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 שנה לקונאקט ולרשות הישראלית לחילופי צעירים ונוער 201

 דברי הציר אהרון שגיא

 

 כבוד השרה פאוס,

 ,Maehlerגב' 

 גב' גיל,

 ,2022ישראל -צעירות וצעירים המשתתפים בתכנית חילופי הנוער גרמניה

 משתתפות ומשתתפי הועידה,

 

לקדם עוד במטרה  בגרמניה ConAct ירשמית משרד ונפתח 2001באוקטובר 

מאז, שני נוער הקיימים בין ישראל לגרמניה. צעירים והיותר את חילופי ה

שמיזם חשוב זה הפכו לשותפים קרובים ביותר, מחויבים להבטיח הארגונים 

 , ימשיך להתבסס ולהתפתח. ישראליםו-גרמנייםצעירים, חילופי של 

מאות : יתאמיואכן, מה שהושג בעשרים השנים האחרונות הוא סיפור הצלחה 

צעירים משתי מפגשים ישירים בין  ם רבים שלמשותפים ואלפיפרויקטים 

יש , מציאותב, ומגלים שצעירים שלומדים להכיר אחד את השני  ,המדינות

 ניהם. מפריד בימחבר ומקרב ביניהם ממה שמן ההרבה יותר 

. הקשר הייחודי והמיוחד בין ישראל לגרמניה אינו יכול להיות מובן מאליו

ם זאת, אני יכול לומר היום יחד ע ;לא תמיד הייתה קלהבין העמים קרבות ההת

שתי יותר:  יםמעולם לא היו טובישראל וגרמניה בגאווה, שהיחסים בין 
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, תאסטרטגי, שותפות שותפות קרובות, החולקות קשר ייחודיהמדינות הן היום 

בריאות ב, במסחר וכלכלה –רבים ומגוונים תחומים שיתוף פעולה בהכוללת 

, ובתחומים נוספים ביטחוןאנרגיה ובתרבות וחינוך, מדע ומחקר, , בטכנולוגיהו

 רבים.

מערכת  בבנייתתפקיד משמעותי הצעירים ונוער מילאו חילופי אין לי ספק ש

ינון . למעשה, חילופי צעירים ונוער התחילו עוד לפני כהיחסים המיוחדת הזו

, והיוו את אבני 1965דינות בשנת בין שתי המרשמיים הדיפלומטיים ההיחסים 

 .היסוד עליהם מושתתים היחסים כיום

 אנו צריכים לשאוף להעניק. ומהחשיבות עצבדור הצעיר  העהשקבאני רואה 

רושים להם כדי לעצב את עתידם, לצעירים בישראל ובגרמניה את הכלים הד

ר מציעים נועצעירים וחילופי  .בני ברית, כחברים וכאבל גם כשותפים - כיחידים

להכיר את  ,אחרותלצעירים הזדמנות ייחודית לפגוש שותפים במדינות 

לנסות לגשר על פערים ו ביניהם המציאות היומיומית שלהם, לחקור קווי דמיון

 המפרידים ביניהם. 

קטים ייהשתתפו בפרואלפי צעירים מישראל ומגרמניה לאורך השנים 

קיום מפגשים כאלה למרבה הצער, המגיפה מנעה  מדי שנה.משותפים 

פנים  בשנתיים האחרונות. העובדה שאנחנו מסוגלים להיפגש שוב, פנים אל

בעתיד גם משמחת. כולי תקווה שנוכל להמשיך בדרך זו מאד גבלות, מללא ו

 הקרוב.

הישראלית לחילופי צעירים ונוער, רשות הו ConAct ,שנה 20במשך  -ם יחבר

ישראל להרחיב את החילופים בין כדי לחזק ופעלו בצורה מעוררת התפעלות 

שפעלו לאורך השנים נשים רבים א אפשרי ללאאבל כל זה לא היה  - וגרמניה
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. בהקשר זה, אני שיתוף הפעולה הזה יתקיים ויתחזקלא לאות להבטיח של

 -שכולכם בוודאי מכירים: כריסטינה מהלר משתי נשים רוצה לציין במיוחד 

ConAct  פועלכן  עלתיכן הנוער בישראל. תודה לש ואריאלה גיל מרשות חילופי

גם אני משוכנע שעוד תמשיכו לתרום ליחסים בין המדינות  .ועל מסירותכן

 בשנים הבאות.

 .מוצלח ופורהכנס מאחל לכולכם אני תודה רבה לכולם. 


