
سالم

!!خامسلقاء الصولحیتا ال

إنقاذ حیاة إنسان واحد توازي إنقاذ العالم كلھ–ھامةكلنا رسل وحیاة جمیعنا 

וםשל–سالم 
ھل كنت ترید أن تبادر وتؤثر على مستقبل حیاتنا ؟

ھل كنت ترید التعّرف على شباب من كل أنحاء الدولة من ثقافات ودیانات مختلفة ؟
تأھیل للقیادة ؟عملیةأن تكون جزًءا من ھل كنت ترید 

أنتم مدعوون للمشاركة في برنامج قیادة الشباب للسالم

سنة17-16بجیل الشبیبةبینالقلوبتقریبوھي لقاءات للتعارف"الصولحیتا"لقاءات
أبناء طوائف ودیانات مختلفة التي تمثل مجتمعا,إسرائیلیین وفلسطینیین ,عربا ویھودا 

.الصلحةمبادرا بروح شابا

)ھبسمیميدرخخان(القریب سیكون في"صولحیتا"لقاء 

).أألثنینحتىلخمیسا:أیام(.03-2008/04/07:تاریخمن 

)األھلموافقة+في وقت التسجیل شیكل300بمبلغرمزياشتراك(

,مشتركةصلوات,مجاالت مختلفة منمیة في,وتعلیمیةشیقةعملورشات,صغاءإحلقات-:ماذا سیكون في اللقاء 
طبخوإبداع نزھات,مبیت,أیامخمسةلمدةالمشتركوالعمل التواجدوباألساس ,الطبیعةمعالتواصل,فن,موسیقى

.نوعھامنفریدةوتجربة عمیقة كل ذلك سیخلق

السالم معكمעמכם השלום

-:بمركزي البرنامجاتصلواللمشاركة 

054.2103137ihab@sulha.com-:ایھاب بلحھ

0547879352noar@sulha.com-:ي جا

www.sulha.com:الموقعزیارةیمكنكم"في الطریق إلى الصلحة"المشروععنالمعلوماتمنللمزید

mailto:noar@sulha.com
http://www.sulha.com/


:الصولحیتاأھداف أساسیھ للقاء 

.إیجاد مساحة للقاء ثقافي ودیني للشباب *
مشتركھإبداعاتخر عن طریق فعالیات وآلالتعرف على ا.
خلق شباب قیادیین لطریق السالم.
 في الطریق إلى الصلحة"نظم وتكّون التعرف على."
اكتساب أدوات ومعرفھ لتطویر القیادة الذاتیة االجتماعیة.

:للقاء الصولحیتاأساسیھمضامین

من أبناء الشبیبة16في كل مجموعھ (.بإرشاد مرشَدْین لكل مجموعة :ة إصغاءحلق(
عروض ,ممثلون ,ھ ورشات فنی:فعالیات مشتركھ.
 ة للعائالت حلق,فعالیات اجتماعیھ ,موسیقى,فن,فولكلور,ورشات حركھ,تعارف :ورشات عمل

.ن أجل السالم وورشات أخرى مختلفة المحاربون م,كلىألث
حفلھ افتتاح وإنھاء عن طریق المرشدین والشباب المشتركین بالصلحھ:طقوس.
 المسیحیة,الیھودیة ,ةمیاالسال(الدیانات والصلوات المختلفة التعرف على:دین(
 وطاقم الفنانینشباب الموسیقي مع برنامج:موسیقى.
تكوین وتأھیل مجموعات من الشباب كقیادیین لطریق السالم:تأھیل.
 میز تبطعم ثقافي متحضیر أكل مشترك:أكل.
 إلى الصحراء :رحلة.

 حفل إنتھاء في الیوم األخیر.
النظافة,المطبخ (المشتركة على المكان من قبل المشتركین ةلیوالمسؤ:ة لیومسؤ(.....
مشتركعمللشباب في لقاءات واستمراریة لقاء ا:استمراریة.



:أحضروا معكم -:ھام جدا 
 غطاء +كیس للنوم.
 صحون وكؤوس ,شوكة ,ملعقة.
 منشفة ,غتسال لالأدوات.
 یشمل مالبس دافئة ومالبس صیفیة متواضعة(مالبس ألربع لیالي. (
 حذاء مریح للمشي.
 قبعة.
 ماء.
 حقیبة صغیرة.
 مصباح.
دة ألبعاد الحشراتما.
 موسیقى ,صور من طفولتك ,بیئتك ,صور عائلیة (كدینوحیاتكوببثقافتك أغراض وأشیاء لھا صلة

).وكل شيء یمكن من خاللھ أن نتعرف علیك ,رموز ,كتب ,تحبونھا 

 كل الوجبات خالل اللقاء نباتیة.
 ممنوع التدخین وشرب الكحول.
 غتسال لالمرتبة وأمكنة دافئة حمامات-:یوجد في المكان.
 عند للقاء األھل تھیّؤوا(بیت شان ,القدس ,تل أبیب ,سنوفر مواصالت ذھابا وإیابا من حیفا

).العودة
 الشباب یتواجدون خالل األسبوع  تحت مراقبة ورعایة طاقم مھني وكبیر من المرشدین.
 مبیت منفصل ما بین الذكور واألناث.
أنظر النموذج المرفق(روطة بموافقة وتصریح أحد الوالدین المشاركة مش. (

وإرسالھ إلى "חזון הלב-رؤیا القلب"ج لجمعیة .ش300جمیع التفاصیل وتوقیع األھل وإرفاق تعبئةمن المھم جدا -:موافقة إشتراك
.לידי סער שקד44810שערי תקווה ,10781ד.ת

:ة/لمشتركتصریح ا
.2008أطلب االنضمام للصولحیتا أبریل ____________)األسم(أنا 

____________-:عنوان البرید األلكتروني __________-:بلفون ___________-:تلفون البیت 
_____________________________________:البریدألرسال عنوان 
.)ھناك إمكانیة طلب منحة(ج مبلغ رمزي .ش300مرفق 

__________________-:تاریخ ___________________-:التوقیع 

:موافقة األھل
:لألم/األسم الكامل لألب(أنا  :تلفون األھل(________________) (-_______________

.في برنامج صولحیتا المشاركة علىابنتي\بنيألني أوافقأصرح بذلك أنني قرأت أعاله وأن
.االشتراكمننعھتمصحیةعوائقھناكلیستانھ وأصرح
________________________اإلمضاء
_____________-:إبنتي لفیلم وثائقي للقاء وللصحافة /مكانیة تصویر إبنيبذلك اأصّرح 

!أھال وسھال 


