
 
 
 

202331.05-401.0.זמן הגשת המועמדות:   
 

 קול קורא לפרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי בנושא:
 דת ודמוקרטיה 

 
2023הנושא שלנו לאביב   

גרמניה וישראל הן מדינות מודרניות ופלורליסטיות. דתות, תפיסות עולם, מוצאים וסגנונות חיים שונים, מעשירים  
שלנו. בשביל תחזוק חברתי מוצלח של המגוון הזה, נדרשים חוקי משחק דמוקרטיים.את החברות    

 
הזכות לבחור את הזהות ואופן החיים הדתי של כל אדם, מעוגנת עקרונית במסגרת מדינת החוק הדמוקרטית. בו  

נייטרליות. למשל במקרה של מגבלות על פרקטיקה דתית בפומבי בשל מדיניות של – ן גם נקודות חיכוך בעת ישנ   
השאלה בדבר נכונותן של מגבלות כאלה ומתי הן משרתות את טובת הכלל, היא שאלה שהדיון בה רגשי מאוד 

פומבית לזכויות היסוד הדמוקרטיות, אחרת עשויה הושנוי במחלוקת. בזמן שעבור אחד שייכת הפרקטיקה הדתית 
הדמוקרטית.  לראות סתירה בין נוכחותה של הדת במרחב הציבורי ומדינת החוק  

 
סתירה, אלא   דת ודמוקרטיהגרמניות שאינן רואות ב-באמצעות הקול הקורא הזה ברצוננו להזמין יוזמות ישראליות 

קיימא בני עוסקת בנושא באופן מפתח ובונה. אנחנו מחפשים/ות קבוצות שמפתחות יחד רעיונות  ןשעבודת 
 לדיאלוג חברתי בתחום ומחזקות בכך את הפלורליזם הדתי בדמוקרטיות שלנו. 

 מי רשאי/ת להגיש?
יחד על ידי לפחות ארגון ישראלי אחד וארגון גרמני אחד.  בפרויקטים שרשאים להגיש הנם כאלה שפותחו ומיושמים 

המשתתפות והמשתתפים  רוב בשתי המדינות.  עד כמה שניתןמיושמת בחלקים שווים להיות התוכנית על 
אנו . ות/ירת קבוצת המשתתפים בחשבון בבח ילקחו. גיוון ושוויון מגדרי י45-18בפרויקט צריכים להיות בני 

.יותראף פרויקטים של שיתוף פעולה שיכולים להפגין תוצאות קונקרטיות ולהציג אותן בקנה מידה גדול  מחפשים   

 לוח הזמנים של הפרויקט 
, ועליו להסתיים לכל המאוחר 1.04.2024-ל .23201.10להתחיל בין  דת ודמוקרטיהעל הפרויקט שלכם/ן בנושא  

.30.09.2024עד   

 מימון
אירו עבור נסיעות,  10,000במסגרת הקול הקורא תינתן תמיכה לשיתופי פעולה בילטרליים בגובה מקסימלי של 

 לינה ואוכל. 

 הגשת מועמדות 
. הגשות מועמדות ניתן לשלוח אך ורק  31.5.2023ועד  20231.4.ניתן להגיש מועמדות במסגרת הקול הקורא בין 

דרך הטופס הדיגיטלי שלנו לתמיכה בפרויקטים. במידה שת וכנית הפרויקט תואמת את הגדרותינו לתמיכה, 
  עם בקשה להגשה מפורטת יותר. מתוך ההצעות הללו תיבחרנה המתאימות  30.6.2023תתקבל תשובה עד 

. לקבלת מימון   

  daur@dizf.deור: אם ישנן שאלות נוספות, יש לפנות למרים דא 

https://www.dizf.de/ivrit/project-funding/application-procedure/project-funding-application/project-funding-application.html
mailto:daur@dizf.de

