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תן לאדם דג, 
הוא ישבע ליום אחד; 

למד אותו לדוג, 
הוא ישבע כל חייו.

פתגם אנגלי



מדינת ישראל היא מצד אחד המדינה החדשנית ביותר אבל משאירה שליש 
מהילדים שגדלים במדינה מאחור. כן - שליש מילדי ישראל חיים מתחת לקו 

.OECD-העוני, יותר מכל מדינה אחרת ב

עוני מגביל חלומות, עוני מדכא 
אמביציה. עוני מונע מילדים 

לרצות, לשאוף, לחלום. 
כשדבי אשתי ואני הקמנו את ארגון בקהילה רצינו לתת לילדים בירושלים את 

התחושה שהם יכולים. רצינו שכל ילד שלא מאמין ינצח את התחושה הזאת 
וירגיש שהוא כן מסוגל, גם אם בבית אין וגם אם הוא לא הצליח אף פעם. 

רצינו לאפשר לילדים לחלום. זאת המטרה העיקרית של פרויקט בקהילה: לתת 
תקווה. לאפשר לכל ילד להאמין בעצמו. לנתק את הקשר בין מקום המגורים 

והמצב הכלכלי בבית לבין האפשרות להגיע הכי רחוק שאפשר. להטמיע 
את התפיסה שזה שנולדת וגדלת במקום מסוים לא אומר כלום על סיכויי 

ההצלחה שלך.

באנו לנצח את העוני. לא ע"י תמיכה במשפחות, לא ע"י תרומות אלא ע"י 
חינוך. בקהילה הוא פרויקט חינוכי, לא סיעודי. בקהילה מדבר שפה של 

אפשרויות ולא שפה של נזקקות. רק חינוך מנצח עוני. לא באופן נקודתי, אלא 
לדורות, לאורך זמן. ילד ששואף, שמאמין ושרוצה צריך שמישהו יעניק רוח 
גבית ליכולות ולשאיפות שלו. זה בדיוק מה שעושה הפרויקט, הוא מעודד 

ומגבה ומעניק תקווה.

עמותת בקהילה הוקמה בשנת 2002. כיום העמותה פעילה בכחמישה עשר 
בתי ספר בשעות הבוקר, מפעילה מרכזי למידה והעשרה בשעות אחה"צ, 

מרכזת ויוזמת פעילויות נוער ויוצרת אירועים קהילתיים בשעות הערב. 
הפעילות מתבצעת בשיתוף משרד החינוך, עיריית ירושלים, המנהלות 

הקהילתיות בעיר, בתי הספר ולשכות הרווחה. חוד החנית של ארגון בקהילה 
הם מתנדבי שנת השירות )ש"ש(. 

הצעירים המופלאים האלה דוחים את השירות הצבאי שלהם בשנה ובוחרים 
להתנדב בירושלים.  הם משנים את חייהם של אלפי ילדים בכל שנה. הם חדורי 

מוטיבציה, אכפתיים, יצירתיים ואידאליסטים. הם העתיד היפה של מדינת 
ישראל.

בברכה,
אראל מרגלית

מייסד "בקהילה"
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חברים 
ותומכים 

יקרים

אני מתכבדת לסיים עוד שנה מרגשת ופורה של עבודה אינטנסיבית בקרב 
הקהילות המגוונות הרבות בירושלים. "בקהילה" הוא ארגון ייחודי, המשפיע 

על חייהם של אלפי ילדים מדי שנה, באמצעות עבודה עם קהילות שלמות על 
מנת לחולל שינוי ארוך טווח ובר קיימא.

בשנה האחרונה העצמנו את העבודה שלנו באמצעות מספר מיזמים חדשים: 

השקנו פרויקט חדש וייחודי בשיתוף עם המרכז הקהילתי "גינות העיר", הכולל 
עירוב בין אוכלוסיות מוחלשות לבין ילדים חזקים יותר בבתי ספר, עבודה עם 

הילדים הללו על פרויקטים של מנהיגות ואקטיביזם - על מנת לעודד אותם 
להפוך למנהיגים המחוללים שינוי חברתי בתוך הקהילות שלהם, ואולי אף 

להתגייס לשנת שירות בשלב מאוחר יותר.

