
يشّكل معرض "مربو أجيال 
مقدسيون" جزًء من مشروع 

"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، وجوالت 
ميدانية. 

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

” حلمي هو رؤية تعليم متساوٍ في شطري 
مدينة القدس. حلمي هو تلقي التلميذات مزيدا 

ً لواقع احلياة  من االهتمام الشخصي وموجه وفقا
املتغير. “ 

מורה לאנגלית בבית ה�פר אטור לבנות

ريم ناصر الدين
معلمة للغة اإلنجليزية في مدرسة الطور للبنات.

רי� נא�ר אלדי�

תערוכת "מחנכי� ירושלמי�" 
היא חלק ממיז� 

"זאת ירושלי�" הנוצר על ידי 
ירושלמי� המאמיני� בעתיד 

טוב יותר לעיר אליה נשואות 
פני רבי�. במיז� תערוכות 

צילו�, אירועי חוצות 
ומ�עות רגליי�. 

   : השותפי� שלנו 
קול�, קואליצית ירו-של�, התחנה הראשונה, 
קהילת ROI, הקר� לירושלי�, עונת התרבות, 
גינות העיר,  , מנהל קהילתי  � ו קהילת צי

� חברות,  � שכטר, עיר עמי�, ארגו מכו
בית פרת, הזמנה לפיוט, קבוצת מו�ללה. 
ונוצרי�.   יהודי�  ני  י ירושלי� לעני מרכז 
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مربية للصف الثامن، 
مدرسة "ِكدْما"

ِنا حامو َيرْد
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” 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 املؤسسة التعليمية وتوفير 

فرص تعليمية متساوية وحقيقية لسكان 
منجمعي“
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מחנכת כיתה, מורה לתנ"� ואנגלית
 תיכו� דנמרק

أريئال ريِشف
مربية صف، معلمة لموضوع التوراة 

في ثانوية "دنمارك" 

אריאלה רש

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

"من املهم أن أتواجد من أجل تالميذي، 
وأن أجعلهم يؤمنون بأنفسهم كما أنا 

أؤمن بهم".



ة رسالة خالدة. فمهنة  ِّسَ ”أرى في مهنتي كمدر
التدريس ليست بالسهلة، ولكن مبجرد رؤية التغيير 

الذي يحدث عند
 الطالب، تتبخر كل األفكار السلبية.“

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

רכזת פרויקטי� לחינו� �ביבתי בבית ה�פר אטור
 מכי� לבנות עובדת הרשת הירוקה על השתלמות מורי�
 ותוכניות לתלמידי� ומרכזת פרויקטי� של נחל קדרו� 

מטע� ארגו� "קומיוניטי".

بتول سلمان

בתול �למא�

مركزة مشاريع تربية بيئية في مدرسة الطور 
للبنات، جبل الزيتون، ومنسقة في مؤسسة الشبكة الخضر
اء لدورات استكمال للمعلمين وبرامج للتالميذ، ومركزة 
مشاريع في حوض وادي النار من قبل مؤسسة "كوْميونيتي".
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מורה לעברית בבית ה�פר אטור לבנות

رويدة فاعور  
معلمة للغة العبرية في مدرسة الطور للبنات،

רוידה פאעור

”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 “ .

ال أستطيع تغيير كل املفاهيم مرة واحدة. 
لكنني قررت البدء في موضوع اللغة العبرية. 
فتواصل األشخاص مع بعضهم البعض يهدم 

اجلدران ونعي أكثر ما يدور هنا.



אנני קורלנד
מורה לתיאטרו� ולמתמטיקה, רכזת 

תכנית אמירי� למצטייני�, ביה"� קשת

آني كوْرالنْد
مدرِّسة للمسرح والرياضيات، منسقة برنامج 

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

ً، عدمي الثقة بالنفس،  ً خجوال "حني أرى صبيا
يدندن، أو يغني، أو يرقص على خشبة املسرح، 

ويقوم بأمور لم يسبق أن حلم بها، أعرف حينها 
أني حققت أهدافي".
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” أربّي نفسي وأربي تالميذي على تنفيذ 
الفرائض اليهودية بتدفق دون فقدان قدرتهم 

على اإلبداع. فالقدرة على العيش بهذا 
األسلوب هي ضرب من الفنون. “

” 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.“ 

בנצי פבר
מורה ורכז מגמת תיאטרו�, תיכו� �ליג�ברג

مركز القسم المسرحي ومعلم في مدرسة "سيليْجسْبرج"
ِبنْتسي فابر
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” 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.“ 

” أربّي نفسي وأربي تالميذي على 
تنفيذ الفرائض اليهودية بتدفق 
دون فقدان قدرتهم على اإلبداع. 

