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Goals of the fund מטרות הקרן

• Fundraise for and support projects mainly 
in the Jerusalem region that advance 
social, environmental and economic 
sustainability; and those that promote 
awareness of the value of sustainable 
development.

• Advance environmental awareness and 
responsibility; conservation and 
integration of natural resources in
sustainable development; and generate 
respect for the environment.

• Encourage and support businesses, 
organizations and institutions in the 
integration of policies that demonstrate 
environmental and social responsibility.

• Initiate and encourage interfaith dialogue 
and cooperation in the work of the JGF 
throughout the Jerusalem region and in 
other communities, cities, and countries.

פרוייקטיםגיוס משאבים וקידום •
,  בעיקר ולרבות במרחב ירושלים

החברה והכלכלה  , לרווחת הסביבה
. ולקידום מודעות לערך הקיימות

מתן מענקים כספיים לארגונים ללא  •
אשר מקדמים את  , מטרות רווח

.מטרות העמותה

, לקדם מודעות ואחראיות לסביבה•
שימור ופיתוח המשאבים הטבעיים  
.של מרחב ירושלים ואיכות סביבתו

עידוד למיזמים ולעסקים  בהטמעת •
מדיניות של אחריות סביבתית  

.וחברתית

-עידוד וייזום שיח ושיתוף פעולה בין•
הן בעבודה במרחב העיר  , דתי

ירושלים והן בקשר עם מדינות וערים  
.אחרות בעולם



Goals of the fund מטרות הקרן

• Initiate and produce conferences, 
seminars, workshops and lectures to 
promote environmental, social and
economic responsibility and 
accountability.

• Compile, publish, and disseminate 
written and multimedia materials that 
advance the goals and projects supported 
by the JGF.

• Pursue educational, civil, and legal 
avenues in support of the goals of the 
JGF.

• Establish contact and work with 
individuals and institutions worldwide in 
pursuit of the goals of the JGF.

סדנאות  , ימי עיון, ליזום ולקיים כנסים•
והרצאות  למען הגברת  האחריות  

. לחברה ולכלכלה, לסביבה

;  לפרסם ולהפיץ חומר כתוב, להכין•
התואמות את  תוכניותלפתח וליזום 

.מטרות העמותה

,  בין אזרחי, לפעול בכל מישור•
.או חינוכי/משפטי ו

להיות במגע ובשיתוף פעולה עם כל  •
גורם מועיל בכל מדינה בכדי לקדם  

.את מטרות העמותה
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JGF Projects פרויקטים של הקרן

 Green Pilgrimage Jerusalem

 Working with groups of all faiths 
to develop the potential of 
Jerusalem as a pilgrim 
destination of three faiths and 
to reach out to faith 
communities around the world 
to experience green pilgrimage.

 We encourage visitors to use 
their pilgrimage as a journey to 
becoming responsible citizens of 
the world. 

עלייה לרגל ירוקה

  אנחנו עובדים עם קבוצות מכל
הדתות לפתח את הפוטנציאל  

של ירושלים כיעד רוחני של  
ולפתח את  , שלוש דתות

הקשר עם קהילות דתיות  
ברחבי עולם שמעוניינות לחוות  

.עלייה לרגל ירוקה

  אנו מעודדים תיירים ועולי רגל
בירושלים לראות את מסע  

,  כחוויה רוחניתלאנרקשלהם 
אלא גם כדרך להביא מסר  

חזרה הביתה של אחריות  
.לסביבה וסובלנות בין דתית



JGF Projects פרויקטים של הקרן
 Green Pilgrimage Jerusalem

Activities:

 Round table in Ein Karem to establish 
a shared vision for this important 
pilgrim destination.

 Research of pilgrim routes in 1st and 
2nd Temple periods. 

 Beginning of relationship with 
Christian Chinese community, who 
are interested in participating in 
Green Pilgrimage Tours and 
supporting Jerusalem Green Fund.

