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 הקדמה 

 
 דתי-אגודת המפגש הבין

 (* ר"ע)שם אמיל גרינצוויג -המדרשה לדמוקרטיה ולשלום על –אדם 
 אולפן עקיבא

 (ר"ע)ִאיְפָלק סלילת השלום 
 ערכיו ואמונתו, להעמקת אחדות העם –אל עמי 

 אלו ואלו –אלול 
 A New Way –אפשר אחרת 

 ירושלים –אור מדיה 
 אחדות חברת ישראל –י "אח

 גן-רמת, עמותת בית ראשונים –בית אברהם קריניצי 
 ערבי-מרכז יהודי –בית הגפן 

 וואחאת אל סלאם/ נוה שלום  –בית הספר לשלום 
 (ר"ע)פלסטיני -לחינוך ישראליעמותה  –בני אברהם 

 הרוח והחברה, המרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה במקצועות היהדות –בית יציב 
 עמותה ישראלית לקידום דיאלוג בין קבוצות –בסוד שיח 

 בית מדרש יוצר בירוחם –במידבר 
 המרכז האקדמי למנהיגות וללימודי היהדות –בית מורשה בירושלים 

 ינוכייםמפעלים ח –גשר 
 ערבי לשלום-המרכז היהודי –גבעת חביבה 
 מרכז האמנויות –גבעת חביבה 

 התנועה להתקרבות בין חילונים לדתיים –שיח -דו
 האגודה להבנה בינדתית בישראל

 הבית הפתוח ברמלה
 המדרשה באורנים

 המכון לחינוך דמוקרטי
 (ר"ע)המכון ללימוד דתות ועדות בישראל 

 גוריון-המכון למורשת בן
 תרבותי לירושלים-המרכז הבין

 בית לוחמי הגטאות –המרכז לחינוך הומניסטי 
 סביון –המרכז לחינוך יהודי 
 (ר"ע)ערבי בישראל -המרכז לחינוך יהודי

 מכון ון ליר בירושלים –המרכז לחינוך לסובלנות 
 (ח"מט)המרכז לטכנולוגיה חינוכית 

 "ממזרח שמש"המרכז למנהיגות יהודית חברתית 
 היחידה לדמוקרטיה –ים הלימודיים לאזרחות ולדמוקרטיה המרכז

 עמותת הזדהות
 אילן-אוניברסיטת בר –הקתדרה ללימודי אזרחות 

 (ר"ע)ילדים בדושיח בינתרבותי  –הרוח החדשה 
 האוניברסיטה הפתוחה –תחומיים -התוכנית ללימודי דמוקרטיה בין

 חוויה תרבות מקום –חותם 
 בחינוךיהדות והומניזם  –חיבורים 

 ילדי השלום



 המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה –יסודות 
 התנועה המסורתית –מדרשת עיון 

 הבנה וקיום יחד, מוזיאון על התפר להידברות
 דמותו של אברהם –מוזיאון ארצות המקרא 

 מרכז לקליטה רוחנית –מחניים 
 מכללה ליהדות כתרבות –ר "מית

 מכון שונּות
 שותףמכון שלום הרטמן מכנה מ

 ציוני-מכונים לחינוך יהודי –ץ "מלי
 מעגל טוב

 שורשים –עמותת הגליל לחינוך ערכי  –מקום בגליל 
 לימודי והישגי במערכת החינוך, ה לגישור תרבותי"מרכז איל

 מרכז גילֹה לחינוך אזרחי ודמוקרטיה
 מרכז יעקב הרצוג

 מכללת גורדון –( ב"מרח)תרבותית -מרכז לחינוך בחברה רב
 ילוב של התנועה המסורתיתמרכז ש

 מרכז תרבות העמים לנוער בירושלים
 מרכז חינוך קריית מוצקין –ת "משמעו

 (ר"ע)תנועה לא מפלגתית למניעת אלימות  –סובלנות 
 חברתיים ותרבותיים בנגב הצפוני, העמותה לקידום פרויקטים חינוכיים –עדן 

 קיבוץ גזר –פינת שורשים 
 צו פיוס

 ושלמיקבוצת התיאטרון היר
 קולות בנגב

 פורום נשים דתיות –קולך 
 לימוד יהדות רבגוני –שמע -תא

 אביבי-בית מדרש תל –תאיר 
 התנועה להתחדשות הציונות הדתית –תמורות 

 
 עמותה רשומה  –ר "ע* 

 


