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ומיכל לוין

א לנוער ממזרח ומערב ירושלים"קורסי מד

אירועי תרבות משותפים במגדל דודיעל ברנט

חוגים לנועריעל כליף

שילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחוגים מיכל לוין

א"משותפים בימק

. אוגיה'להבדיל מהת, הרשויות פועלות במזרח ירושלים במטרה לעודד לימודים לבגרות הישראלית, השנים האחרונותסיוע בלמידה לבגרויותניקולא נסים טובול

. שתוצאתם אחוזי הצלחה נמוכים מאוד, בעינינו התופעה מבורכת אך חוטאת בחוסר התאמה וליווי של המעבר

מערך מתנדבים יעביר שיעורי עזר במגוון מקצועות עבור תלמידים ערבים שבחרו ללמוד במסלול , בפרויקט זה

המכון לאסטרטגיה ציונית יקשר בין בתי הספר הרלוונטים למתנדבים ויספק להם . הישראלי וילוו אותם עד הבגרויות

למקצועות שלא דורשים ידיעת השפה של השני על )ידי סטודנטים יהודים -משימה זו תושג על. הדרכה וכלי למידה

או ילידי ירושלים שעברו , אזרחים מרחבי הארץ שלומדים בירושלים)וערבים  (כגון מתימטיקה או אנגלית, בוריה

(.בעצמם את התהליך
ייעל ויסדיר את , לקדם פרויקט התחדשות עירונית במזרח העיר באופן שיצור תשתית חוקית למגורים וצרכי ציבורהתחדשות עירונית במזרח ירושליםעמית פוני קרוניש

.השימוש בקרקע ויאפשר העלאת איכות החיים בשכונות אלו

, הקלטות מקצועיות, בית היצירה יהווה מרכז משאבים ומפגש למוסיקאים מקצועיים ויציע מתקן מצוייד לחזרותבית היצירהאוריאל בן שבת

המרכז יעודד מפגש בין יוצרים ממגזרים שונים . עם דגש על צפון העיר ירושלים, אירועים והופעות לקהל הרחב

.עם דגש על פעילות לטובת הקהילה, ושיתופי פעולה ביניהם
הכרת החברה הארמניתגילה קאן הופמן

דרך טיפוס וגלישת , יהודים ופלסטינים, ים ירושלמים/ סטודנטיות14מטרת הפרויקט היא לאפשר מפגש וחיבור בין Climb 4 a Changeנדב יודקוביץ׳

 מפגשים שיעסקו בלימוד כלים לטיפוס וגלישת מצוקים ושני מפגשים 10הפרויקט יעשה את זה על ידי קורס של . צוקים

 ייצרו קורס ללימוד Climb 4 Changeמנהלי ומדריכי , בפרויקט זה. של יישום הכלים שלמדנו בטיולים מאתגרים

 12משך הקורס הוא . סטודנטים פלסטינים ויהודים תושבי ירושלים, טיפוס וגלישת צוקים עבור משתתפי הקורס

.(מינואר עד יולי)מפגשים שיתקיימו על פני שישה חודשים 
בקבוצת ההורים המטרה היא . (אחת של הורים ואחת של ילדים)בילוי משותף קבוע של שתי קבוצות מעורבות בילוי משותףנועה הירש

ובקבוצת , ('הרצאות על העצמה נשית וכו, דוגמת מיצוי זכויות משפטיות)להקנות ערך מוסף לצד בילוי והפריה הדדית 

בפרויקט זה הורים וילדים בקבוצות מעורבות ייצרו קבוצות מגובשות ומאוחדות עם תחושה . הילדים שיבלו יחדיו

 חודשים 4נגיד אחת לשבוע במשך )בסדרת מפגשים יחסית ארוכה כדי ליצור תחושת אמון , קהילתית בקבוצות עצמן

.תוך שימוש במתנדבים שיכולים להעשיר את המבוגרים או להפעיל את הצעירים, או חצי שנה
מיפוי חברה אזרחית במזרח ירושליםסוזאן קנון

סיוע לתלמידות בבתי ספררעות נתאי

מפגש בין לומדי ערבית לבעלי עסקים גילעד סוויט

במזרח ירושלים

הפרויקט שלנו מציע לחבר בין יהודים אשר לומדים ערבית במערב העיר ומרגישים שאין להם פרטנרים לשוחח ולתרגל 

בעוד שהדבר עוד דורש בדיקה ושיח עם בעלי העסקים בעיר . לבין בעלי עסקים במזרח ירושלים, עמם את השפה

במיוחד אם הדבר , ממספר שיחות עמם נראה כי הם ישמחו לשוחח בערבית עם לומדי ערבית, העתיקה ובמזרח העיר

, תוך ניסיון להישיר מבט אל הצרכים ולשמוע משתי הקהילות על צרכים שעולים אצלם, לכן. יוכל לתמוך בהם כלכלית

, במשפט. וחיזוק העסקים, תרגול ומפגש עם דוברי שפה: אנו מפתחים מודל שבתקווה יענה על שני הצרכים הללו

מדובר בקבוצה של מספר לומדי ערבית שיגיעו ויתארחו אצל בעלי עסקים שונים במזרח ירושלים למשך מספר פגישות 

.אך הקונסטלציה עוד צריכה להתחדד, בתשלום
. י עשייה משותפת של חסד עבור תושבי העיר"נוצרים ומוסלמים בירושלים ע, לקרב יהודים: הרעיון בבסיס הפרוייקטמערת האוצרותאילנה נלסון

- ח בגדים ומוצרי בית עבור כל תושבי ירושלים "יימס יוצרות גמ'קהילת ציון והקהילה הקתולית סיינט ג, בפרוייקט זה

.י המתנדבים''א שתופעל ע"דרך מרכז הפצה ונתינה מערת האוצרות בבניין ימק, נוצרים ויהודים, מוסלמים

אוצרות באותו מקום וגם ליצור קשרים עם קהילות נצרכות שיכולות לבוא לאיסוף כמות " חנות"אנחנו מתכננים לפתוח 

. חודשים ולהפיץ בקהילותיהם3-4גדולה של בגדים פעם ב

העלאת המודעות לחיים במזרח העיר ולמורכבותם ועידוד מעורבות בתחום באמצעות קיום הרצאות על מזרח העיר קולות מן המזרחמלאכי חסדאי

.סטודנטים ותנועות נוער, בקרב מכיניסטים

יאפשרו לנשים הפלסטיניות להגדיר את אופי , נשים עושות שלום יקיימו מפגשי העצמה עם נשים ממזרח ירושליםמפגשים של נשים עושות שלוםענת בן דוד

ידי מפגשים -משימה זו תושג על. במטרה להוביל להקמת תנועה אחות פלסטינית, ואת סוג הקשר, ומטרת המפגשים

מתן תמיכה ברמה , מפגשים קבוצתיים בוני אמון ומפרים, של נשים מובילות שיגדירו את המפגשים הקבוצתיים

.האישית והתנועתית לנשים השותפות
ברפואה' לימוד ערבית לסטודנטים שנה דעדי שפי

פיס בבניית סיורים על החיים שלהם4הדרכת נוער ערבי ויהודי דרך קידססיורים דו לשונייםאייל הראל


