
םשלוسالم

יוצאת לדרךהחמישיתסולחיתהה
הצלת חיי אדם אחד כהצלת העולם כולו-כולנו שליחים וחיי כולנו חשובים 

?שפיע על עתיד חיינוולההאם היית רוצה 
?האם היית רוצה להכיר בני נוער מכל רחבי הארץ מתרבויות ודתות שונות

?נהיגותהעצמה והכשרה למלהיות חלק מתהליךהאם היית רוצה 

תכנית מנהיגות נוער לשלום להשתתף בהנכם מוזמנים

היכרות וקרוב לבבות בין בני נוערחוייתיים להנם מפגשים 'היתסולח'מפגשי 
בני עדות ודתות שונות ,ישראלים ופלסטינים,יהודיםוערבים,16-17איבגיל

.הסולחההמהווים קהילה צעירה ויוזמת ברוח 

בערבהחאן דרכי הבשמים ביתקייםבהקרו'סולחיתה'המפגש 

)שניעד חמישי:ימים (03-07/04/2008:בתאריכים

.בצירוף אישור הורים,בזמן ההרשמהח"ש300שלסמליתשלום

,מוסיקה,תפילות,מתחומים שוניםחוויה והעצמה סדנאות ,גלי הקשבהמע?מה במפגש
,טיול,לינה,ימיםחמישהת במשך עשייה משותפובעיקר שהות והתחברות אל הטבע,אמנות

.שייצרו חוויה עמוקה וייחודיתובישוליצירה 

:לאו במיילבטלפוןבהקדם לפנות המעוניינים להשתתף נא

054.2103137-איהאבihab@sulha.com
054.7879352-גיאnoar@sulha.com

!הקדימו להרשם!מספר המקומות מוגבל

16.3עד ההרשמה 

.יתההסולחצוות עימכם השלום

www.sulha.comמידע נוסף על פרוייקט הסולחה ניתן לגלוש לאתר  ל



:ה יתמטרות עיקריות למפגש הסולח

 לנוערמפגש בין תרבותי ובין דתימרחב ללאפשר.

למידה על האחר והיכרות דרך יצירה משותפת וחוויה.

ם ומובילי דרך לשלוםהעצמת המשתתפים כמנהיגי.

וי של הדרך לסולחהוהכרת הה.

רכישת כלים ותובנות להעצמה ופיתוח מנהיגות אישית וחברתית.

:היתעיקריים למפגש הסולחתכנים

)בני נוער בקבוצה16(בהנחיית שני מנחים לכל קבוצה :מעגלי הקשבה

.מיצגים והופעות,סדנאות אמנות:יצירה משותפת

פורום ,הפעלות חברתיות,מוסיקה,אמנות,ופולקלורתנועה סדנאות ,ותהיכר:סדנאות

.וסדנאות חוויה שנותלוחמים למען השלום,המשפחות השכולות

.ברוח הסולחהי המנחים ובני הנוער "ע–וסיוםטכס פתיחה:טכסים

.איסלאם יהדות ונצרות-היכרות עם הדתות והתפילות השונות:דת

.אלית בשילוב הנוער וצוות נגניםתכנית מוסיק:מוסיקה

.שלום כמובילי דרך לגיבוש והכשרת קבוצות בני נוער :הכשרות

.משובחבטעם בין תרבותימשותףבישול :אוכל

.לתוך המדבר אל דרך הבשמים הנבטית העתיקה:טיול

.האחרוןבערבמסיבת סיום 

.)'נקיונות וכ,מטבח(המשתתפיםיי "שוטפת של המקום עתחזוקה:אחריות

.י הנוער למפגש ועשיה משותפתבנ:המשכיות



:נא להביא עמכם !חשוב
.שמיכה+שק שינה□
.צלחת רב פעמית וכוס רב פעמית,מזלג,כף□
.מגבת,כלי רחצה□
.)כולל ביגוד חם ובגדי קיץ צנועים(לילות לארבעה בגדים להחלפה □
.נעלי הליכה□
.כובע□
.םקנקל מי□
.תיק קטן□
.פנס□
.)אם יהיו(חומר דוחה יתושים□
סביבת מגורים ותמונות ,תמונות של המשפחה(לחיים ולדת שלךדברים שקשורים לתרבותחפצים ו□

.עליךסמלים וכל דבר שאפשר ללמוד ממנו ,ספרים,מוסיקה שאוהבים,ילדות (
.מומלץ כלי נגינה□

 הארוחות בכל ימי המפגש הנם צמחוניותכל.
ש באלכוהול אסוריםהשימוהעישון ו.
 ומקלחות חמות,מסודריםשירותים:ישנם במקום.
בחזרהההוריםשללהיערך לאיסוף(ש "ב,ירושלים,א"ת,יתקיימו הסעות הלוך ושוב מחיפה(.
וגדולבני הנוער נמצאים במשך כל ימי המפגש תחת השגחת צוות מנחים מיומן.
לינה נפרדת לבנים ובנות.
ראה ספח למטה(אישור אחד ההורים ההשתתפות מותנית ב(.

--------------------------------------------- 
ולשלוח ל: לעמותת "חזון הלב" ₪ ולהחתים את ההורים בצירוף 300 חשוב למלא את כל הפרטים אישור השתתפות !

סער שקדלידי44810שערי תקווה ,10781ד .ת

:ת/אישור המשתתף

.2008אפרילת להצטרף לסולחיתה /מבקש____________)שם(אני 

____________________:אי מיילכתובת ___________:טלפון נייד__________:לפון בביתט

_____________________________________:לשליחת דוארכתובת 

)ניתן לפנות לבקשת מלגה(.ייםח דמי השתתפות סמל"ש300מצורפים 

______________________תאריך____________________:חתימה 

:אישור ההורים 

:טלפון הורים(__________________):אם/אב של שם מלא (אני   (_______________

.סולחיתהבלהשתתף םבתי רשאי/שבניל ו"שקראתי את הנת בזאת  /מאשר 

.ה/ה תקינה ואין מגבלות להשתתפות/ר שבריאותוהריני לאש

________________________חתימה

_________על המפגש ולכתבותיתיעודלסרט להצטלםבתי /הנני מאשר אפשרות לבני

!ברוכים הבאים


