תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

רימ נאר אלדינ

מורה לאנגלית בבית הפר אטור לבנות

رﻴم ﻨﺎﺼر اﻟدﻴن
ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻨﺠﻠﻴزﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ اﻟطور ﻟﻠﺒﻨﺎت.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

” החלום שלי הוא שמזרח ומערב
ירושלים יקבלו חינוך שוויוני .שתלמידים
יקבלו יחס אישי יותר ומותאם למציאות
החיים המשתנה“ .

ﻣﺘﺴﺎﻭ ﻓﻲ ﺷﻄﺮﻱ
” ﺣﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﺭﺅﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﹴ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ .ﺣﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺍﺕ ﻣﺰﻳﺪﺍ
ﻣﻦ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻣﻮﺟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﹰ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﳊﻴﺎﺓ
ﺍﳌﺘﻐﻴﺮ“ .

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

ירדנה חמו
מחנכת כיתה ח'
ביה" קדמה
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ﻤﺎ"
ِدْ
ﻤدرﺴﺔ "ﻛ

” מה שמניע אותי הוא הרצון לתקן
את העוול של מערכת החינוך
ולהעניק שוויון חינוכי אמיתי לתושבי
הקהילה שלי“.

” ﻣﺎ ﻳﺤﻔﺰﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮﺹ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ
ﻣﻨﺠﻤﻌﻲ“

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

אריאלה רשפ

מחנכת כיתה ,מורה לתנ"כ ואנגלית
תיכונ דנמרק

ِف
أرﻴﺌﻼ رﻴﺸ
ﻤرﺒﻴﺔ ﺼف ،ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻤوﻀوع اﻟﺘوراة
ﻓﻲ ﺜﺎﻨوﻴﺔ "دﻨﻤﺎرك"

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

"חשוב לי להיות שם בשביל תלמידי,
ולגרום להם להאמין בעצמם כמו שאני
מאמינה בהם".

"ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﺃﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻼﻣﻴﺬﻱ،
ﻭﺃﻥ ﺃﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺎ
ﺃﺅﻣﻦ ﺑﻬﻢ".

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

בתול למאנ

רכזת פרויקטימ לחינוכ ביבתי בבית הפר אטור
מכינ לבנות עובדת הרשת הירוקה על השתלמות מורימ
ותוכניות לתלמידימ ומרכזת פרויקטימ של נחל קדרונ
מטעמ ארגונ "קומיוניטי".

ﺒﺘوﻝ ﺴﻠﻤﺎن
ﻤرﻛزة ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﺘرﺒﻴﺔ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ اﻟطور
ﻟﻠﺒﻨﺎت ،ﺠﺒﻝ اﻟزﻴﺘون ،وﻤﻨﺴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺸﺒﻛﺔ اﻟﺨﻀر
اء ﻟدورات اﺴﺘﻛﻤﺎﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴن وﺒراﻤﺞ ﻟﻠﺘﻼﻤﻴذ ،وﻤرﻛزة
ﻤﺸﺎرﻴﻊ ﻓﻲ ﺤوض وادي اﻟﻨﺎر ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤؤﺴﺴﺔ "ﻛوﻤ
ْﻴوﻨﻴﺘﻲ".

”כמורה אני רואה בתפקידי שליחות .תפקיד
המורה אומנם אינו קל ,אולם ברגע שאני רואה
את השינוי שחל בתלמידים ,נעלמות כל
המחשבות השליליות“

”ﺃﺭﻯ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺘﻲ ﻛﻤﺪﺭ ﱢ ﹶﺳﺔ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﻟﺪﺓ .ﻓﻤﻬﻨﺔ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻠﺔ ،ﻭﻟﻜﻦ ﲟﺠﺮﺩ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ،ﺗﺘﺒﺨﺮ ﻛﻞ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ“.

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.

רוידה פאעור

מורה לעברית בבית הפר אטור לבנות

روﻴدة ﻓﺎﻋور
ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺒرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ اﻟطور ﻟﻠﺒﻨﺎت،

ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

”אני לא יכולה לשנות את כל התפיסה
ישר .אבל החלטתי שאני רוצה להתחיל
עם השפה העברית .התקשרות אחד עם
השני עשויה להוריד את החומות ולהפוך
להיות מודעים יותר למה קורה פה “ .

ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ.
ﻓﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻳﻬﺪﻡ
ﺍﳉﺪﺭﺍﻥ ﻭﻧﻌﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻫﻨﺎ.

