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החזון

מקורו, מודל לעיר רב תרבותיתכפורחתעירויצירתהשקעהידיעלירושליםשלעתידהאתלעצב

ולעולםלאנשיההשראה

המשימה

תושבילכלהזדמנויותיצירתידיעלופתוחהתוססת , , , ,מודרניתעירלעצב , , , ,ירושליםשללצרכיהלזהות ולהגיב 

העולםברחביוחברינושותפינועםהעירשיתוף , , , ,הדתותמכללאנשיםירושליםשלתרומתהשיפור , , , ,ירושלים

....ירושליםשלעתידהוישפיעו על חלקתורמים ומנהיגים שייקחו , , , , של תומכיםחדשיםדורותיצירת ו



THE JERUSALEM FOUNDATION 3

2030203020302030ירושלים 



THE JERUSALEM FOUNDATION 4

2030203020302030ירושלים 

העצמה קהילתית

באמצעות עבודה –עצמן חלק מהפסיפס הירושלמי המיוחד יחדיו יראו העצמה של כל מגוון הקהילות בעיר ושכולן 

.בדגש על הקהילות החלשות והפגיעות בעיר, חברתית וחינוכית, קהילתית

תרבות יוצרת

לקהלים מגוונים בכל  והנגשתהחשיפתה , מינוף היריעה התרבותית העשירה על מגוון הקהילות והיוצרים בעיר

. העיר

מנהיגות עתידית

מנהיגות צעירה . התמקדות בפיתוח מנהיגות צעירה ומצוינות בכל המגזרים והקהילות המרכיבים את העיר

.שתהיה מחויבת לעיר



תחום מזרח ירושלים ––––תיאוריית השינוי 

,  ,  ,  ,  חינוכית, , , , טיפוח קהילות במזרח העיר במטרה לפתח העצמה קהילתית

....שיובילו להתפתחות ושגשוג, , , , תרבותית וכלכלית

THE JERUSALEM FOUNDATION 5



::::מתיאוריה למטרות
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: מטרות

:לזהות את הצרכים העכשוויים ולתת פתרונות משמעותיים שמובילים בהדרגתיות לשינויים

  פורמאלית הבלתי הפעילות את שמחזקות ,קהילה / רווחה מסגרות•

 בחינוך הזדמנויות•

המגוונים האוכלוסייה צרכי את שמשרת ופנאי אמנות ,תרבות של אקוסיסטם יצירת•

  בתעסוקה ערביות נשים שילוב•



אתגרים
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שיהוו בסיס לשכפול  , שינוי-לעסוק בפרויקטים בעלי סיכוי גבוה להצלחה ומחוללי: : : : סיכוי להצלחה•

)פרטי, עירוני, ממשלתי(לאתר פרויקטים עם מקורות מימון נוספים : : : : איגום משאבים•

מגוונים על מנת לתת מענה ופתרונות לצרכים בנושאים שונים לחבר בין תחומים: : : : רב תחומי•



רווחה וקהילה
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להעלות את , קהילתית באוכלוסיית מזרח העיר במטרה לייצר הזדמנויות––––אישית תמיכה בהעצמה 

.  ורווחתם של תושביהאיכות החיים 

במטרה לספק תשתית ותכניות תרבות ופנאי לתושבים ובכך לשפר את  , קהילתייםחיזוק מרכזים 

.איכות חייהם ולחזק את תחושת הקהילתיות והחיבור לעיר

אלקודס' אבנאא•

בשה'אלגמועדון •

אהליה-אל ענאיה-מרכז קהילתי אל•

באהרמרכז קהילתי צור •

ירושלים ' במזעבודה אסטרטגית , אקטיב-מיני', עטאאמרכז : תרבותי-המרכז הבין•

הפעלת משחקיות בטיפות חלב•

א לבני נוער במזרח ירושלים"קורס מד•

האגודה למלחמה בסמים ואלכוהול במזרח העיר•

 וז'גמועדון הנוער הראשון מסוגו בוואדי אל •



חדשנות פדגוגית וחינוך

9THE JERUSALEM FOUNDATION

ספר ייחודיים ופדגוגיה חדשנית על מנת לפתח ולהעשיר את דור ההמשך של האוכלוסייה  חיזוק בתי 

.  ולספק פוטנציאל חינוכי ותעסוקתי טוב יותר

למצטיינים רוואדס "בי•

לאמנות ומוזיקה אבדאעס "בי•

פיתוח והכשרת צוותי הוראה, תכניות פדגוגיה חדשנית•

תכניות הצטיידות חדרי תעסוקה בבתי ספר לחינוך מיוחד•

ספר  -הקמת מעבדות מדעים וספריות בבתי•

תכניות העצמה ומנהיגות בקרב תלמידות לקראת סיום תיכון•



פיתוח כלכלי
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:   הכלכליהתעסוקה במזרח ירושלים במטרה לקדם את חוסנה תמיכה בקידום 

י"מט•

•JEST–פיתוח יזמות עסקית

באהריריד חשיפה בנושא תעסוקה והשכלה לנשים בצור •



אמנות ותרבות
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-הנגשת אומנות ותרבות לתלמידי בתי, פיתוח תכניות בתחום האמנות והתרבות במזרח העיר

במטרה לייזום פרויקטים משותפים בתחום  , יצירת חיבורים בין גופים  במזרח העיר למערב, ספר

.תרבות

פיילימרכז •

אלאהליה אלענאיה– סלון התרבות•

החממה לאמנויות הבמה במזרח העיר•

לאמנויות ומוזיקה" אבדאע"ס "בביה האורקסטרה•

פייליפסטיבל קולנוע במרכז •

פסטיבל תיאטרון במזרח ירושלים•



شكرا
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