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 פעולה עם הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעיריםהשיתוף ול

 , ברלין22.06.22-בחגיגי  טקס

 

 פאוס, כבוד השרה

 שגיא, כבוד הציר מר

 אריאלה היקרה,

 נפתלי היקר,

 ,בין גרמניה לישראלחילופי הנוער  ם וידידות שלידידי

 על כל המילים החמות והברכות!רבה תודה 

להביע את  ברצוני, הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעיריםושיתוף הפעולה עם  קוןאקטבשם 

 ההשנ 20ביחד במהלך  לקדם דברים רבים כל כךהצלחנו על שלכולנו  מזל טוב –י היום יברכות

 ?נשאלת השאלה מה בדיוק עלה בידינו לקדםהאחרונות. 

 –שלנו  וןאלו היו המילים הראשונות בסרט – הצלחה סיפור הם בין גרמניה לישראלחילופי הנוער 

מאז אמצע שנות  ותקיימ ותהראשונ ותישראלי-ותגרמניההמפגש  תכניות. בעיניי משפט מכריע ווזה

, ללוותבגרמניה ובישראל כדי  לתיאוםלהקים מוסדות  2000. כאשר התקבלה ההחלטה בשנת 50-ה

. קשרי הנוער פעיליםואנשים  ארגוניםמגוון רחב של  תקיים כבר, ההחילופיםשיר ולהרחיב את להכ

בתי ספר, עמותות ובשירותים התנדבותיים היו קיימים זמן רב.  ם שלישראלי בתכניות חילופי-הגרמני

 בתחילה. מצומצמת לפיכךהייתה  לתיאוםההתלהבות מהקמת משרד 

 באחד ממשרדיהנייר דף עם ארבעה עובדים, עם עיפרון ו 2001-ב ובפעילותהתחיל  קוןאקטכאשר 

: הארגון תפקידי שכלל אתעל השולחן מזכר ההבנות לפנינו היה מונח , האוונגלית של האקדמיה

 צעיריםאנשים שותפויות חדשות, פיתוח חומרים חינוכיים. כ יצירת, לאנשי מקצועתכניות  הקמת

 שוניםרעיונות  במוחנו, מיד עלו ילופים ועשינו שנת התנדבותעברנו תכניות ח עצמנושב, באותה עת

רבים בגרמניה ובישראל, התברר  גורמיםשיחות אישיות עם שערכנו לעשות. לאחר  ניתן מהלגבי 

במסגרת  עיקרייםולדיון בנושאים  חוויותלפת חהממוקד, לבאופן  ליצירת קשריםרצון  שקיים

 הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעיריםו קוןאקטההיענות לפורמטים השונים שפיתחו  .החילופים

קיימא של שותפויות -לפיתוח בר Match-Makingגדולה: פורמט נפרד של תוכנית  אפוא הייתה

רעיונות חדשים לשותפויות  הכולל עצמית רפלקציהל' כמרחב Reflect & Planחדשות; הפורמט של '

-שנהכל  םגדולים העוסקים בנושאים חדשים הקשורים לחילופי בילטרלייםצועיים מקקיימות; כנסים 

 םאירועי 200-אנשים ביותר מ 9,000-למעלה מ , חיברנו ביןזובעבודה  השנה 20. במהלך שנתיים

 .בילטרליים מקצועיים

מנקודת המבט של היום, אני רוצה לברך את כולנו, המקדמים קשרים בין צעירים מגרמניה וישראל, 

מרכז הקמת ל הודותלעשות יחד  שעלה בידינושראיתי  קפיצת מדרגה איכותית בייחוד לרגל

 לעיקרון תהבילטרלי העבודה המשותפתהפכנו את : התיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל



, גם והצד השני אנחנוחשיבה במונחים של ה גברה על עקבית בילטרליתה של עבודה . הגישבסיסי

שיתוף הפעולה שלנו עם מסגרת זאת. עשינו זאת ב ותמאפשרלא תמיד התשתיות הנוכחיות אם 

לעבודה הקשורה ת מדיניוהארגונים שותפים מרכזיים: בכל פעם שהתייחסנו לנושאים עכשוויים של 

משתי המדינות ידועים תחילה שותפים ומומחים  הזמנוישראל, ל גרמניהבין נוער הנוער בחילופי  עם

