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 תרומות

לא יכולים להרשם כמשפחות או עדיין אתם . 2022-הבית לגן שלושת הדתות אמור להתחיל להבנות ב

כעובדים. אבל: אתם יכולים לעשות את הבית לגן שלושת הדתות לאפשרי! עם תרומה אתם עוזרים לבית גן  

 שלושת הדתות לצמוח. 

 פרטי בנק:
 בעל החשבון: 

Förderverein Drei-Religionen-Kita-Haus e.V. 
 מספר חשבון בנק בינלאומי:

DE39100205000001472400 
 קוד זיהוי עסק: 

BFSWDE33BER/Bank für Sozialwirtschaft 
 

 גיוס כספים:

או בארוע של הקהילה שלכם. צרו  אתם יכולים גם להתחיל בגיוס כספים עצמי, לדוגמא ליום ההולדת שלכם

שר! נשלח לכם ברצון חומר או שנציג לכם את הפרוייקט באופן אישי. עמנו ק  

  

 לקחת חלק

                                                                                                         ! בעמותההצטרפו לחברות 

מי שיוצרים את האפשרי. חברים מקדמים באופן קבוע ומקבלים על כך  כחברים אתם שייכים למעגל הקרוב של 

 מידע בלעדי והזמנות.

 בקשות לחברות ניתן להוריד כאן: 

 

והעבירו את המסר שלנו לערוצי המדיה החברתית או לעלוני המידע עשו מנוי 

 הלאה! 

 

 העמותה

במטרה לקדם שיתוף פעולה רוחש כבוד והבנה של   18.05.2015-עמותת בית גן שלושת הדתות יוסדה ב

.תרומות וליחסי ציבורשל גיוס , להגנים בבית גן שלושת הדתות  

 עמותת בית גן שלושת הדתות 

c/o Evangelischer Kirschenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord 

Händelallee 22, 10557 Berlin 

 

 ועד מנהל:  

Nevin Demir-Mazyek, Lala Süsskind, Ulrike Trautwein 

 

: 04.10.2018 -מוכרת ברשם העמותות כעמותה ללא כוונות רווח מה העמותה  

VR 34422 B, Amtsgericht Charlottenburg 

 

 

 עמותת בית גן שלושת הדתות 

c/o Evangelischer Kirschenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord 

Händelallee 22, 10557 Berlin 
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 החזון שלנו  

 
  עם גן יהודי, גן מוסלמי וגן נוצרי תחת קורת גג אחת אנו יוצרים סביבה בה החיים המשותפים לדתות

בעירנו הצבעונית תעוצב ותתקיים במשותף כבר מהילדות המוקדמת.  השונות והתרבויות  

 

 ,דת של המשפחה, לרבות המסורת והתרבותקיום וטיפוח העם הקונצפט שלנו אנחנו מכוונים למשפחות בהן 

כך חווים    ובערבות הדדית עם דתות, מסורות ותרבויות אחרות, משאת נפש היא. אך גם החיים יחד בשלום

 הילדים ומשפחותיהם מגוון דתי ואחרות כדבר מובן מאליו וכנכס. 

 

 המטרות שלנו

 
לתרבויות שונות ולארצות מוצא בתחום החינוך לגיל הרך. , יצירת מקום מפגש ליהדות, לנצרות ולאיסלאם  

  

את הזהות הדתית והתרבותית שלהם ובו זמנית  חיות ולפתחילדים ומשפחות יכולים ליצירת מרחב בטוח בו 

  עם דתות ותרבויות אחרות. בשכנות טובה ובשיח מכבדנפגשים בגובה העיניים 

 

ים בשיח הציבורי., כך שהמודל הזה ייצור הדערך חינוכי ייחודי וכלל עולמימופתי של עיצוב   

 

רה ולחנך מהגיל הרך לשותפות בחברה ויצירה משותפת של המרחב הציבורי. לחוות מגוון דתי ותרבותי כהעש  

 

שוויון זכויות במיוחד בתחום הדתי, שילוב כמו גם שמחה מהגיוון הצבעוני של  חינוך למודעות מגדרית, 

 משפחות מסוגים שונים, כל אלה עבורנו מובנים מאליהם.

