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חברים יקרים,
מטרתנו במכון ירושלים למחקרי מדיניות היא להציג את העיר באופן מעמיק
ומרגש ,תוך שילוב נתונים איכותיים ומידע מבוסס מחקר אודות העיר ,יחד עם
מגוון מפגשים אישיים ייחודיים.
המומחים שלנו מובילים את שלל החוויות המוצעות להלן ,תוך שאיפה לקדם
דיון אינטלקטואלי אודות המורכבויות והחוזקות של ירושלים.
בנוסף לרשימה זו ,אנו שוקדים כל העת על פיתוח חוויות מותאמות אישית,
"התפורות על פי מידה" בהתאם לדרישות ,צרכים ותחומי העניין של הגופים
הפונים אלינו.

אנו מצפים לחוות את ירושלים יחד עמכם,

אפרת בכר-נתנאל

Efratb@jerusaleminsititute.org.il

מירי בן פז

miri@jerusaleminsititute.org.il
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תפריט ההכשרות של מכון ירושלים
קורסים וסדנאות לקהל הרחב:
*לתשומת ליבכם ,מועדי הקורסים יתפרסמו באתר המכון ,בנוסף ניתן להזמין את הקורס באופן פרטני עבור הארגון

קורס הערכה פנימית לארגונים חברתיים
במשך שישה מפגשים ילמדו המשתתפים איך לחשוב "הערכה" ,כבר מהשלבים הראשונים
של פיתוח מיזם ,ואיך להמשיך לחשוב "הערכה" גם אחרי שהפרויקט מסתיים.
המשתתפים ינתחו את פעילות הארגון ,תוך הבנת הערך הרב שמייצרת הבניה ברורה של
מודל עבודה לכל הגורמים השותפים ,יוגדרו מטרות ויעדים לכל אפיק ותותאם תשתית
ארגונית לאיסוף נתונים .נתונים אלו ישמשו בסיס להפקת לקחים תוך כדי תנועה ולבחינה
מתמדת של תפוקות ותוצאות העשייה .הסדנה היא יישומית במהותה ,עם דגש על הקניית
פרקטיקות מותאמות לסביבה העבודה הייחודית של כל ארגון.
קורס מזרח ירושלים
במסגרת הקורס יחשפו המשתתפים לרקע היסטורי ומשפטי של מזרח ירושלים ומעמד
תושביו; אוכלוסיית מזרח ירושלים -הקבוצות השונות; כלכלה ותעסוקה במזרח
ירושלים; מערכת החינוך במזרח ירושלים -סוגיות ואתגרים; תשתיות ותחבורה; תכנון;
רשתות חברתיות ותקשורת; מינהלים קהילתיים במזרח העיר ותפקידם; הגדר והשפעתה;
החלטת הממשלה לפיתוח כלכלי-חברתי במזרח ירושלים ועוד
קורס ממידע למדיניות
במשך ארבעה מפגשים ,אותם יעבירו מיטב חוקרי המכון ,ילמדו המשתתפים כיצד
להשתמש בנתונים באופן מיטבי כדי להגיע להשפעה על מדיניות:
איך להימנע משימוש מוטעה בנתונים ,באיזה אופן ניתן להשתמש בנתונים
אינטראקטיביים ,כיצד לנסח שאלות נתונים כדי להגיע לתשובות מהימנות ,מגמות
עדכניות בנתונים ועוד .במפגשים הבאים יעסוק הקורס במנגנון הממשלתי ודרכי פעולה,
דוגמאות לעבודה עם הממשלה ,כתיבת ניירות מדיניות ועוד.