עליה לרגל ירוקה

:פעילות

  התקיימו מפגשי שולחן עגול עם
בעוסקים בפיתוח  העינייןכל בעלי 

כדי לייצר חזון  , ושימור עין כרם
שיש לו  , משותף ליעד הרוחני הזה

.חשיבות גדולה בעולם הנוצרי

  עיסוק בחקר מסלולי עלייה לרגל
.בתקופת בית ראשון ושני

  בניית קשר עם הקהילה הנוצרית
הסינית אשר מעוניינים להשתתף  

גם בסיורים ברוח עלייה לרגל  
ירוקה וגם לתמוך בקרן ירושלים  

.ירוקה



JGF Projects פרויקטים של הקרן

 Jerusalem Bio-Region Center

The Al Azariya/ Ein Kerem Urban 
Agriculture Program is a joint Israeli-
Palestinian environmental education 
project which fosters urban agriculture, 
water conservation and green pilgrimage in 
each locality around historic sites and holy 
streams, for sustainable development and 
capacity building in each. 

המרכז הביו אזורי בירושלים

שימור וחקלאות מקומית בעין  המיזם של 
בשתי  . הוא חוצה גבולותכרם ובעזריה

הקהילות צוותים עוסקים בשימור מעיינות  
גידול מזון מקומי ופיתוח מסלולים  , קדושים

.של עלייה לרגל ירוקה

בעזריה וקרן  " שורוק"ארגון הנשים 
-באמצעות המרכז הביו, ירושלים ירוקה

2פעלו להפגיש יחד תושבים מ, אזורי
בלימוד משותף של שימור  ,  הקהילות

.קיימא-ופיתוח בר

בעזרת מענק  , 2016המיזם פועל מתחילת 
.  אשר עוד מעט מסתיים, של קרן יד הנדיב

The Shorouq Women’s Society and the JGF, 
through the Jerusalem Bioregion Center, have 
collaborated in bringing together women, men 
and children of the two communities to engage 
in joint learning for conservation and 
sustainable development. 
Since the beginning of 2016, two respective 
groups of residents have been meeting and 
working together to promote conservation 
initiatives in each locality. 



JGF Projects פרויקטים של הקרן

 Jerusalem Bio-Region Center

The Al Azariya/ Ein Kerem Urban 

Agriculture Program

מרכז הביו אזורי של ירושלים

שימור וחקלאות מקומית בעין כרם ובעזריה



JGF Projects       פרויקטים של הקרן

 Jerusalem Bio-Region Center
Conference on the Conservation of 

Agricultural Terraces 

 The JBC, together with the Jerusalem 
Municipality, KKL and SPNI, planned and 
hosted a two-day conference on 7-8/4/16 at 
Merkaz Tzipori on the conservation of 
agricultural terraces in Jerusalem. 200 
professionals, academics and environmental 
activists participated. 

 As a result of the conference, a task force 
was established by the Jerusalem 
Municipality including representatives of KKL, 
NIPA, EcoPeace, the Jerusalem Institute for 
Israel Studies and the JBC, to advance the 
conservation and restoration of agricultural 
terraces in the Jerusalem area. 

 On 1.5.16, at a meeting in the Municipality, 
the stakeholders chose the JBC to coordinate 
this initiative. 

מרכז הביו אזורי של ירושלים

שימור הטראסות החקלאיות  בנושא כנס 
בירושלים

ל  "קק, אזורי חבר עם העירייה-המרכז הביו

להפיק כנס בן  , והחברה להגנת הטבע

אשר עסק בנושא  , יומיים במרכז ציפורי

.  שימור הטראסות החקלאיות בירושלים

פעילי סביבה  , אנשי מקצוע200השתתפו 

.ואנשי אקדמיה

הוקם צוות של העירייה, בעקבות הכנס  ,

,  ט"חלה, מכון ירושלים, ל"קק, אקופיס

.לקדם יחד שימור ושיקום הטראסות

 בישיבה שנערכה בעירייה, 2016במאי  ,

אזורי לרכז את -ביקשו מהמרכז הביו

.המיזם



JGF Projects פרויקטים של הקרן

 Food for Jerusalem Forum
 The Forum met a bimonthly basis during 

2016. At a special Municipal Environmental 
Committee meeting held on 14/6/16, the 
JBC’s Food For Jerusalem Objectives were 
unanimously adopted. 