אנחנו גאים על השקת השנה השנייה של גרעין הנח"ל של "בקהילה". 
תוכנית זו נועדה לתחזק ולטפח את תחושת המחויבות החברתית העמוקה 

של הבוגרים שלנו במהלך השירות הצבאי התובעני שלהם. חברי הקבוצה 
מתגייסים לצה"ל ביחד, מתאמנים ביחד, ומשרתים באותה יחידה, ולבסוף 

חוזרים ביחד לירושלים כקבוצה למחצית השנייה של השירות הצבאי, 
שבמהלכה הם משלבים כוחות עם "בקהילה" לצורך עבודה משותפת בתוך 

קהילות המטרה שלנו. 

כמו כן, אנו יוצרים קשר עם 400 הבוגרים שלנו, ומחפשים דרכים להמשיך 
ולשלב אותם בעבודה שלנו. השנה השקנו את המיזם של פרלמנט הבוגרים, 

שבמסגרתו נפגשים עשרת הבוגרים המובילים שלנו אחת לחודש, כדי לתאם 
אסטרטגיה וליישם פרויקטים בתחום, במטרה להרחיב את טווח השינוי 

החברתי שלנו.

ברמה אישית, אני נהנית במיוחד להתנדב באחד ממרכזי הלמידה וההעשרה 
שלנו, דבר שאני עושה כבר שנים רבות. זה נותן לי הזדמנות לראות את 

העבודה המדהימה שעושים מתנדבי שנת השירות שלנו, הש"שנים, וגם לבנות 
קשרים משמעותיים ומהנים עם הילדים עצמם.

בשנה הקרובה, "בקהילה" מתכננת להרחיב את אופקיה לאזורים נוספים 
בארץ - לקהילות בצפון, בדרום ובמרכז - כדי להביא את המודל הייחודי שלנו, 
של העצמה קהילתית, לאוכלוסיות נוספות הזקוקות לכך. כבר התחלנו לעבוד 

בקהילת רמת אליהו בראשון לציון.

הייתי רוצה להודות אישית 
לכל השותפים והתומכים שלנו. 

זה מדהים לראות את העבודה 
ואת ההשפעה שלה - הודות 

לתמיכה שלכם. 
אין גמול גדול יותר מלראות ילד ואת בני משפחתו מלאים תקווה לעתיד טוב 

יותר ונלחמים בעוני באמצעות השכלה ואמונה בעצמם.

דבי מרגלית
יושבת ראש "בקהילה"
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בקהילה נוסדה על ידי ח"כ אראל מרגלית בשנת 2002, מתוך אמונה כי יש 
לחזק את מדינת ישראל מבפנים וכי עלינו לקדם פיתוח כלכלי באמצעות 

גישות שיתופיות. 

14 שנים לאחר מכן, הארגון פועל במספר רב של שכונות ברחבי העיר, הן 
בתוך הקהילה היהודית והן בקרב הקהילה הערבית, ומונה כ-3,000 ילדים 
ובני נוער מדי שנה. עמותת בקהילה היא הארגון המוביל בישראל להכשרה 

והשמה של מתנדבים לשנת שירות.

״אני הראשונה במשפחה שלי 
שלומדת באוניברסיטה. 

אני מאמינה שאם אתה לא 
משנה את הסטטוס קוו, 

המצב שלך לעולם לא ישתנה!״
סירין, 19

משתתפת במכינה הקדם אקדמית של בקהילה 

עבור נוער ערבי-ישראלי בבית צפאפא

משפחה

ות
תי

התנסויות חבר

ילד

קהילה

חינוך

פורמלי ובלתי פורמלי

מה אנחנו 
עושים

עוני
ירושלים היא בין הערים העניות ביותר 

בישראל. 50 אחוזים מכלל הילדים 

בירושלים חיים מתחת לקו העוני.

תקציבים נמוכים
פועל יוצא של ירושלים כעיר ענייה, הוא 

ההשקעה הכספית הנמוכה לתלמיד 

ביחס לכל עיר יהודית אחרת בישראל.

