דף מידע 2015
ב 2015-קיימה אגודת המפגש הבין דתי  220מפגשים ואירועים ,למרות האלימות המתמשכת והאתגרים הטכניים שיצרה.
המחוייבות הגדילה התבטאה בכך שהרשימה מנתה השנה  74קבוצות ואנו מעריכים שלמעלה מ 4,000-אנשים השתתפו
בפעילותנו במהלך השנה .הגרפים בתחתית העמוד מראים את הגידול משנה לשנה במספר הפעולות ובמספר הקבוצות .במהלך
 2015ביקרו באתר האינטרנט שלנו  52,781אנשים מ 187-ארצות.
הקבוצות הפעילות ,מצפון לדרום ,עם מספר המפגשים במהלך :2015
כרמיאל-מג'ד אל-כרום )(10
•
נשים בחיפה )(15
•
תקשורת מקרבת )(26
•
אזור שכם )(2
•
סיורי המפגש הבין דתי )(1
•
ת"א-יפו )**(2
•
אוניברסיטת ת"א )**(17
•
מודל או"ם )**(1
•
א/נחנו – קמפוס הר הצופים )(2
•
חילופי שפה – באוניברסיטה העברית )(8
•
מעלה אדומים ועזריה )(8
•
ממזרח לירושלים )(1
•
רעות-צדקה )(8
•
ירושלים-רמאללה )**(1
•
נשים בירושלים )(5
•
צעירי ירושלים )(2
•
נשים צעירות קוראות ספרות )(2
•
מכללת דוד ילין )(2
•
חילופי שפה – במכללת דוד ילין )(2
•
מכללת דוד ילין – הפסקה )(1
•
דוברי ערבית )(2
•
בית הכרם -בית לחם )**(1
•
העתיד והתקוה )(4
•
יהודית-נוצרית ללימוד מתי )**(10
•
הדסה עין כרם )(5
•
בי"ס לרפואה )(2
•
האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בית לחם )(5
•
מעגל האור והתקוה )(9
•
מיילדות )(2
•
מנהיגים דתיים בין ירושלים וחברון )(8
•
גוש עציון )(1
•
צעירי ירושלים וחברון )(6
•
חברון )**(4
•
צעירי ירושלים ויאטא )(3
•
מדרום לחברון )(7
•
מינכן )**(2
•

** קבוצות חדשות

* קבוצות בהתארגנות מחדש • :מעלות • עכו • מכללת סחנין  מר'אר -סווא רבינא •
מר'אר-גישור • מר'אר-אור ירוק • נשים בגליל • מסעדה • מכללת עמק הירדן • מכללת
גורדון  אוניברסיטת חיפה • חיפה  עיר הכרמל • ואדי עארה-כללית • ואדי עארה-נשים
• נתניה-קלנסווה • המרכז הבין-תחומי  פתח-תקוה וכפר-קאסם • לימוד ושיח • פילוסופיה
• אמהות ובנות • בני נוער • גוש עציון • העצמת נשים • חרדים ומוסלמים • אילת

טבלאות הגידול בפעילות האגודה משנה לשנה:

טלפון /تلفون • www.interfaith-encounter.org • Phone: 02 - 6510520 :פקס /فاكسFax: 02 - 6510557 :
ת.ד ,3814 .ירושלים  P.O.Box 3814, Jerusalem 91037ص.ب ,٣٨١٤.القدس ٩١٠٣٧
לארגון אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46

טלפון /تلفون • www.interfaith-encounter.org • Phone: 02 - 6510520 :פקס /فاكسFax: 02 - 6510557 :
ת.ד ,3814 .ירושלים  P.O.Box 3814, Jerusalem 91037ص.ب ,٣٨١٤.القدس ٩١٠٣٧
לארגון אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46