فالقدرة على العيش بهذا 
األسلوب هي ضرب من الفنون. ” 

הרב ישי לפשי� 
מחנ� בישיבה תיכונית חרדית "חכמי לב"

ِيف"، باِيت  َفجان". مربٍّ في مدرسة دينية أرثوذوكسية "َحخْميه ل

الحاخام ِيشاي لفشيتس
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المشروع معارض تصوير 
فوتوغرافي من نوعها، 
برامج ومناسبات في 

الفضاء المفتوح، وجوالت 
ميدانية. 

   : השותפי� שלנו 
קול�, קואליצית ירו-של�, התחנה הראשונה, 
קהילת ROI, הקר� לירושלי�, עונת התרבות, 
גינות העיר,  , מנהל קהילתי  � ו קהילת צי

� חברות,  � שכטר, עיר עמי�, ארגו מכו
בית פרת, הזמנה לפיוט, קבוצת מו�ללה. 
ונוצרי�.   יהודי�  ני  י ירושלי� לעני מרכז 

”אני שואפת לחנך את הבנות להיות 
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الفكروالعمل، جنبا إلى جنب مع النساء يجري متكني 
واألنشطة التي تتناول مختلف جوانب احلياة، واختيار 

والسعادة.“

מחנכת, מורה למו�יקה, 
הלכה ו�פרות, רכזת חטיבה עליונה 

במדרשיית הרטמ� לבנות

חגית לזרו�

حاجيت لزروس،
مربية، معلمة للموسيقى، الشريعة اليهودية واألدب، 

مركزة الشُّعَب اإلعدادية في المدرسة الدينية "
هاْرتْمان"، للبنات، في حي األلمانية.



תערוכת "מחנכי� ירושלמי�" 
היא חלק ממיז� 

"זאת ירושלי�" הנוצר על ידי 
ירושלמי� המאמיני� בעתיד 

טוב יותר לעיר אליה נשואות 
פני רבי�. במיז� תערוכות 

צילו�, אירועי חוצות 
ומ�עות רגליי�. 
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�ג� מנהל בית ה�פר אילנות לחינו� מיוחד

يوفال ْتسور
نائب مدير مدرسة "إيالنوت" للتربية الخاصة

יובל צור

ً. متزج املدرسة  إن مدرسة "إيالنوت" هي مدرسة خاصة جدا
ً ومسيحيني ومسلمني  ً يهودا بني أسوارها تعددا ثقافيا

ً علمانيني، ويعيش جميعهم في  ً أرثوذكس ويهودا ويهودا
 ً سالم ووئام. يتيح التعليم اخلاص وضع اخلالفات جانبا

وفهم ما هو مهم حقا.
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מלמד בתיכו� מקור חיי�-'שפע', 
רכז חברתי וחבר בצוות ההקמה והניהול. 
מורה למקצועות היהדות ובפרט לתלמוד.

يوئيل ْشبيتنْس
معلم في مواضيع تخص الديانة اليهودية، 

منسق اجتماعي وعضو مؤسس وإداري، في ثانوية 
"مكور حاييم-شيَفع"، في حي باِيت وجان".

יואל שפי�

”ביום-יום החינוכי אני משתדל לעורר בתלמידי 
שמחה אמונה וסקרנות. מאתגר אותי ליצור 
תמהיל חינוכי הממזג בתוכו מחויבות דתית, רוחב 
אופקים אינטלקטואלי ונשמה יהודית בוערת.“

خالل ممارستي اليومية ملهنة التدريس، أحاول إلهام 
تالميذي وأمنحهم الفرح واإلميان والفضول. أضع أمامي 
ً بخلق مزيجٍ تربوي من االلتزام الديني، ووسع األفق  حتديا

الفكري، وروح يهودية نابضة.
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בית פרת, הזמנה לפיוט, קבוצת מו�ללה. 
ונוצרי�.   יהודי�  ני  י ירושלי� לעני מרכז 

  ” 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 “ 

” األطفال هم مستقبلنا. أصحاب ملكة 
وعطشى للمعرفة. العمود الفقري للروضة هو 

استقبال اجلميع وأن يكون لكل واحد خصوصيته 
وبالذات في مدينة القدس.“

ישארג (ישי) זאודה
גננת ג� חיי"�
קהילת 'מבקשי דר�'

حاضنة في روضة "جان حاييم"، في 
ِخ" في راسكو. منجمع "مَفكْشيهدير

يْسأرج (ِيشاي) زافده،