צורך בתמיכה מקומית
הרשויות המקומיות בקהילה זקוקות 

לתמיכה בכדי לפתוח אפשרויות לעתיד טוב 

יותר לילדי השכונה.

מעגל העוני נמשך
בשל חוסר משאבים ויכולת השקעה, 

אחוז הנשירה גבוה יותר בשכונות העניות 

והמוחלשות. עובדה זו מובילה להעדר 

שאיפות בקרב הנוער, חוסר אפשרות להגיע 

להשכלה גבוהה וחוסר יכולת להתחרות 

בשוק העבודה.

הפיתרון של בקהילה: 
יישום גישה מקיפה והוליסטית לשינוי חברתי על מנת לתת לילדים 

את ההזדמנות לפרוץ את מעגל העוני ולשנות את המציאות 

הסוציו-אקונומית שלהם.
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המשימה של בקהילה היא 
לשבור את מעגל העוני, להעצים 
קהילות בירושלים ולטפח רשת 

של מנהיגים חברתיים צעירים 
בישראל על ידי קידום אחריות 

אזרחית, שוויון הזדמנויות 
ומוביליות חברתית.

 פעילויות של עמותת בקהילה מיושמות בעיקר על ידי שינשינים - בני נוער חדורי התלהבות 

שהחליטו לדחות את השירות הצבאי שלהם ולהקדיש שנה שלמה לעבודת התנדבות 

אינטנסיבית בלב ליבה של ירושלים. במהלך השנה הופכים בני קבוצה זו, שנבחרו בקפידה,  

לסוכנים של שינוי חברתי תוך שהם נהנים מתוכניות ההעשרה המקיפות של העמותה 

להכשרת מנהיגים.  

עם השלמת שנת השירות, יכולים בוגרי התוכנית להמשיך ולהשתתף בתוכנית המנהיגות 

לבוגרים שמטרתה למקסם את פיתוח המנהיגות החברתית שלהם כדי שימשיכו להשפיע על 

החברה הישראלית. תוכנית זו גם מחזירה את הרוח והכשרונות הצעירים והתוססים לבירת 

ישראל והעיר הקדושה ביותר בה, ירושלים, ומקדמת את הפיתוח החברתי והכלכלי של העיר.

תכניות ליבה
1. עזרה לימודית בכיתה

שיפור הביצועים האקדמיים והעלאת הציונים תוך פיתוח ביטחון ביכולות הלמידה במסגרת 

הבית ספרית הרשמית.

2. מרכזי למידה והעשרה
יצירת סביבה מטפחת ופיתוח מיומנויות ויצירתיות באמצעות חוגים בשעות אחר הצהריים.

3. חונכות אישית
השקעת זמן בכל ילד וילד, תוך יצירת קשר אישי, על מנת לפתח את תחושת העצמי שלו 

ולחשוף את הכשרונות ותחומי העניין הנסתרים שלו.

4. מועדוני נוער
חלופה בטוחה לרחוב עבור בני הנוער המקומיים, תוך פיתוח מנהיגות ודוגמה אישית.

5. מעורבות הורים
מעורבות ותקשורת רציפות עם ההורים, ביקורי בית, קבוצות וסדנאות להורים.

6. העצמת הקהילה
שיתוף פעולה עם אגפי העירייה )מחלקת החינוך, מחלקת הרווחה( והמינהל  הקהילתי, 

וועדות היגוי ושולחנות עגולים. אירועים ופרויקטים קהילתיים המחברים בין תושבים בקהילה 

בני כל הגילאים ומכל רקע.

שנת שירות

75 מתוך 400 
בוגרי תוכנית שנת השירות 

חזרו לירושלים 
כדי להתגורר בה
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ליאסו לא תמיד היו סיכויים להצליח. מצבו המשפחתי קשה והוא מתגורר בשכונה המלאה 

בתלמידים שנשרו מבית הספר ומשפחות מרקע סוציו-אקונומי נמוך.  יאסו החל להשתתף 

בתוכנית מרכז הלמידה וההעשרה של בקהילה כשהיה בכיתה ג', סבל מבעיות והיה נטול 

מיקוד ואמון ביכולתו להגיע להישגים בבית הספר.

