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We are happy to update about the launch of this very special groups. The "East of 

Jerusalem" Interfaith Encounter group brings together, on a regular basis, Yshiva 

students and Palestinian young adults. Both groups are from east of Jerusalem and 

both had no prior experience in meeting the other group. The process of the group 

began with a series of encounters between the two coordinators – Osama and Ohad – 

in order to first build their relation as a foundation for the whole group. 

 

Yours, Yehuda 

 

*       *       *       *       * 

 

I, Osama, and Ohad organized this first encounter between the Israeli grou and the 

Palestinian group. 5 Palestinians and 6 Israelis participated. The encounter started at 

10am near Damascus Gate in Jerusalem. 

 

The theme was: your attitude towards the religion of the other. 

We started by explaining about the Religion of Islam and how it directs us to refer to 

others and to their religion; and how some people misuse religion in a negative way. 

We concluded the encounter at 11:30am. 

 

Reported: Osama 

 

 

4.1.2013  

 
מפגישה באופן קבוע " ממזרח לירושלים"קבוצת . אנו שמחים לעדכן על הקמתה של קבוצה ייחודים זו

 שתי הקבוצות ממזרח לירושלים ולשתיהן אין נסיון קודם במפגש – תלמידי ישיבה עם פלסטינים צעירים
ת קודם  כדי לבנו– אוסמה ואהד –הקבוצה התחילה עם סדרת מפגשים של הרכזים . עם הקבוצה האחרת

  .כבסיס לקבוצה כולה, כל את הקשר ביניהם
 

 יהודה  , שלכם
 

*       *       *       *       * 
  

  .פלסטיניתהקבוצה הקבוצה ישראלית והמפגש בין את המפגש הראשון הזה אני אוסאמה ואוהד ארגנו 
 ליד שער 10:00התחיל בשעה וצות בבין שתי הקהמפגש .  ישראלים6- פלסטינים ו5 במפגש פוהשתת
 .שכם

 
 . האחרו של שלך לדתהיחס: נושא המפגש

 ,תנו להתייחס לאחרים ולדת של האחרהתחלנו להסביר על הדת האסלאם ואיך זה מחייב או
 .ואיך חלק מנצל את הדת בצורה רעה

 
  . סיימנו את הפגישה11:30בשעה 

 
 אוסאמה: דיווח
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