 

 תפיסה חינוכית 

 
. זכות הילד  ןנוכית של ברליחיכנית התהם על בסיס המ חד ל כל אשכית חינותפיסה האת ה מייצגיםהגנים 

לרגלינו.  הן כנר טימלית פהאולהשכלה וההתפתחות האישית   

 

אדם, ללוות את הילדים בתהליכי לשותפות בקהילה לכל ת שווה כוח זיא להבטיצועית שלנו הבות המקמחוייהמ

בוד כלפי  וכ ק, כנות, צדל חיים משותפיםכים שער ךתוול מו גם כ,  התשוקה ללמידהלמידה שלהם ולתמוך ב

ר.  חהא  

 

, יםתי, החברישורים האישייםכואת החריות אישית לאשלנו היא לחזק את הילדים בפעולה שלהם  משימהה  

. תודולוגייםוהמ עייםצוהמק  

 

 

שונותם של לוחות  קף מתוגים וארועים. ובנת מחמ (, מוסלמידיהונוצרי, י)  הגניםשל כל אחד מלימודים שנת ה 

ף ושל גיוון. ושיתל ים שצרים סדרים אחרל שנה נו, בכהשנה  

 

יות. ך לרב תרבותלעקרונות החינומכוונת  ת,וגיות הנבחרוות המתודולגישלצד ה, העבודה הפדגוגית של כל גן  

 

מכונים ו ידי קרנותעל  –דידקטיים רים לפיתוח חומבמיוחד  –העבודה של   מחקריתתמיכה לחותרים אנו 

.(ך, מוסדות אקדמאיים לחינואם, היהדות והנצרותתאולוגיה של האיסללדוגמא ) טאייםאוניברסי  

 

, דתייםלים ף. הבדשותהמך היומיום יתפתח מתום שורימיבכל הגנים הפעולה והשותפות של ה תוףשי

דמנות ללמידה. רים כהזדי העובדים וההויתקבלו על תרבותיים ואחרים י  
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 הבנייה 

 
אזור ף ילדים. לכך מתווס 45-ל  בכל אחד מהם מקום אשרים לכל גן כחדרו יוקצהדתות בבית גן שלושת 

הפרייה הדדית בין דתית ובין תרבותית.  רו אפשיאשר  ויות למשפחותלפעיורים ודה עם הועבתף למשו  

ם לדבר בעצמם. של השותפיהניסיון משאיפות ו מהעים יווצרו קטים משותפים וארופרויי  

  ן. גינו, משחק וררותתחהשלמפגש יומיומי בפשרות ותן אנ יחדמש להשתנים  בו יוכלו שלושת הגצוני אזור חי

 תזונה בריאה כירלה משלושת הדתות ואמור ת ונה של כל אחללי תזכ מר על שו תףופעל המשוטבח המהמ

. באופן אקטיבי ילדיםל  

 

ת  תחילה האדריכלית. את הטיוטדי ואת המקום העתי בורציציג ללה 2021ת נעוד בשאנו מעוניינים 

. 2022-ייה צפויה לבנה  

 

ט רוייקהול הפיוזמות וני  

 
מסורתי   תגודאה וחברת הנהלה בסאטרר שרניינבורגת הכנסת אואחראית על בידלברג, א. ה שרבה גז

וחיים יהודיים  חינוךפוח לטי  

 

לין ברצפון -הע מיטרובאוונגליקנית לגני ילדים בת הנהלה בארגון הכנסייה החברט, קתרין ינר  

 

טה ברליןטמידטשבסייה האוונגליקנית ת בארגון הכנ סגנית מפקחהינדר, -סילקה רדוש  

 

ליןגרמני ברז האיסלאמי הכיו"ר המראימן אנדראה ריימן,   

 

 

 מוביל

 
הודיים וך וחיים ילטיפוח חינתי מסור תאגוד  

www.masorti.de 

 

צפון-טהמיע גני ילדים ברובנית לקיגלהכנסייה האוונארגון   

www.evkvbmn.de 

 

 המרכז האיסלאמי הגרמני ברלין

www.dmzberlin.de 

 

 

רת קשיציר  

 
ית גן שלושת הדתות  ב עמותת משרד  

ףקתרין קרופ  

 טל.  

+49 (0) 30-39 801 8500 

info@dreireligionenkitahaus.de 

 

רבועיתונות ויחסי צי  

ושל אנה פ  

 טל. 

0176-73972730 

kommunikation@dreireligionenkitahaus.de 

http://www.masorti.de/
http://www.evkvbmn.de/
http://www.dmzberlin.de/
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