תוך כדי עבודה עם החונך שלו, שהיה בשנת שירות במסגרת בקהילה, השתתף יאסו ב"יש לי 

חלום" - פרויקט החושף ילדים מקהילות מוחלשות לתחומים ואנשי מקצוע שונים, על מנת 

להרחיב את האופקים שלהם וללמד אותם שהם יכולים לעשות כל דבר שירצו.  הוא סיפר על 

חלומו להיות טייס בחיל האוויר, מהתפקידים המובחרים ביותר בצה"ל, אך גם על הספקות 

שלו שיוכל להגיע להישג כזה. 

מספר יאסו: "אחרי שלמדתי כמה שיכולתי לבד והבנתי מה מצופה ממני כדי להגשים את 

היעד הזה, החונך שלי מבקהילה אירגן נסיעה לבסיס חיל האוויר בחצרים. פגשנו שם את 

מפקד חיל האוויר, ראינו מטוסי קרב מקרוב ודיברנו עם טייסים, שנתנו לי עצות על הדרך 

הטובה ביותר להגשים את החלום שלי. החוויה הזאת העניקה לי השראה לעשות כמיטב 

יכולתי כדי להפוך את החלום הזה למציאות. הכל תלוי בי".

כיום, יאסו הוא תלמיד מצטיין וממוקד מאוד.  מאז הוא התקבל לתיכון בויאר, אחד מבתי 

הספר התיכוניים היוקרתיים ביותר בירושלים.

״החוויה הזאת העניקה לי 
השראה לעשות כמיטב 

יכולתי כדי להפוך את החלום 
הזה למציאות. הכל תלוי בי״

הרחק למעלה

שם: יאסו
משתתף בתוכנית בקהילה

גיל: 13 

שכונה: קטמונים

5

32

5

42

74 3000

קרית יובל
2003-10

4

41

6

65

67 3000

קטמון
2005 -16

253

250

רמת שלמה
אוכלוסייה חרדית

2015 -16

7

33

5

65

121 2000

צפון העיר
פסגת זאב ונווה יעקב

2005 -17

5

51

4

66

87 3000

גילה
2005 -16

1

1

1

3

400

בית צפאפא
מגזר ערבי

2010 -17

בתי ספר

ילדים שהשפענו עליהם 

מרכזי למידה והעשרה

אירועים קהילתיים

גופים / מוסדות מקומיים

מתנדבי שנת שירות

מועדוני נוער

תכנית קדם-אקדמית לנוער

קבוצות לימוד אנגלית

קבוצות אקטיביזם

צפון

1

200

1

2

עין ראפה
מגזר ערבי

2015 -17

העיר
העתיקה

האוניברסיטה 
העברית

ם י ל ש ו ר י

שוק 
מחנה 
יהודה

מוזיאון ישראל

הר הרצל

4

42

4

41

81 1000

תלפיות
2010 -17

4

39

3

11

21 800

גינות העיר
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בקהילה שואפת להעצים לעומק קהילות, ולהעניק להן כלים לנהל את חייהן 
באופן עצמאי. הארגון מעניק לקהילות השונות כלים ואפשרויות כדי להמשיך 

ולהשקיע בחבריהן בכוחות עצמן.

בחודש יולי 2016, בקהילה סיימה בהצלחה את עבודתה בשכונת קטמונים 
לאחר 14 שנות השפעה.
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212,028 הגשמה: בוגרי שנת שירות 

86,490 חינוך וקהילה במגזר הערבי 

807,380 תוכניות חינוך וקהילה 

22,411 חינוך במגזר החרדי 

111,641 הוצאות הנהלה ומשרדיות 

3,458 פעילות של מיזמים חברתיים 

94,182 גיוס כספים 

1,605,173 סך ההוצאות 

דוחות 
כספיים
דוח מאוחד על 

הכנסות והוצאות
1 באוגוסט 2015 עד 31 ביולי, 2016
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שותפים 
ותומכים