 At another Forum meeting on 11/12/16, the 
City’s new Urban Agriculture Initiative and 
designated budget of NIS 150,000 was 
presented. It was agreed at this meeting 
that The Food for Jerusalem Forum will 
serve as the advisory committee for the 
new process.

 At its last meeting, the Forum adopted a 
decision to focus its activities on promoting 
policy for urban agriculture in the city and 
on encouraging “Edible Neighbourhoods” 
(Communities that grow their own food).

  פורום מזון לירושלים
 מכנס יזמים  " מזון לירושלים"של הפורום

וקהילות שעוסקים במעגל המזון במסגרת  

2016ב .קהילתית או מסחרית, חינוכית

עיריית ירושלים אימצה את הייעוד  

.  והמטרות של הפורום

:הפורום2016ב 

 ליווי צמוד לקהילה של עין כרם שמשקם  נתן

טראסות חקלאיות עתיקות במטרה לשחזר 

את חקלאות ההר המסורתית של ירושלים  

.מתקופת בית ראשון ושני

 שמעוניינת לשקם  , תמך בשכונות רוממה

וגם לשמור  ) את נחל רוממה ולגדל שם מזון 

(אותו מבנייה

 חברי הפורום מהווים ועדת היגוי לצוות

שמינתה עיריית ירושלים לאתר שטחים  

נוספים המתאימים לגידול מזון וקהילות  

.שמעוניינות לעבוד בהם



JGF Projects פרויקטים של הקרן

 The JGBF was established this year. 

We applied, but did not receive funding 

from Keren Sheli.

 As a result of our application we were 

invited to Keren Sheli conference for 

small local NGOs and will be received 

professional assistance to help 

establish the forum.

 Together with Michael Horesh from 

JBNF we established a position paper 

for the forum which will serve as our 

main vision paper. 

 Planned meetings with potential 

founding businesses.

 Jerusalem Green Business Forum

JGBFאך לא  , הגשנו. הוקמה השנה

.י"שלקיבלנו מימון מקרן 

 י  "שלבעקבות בקשתנו הוזמנו לכנס קרן

לארגונים לא ממשלתיים מקומיים  

סיוע מקצועי כדי ואנחנו נקבל , קטנים

.לסייע בהקמת הפורום

יחד עם מיכאל חורש מ-JBNF  הקמנו

ישרת  נייר עמדה עבור הפורום אשר 

.כנייר עמדה שלנו

  פגישות מתוכננות עם עסקים מייסדים

.פוטנציאליים

הפורום הירושלמי לעסקים הירוקים



Jerusalem Green Business Forum 
פורום ירושלים לעסקים ירוקים

The Vision
The Jerusalem Green Business Forum will enable and empower companies in 

the region to take the lead in greening their operations and management, 

thereby helping to generate a greener, healthier and more sustainable urban 

environment for Jerusalem. This unique initiative will position Jerusalem as a 

pioneer city in Israel, for cutting edge sustainable business practice.

