
  , נשים ונוער,אזרחים ותיקיםמשפחה, ת לענייני ליאהפדר ההשר מה שלנאו

 ה פאוס, חברת הבונדסטאג,זלי

חילופי הנוער מסגרת לחילופי נוער וצעירים בהישראלית הרשות ו קוןאקטשל  שנות עשייה 20לרגל 

 ישראלי-גרמני םישראל בכנס חילופיה לגרמניבין 

 2022ביוני  22ברלין, 

 

 ,היקרמר שגיא 

 גב' גיל היקרה,

 גב' מהלר היקרה,

 גבירותיי ורבותיי,

 ברוכים הבאים לברלין!

 לכל האורחים מישראל! הבאיםברוכים 

 העתיד בלי נוער! ומהכי  ,כאן היום כםלראות האני שמח

 נוער בלי חלומות גדולים! ומהו

 דואג לעתיד הזה ולנוער הזה.ה, קוןאקטהיינו בלי  היכןו

 את מה שמאחד אותנו עד היום: שהדגישה, לשעבר ממשלת ישראל תמאיר, ראשגולדה הייתה זו 

 בעולם הוא האומץ לחלום בגדול". כל בני האדםשהדבר החשוב ביותר בחיים עבור  נה"אני מאמי

אותו אותו כוח לשרוד ו שיהיה להםאני מאחלת לאנשים באוקראינה ו ,אגב, גולדה מאיר נולדה בקייב

 בימים ובשבועות אלה.אומץ לחלום בגדול 

באותה  כך שכבר –את זיכרונותיה לאחיותיה, לילדיה ולנכדיה הקדישה גולדה מאיר שנים לאחר מכן, 

את , הדאגת להם היא הקדישה אתעתיד, של  סוגים שלושהעל  דורות, היא חשבה על שלושה עת

 .נתנה בהם את אמונהו ,הכוח

כבר אז  – תובעניים ביותרהינם ותנאי אקלים  יםני, הביטחויםהגיאוגרפי התנאים – בארץהמצב  עקב

 הסתגלות.יכולת נדרשה דרש הרבה כוח ונ

מלחמה ושלום, משבר  סוגיות של –בעולם  הגיעו אלינו למקומות שוניםהללו  מהסוגיותכיום, רבות 

 האקלים ואבטחת האספקה.

באחריות המיוחדת בימים אלה חשים  ,בין גרמניה לישראלהמשתתפים בחילופי הנוער  ,גם אתם

 דמוקרטיות.ה ינומדינותל

מען פרויקטים ל ולהרים בין גרמניה לישראלאת הידידות  צייןמישראל ומגרמניה כדי ל התכנסתם כאן

 חיזוק הידידות והלכידות הזו.

 דורות הבאים.ל נותנים אומץ גם םואת אומץ לחלום בגדול!אתם מפגינים 

נפלאה לשיתוף פעולה  אויבשות, הוא כשלעצמו דוגמ, המחבר בין מדינות כםהכנס המשותף של

 מוצלח וחלומות גדולים:

 .לעתיד שלהם רעיונותגרמניה את הפרויקטים והמצעירים מישראל ו 30הבוקר הציגו 



 פרויקטים וחלומות יכולים להתגשם. כיצד  –" כיצד"שאלה ב הם עסקו לאחר מכן

, להקשיב להם, לקחת את ההצעות את קולםלהשמיע לתת לצעירים  – םכשל המומחיותבדיוק  היזו

 .צאת לדרךול ,שלהם ברצינות

זוהי התפישה אותה אני בינלאומית. הלאומית וה ברמה נוערה זוהי גם התפישה שלי בנוגע למדיניותו

 .םוהעבודה שעשית המסירותעל  כםואני מודה ל ,נוערענייני ל השרבתור מייצגת 

קשור קשרי ביכולת להכוונה ותומכים בצעירים ברכישת ניסיון, בלכן אנו וכי העתיד נוגע לכולנו: 

 ".םתרבותיים "במיטב-בין םחילופי אילו הם: ידידות

 לחגוג! סיבהכך שיש  –שנה  20 מזה כםנוער עומד לצידלענייני לי אהפדרמשרד ה

( בשיתוף קוןאקטישראל )-גרמניה חילופי נוערלתיאום המרכז קיומו של שנה ל 20לרגל  ייברכות

 .לחילופי נוער וצעיריםהישראלית הרשות פעולה עם 

 מזה שני עשורים. ותומכים בהם נוער בין ישראל לגרמניההחילופי את שני המוסדות מקדמים 

 שנה. בכל השונות צעירים השתתפו בתוכניות 7,000-, כמגיפת הקורונהלפני 

 היסטוריה!על הו יכרוןהזאתם שומרים על  – הדבר נוגע לי ולבני דורי באופן אישי

 את העתיד: יםיוצר םואת

נגד האנושות שאחרי הפשעים המפלצתיים  ,החלום –את האומץ לחיות חלום גדול באמת  חווים אתם

 אפשריים!הינם גרמניה הנאצית, פיוס וידידות בין גרמנים לישראלים  שביצעה

אחד שהסקרנות שלהם ולהבחין בכך  ,בקרב צעירים ישראלים וגרמנים הקיים לראות את העניין נפלא

 המגיפה! לא חלפה בעקבות כלפי השני

 שלה בעבוד מקרב לבנוער. לכן אנו תומכים ענייני לי לאשרד הפדרבתור המגם חשוב לנו  הדבר

 בעיצומן. נמצאות ישראלי-נוער גרמני משרדשההכנות להקמת  ה על כךואני שמח – קוןאקט

מכך שהאנטישמיות ובמיוחד האנטישמיות הקשורה מאוד ם למרות כל השמחה, אנו מודאגי ולם,א

 בגרמניה. תאוצה תלישראל שוב תופס

באמצעות  נחושה ביותריגיב בצורה  , נשים ונועראזרחים ותיקיםמשפחה, לענייני לי אשרד הפדרהמ

ביטוי רחבה נגד כל פוליטית וחברתית סולידריות הפגנת מדובר ב הרי כי –דמוקרטיה החוק לקידום ה

 קיצוניות ימנית, גזענות ואנטישמיות. של

 !להביא לקירוב לבבותהוא זה שיכול המפגש האישי כי  – יםהאישימפגשים פועלים במסגרת ה םאת

לכל כך לחילופי נוער וצעירים הישראלית הרשות ו קוןאקטזה מה שעושה את עבודתם של צוות 

 .מהלר נהכריסטילמיוחדת לאריאלה גיל וה תיתודעל כך נתונה ו –חשובה 

 האומץ לחלום בגדול.התאפשרו בזכות הערב אנו חוגגים ושמחים בהצלחות ש

 .לדורות רבים של צעירים מרץ שלכםאת האומץ והרבה ולבקש: העבירו  הנאה ברצוני לאחל לכם

 !רבה תודה
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