״אפשר להעצים צעירים 
ולהשפיע על חייהם, לשנות 

כל אחת ואחד מהם. בדרך זו 
אפשר להביא להשפעה רב 

מימדית על רבים אחרים״
אנט בלום

תורמת ושותפה של בקהילה
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אנו מוקירים תודה לכל השותפים והתורמים 
שלנו. תרומתכם חיונית להמשך השליחות של 

עמותת בקהילה לחיזוק החברה הישראלית, 
ובניית עתיד טוב יותר עבור אלפי ילדים בכל 

שנה. ללא תמיכתכם עבודתנו לא הייתה 
מתאפשרת. תודה לכם!



HIGHLIGHTS 
FROM OUR 
YEAR 
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EDUCATION BEYOND THE CLASSROOM
Initiated and run by YS fellow Erez, the tiyul group of the Talpiot 
community has become one of the most followed projects within 
the neighborhood. The group focuses on personal development 
and education outside of the classroom via trips in nature, to 
local historic sites, as well as varying landscapes. The project 
has drawn youth of all kinds from the neighborhood, keeping 
them off the streets and adding a constructive value to their time 
outside the classroom. 

JOIN THE START-UP NATION!
Our premier start-up competition event brought together kids 
from all of Bakehila's communities to present their innovative 
ideas, ranging from a unique hair-styling app to an interactive 
language learning software. In line with Bakehila's mission, our 
goal was to encourage forward thinking and to empower our 
students to focus on their personal impact on the world. MK 
and founder of Bakehila, Erel Margalit, utilized his many years 
of high-tech investment experience to review the ideas, provide 
feedback, and determine a winner.

INTEGRATING THE ULTRA-ORTHODOX
In today's globalized world, English is one of the basic tools 
needed in order to communicate, and a necessary skill needed 
in the workforce. However, many ultra-Orthodox students in 
Jerusalem do not study the language at all. 
This past year, Bakehila launched a project that enabled a total 
of 25 English-learning groups and more than 200 students to 
acquire basic English reading and writing skills, accompanied by 
a fully qualified team of ultra-Orthodox staff.

“My Year of Service at 
Bakehila in Jerusalem 
was full of learning, 
achievements, experiences 
and people who I wouldn't 
exchange for anything in 
the entire world”
Dori, 19. YS 
Fellow 2015-2016
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חינוך מחוץ לגבולות הכיתה
קבוצת טיול מקהילת תלפיות, שאותה יזם ומנהל השינשין ארז, הפכה לאחד 

הפרויקטים המובילים בשכונה. הקבוצה מתמקדת בפיתוח אישי וחינוך מחוץ 

לכותלי הכיתה באמצעות טיולים בטבע, הכרת אתרים היסטוריים מקומיים 

ומפגשים עם אנשי חברה ותרבות.

הצטרפו לאומת הסטארט-אפ!
תחרות הסטארט-אפ המובילה שלנו הפגישה בין ילדים מכל הקהילות שבהן 

פעילה העמותה, במטרה להציג רעיונות חדשניים - החל מאפליקציה ייחודית 

לעיצוב השיער ועד לתוכנה אינטראקטיבית ללימוד שפות. בהתאם למטרות 

של בקהילה, היעד שלנו היה לעודד חשיבה קדימה ולהעצים את התלמידים 

שלנו כדי שיתמקדו בהשפעה האישית שלהם על העולם. מייסד בקהילה, ח"כ 

אראל מרגלית, ניצל את שנות הניסיון הרבות שלו בתחום ההשקעות בהיי טק 

כדי לבחון את הרעיונות, להעניק משוב, ולהכריז על הזוכה.

שילוב של חרדים
בעולם הגלובלי של היום, אנגלית היא אחד הכלים הבסיסיים הדרושים על 

מנת לתקשר ומיומנות נדרשת בשוק העבודה. עם זאת, תלמידים חרדים רבים 

בירושלים אינם לומדים את השפה כלל.

 

בשנה האחרונה השיקה בקהילה פרויקט שאיפשר את הקמתן של 25 

קבוצות ללימוד אנגלית, שבהן השתתפו יותר מ-200 תלמידים חרדים שרכשו 

מיומנויות קריאה וכתיבה בסיסיות בשפה האנגלית.

