
 

 :הצעות המכון לסיורים, פאנלים, והרצאות בירושלים
 

 חברים יקרים,

שילוב תוך  ,ומרגש מדיניות היא להציג את העיר באופן מעמיק יחקרמבמכון ירושלים למטרתנו 

 ם.ים ייחודייאישים מפגשימגוון  יחד עם ,העיר אודותמחקר  מבוסס מידעוים איכותי נתונים

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

 אודות המורכבויות והחוזקות של ירושלים.

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

 .הפונים אלינו הגופיםלדרישות, צרכים ותחומי העניין של בהתאם 

 

 אנו מצפים לחוות את ירושלים יחד עמכם,

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

 miri@jerusaleminsititute.org.il |מירי בן פז 

  

 : מכון ירושלים למחקרי מדיניות

, הוא מכון מחקר וחשיבה מוביל ומשפיע, 1978מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שהוקם בשנת 

המכון הוא הכתובת אליה פונים בת קיימא.  לכלית ומרחבית, כחברתית תורההמוציא מירושלים 

מעצבי מציאות לקידום והגדרת סוגיות מדיניות, בישראל בכלל ובירושלים בפרט. מחקריו 

ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות חדשנית ואפקטיבית, 

ים מהווה עבור ומביאים את ירושלים על מגוון מרכיביה אל העולם ואת העולם לירושלים. ירושל

המכון מקור השראה, שדה מחקר, מעבדה ומרחב יעד להשפעה. פיתוח העיר לטובת מגוון 

תושביה, אוהביה ומאמיניה, חיזוק מעמדה הגלובלי ומינופה עומדים בראש סדר היום של המכון. 

 עשייתו של המכון יוצאת מירושלים למעגלים רחבים יותר בישראל ובעולם וחוזרת אליה, על מנת

 .לתרום לעיר ולתושביה
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 תפריט ההכשרות של מכון ירושלים:

 

 א. מגוון הרצאות על ירושלים

 :ישירות משולחן העבודהשלנו משתף אתכם  המומחיםצוות 

 ירושלים: עובדות ומגמות 

 של ירושלים?תקוותה הגדולה ביותר הוא  האנושי מגווןה: מדוע פסיפס ירושלמי 

 מדריך לשכונות מזרח ירושליםה 

 הפרדה ואינטגרציה: החברה החרדית 

 היחסים בין ישראל לכנסיות בירושלים 

 2020ועד  1948-מטרומן לטראמפ: ירושלים מ 

 לאן? תושבות מול אזרחות: מזרח ירושלים 

  מאבקים ושליטה – קדושים בירושליםההמקומות 

 ההייטק בירושלים מנוע 

 כים על ענייני השעה בירושלים וסביבתה יתדר 

 

 .בהתאם לפרסומי המכוןמעת לעת הרשימה משתנה  כם,*לתשומת ליב

 

 

   דיוני פאנל אודות ירושליםב. 

 טעימה מתוך מגוון הפאנלים שאנו מקיימים:להלן 

 

1. DiverCityפני האקטיביזם בירושלים : 

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

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

 אשר מנסות להפוך את ירושלים למקום טוב יותר לחיות בו.

מודרני, החרדי, והערבי. נחצה את הקווים הדתיים, -במפגש עם פעילות מהמגזר החילוני, הדתי

ארבעה זוגות עיניים של דרך הלאומיים, והמגדריים ונזכה למבט מבפנים על החברה הירושלמית 

 מנהיגֹות מאד שונות, שהן בכל זאת מאד דומות.

 

 מנועי הצמיחה של ירושלים .2

 -2017ממשלת ישראל החליטה לאמץ את תכנית היובל לפיתוחה הכלכלי של ירושלים בין השנים 

. תחומי הפעילות העיקריים של תכנית זו הם תיירות, תעסוקה מתקדמת, איכות חיים, -2022

 אקדמיה. בואו להיפגש עם המומחים ולימדו על עתידה הכלכלי של העיר.ו
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 סיורים בירושליםג. 

 מוביל שינוי אקטיביזםהחברה האזרחית:  .1

החברתיים ובכלל זה חלק מהארגונים  יותר מרבע מהמלכ"רים בישראלמשכנם של ירושלים היא 

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

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

 

 הרבדים הסמויים של מזרח ירושלים .2

הערבים היוו תושביהן  300,000מזרח העיר על שכונות , 1967מאז איחודה של ירושלים בשנת 

בשנים האחרונות הופיעו מגמות  טות בעיריית ירושלים וממשלת ישראל.חלהאתגר למקבלי ה

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

מצד שני, ישנה עלייה ברמת הפעילות , וואינטראקציות רבות יותר בין יהודים וערבים בעיר

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

 צד זה של העיר.  אודותחדשים גילויים  החושפים מכון ירושלים למחקרי מדיניותהבכירים של 

 

 לאורך קו התפר שבין מזרח למערב ירושלים: סיור רחבים משותפים בירושליםמ .3

 הבדלות דפוסי בעלת מחולקת עיר של היא, והעולם הארץ ברחבי ירושלים של הציבורית תדמיתה

 של הגוברת בנוכחותם להבחין ניתן, האחרון בעשור אולם. בה המתגוררות האוכלוסיות בין קשיחים

 מרחבי להם נוצרים וכך העיר מערבבש ייםוהמסחר ייםהציבור םבמרחבי ירושלים מזרח תושבי

 את שהופך - בעיר חדש שיח ונראה נכיר בסיור. בעיר האוכלוסיות בין מתוכננים בלתי מפגש

 למציאות, מתמיד מרחבי בערבוב והן בסכסוך הן הנמצאת עיר, ירושלים של המורכבת המציאות

  .בעיר הקהילות לכלל שגשוג שתאפשר קיימא ברת

 לדוגמא: נוספים סיורים

היכרות עם אוכלוסיות  -בעקבות מחקרים, סיור שכונות ירושלמי יםסיור אורבני בירושלים, סיור

 .ועוד בעקבות אתרים היסטוריים בירושלים יםהעיר, סיור

 

 הכשרות תוכן והכשרות מתודולוגיות: ד. 

צוות החוקרים שלנו מעביר הכשרות בתחומי המחקר בהם עוסק המכון יחד עם הכשרות 

 י מיפוי, הערכה ומדידה, תכנון פרויקטים ועוד.מתודולוגיות העוסקות באיסוף נתונים, כל

 

  הטופס הבאלצרכים שלכם, נשמח שתמלאו את  החוויהבכדי להתאים את 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5Z2cygLms1bY5jzo2W8q6snpBVZAmxzAljT7XyBOEh8eKHw/viewform