החזון
יאפשר ויסייע לחברות ולעסקים  ( JGBF)הפורום הירושלמי לעסקים ירוקים 

ובכך לסייע ביצירת סביבה עירונית  , פעילותן וניהולןביירוקבאזור להוביל 

יוזמה ייחודית זו תעמיד את  . בריאה ומקיימת יותר לירושלים, ירוקה

המיישמת שיטות ניהול עסקי חדשניות  , ירושלים כעיר חלוצית בישראל
.קיימא-ובנות

JGF Projects פרויקטים של הקרן



Jerusalem Green Business Forum 
פורום ירושלים לעסקים ירוקים

Mission
The Jerusalem Green Business Forum (JGBF) is dedicated to ensuring that Jerusalem’s 

corporate body shares environmental best practices for greening their management and 

work conduct. By creating platforms for offering master classes, knowledge sharing, 

mentoring, and hands-on community based projects, the JGBF will enable the Jerusalem 

business community to position Jerusalem as a pioneering sustainable city, and become a 

magnet for like-minded green companies.

המשימה
אחת המטרות של הפורום הירושלמי לעסקים ירוקים תהיה להבטיח שחברות  

בירושלים ובסביבה תשתפנה את עמיתיהן בשיטות עבודה מומלצות בתחום 

על ידי יצירת פלטפורמות  . הן בניהול והן בפעילות של עסקיהן, איכות הסביבה

חונכות ופרויקטים קהילתיים  , שיתוף ידע, לימוד עבור טכנולוגיות חדשות

הפורום יאפשר לקהילת העסקים הירושלמית להציב את ירושלים כעיר , מעשיים

.וימשוך אל העיר חברות נוספות בעלות חזון ירוק, קיימא-חלוצית בת

JGF Projects פרויקטים של הקרן



JFG Stakeholder Initiatives

 Clean Up Activities including weekly 
clean-ups with Richard Corman. 

 Monthly neighborhood clean ups 
with Pardes students and AACI and 
purchase of new bibs.

 Establishment of Clean-Up 
Committee by Reuven Schwartz.

 Tours for the public at the Railway 
Park.

 Environmental Education. 
Supporting four classes in two 
schools with weekly gardening 
classes and supporting their 
ecological garden.

מיזמים של חברי הקרן

  מבצעי ניקיון כולל ניקיון
.קורמןרד 'שבועי עם ריצ

  ניקיון שכונתי חודשי עם
-תלמידי מכון פרדס וגם ה

AACI , חדשים  צינוריםוגם

.למתנדבים

י ראובן  "הקמת וועדת ניקיון ע
.שוורץ

  סיורים לתושבי העיר בפארק
.המסילה

תמיכה בארבע  . חינוך סביבתי
אנחנו  . כיתות בשני בתי ספר

תומכים בחינוך סביבתי וגינה  
.  אקולוגית



JFG Stakeholder Initiatives מיזמים של חברי הקרן



JFG Stakeholder 
Initiatives

 Tours for stakeholders at the 
Green Knesset, Muslala, and site 
visits at schools where we 
support environmental 
education.

 Committee meetings where 
stakeholders are actively 
engaged with what is going on 
with the JGF.

 Stakeholder Engagement Survey 
to assess how stakeholders are 
engaging with the Jerusalem 
Green Fund.

מיזמים של חברי  
הקרן

 בכנסת  עינייןסיורים לבעלי
,  מוסללה/בנין כלל, ירוקה

ביקורים בבתי ספר עם חינוך  
.סביבתי

  ישיבות קבועות של ועדות
.עינייןבעלי 

 עינייןסקר מעורבות בעלי.



JFG Stakeholder Initiatives מיזמים של חברי הקרן



JFG Stakeholder Initiatives

Stakeholder Engagement Survey

Conclusions

 21 respondents (16 in English)

מיזמים של חברי הקרן

עינייןסקר מעורבות בעלי 

סיכום

(בעברית6)עונים בשאלון 21



Other activities

 Brochure

Website 

 Facebook group

 Parlor Meetings in Jerusalem

 UK trips and building up UK 
stakeholders.

פעילויות אחרות

ברושור

 אנטרנטאתר

 פייסבוקקבוצת

"עם תושבים" מפגשי הכרות

נסיעות של נעמי ללונדון



Other activities פעילויות אחרות