״שנת השירות שלי בעמותת 
בקהילה בירושלים היתה 

שנה מלאה בלמידה, הישגים, 
חוויות ואנשים שלא 

הייתי מחליף בעד שום הון 
שבעולם״

דורי, 19

שינשין, 2015-2016



PARTNERS & 
SUPPORTERS
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“It is possible to empower 
and impact young lives, 
changing them one at a 
time and in so doing, have 
an exponential impact on 
many others”
Annette Blum
Bakehila partner and supporter

WE WOULD LIKE TO EXPRESS OUR THANKS 
AND APPRECIATION TO THE MANY DONORS 
AND PARTNERS WHO HAVE ENABLED 
BAKEHILA TO CONTINUE ITS MISSION OF 
CONTRIBUTING TO A STRONGER ISRAELI 
SOCIETY, AND A BETTER FUTURE FOR 
THOUSANDS OF CHILDREN AT RISK.
WITHOUT YOUR SUPPORT, OUR WORK 
WOULD NOT BE POSSIBLE. THANK YOU!
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FINANCIAL 
STATEMENTS
Consolidates Statement of 
Revenues and expenditures 
AUGUST 2015 - JULY 2016

EXPENDITURES INCOME TYPE DONATIONS BY SOURCE 
Hagshama: Year of Service and Alumni $212,028

Arab Sector Education and Community $86,490

Education and Community Programming $807,380

Ultra-Orthodox Education $22,411

Management and Office Expenses $111,641

Social Enterprise Activity $3,458

Fundraising $94,182

Total Expenditures $1,605,173

Donations $788,008

Partnership Funding $174,663

Gifts In-Kind $112,426

Volunteer Hours in Value $467,934

Self-Income $62,142

Corporate $261,842

Foundations and Jewish Federations $190,657

Schools and Local NGO’s $279,063

Individuals $202,680

Government $144,013
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BAKEHILA SOCIAL EXIT
CASE STUDY: KATAMONZERO IN ON 

GRADES
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“The experience that I had 
with Bakehila has impacted 
the way I see my personal 
journey and my decision 
making. I only wish that 
many more children will 
benefit from the same 
experience that I had”
Yoav, 14
Bakehila beneficiary, grades 3-7, Katamon

Average grade improvements of Arab-Israeli students from Beit Safafa from 
the beginning to the end of the year, pre and post Bakehila intervention.

Bakehila aims to profoundly empower communities by eventually phasing 
out, after equipping them with the tools and perspective needed to continue 
investing in the community on their own.

In July 2016, Bakehila successfully phased out of work in the Katamonim 
community after 14 years of impact.

Average grade improvements of students from 3 neighborhoods (Katamon, 
Neve Yaakov and Pisgat Zeev), in the beginning to the end of the year, pre and 
post Bakehila intervention
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UP UP AND 
AWAY

Yassu, energetic and funny, always has a witty response to anything he is 
asked. His obviously sharp mind shines through with everything he does, and 
as he develops into a young man, the natural leader in him emerges more 
dominantly and boldly.

However, Yassu was not always in a position to succeed. He has a difficult 
family situation and lives in a neighborhood riddled with drop-outs and 
families of low socio-economic background. Yassu began participating in 
Bakehila's Learning and Enrichment center program when he was in the third 
grade, as a troubled kid who lacked focus and confidence in his abilities to 
achieve in school.

While working with his Bakehila year of service mentor, Yassu took part in 
"I Have a Dream" – a project that exposes kids from disadvantaged 
communities to various fields and professionals, in order to expand their 
horizons and teach them that they can do anything they put their minds to. 
He relayed his dream to be an IDF Airforce pilot, one of the most elite rankings in 
the Israeli military, but also his skepticism that he could ever achieve such a feat. 

When describing his experience, Yassu explained, "After studying as much as 
I could on my own, and realizing what was expected of me to make this goal 
a reality, my Bakehila mentor arranged a trip to the Hatzerim air force base. 
We met the Air Force General, saw fighter planes up close and talked with 
pilots who gave me advice on how best to achieve my dream. This experience 
inspired me to truly do my best to make this dream come true. It's all up to me."