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

אנני קורלנד

מורה לתיאטרונ ולמתמטיקה ,רכזת
תכנית אמירימ למצטיינימ ,ביה" קשת

ْﻻﻨْ
د
آﻨﻲ ﻛور
ﱢﺴﺔ ﻟﻠﻤﺴرح واﻟرﻴﺎﻀﻴﺎت ،ﻤﻨﺴﻘﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ
ﻤدر
ِت".
"أﻤﻴرﻴم" ﻟﻠﻤﺘﻔوﻗﻴن ،ﻤدرﺴﺔ "ﻛﻴﺸ

"כשאני רואה ילד ביישן ,ללא ביטחון
עצמי ,מדקלם ,שר ,רוקד על הבמה
ועושה דברים שהוא לא חלם שיוכל
לעשות אני יודעת שהשגתי את מטרותיי"

"ﺣﲔ ﺃﺭﻯ ﺻﺒﻴﺎ ﹰ ﺧﺠﻮﻻ ﹰ ،ﻋﺪﱘ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،
ﻳﺪﻧﺪﻥ ،ﺃﻭ ﻳﻐﻨﻲ ،ﺃﻭ ﻳﺮﻗﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺸﺒﺔ ﺍﳌﺴﺮﺡ،
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺃﻥ ﺣﻠﻢ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻋﺮﻑ ﺣﻴﻨﻬﺎ
ﺃﻧﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻲ".

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

בנצי פבר
מורה ורכז מגמת תיאטרונ ,תיכונ ליגברג

ﺘﺴﻲ ﻓﺎﺒر
ِﻨْ
ﺒ

ﻤرﻛز اﻟﻘﺴم اﻟﻤﺴرﺤﻲ وﻤﻌﻠم ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ "ﺴﻴﻠﻴﺠ
ْﺴْ
ﺒرج"

” אחד הרגעים המרגשים הוא לראות את נקודת
המפנה אצל תלמיד במגמת תיאטרון שהוא מבין
שזה בכוחו ובידיים שלו ושהוא מסוגל לעמוד על
במה ,להנות ולקחת על זה אחריות“.

” ﺃﺭﺑﹼﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺃﺭﺑﻲ ﺗﻼﻣﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺪﻓﻖ ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ .ﻓﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻲ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ“ .

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

הרב ישי לפשיצ

מחנכ בישיבה תיכונית חרדית "חכמי לב"

ِﺸﺎي ﻟﻔﺸﻴﺘس
اﻟﺤﺎﺨﺎم ﻴ
ِت
ﻴف" ،ﺒﺎﻴ
ﻤﻴﻪ ﻟ ِ
َﺨْ
ﱟ ﻓﻲ ﻤدرﺴﺔ دﻴﻨﻴﺔ أرﺜوذوﻛﺴﻴﺔ "ﺤ
ﻤرب

َﺠﺎن".
ﻓ

” אני מחנך את תלמידי לחיות עבור מטרות קצרות טווח
וארוכות טווח .מטרות בעלות ערך אינסופי ובעלות ערך סופי.
מטרות שעליהן יחליטו בעצמם ,בהכוונתי .על החניך להיות
קשוב לעצמו ,לזולת ולסביבה ,ולזהות בו ובזולתו את המימד
האלוקי בכדי שיוכל לכבד את עצמו ואת זולתו ולסייע לו“.

” ﺃﺭﺑﹼﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺃﺭﺑﻲ ﺗﻼﻣﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻳﺔ ﺑﺘﺪﻓﻖ
ﺩﻭﻥ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ.
ﻓﺎﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺑﻬﺬﺍ
ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻫﻲ ﺿﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ” .

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

חגית לזרו

מחנכת ,מורה למויקה,
הלכה ופרות ,רכזת חטיבה עליונה
במדרשיית הרטמנ לבנות

ﺤﺎﺠﻴت ﻟزروس،
ﻤرﺒﻴﺔ ،ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻟﻠﻤوﺴﻴﻘﻰ ،اﻟﺸرﻴﻌﺔ اﻟﻴﻬودﻴﺔ واﻷدب،
ب اﻹﻋدادﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤدرﺴﺔ اﻟدﻴﻨﻴﺔ "
ﱡﻌَ
ﻤرﻛزة اﻟﺸ
ﻤﺎن" ،ﻟﻠﺒﻨﺎت ،ﻓﻲ ﺤﻲ اﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ.
ْﺘْ
ﻫﺎر

”אני שואפת לחנך את הבנות להיות
בנות בית בעולם היהודי ,שותפות פעילות
במחשבה ובמעשה ,לצד היותן נשים
מועצמות שעוסקות ופעילות בתחומי החיים
השונים ,מתוך בחירה ושמחה“.

” ﺳﺄﻋﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺍ ﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﳌﻨﺰﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩﻱ ،ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﻜﺮﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺟﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻳﺠﺮﻱ ﲤﻜﲔ
ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﳊﻴﺎﺓ ،ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ“.

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

יובל צור

גנ מנהל בית הפר אילנות לחינוכ מיוחד

ْﺴور
ﻴوﻓﺎﻝ ﺘ
ﻨﺎﺌب ﻤدﻴر ﻤدرﺴﺔ "إﻴﻼﻨوت" ﻟﻠﺘرﺒﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.

” אילנות הוא בית ספר מאוד מיוחד.
הוא שילוב של רב תרבותיות לשמה -יהודים,
נוצרים ,מוסלמים חרדים חילונים וכולם חיים
בשלום .דווקא החינוך המיוחד מאפשר לשים
בצד את ההבדלים ולהבין מה באמת חשוב“ .

ﺇﻥ ﻣﺪﺭﺳﺔ "ﺇﻳﻼﻧﻮﺕ" ﻫﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺪﺍ ﹰ .ﲤﺰﺝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ
ﺑﲔ ﺃﺳﻮﺍﺭﻫﺎ ﺗﻌﺪﺩﺍ ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﹰ ﻳﻬﻮﺩﺍ ﹰ ﻭﻣﺴﻴﺤﻴﲔ ﻭﻣﺴﻠﻤﲔ
ﻭﻳﻬﻮﺩﺍ ﹰ ﺃﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﻭﻳﻬﻮﺩﺍ ﹰ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﲔ ،ﻭﻳﻌﻴﺶ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻓﻲ
ﺳﻼﻡ ﻭﻭﺋﺎﻡ .ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳋﺎﺹ ﻭﺿﻊ ﺍﳋﻼﻓﺎﺕ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﹰ
ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﺎ.

תערוכת "מחנכימ ירושלמימ"
היא חלק ממיזמ
"זאת ירושלימ" הנוצר על ידי
ירושלמימ המאמינימ בעתיד
טוב יותר לעיר אליה נשואות
פני רבימ .במיזמ תערוכות
צילומ ,אירועי חוצות
ומעות רגליימ.
ّﻝ ﻤﻌرض "ﻤرﺒو أﺠﻴﺎﻝ
ﻴﺸﻛ
ً ﻤن ﻤﺸروع
ﻤﻘدﺴﻴون" ﺠزء
"ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﻘدس" اﻟذي ﺘم
ﺒﻨﺎءﻩ ﻤن ﻗﺒﻝ ﻤﻘدﺴﻴﻴن
ﻴؤﻤﻨون ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻝ أﻓﻀﻝ
ﻟﻤدﻴﻨﺔ ﺘﺼﺒو إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻴون
اﻟﻛﺜﻴرﻴن.ﺴوف ﻴﺸﻤﻝ
اﻟﻤﺸروع ﻤﻌﺎرض ﺘﺼوﻴر
ﻓوﺘوﻏراﻓﻲ ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ،
ﺒراﻤﺞ وﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻓﻲ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﻔﺘوح ،وﺠوﻻت
ﻤﻴداﻨﻴﺔ.

השותפימ שלנו :
קולכ ,קואליצית ירו-שלמ ,התחנה הראשונה,
קהילת  ,ROIהקרנ לירושלימ ,עונת התרבות,
קהילת ציונ ,מנהל קהילתי גינות העיר,
מכונ שכטר ,עיר עמימ ,ארגונ חברות,
בית פרת ,הזמנה לפיוט ,קבוצת מוללה.
מרכז ירושלימ לענייני יהודימ ונוצרימ.
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ﻤﻨﺴق اﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻀو ﻤؤﺴس وإداري ،ﻓﻲ ﺜﺎﻨوﻴﺔ
ِت وﺠﺎن".
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” ילדים הם העתיד שלנו .יש בהם תום והם
צמאים לידע .עמוד השידרה של הגן הוא
לקבל את כולם ולהביא לידי ביטוי את
הייחודיות של כל אחד במיוחד בירושלים “

” ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻨﺎ .ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻣﻠﻜﺔ
ﻭﻋﻄﺸﻰ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ .ﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﻠﺮﻭﺿﺔ ﻫﻮ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻪ
ﻭﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ“.

