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 לחוות )את ה( היסטוריה יחדיו
 מחנות הקיץ של אות הכפרה והשלום          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קום מפגש לאנשים מכל העולם הבאים ללמוד על ההיסטוריה ואחד על השני. במסגרת זו מקיים מחנות הקיץ של אות הכפרה והשלום הם מ

 יץ כל שנה. מחנות ק 20 -הארגון למעלה מ

 באופן מיוחד לקהל הישראלי:  הפונות תוכניותי ם למשתתפים מישראל, נקיים השנה שתהקיץ, הפתוחים גמעבר לכלל מחנות 

 

בני/ות נוער מגרמניה יצאו  10 -בני/ות נוער מישראל ו 10ממשיכה גם השנה.  ברלין" - "ירושליםהמסורת של מחנה הקיץ 

בעבר, בהווה  -על הדומה והשונה בין שתי החברות  שיח-בדוולפתוח חברויות חדשות,  תרייצלשבועיים  למסע משותף במשך

תרבותי והגירתי? מה אנו למדים בהווה מההיסטוריה  חברתי, דתי,של גיוון כיצד מתנהלות שתי החברות הללו במציאות ובעתיד. 

כיצד אנו מתמודדים עם אנו מדברים על מגדר, גיוון תרבותי ושילוב? ועתידנו? למה אנחנו מתכוונים כשוכיצד משפיע הדבר על 

 .אלו הן חלק מהשאלות שיעסיקו את המשתתפים במהלך השבועיים של המחנה ?שנאת זרים ם,פליטיהגירה, 

 ברלין. לים והשני בוש. השבוע הראשון יתקיים ביר7.8-21.8.2018תאריכים: 

 

. במשך שבועיים יתארחו משתתפי המחנה בעיר ביאליסטוק גרמני-פולני-ישראליץ מחנה קיהשנה נקיים בפעם הראשונה 

ובמהלכם יעזרו בעבודות השימור בבית הקברות היהודי במקום, ילמדו ביחד על ההיסטוריה היהודית במקום לפני, במהלך ואחרי 

 חברות כיום. מלחמת העולם השנייה והשואה, וידונו בשאלות העוסקות בזיכרון ההיסטוריה בכל אחת מה

 ביאליסטוק פולין., 5.8-19.8.2018תאריכים: 

 

 למידע נוסף אנא צרו קשר במייל או בטלפון:

  המשרד הראשי, המחלקה הישראלית:

ev.de-israelreferat@asf 

+49 (0) 30 28395188 

  משרדי אות הכפרה והשלום בישראל:

ev.de-israel@asf 

+972 (0) 2 6732587 
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 מחנה קיץ - ביאליסטוק ולובלין

 

בין התאריכים 8.91-5 יתקיים מחנה קיץ של ארגון "אות הכפרה והשלום" בערים לובלין 

 וביאליסטוק, בו יקחו חלק משתתפים מגרמניה, פולין וישראל9

המחנה יכלול סיור לימודי על ההיסטוריה של הקהילה היהודית בעיר לובלין  תוך עיסוק 

במחקר ביוגרפי של יהודים שהיו תושבי המקום9 למשתתפים מצפה מפגש מרתק עם מוסדות 

 לשימור הזכרון של הקהילה היהודית בעיר לובלין וסביבותיה9

לאחר מכן יגיעו המשתתפים לביאליסטוק, עיר בצפון-מזרח פולין שלפני מלחמת העולם 

השנייה יותר ממחצית מתושביה היו יהודים9 בביאליסטוק יעסקו המשתתפים בעבודות שימור 

בבית הקברות היהודי של העיר, אחד מבתי הקברות היהודיים הגדולים בפולין של לפני 

מלחמת העולם השנייה9, תוך כדי למידה על סיפור הקהילה היהודית של המקום מלפני 

השואה, סיפור הגטו, המרד והגירושים9 בית הקברות היהודי בביאליסטוק הוא אחד האתרים 

המרכזיים דרכם ניתן ללמוד על הקהילה היהודית הגדולה שחייתה בביאליסטוק וסביבתה 

 מלפני מלחמת העולם השנייה ולשמר את זכרון 9

במשך השבועיים של מחנה הקיץ יכירו המשתתפים אחד את השני דרך סדנאות, סיורים, 

לימוד ועבודה בבית הקברות, ויזכו למפגש ושיח מרתק על תרבות הזכרון בשלושת הלאומים 

השונים9 בנוסף, המשתתפים ינכחו בטקס לציון 55 שנים למרד בגטו ביאליסטוק בנוכחות 

 שגרירי ישראל וגרמניה בפולין9

מחנה הקיץ מתאים למשתתפים עם מוטיבציה והתעניינות במפגש גרמני-פולני-ישראלי 

המביא איתו השקפות עולם ופרספקטיבות שונות של זיכרון העבר, המעוניינים לקחת חלק 

בעבודות שימור בית הקברות היהודי של ביאליסטוק ולהשתתף במחקר ביוגרפי שיעזור 

 להאיר ולגלות פרטים נוספים על יהודים שחיו בפולין9 

כיוון שמשתתפי מחנה הקיץ מגיעים משלושה לאומים שונים המדברים בשפות שונות, וכיוון 

שאנחנו רוצים ליצור מרחב המאפשר דיאלוג אמיתי, ידיעה טובה של השפה האנגלית היא 

 תנאי הכרחי להשתתפות9

בנוסף, למשתתפים יהיה מפגש הכנה בארצותיהם9 בישראל המפגש יתקיים בתאריך 

859296.81 בבית בן-יהודה שבירושלים9 השתתפות במפגש היא תנאי הכרחי להשתתפות 

 במחנה הקיץ9
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 סוג: מחנה קיץ גרמני-פולני-ישראלי

 תאריכים: 5-91.1.8.91

 עבודה: שימור בית קברות יהודי ומחקר ביוגרפי9

 קבוצה: 5 משתתפים מכל מדינה- סה"כ 85 משתתפים9 )גילאי 81-.0(

 תשלום: דמי השתתפות של .80 יורו )כולל יום הכנה בישראל, כרטיסי טיסה, לינה, ארוחות(

 שפה: אנגלית )תנאי הכרחי(

 לינה: מעונות סטודנטים, 6 משתתפים בחדר9

 מפגש הכנה: 859696.81 בבית בן-יהודה בירושלים )תנאי הכרחי(

bialystoksc@gmail.com :לפרטים נוספים ניתן לפנות לטללית במייל  

 מידע לגבי ההרשמה

להרשמה   

 

 *מחנה הקיץ מתקיים הודות לתמיכתה הנדיבה של קרן שלמה אלבם, ברלין9

 

https://www.asf-ev.de/english/summer-camps/get-involved/information-for-applicants/
https://www.asf-ev.de/english/summer-camps/registration/

