
 ערב טוב לכולם

הגב' ליסה השרה הפדראלית לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער, 
 פאוס

 מר אהרון שגיאממלא מקום שגריר ישראל בגרמניה, 

סמנכ"ל לענייני נוער במשרד הפדרלי לענייני משפחה, אזרחים ותיקים, נשים 
 מר תומס תומר ונוער

 הגב' כריסטינה מאלרקונאקט, מנהלת משרד התיאום  גרמניה ישראל, 

העורך דין שבי  - חבר דירקטוריון הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים
 מיכאלי

 הגב' אריאל גילמנהלת הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים 

 

 קהל ואורחים נכבדים

 

בשם הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים אני נרגש ושמח לברך 
משרד התיאום  –קונאקט  ה שללפעילות עשרים שניםבמסגרת האירוע לציון 

 גרמניה ישראל.

 פעילותה של קונאקט מיום הקמתה.ללוות את  זכיתי

י נמורכבת בין שההיסטוריה ינו הה הבסיס של חילופי הנוער ישראל גרמני
העמים. על כן היה זה חיוני למן היום הראשון לבסס את מערכות היחסים 

 באופן עדין ורגיש בין כולם.

 כבר בתחילת דרכה של קונאקט.די מהר והמציאות העמידה אותנו במבחן 
השנייה, והמצב  ההאינתיפאדהתחוללה בישראל  2000שכן בראשית שנות ה 

 .הבטחוני הקשה מאוד על הגעתן של קבוצות מגרמניה אל ישראל

ים השונים, חשבנו יחד, הצוות של קונאקט והרשות עם המנהיגים של הארגונ
על דרכים חדשות ויצירתיות להתגבר על אתגר השעה להמשיך ולבסס את 

 הקשרים החשובים בין הארגונים, ולקיים את חילופי הנוער והצעירים.

לקשרים החמים חזקה עדות המשך וקיום החילופים למרות הכל היה 
 .שאנו חולקים בשתי המדינותוהמטרה 

זו, ומאז למדנו להתמודד עם כל אתגר הקשה התקופה הצלחנו במשותף את 
 וקושי שנקרו בדרכנו יחד.

 



 

אני רואה מקרוב את המאמץ המשותף לפתח ולהרחיב את המפעל החינוכי 
 מצד שתי המדינות.  החשוב הזה,

קונאקט הפכה להיות מרכז מוביל, של פיתוח ידע וכלים, עולמות ידע, 
ומענים ייחודיים לצרכי השטח יות ואפשר תוכניות חינוכיות המעניקיםו

כל זאת תוך התבוננות וכבוד לשוני ו ובהתאם לצרכי השעה, בשתי המדינות,
 והייחודיות של כל מדינה, על התרבות, החברה ההיסטוריה והרוח שלה.

חינוכיות רבות, והתקיימו יוזמות , התפתחו בהובלתה של הגברת מאהלר
הנוער והצעירים  הפעולה בין פיסייעו להרחיב את שיתוייחודיים שאירועים 

 בגרמניה ובישראל. 

חלק לא מבוטל מיוזמות אלו היו חדשניות ופורצות דרך של ממש בחברה 
 :הישראלית והגרמנית כאחד

זיכרון העיצוב ל, סמינרים living diversityפרויקט קומתנדב, פרויקט 
 .עריכת טקסיי זיכרון משותפים ועודמשותף, ה

 

 

ישראלי למפעל חילופי  –בשנים האחרונות עלה הרעיון של בניית משרד גרמני 
כפי שקיים בגרמניה עם מדינות אחרות כמו צרפת,  ,הנוער בין שתי המדינות

 פולין צ'כיה ועוד...

  .הפרלמנט הגרמני אף הקצה תקציבים משמעותיים לקידום הנושא

הישראלי חלק ם התיאושמשרד בישראל נקבע כי המודל יהיה כך אולם 
התקבל אף מתוכנן ללראשונה ו .מהרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 .ייעודי ומשמעותי ממשלת ישראלכך תקציב ל

אני תקווה כי החדשות הפוליטיות בישראל לא יעכבו את המהלך לעוד זמן 
 רב מדי ונוכל להתקדם בתוכנית זו במהרה.

  



תוך  – וצעירים בישראל ובגרמניה מציבעיצוב המודעות המשותפת בין נוער 
אשר רק אתגר מתמשך,  –התחשבות במשקעי העבר, ומתוך מבט אל העתיד 

 יחדיו ניתן להתמודד עימו.

אנו יוצאים מכלל ההנחה כי תוכניות החילופים במסגרת מפעל זה ימשיכו 
 ויימלאו תפקיד מרכזי גם בעתיד.

 

 

הגב' פאוס אני מבקש להודות לשרה למשפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער, 
 על התמיכה שהמשרד מעניק לקונאקט לקידום מפעל החילופים.

 ישראל חברי מר תומס תומר. –שותפי להובלת הועדה המשותפת גרמניה ל
נים הפוריים לאישור על הדיוולכל חברינו בועדה המשותפת לאורך השנים 

 ינות.דל חילופי הנוער והצעירים בין שתי המיקטים שהפרו

על הובלה ניהול ופיתוח מרשים של  כריסטינה מאהלרלגברת  תודה מיוחדת
בלי המעורבות העשייה והאמונה שלך קונאקט בעשרים השנים האחרונות. 

 המפעל הזה לא היה מגיע להישגיו שאנו חוגגים היום.

 .שתרם להצלחת המפעל לצוות קונאקט לאורך כל השניםגם תודה 

על ההתמדה והאמונה במפעל חילופי  וצוות הרשות לגברת אריאלה גיל
 הנוער.

 למשרד החוץ ומשרד החינוך בישראל על שיתופי הפעולה.

 

להצלחה שאנו היו שותפים ולאורך השנים שסייעו ישנם חברים רבים 
 מציינים בערב זה.

 .תודהלאמר אני מבקש  , וגם לאלו שאינם,חלקם נמצאים איתנו כאן הערב

 

אני מאחל לכולנו המשך פיתוח של הקשרים בין הנוער והצעירים בין שתי 
 המדינות למען שנים רבות של עתיד משותף.

 


