כנס ירושלים על מחילה
לצורך התחדשות הפרט ,המשפחה והקהילה
מקום הכנס :מרכז נוטרדאם ירושלים
תאריכים 12-13 :ביולי2017 ,
מחיר כרטיס)$10( ₪ 40 :

מהו מוקד הכנס?
הוועידה תארך יומיים.
היום הראשון יכלול דוברים מהיהדות ,האסלאם והנצרות ,שידונו על מהי מהות המחילה ,החשיבות של מחילה
ואיך לתקשר טוב יותר עם האחר דרך מחילה.
ביום השני נלמד איך להעביר את המחילה אל ילדינו ואל נערינו בבית הספר ובבית .התוכנית כוללת הרצאות
אקדמיות ,חוויות אישיות ומאפשרת ללמוד דרך שיתוף רעיונות.

למה לצפות בכנס?
היום הראשון:
המטרה  -להבין טוב יותר מהי מחילה דרך האמונות האברהמיות של יהדות ,אסלאם ונצרות.
דוברים בינלאומיים :בכנס ייקחו חלק דוברים מהטובים בעולם :הרב לורד יונתן זקס (יופיע בווידאו); קארדינל
לואיס אנטוניו תאגל ( ,)Luis Antonio Tagleארכיבישוף של מנילה; ד"ר אדאמאו נאדם נג'ויה ( Adamou
 )Ndam Njoyaעו"ד פוליטי; סופר ופרופסור למשפטים באוניברסיטת יאנד בקמרון
דוברים מקומיים מירושלים והסביבה :הרב יובל שרלו ,בישוף ויליאם שומאי ( )William Shomaliושר הדתות
הפלסטינאי אפאירס מחמוד אל-חבש (.)Affairs Mahmoud Al-Habbash

ד"ר אדאמאו נאדם נג'ויה

הרב לורד יונתן זקס

קארדינל לואיס אנטוניו תאגל

היום השני:
המטרה  -להבין טוב יותר מהו חינוך למחילה כך שנוכל להעביר את הידע הזה לילדים ונערים בבית הספר
ובבית.
דוברים בינלאומיים :ינחו את היום אנשי חינוך מרחבי העולם המיישמים את שיטת החינוך למחילה .בין הדוברים
יהיו קתרין האוף ( )Kathryn Haughואנדרה פריזל ( )Andrew Frizzellמצפון אירלנד ,כשתאודור קרידר
( )Theodore Kryderמארה"ב ויסמין בקרי ( ,)Yasmin Bakriיזהר תחה ( )Izar Tahaוורוניקה טברני
( )Veronica Tabaraniמישראל.
אבונה אליאס צ'אקור ( ,)Abuna Elias Chacourאשר זכה שלוש פעמים בפרס נובל לשלום ,יישא דברים על
"היופי שבחינוך למחילה"
הכנס יתקיים בשפות עברית ,ערבית ואנגלית ,ויהיה תרגום סימולטני לכל השפות.

למי מיועד הכנס?
הכנס פתוח ומיועד לכל מי ששואף להבנה עמוקה יותר של ערך המחילה בשלושת הדתות האברהמיות ולמי
שמעוניין להביא את רעיון המחילה לבתי הספר ,לבית ולארגונים קהילתיים.

לינה
המשתתפים בכנס יוכלו ללון בבית המלון נוטרדאם שבירושלים ,במרכז העיר ,בעלות  $125לחדר ליחיד
ו150$$150לחדר לזוג או שני חדרים .להזמנת חדר ,נא לפנות ישירות במייל לג'מאל קאפיאטי.

ג'מאל קאפיאטי ,מנהל קבלה
מרכז נוטרדאם ,ירושלים
רחוב הצנחנים  ,3ת.ד ,20531 .ירושלים 91204
לשרות אישי ,אנא צרו קשר עם מר קאפיאטי בטלפון 02-627-9111
או בדוא"לjkafiety@notredamecenter.org :

מהי התועלת במחילה?
מחקרים הראו שלמחילה לאחר יש השפעות חיוביות בהיבטים הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מבחינה גופנית .ה מחילה תורמת לרוגע ,נותנת לנו יותר אנרגיה ומשפרת את הבריאות .מחקר אחד
הוכיח שהיא משפיע באופן חיובי על פעילות הלב.
מבחינה רגשית .מחקרים הראו שלמידה למחילה יכולה באופן ניכר להפחית כעס ,קנאה ודיכאון.
מבחינה מנטלית .מחקרים הראו שמחילה יכולה להגביר תודעה לתקווה ,להגביר הערכה עצמית
ועוזרת להפחית גישות שליליות ולחזק גישות חיוביות.
מבחינה חברתית .מחקרים הראו שאנשים אשר התנסו במחילה התחילו לראות את המגרעות
שבאחרים ובעצמם כדבר אינהרנטי .דבר זה יכול להוביל להרמוניות בתקשורת עם האחר.
מבחינה רוחנית .אנשים המתנסים במחילה מתחילים לראות קשר בין המחילה לאחר והיופי והעומק
שבדת שלהם.
מבחינה מורשתית .אנשים המתנסים במחילה נוטים לרצות להשאיר בעולם יותר אהבה מאשר ריב
ופילוג.

נתינת חסות
חברות המעוניינות בנתינת חסות לכנס הראשון מסוגו מתבקשות ליצור קשר בדוא"ל:
internationalforgiveness@gmail.com

אנו רוצים להודות מקרב לב לכל התורמים הנדיבים שאפשרו את קיום הכנס:

Tom and Terri Lucke
Msgr. John Hebl
Jichan Kim
Franciscan Sisters of Mary
Forgive4Peace
משתתפים מקומיים:

תנאים
.1
.2
.3
.4

ההרשמה הינה אישית ובלתי ניתנת להעברה.
במקרה של ביטול השתתפות ,לא יינתן החזר כספי.
הכניסה מותנית בהצגת אישור מודפס או במייל.
בכל כניסה למתחם הכנס ,יש להציג את אישור ההשתתפות בכנס.

 .5התשלום באמצעות  Paypalאו כרטיס אשראי בלבד .לא ניתן לשלם בהמחאה או במזומן.
 .6אין כניסה לבעלי חיים.
 .7עישון ,שתיה ואכילה אסורים במתחם האודיטוריום.
 .8יש להגיע חצי שעה לפני תחילת הכנס לצורך סידור הרישום.
 .9הישיבה לא תהיה על בסיס מקומות שמורים מראש.
 .10כניסה נגישה לבעלי צרכים מיוחדים.נא לציין במקום המיועד לכך בטופס ההרשמה ,כדי להיערך
בהתאם.
 .11הכניסה מותרת לילדים מגיל  6ומעלה.
 .12המשתתפים הינם האחראיים הבלעדיים בנוגע לרגישויות לאוכל שיוגש בכנס.
 .13אין להקליט או להסריט לאורך הכנס.
 .14הצילום מותר ללא פלאש בלבד.
 .15יש להמעיט את השימוש בטלפונים בזמן הכנס כדי לא לפגוע באיכות ההקלטה.

מה לא כלול בתשלום עבור הכנס?
•
•
•
•
•

לינה
תחבורה לכנס ומהכנס
ארוחת בוקר ,צהריים או ערב
גישה לאינטרנט
חניה

נהלי בטיחות
.1
.2
.3
.4

הכניסה מותנית בבדיקה ביטחונית.
יש להישמע לחוקי ותנאי בית המלון.
אין להביא חפצים חדים או כלי נשק לכנס.
המשתתפים הינם אחראיים לחפציהם האישיים .הכנס לא יהיה אחראי במקרה של אבידה או גניבה.

