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 שטיינמאיירוולטר -פרנקרפובליקה הפדרלית של גרמניה יא הנש

 בהודעת וידאו בטקס

 ישראל-מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה - "אקט-קוןשנים  20"

 2022ביוני  22-ב

 בברלין

 

פעילותכם בתחילת אקטואלית שאלה זו הייתה  -א?" או ל ,אז אפשר לטוס עכשיו"

הסיבות לשאלה אולם אקט. -קוןשנה ל 20במלאת  ,היוםהיא אקטואלית בה אותה מידה ב

זו  2021-ו 2020-האינתיפאדה השנייה, בזו הייתה  2002 -ו 2001שנים ב: לחלוטיןשונות 

 מתרחשים בחלל ריק, אלא אינם חילופי נוער מה שמלמד על כך שהמגיפה העולמית. 

 . בתקופה מסויימתמשברים בתווך, בין כל העימותים והובמציאות המורכבת 

בין מדינות וחברות, במיוחד  נטייםתואוים תוססליחסים חשובים ן שהינם כה חילופיה

. עוד ועודלטפחם רק אם נמשיך  ישגשגוהם . הםמאלי ניםמוב םצעירים, איננוער ובני בין 

סוף כל עכשיו סוף לאור העובדה ש ,איפואמובן רבים מכם כעת מציף גל האופוריה ש

 –מפגשי החילופין העוסקים בקידום וארגון  אתראשית , שוב מפגשים אמיתייםתקיימים מ

בשנתיים כה רבות הצעירים שנאלצו לוותר על חוויות חשובות את מהם יותר  אף כנראהך א

 .ושונים במובנים רביםחוו על בשרם הגבלות האחרונות ו

היום שכן במובן מסוים,  נכוןבאיחור, שנה  20לפני ייסודכם לרגל החגיגות עצם קיום 

מפגשי חדשה: החזרה לההתחלה את ה, אלא גם בלבד ConAct-שנה ל 20חוגגים ין אנו א

באמצעות לגמרי  הםלפצות עלימאוד קשה הדברים ששלל אמיתיים ולחילופין אישיים ו

 מפגשים בפורמטים דיגיטליים. 

 פרק זמן כה קצרבוליישם המציא לצלחתם זה הישג גדול שה אולם יש גם לומר כי

וירטואלי נרחב עבודתכם פתחתם לצעירים צוהר בזכות . וכי פורמטים דיגיטליים למפגשים

 .ריחוק חברתיבמיוחד בזמנים של מסירות, על התושייה והאני מודה לכם מקרב לב עולם. ל

חלק מהוות הלא הן , פוריהעשרים שנות עבודה מביטים לאחור על אנו, כשכשאתם, 

הפשעים נוכח לכפלא עדיין  נראההייחודי בין ישראלים לגרמנים, שהפיוס יפור סמ

הכרת תודה וענווה עמוקה. חילופי מתוך ו מתבונן בשל המשטר הנאצי. אני תמיד אכזריים ה

ככם זו אתם מעצבים מדור לדור. בדריועבר זה תורמים לכך שנס נוער בין שתי המדינות ה

תודעה בנרצה לשמר חיונית אם הינה לכך של צעירים הירתמות את עתיד הזיכרון שלנו. ה

 . עוד"ה"לעולם לא  את

אני חושב גם על הנשיא הפדרלי לשעבר  אקט,-עשרים שנות קון במבט לאחור על

את ת הרעיון לתגבר א 2000ישראל בשנת ביקורו במהלך בעלה שהיוהנס ראו: הוא זה 

 ותיסודלהניח להן ו ,50-שנות השהתקיימו מ, חילופין חילופי הנוער בין גרמניה וישראל

 .יםחדש

ארגון כגון ישראלי. -ארגון נוער גרמנילמען הקמת  שיקוליםמועלים שנים מזה מספר 

הללו מצדד ברעיונות . לכן אני יםיוזמות המפגשלמבורכת עשוי להיות התפתחות טובה וזה 

בכל מקרה אשמח אם האירוע החגיגי הגדול הבא לא אני ! אני יכולבכל דרך שן בהותומך 

כלומר לרגל הקמת ארגון נוער  אקט, אלא קודם לכן,-ןשנה לקו 25במלאת רק יתקיים 

 ישראלי.-גרמני
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ואני מאחל  חשובה ותישאר חשובה גם בעתיד כם: עבודתזאת ניתן לומר בביטחהאת 

ילמדו , טוב יותר זה את זהבהם צעירים מגרמניה וישראל יכירו  ,רביםמפגשים מוצלחים  כםל

ומעל  חדשים יםחשובכישורים חשוב, יקנו לעצמם חוויות וניסיון , יצברו זה את זה להעריך

 חברים חדשים.יזכו בהכל: 

 !ן תוססיםעתיד וחילופיכל טוב ל –מזל טוב 


