
                

 

 חלון להר ציון
 לותיפעלהזמנה 

 

זהו עולם . ר ציון התקדש במסורות שלוש הדתותה

בזעיר אנפין של המורכבות הירושלמית ונמצאים בו 

אתרים מקודשים כמו קבר דוד המלך וחדר 

הדתות הסעודה האחרונה וכן בתי קברות של בני 

, כפי שהמסורות שוכנות זו לצד זו. העדות השונותו

מסתכסכות , נפגשות, מתערבבות, נוצרות

בני דתות ותרבויות , ך יושבי ההרומתרחקות כ

 . זה לצד זה ,חיו בעבר וחיים גם היום, שונות

 

 בשנים האחרונות המציאות בהר ציון משתנה

והאפשרות הטמונה במציאות בו לדיאלוג בינדתי 

ובינתרבותי מתחלפת בהתגברות המתיחות 

דתית התעוררות . ובעלייה במפלס האלימות

ניסיון האחד ומצד  סביב מתחם קבר דוד יהודית

מצד שני בהר ציון  למסד את הפעילות הנוצרית 

בצד התגברות המתחים הבינדתיים בחברה 

לעליית מפלס האלימות   והביא, הישראלית בכלל

 .בהר

 

לפתוח צוהר מעוניינים * לנוכח מציאות זו אנחנו

למתרחש בהר ציון על מנת לממש את ההזדמנות 

, ינדתיהייחודית הטמונה בו להיכרות ולשיח ב

 עיצובולהפגת המתחים בהר ולבכך לתרום ו

 - פתוח ומזמין לכל המבקרים בו, כמרחב בטוח

חלון " .מרחב המעודד שיח של סבלנות וכבוד הדדי

ליצור אוירה יוזמה המבקשת  אהי" להר ציון

נוכחות קבועה של  סובלנית  בהר באמצעות 

 אחרניטור ומעקב שיפעלו בדרך של  פעילים

יעמיקו בלימוד " החלון"פעילי . המתרחש במרחב

, הרלוונטיים בהרהפעילים הגורמים  ובהיכרות עם

 הפעילות בו יתעדו את, מתרחש בויעקבו אחר ה

לבעלי עניין , לרשויותואף ינגישו את המידע 

באמצעות אתר אינטרנט  כל זאת. ולציבור הרחב

 ".חלון להר ציון"אשר יהווה הלכה למעשה 

 

נכללת גם השאיפה לשלב ביוזמעתיד בתכניותינו ל

סיורים ואירועים , פעילויותגם " חלון להר ציון" ת

למרחב  ההר  אשר יהפכו את, לציבור הרחב

  .משותף בו מתקיימות הדתות השונות בכבוד הדדי

 

אנחנו מבקשים להזמין אותך להצטרף אלינו 

ולהיות חלק מהשינוי " חלון להר ציון"יקט ולפר

כל נתיבותיה "ש, ירושלים שאנו מבקשים לעירנו

 ". שלום

 

 בברכה

 צוות חלון להר ציון

 

ולהצטרפות נא לפנות לערן   לפרטים נוספים

ולכתוב בשורת  jeru@sfcg.org במייל צדקיהו

 חלון להר ציון: הנושא את המילים

חלון להר ציון הינה יוזמה משותפת למשרד * 

  Search for Commonהירושלמי של ארגון

Ground , העמותה הבינלאומית הגדולה בעולם

תרבותי -ןרכז הביהמושל  לישוב סכסוכים

 .היושב בהר ציון ירושליםל

 

 תומכים ושותפים

 

 ליחסי יהודים ונוצרים םמרכז ירושלי 

  ומדריכה יועצת, מרצה –יסכה הרני 

  ותיירות צליינות, נצרות בנושא

 של להיסטוריה החוג –ר ריינ אלחנן ’פרופ 

 אביב תל אוניברסיטת, ישראל עם

 המחלקה להיסטוריה – אורית רמון ר"ד ,

 האוניברסיטה הפתוחה

 מכון ירושלים לחקר  –ון רמון נאמ ר"ד

 ישראל

 המכללה האקדמית  –יצחק רייטר  'פרופ

מכון ומכון ירושלים לחקר ישראל , אשקלון

 טרומן לחקר השלום

 מכון שכטר למדעי דיקן  –ר דורון בר "ד

 היהדות

  עובד ביד יצחק , מורה דרך –ניר אורטל

 בן צבי

 חינוכית לתיירות המרכז: קשת – יינן יוסף 

 בישראל
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