להפוך את ירושלים למקום טוב יותר לחיות בו

, החרדי, מודרני-הדתי, י מפגש עם פעילים מהמגזר החילוני"המגוון הירושלמי ע בקרבסיירו 

והמגדריים ונזכה למבט מבפנים על החברה , הלאומיים, חצה את הקווים הדתייםנ. והערבי

 .דומות שהן בכל זאת מאד, ת מאד שונותזוגות עיניים של מנהיגֹו הארבעהירושלמית דרך 

 עתידחינוך כגשר ל: החברה החרדית  .2

אחד מסוכני השינוי  הואהחינוך  ,מהחברה החרדית 11%מהווים ( 87-3גילאים )וילדים היות 

 . המשמעותיים ביותר בחברה החרדית בישראל

של ושמעו מפאנל , רמאלי והבלתי פורמאליוהפהחרדי הצטרפו אלינו לצלילה אל תוך עולם החינוך 

המחסומים שניצבים בפניהם והתמיכה שהם , ןהמגמות שהם עדים לה, מחנכים מה הם עושים

 .ומשמעותם של כל אלה עבור החברה החרדית –מקבלים 

 מנועי הצמיחה של ירושלים .0

 -2389 הכלכלי של ירושלים בין השנים ההיובל לפיתוח ממשלת ישראל החליטה לאמץ את תכנית

, איכות חיים, מתקדמת תעסוקה ,תכנית זו הם תיירות לתחומי הפעילות העיקריים ש. -2322

 .מדו על עתידה הכלכלי של העיריבואו להיפגש עם המומחים ול. ואקדמיה

 

 :הרצאות על ירושלים

 :צוות החוקרים שלנו משתף אתכם בעולמו באמצעות מגוון הרצאות בתחומים הבאים

 עובדות ומגמות: ירושלים 

 של ירושליםביותר  הגדולהתקוותה מדוע מגוון הוא : עירנמגוו? 

  לשכונות מזרח ירושליםמדריך 

 החברה החרדית: הפרדה ואינטגרציה 

 מקומות מפגש בין אוכלוסיות העיר 

 היחסים בין ישראל לכנסיות בירושלים 

 2381ועד  8741-ירושלים מ: מטרומן לטראמפ 

 המקרה של מזרח ירושלים: תושבות מול אזרחות 

  קדושים בירושליםההתחרות על המקומות 

 סצנת ההייטק בירושלים 

  תדרוכים על ענייני השעה בירושלים וסביבתה 

 

 אנא שימו לב שהרשימה משתנה בהתאם לפרסומי המכון וענייני השעה*