Today, Yassu has evolved into a star student with a clear focus. He has 
since been accepted into one of Jerusalem's more prestigious high 
schools, Boyer, aiming high in order to make his dream come true.

YASSU
Bakehila program participant
Age: 13 
Neighborhood: Katamon

“This experience inspired 
me to truly do my best to 
make this dream come 
true. It's all up to me.”
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Bakehila's mission 
is to break the cycle 
of poverty, empower 
Jerusalem's communities 
and foster a network of 
young social leaders in 
Israel by promoting civic 
responsibility, equal 
opportunity and social 
mobility. 
Bakehila offers programming and support in all core elements of a child’s life, 
over a period of 5 years, in order to truly ensure long-lasting impact.
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1. CLASSROOM ASSISTANCE
Boosting academic performance and increasing scores while developing 
scholastic confidence within the official school framework.

2. LEARNING AND ENRICHMENT CENTERS
Providing a nurturing environment and developing skills and creativity 
through extra-curricular activities in the afternoon hours.

3. INDIVIDUAL MENTORING
While creating important bonds, investing individual time for each child to 
develop their sense-of-self and uncover their hidden talents and passions.

4. YOUTH CLUBS
A safe alternative to the streets for local youth, while imparting leadership 
development and positive role models.

5. PARENTAL INVOLVEMENT
On-going involvement and communication with parents, home visits, parent 
groups and workshops.

6. COMMUNITY EMPOWERMENT
Cooperation with local government ministries (Dept. of education, welfare) 
and community council, steering committees and round-table forums. 
Community events and projects that cross-cut and connect residents of all 
ages and backgrounds of the community.

Bakehila's activities are primarily implemented by Year of Service fellows 
- enthusiastic young adults who have chosen to postpone their required 
military service and dedicate a full year to intensive volunteer work deep 
within Jerusalem. Over the course of the year, this carefully selected group 
simultaneously grows into agents of social change, while benefiting from 
Bakehila's comprehensive leadership training enrichment programs. 

Upon completing their fellowship, they are offered continued alumni 
leadership programming, aimed at maximizing their social leadership 
development in order to further impact Israeli society. This program also 
brings the young, vibrant spirit and talent back to Israel's capital and holiest 
city, Jerusalem, furthering the city’s social and economic development.

CORE PROGRAMS YEAR OF SERVICE

75 OUT OF 400
Year of service alumni 

returned to live in

JERUSALEM 



WHAT 
WE DO
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Bakehila was founded by MK Erel Margalit in 2002, with the belief 
that strengthening Israel must be done from within and that we must 
promote economic development through collaborative approaches. 

14 years later, the organization operates in multiple neighborhoods across the 
city, within both Jewish and Arab communities, reaching approximately 3,000 
children and youth each year. Bakehila is also currently the leading organization 
in Israel for the training and implementation of Year of Service fellows.

POVERTY
Jerusalem is one of the poorest 
cities in Israel. 50% of children  
in Jerusalem live under the 
poverty line.

LACK OF LOCAL 
SUPPORT
The community's authorities need 
support in order to create better 
opportunities for the future of the 
local children. 

LOW
BUDGETING
One of the outcomes of Jerusalem 
being a poor city is the small 
budgetary investment per child in 
comparison to any other Jewish 
city in Israel.

THE CYCLE OF 
POVERTY CONTINUES
Due to the lack of resources and 
investment, the school drop-out rate 
is extremely high in impoverished 
neighborhoods. This leads to a lack 
of aspiration and ambition among 
youth, inability to reach higher 
education and inability to compete 
in the job market.

“I am the first in my family to 
go to college... I believe that 
if you don't challenge the 
status-quo, your situation 
will never change!” 
Sireen, 19
Participant in Bakehila's Pre-Academia 
program for Arab-Israeli youth in Beit Safafa

BAKEHILA’S SOLUTION 
Applying an all-encompassing, holistic approach to social 
change in order to give kids the opportunity to break out of 
the cycle of poverty and change their socio-economic reality.
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DEAR 
FRIENDS & 
SUPPORTERS

I am honored to be concluding yet another exciting and fruitful year of intense 
work within the many diverse communities in Jerusalem. Bakehila is a unique 
organization that impacts the lives of thousands of children each year, working 
with entire communities to create a long-term sustainable change.

