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  שהעבירה בחקיקה שנקבעה לחובה בהתאם

 הממש

 זרות שלו מתרומות מישויות מדיניות ארגון שעיקר מקורות המימון  היא עמותת במקוםבהתאם לחוק שהעבירה הממשלה במטרה לפגוע בארגונים המבקרים את מדיניותה, נציין כי 

ששמו להם  ואקדמיה הקואליציה לצדק חברתי בהתחדשות עירונית מורכבת מארגוני חברה אזרחית

על מעורבות תוך מתן דגש  זאת היבטים חברתיים בתהליכי התחדשות עירונית בישראל,הטמיע למטרה ל

פעילה ואפקטיבית של התושבים בכל שלבי התהליך, ויצירת כלים ופתרונות שישפרו את רווחתם ויגנו 

 עליהם מדחיקה. 

ולמדיניות הדיור  דגש מיוחד ניתן במסגרת פעילות הקואליציה לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה וצרכיה

וסיית יוצאי אתיופיה בהתמודדות עם הממשלתית כלפי אוכלוסייה זו. הקואליציה שואפת לסייע לאוכל

 על תהליכים אלו.    הוהגברת השפעת האוכלוסייה תהליכי התחדשות עירונית לשם העצמת

 הארגונים החברים בקואליציה הם:

מתכננים למען זכויות תכנון הוקמה על ידי מתכננים/ות  -במקום : מתכננים למען זכויות תכנון -' במקום'

לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם. העמותה פועלת בכלים ואדריכלים/ות, במטרה 

מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי 

קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן 

  בשדה התכנון.

הוא גוף אוניברסיטאי הפועל בפקולטה המרכז : חברתימחקר ופיתוח מדיניות דיור  -מרכז 'הגר' 

הוקם על מנת לפתח ידע וכלים חדשים בתחום הדיור ולקדם מדיניות למשפטים באוניברסיטת תל אביב ו

ר אקדמי שתאפשר דיור הולם, נגיש ובהישג יד לבעלי הכנסה בינונית ונמוכה. המרכז פועל באמצעות מחק

 יישומי, גיבוש הצעות חקיקה, פיתוח כלי מדיניות חדשים וליווי פרויקטים 'מחוללי שינוי' בתחום הדיור.

 ביותר והוותיק המרכזי הארגון והיא, 1993 שנת מאז פועלת אתיופיה יהודי אגודת: אגודת יהודי אתיופיה

 האגודה. הישראלית בחברה שוויונית מדיניות ולקדם להשפיע המבקש, אתיופי ממוצא ישראלים של

 במטרה, והקהילתית המוניציפאלית, הארצית ברמה הישראלית והתודעה המדיניות את לשנות פועלת

 את ולשנות, החברה תחומי בכל אתיופי ממוצא ישראלים אזרחים אצל הקיימים הפערים את לסגור

 מהווה אתיופיה יהודי אגודת. בישראל הרחב והציבור ההחלטות מקבלי בקרב המקובלות התפיסות

 ישראלים עם עמוקה והכרות מעורבות על, והמחקר המידע תחום על המסתמכת ממדית-רב תשתית

 .בישראל ההחלטות מקבלי ועם מול – ולובי סנגור של אינטנסיבית פעילת ועל, אתיופי ממוצא

מחנכים שיוצרים תרבות ואמנות מקורית -היא תנועה ארצית שמפעילה רשת של אמנים: 'תרבות תנועת

חברתיות. בנוסף, תנועת תרבות משמשת כמסלול הגשמה לנוער -יחד עם הקהילות בפריפריות הגיאו

  .וצעירים יוצרים הפועלים לעיצוב דמותה של החברה הישראלית
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