בנוגע גישות לנושא מנקודת מבט גרמנית וישראלית. את הרלוונטיות ואת הלשולחן עגול כדי לחקור 

 ושוחחנו, תכננו יחד אירועים המלוו בילטרליעבודה  צוות ייסדנולכל אחד מהנושאים המרכזיים, 

 –לזכור יחד "כמו המדריך  ,םבילטרלייהפרסומים , לגבי המילהאחר מילה בילטרלי, באופן וסיכמנו 

או  "נדבתמ-קום"ישראלית -פרסומים בתכנית ההתנדבות הגרמניתה, שלבי העבודה ו"גשרים לבנות

  ".מפגשים!ות ולח – הספרון "לתכנן יחד

בין בחילופים  המעשיתעבודה וד לחשובים מאהם שני תהליכי שינוי שב פתחנוכפי שאני רואה זאת, 

 ישראל:ל גרמניה

לחפש דרכים  רציףו מעודדים באופן חנאנ "לזכור יחד": לנושאנוגע  הראשוןשינוי התהליך 

 לזכור יחדדרכים חדשות  ועקב כך הצענולהתמודדות משותפת עם המשמעות הנוכחית של השואה, 

 .משותפיםמקיף לעריכת טקסי זיכרון גם באמצעות המדריך ה –

המדריך המעשי לחילופי  באמצעות ":לתכנן יחדמילת המפתח "ב מכונהתהליך השינוי השני 

 ,!" שמנו את תהליך התכנון המשותף במרכזות מפגשיםולח –יחד  לתכנןישראלי "-הנוער הגרמני

מטרות ב ; החלמשותףהזמן ה של משותףבתכנון  וכלה ישראללמשלחות לגרמניה או  הוצאתב החל

 רפלקציה משותפת על מה שנחווה.ובמשותפת  כלה בחוויהו שימושיותשיטות פדגוגיות ומשותפות 

ורבים  –אנשים וארגונים שותפים שורה של את העובדה שהצלחנו לקדם את העבודה הזו אנו חבים ל

  :םבשני המשרדים לאורך השני המסוריםגם לעובדים  חבים את תודתנומכם נמצאים כאן היום. אנו 

לאריאלה גיל, שתמיד  תמיוחד מוקירה תודהאקט. אני ןובקו רשות הישראלית לחילופי נוער וצעיריםב

 גורמים המממניםל גם מוקירים תודהאנו וגם בתנאים קשים. עמנו  בשיתוף הפעולההמשיכה 

המשרד  שלנובמקרה וישראלי, -חילופי הנוער הגרמנימסגרת עבודה בבמפגשים ושתומכים בקיום ה

 תמידבנו  םנתתשעל האמון  תודתי נתונה לכםהפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער. 

 באו בהמשך התוכנית.ונוספות י התודמילות ועל שיתוף הפעולה ההדוק. 

ה ביקש הרי היום הולדת יכול להביע משאלה! )השרהרי מי שחוגג , כי שלי למשאלות האני מגיע כעת

 !(אני עושה זאת זא –חלום נעז לש

שתי החלטות לתת לצעירים נוספים את האפשרות מסגרת דרש הבונדסטאג הגרמני ב 2018-ב

יוזמה נהדרת!  היהקיימים. זו הארגוניםישראל ולהרחיב את ל גרמניהבין  םבתוכניות חילופי להשתתף

 מאחלת לכולנו. אני צלחתתצא לפועל בצורה מוו תאומץשיוזמה מדינית זו  ולכולנו ת לעצמיאני מאחל

שנה כדי  בכלמספיק מימון זמין  –גרמנים -ישראלים והישראלים-לחילופים הגרמנים –שיהיה לנו 

לווים מעבודת המוסדות השגם  מאחלת לכולנושנוכל לתמוך כראוי במפגשים בגרמניה ובישראל. אני 

 באופן פעיל שנוכל להמשיך לכולנומאחלת על בסיס יציב. אני  ותתקיים וקבוע בילטרליבאופן תעוגן 

 .לכולנואת זה  תבין הדורות הצעירים בשתי המדינות בעתיד. אני מאחלבמפגשים 

 

 22.06.2022תאריך האירוע: 

 Hotel Oderberger Berlin: מקום

 דורון אוברהנד: ל ידיתורגם ע