סיורים בירושלים:
החברה האזרחית :אקטיביזם מוביל שינוי
ירושלים היא משכנם של יותר מרבע מהמלכ"רים בישראל ובכלל זה חלק מהארגונים
החברתיים החדשניים והמעניינים ביותר בארץ .הצטרפו אלינו לסיור בקרב פעילים
אידיאליסטים ובעלי חזון ,השואפים להפוך את ירושלים בפרט ואת ישראל בכלל למקום
טוב יותר לחיות בו.
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הרבדים הסמויים של מזרח ירושלים
מאז איחודה של ירושלים בשנת  ,1967שכונות מזרח העיר על  300,000תושביהן
הערבים היוו אתגר למקבלי ההחלטות בעיריית ירושלים וממשלת ישראל .בשנים
האחרונות הופיעו מגמות סותרות במערכת היחסים העדינה שבין שני חלקי העיר.
מצד אחד ,ישנה נטייה לאינטגרציה ואינטראקציות רבות יותר בין יהודים וערבים
בעיר ,ומצד שני ,ישנה עלייה ברמת הפעילות העוינת וביטויי השנאה .בואו ללמוד
על הרבדים הסמויים של מזרח ירושלים והקשיבו לחוקרים הבכירים של מכון
ירושלים למחקרי מדיניות החושפים גילויים חדשים אודות צד זה של העיר.
מרחבים משותפים בירושלים:
סיור לאורך קו התפר שבין מזרח למערב ירושלים
תדמיתה הציבורית של ירושלים ברחבי הארץ והעולם ,היא של עיר מחולקת בעלת
דפוסי הבדלות קשיחים בין האוכלוסיות המתגוררות בה .אולם בעשור האחרון,
ניתן להבחין בנוכחותם הגוברת של תושבי מזרח ירושלים במרחבים הציבוריים
והמסחריים שבמערב העיר וכך נוצרים להם מרחבי מפגש בלתי מתוכננים בין
האוכלוסיות בעיר .בסיור נכיר ונראה שיח חדש בעיר  -שהופך את המציאות
המורכבת של ירושלים ,עיר הנמצאת הן בסכסוך והן בערבוב מרחבי מתמיד,
למציאות ברת קיימא שתאפשר שגשוג לכלל הקהילות בעיר.
סיורים נוספים לדוגמא:
סיור אורבני בירושלים ,סיורים בעקבות מחקרים ,סיור שכונות ירושלמי -היכרות עם
אוכלוסיות העיר ,סיורים בעקבות אתרים היסטוריים בירושלים ועוד.

מגוון הרצאות בנושאים שונים:
צוות המומחים שלנו משתף אתכם ישירות משולחן העבודה:
•ירושלים כמעבדה לאומית

•סוגיות בתכנון מקרקעין במזרח

•ירושלים כבירת המגזר השלישי:
נתונים ומגמות

•קיימות וחוסן עירוני

•יחסי שיעים סונים במזרח התיכון
•הפרדה ואינטגרציה :החברה החרדית
•היחסים בין ישראל לכנסיות
בירושלים
•החברה הערבית בישראל
•תושבות מול אזרחות :מזרח ירושלים
לאן?
•המקומות הקדושים בירושלים –
מאבקים ושליטה
•התחדשות עירונית בישראל

•צפיפות עתידית בישראל
•תכנון עירוני בעידן טכנולוגי
•מדיניות ממשלת ישראל כלפי
אוכלוסיות שונות
•איך ממשלה מתמודדת עם רב
תרבותיות
•המתודולוגיה של תכנון ממשלתי
•סוגיית ההתיישבות והקרקעות של
הבדואים בנגב
•ניהול שותפויות במגזר הציבורי
•גורמים רדיקליים בעולם האסלאם

*לתשומת ליבכם ,הרשימה משתנה מעת לעת בהתאם לפרסומי המכון.
בכדי להתאים את החוויה לצרכים שלכם ,נשמח שתמלאו את הטופס הבא
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מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מכון ירושלים למחקרי מדיניות ,שהוקם בשנת  ,1978הוא מכון מחקר
וחשיבה מוביל ומשפיע ,המוציא מירושלים תורה חברתית ,כלכלית
ומרחבית בת קיימא .המכון הוא הכתובת אליה פונים מעצבי מציאות
לקידום והגדרת סוגיות מדיניות ,בישראל בכלל ובירושלים בפרט .מחקריו
ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם מדיניות
חדשנית ואפקטיבית ,ומביאים את ירושלים על מגוון מרכיביה אל העולם
ואת העולם לירושלים .ירושלים מהווה עבור 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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