This past year we have intensified our work through several new endeavors: 

We launched a unique new project with the Ginot Ha'ir community center, that 
involves mixing disadvantaged populations with the stronger kids in schools, 
working with these kids on projects of leadership and activism, inspiring them 
to be leaders of social change within their communities and perhaps signing 
up to do a Year of Service themselves down the line.

We are proud to have launched the second year of Bakehila’s Garin Nahal. 
This program is designed to maintain and foster our alumni’s profound sense 
of social commitment throughout their demanding military experience. The 
group drafts into the IDF together, trains together, and serves within the same 
division, before returning to Jerusalem as a group for the second half of their 
army service where they join forces with Bakehila to work again within our 
target communities. 

We have also been reaching out to all of our 400 alumni, searching for ways to 
further involve them in our work. This year we started the Alumni Parliament 
initiative in which 10 star alumni met monthly to strategize and implement 
projects in the field, expanding our range of social change.

On a personal level, I especially enjoy volunteering in one of our Learning and 
Enrichment Centers, something I’ve been doing for many years now. It gives 
me the opportunity to see the amazing work our Year of Service volunteers do, 
and also establish meaningful and fun connections to the kids themselves!

In the coming year Bakehila will be planning to expand its horizons to other 
regions in Israel, to communities in Israel's North, South, and Center, bringing 
our unique model of community empowerment to additional populations in 
need. We have already begun working within the community of Ramat Eliyahu, 
Rishon Le’Zion.

I would like to personally 
thank our partners and 
supporters. It is truly 
amazing to see the work and 
impact that has taken place 
thanks to your support. 

There is no greater reward than seeing a child and his family bloom, receive 
hope of a better future and beat poverty via education and belief in oneself.

Debbie Margalit
Chairwoman of Bakehila
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TO OUR 
FRIENDS & 
PARTNERS

Israel is not only the most innovative country in the world, but also leaves 
a third of its children behind. Yes – a third of Israel’s children live below the 
poverty line, more than any other county listed in the OECD.

Poverty limits aspiration and 
suppresses ambition. Poverty 
prevents kids from desiring, 
aspiring and dreaming. 
When my wife Debbie and I founded Bakehila, we wanted to give kids in 
Jerusalem the feeling that they can succeed. We wanted every child that 
doesn’t believe in himself to be able to defeat those feelings and realize that 
he is capable, even if at home he never felt this way. We wanted to grant kids 
the ability to dream. 

This is the primary goal of Bakehila: to give hope. To allow every child to 
believe in himself and to separate the connection between where one lives or 
his economic status to his ability to achieve great things.

We’ve come to defeat poverty. Not by supporting families with donations, 
but with education. Bakehila is an educationally based project, not services 
for the needy. Bakehila speaks a language of possibilities, not of neediness. 
Only education can defeat poverty. It cannot be a one-time occurrence, but 
rather consistent and over an extended period of time. A child who aspires 
and believes, needs someone to give him an extra boost to his make his 
dream come true. That exactly what we do at Bakehila–encourage, elevate 
and grant hope.

Bakehila was founded in 2002. Today, the nonprofit organization works in 
17 different schools in the morning, operates enrichment centers in the 
early afternoon hours, youth groups and initiatives in the late afternoon, and 
community events in the evenings. The activities are all run hand-in-hand with 
the Ministry of Education, The Jerusalem Municipality, community councils, 
schools and the welfare offices. 

Bakehila’s true power comes from its year of service fellows. These incredible 
young leaders postpone their army service by a year and choose to volunteer 
with Bakehila in Jerusalem's communities. They are highly motivated, creative, 
caring and idealistic - and they change the lives of thousands of kids each 
year. They are the beautiful future of the State of Israel.

Warmly,
Erel Margalit
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