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קוןאקט – מרכז תיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל הוא גוף של המשרד הפדרלי לענייני משפחה ,אזרחים
ותיקים ,נשים ונוער בתמיכת מדינות גרמניה סכסוניה-אנהלט ומקלנבורג-פורפומרן – למען קידומם ,ליוויים ופיתוחם
של קשרי הנוער בין גרמניה לישראל .לקוןאקט יש סניפים בכל רחבי גרמניה ופועל תחת ארגון הגג של האקדמיה
האוונגלית סכסוניה-אנהלט.
הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים משמשת כמרכז תיאום לחילופי הנוער בין ישראל לגרמניה וכארגון
שותף של קוןאקט בישראל .עבודתה של הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים נעשית מטעם משרד החינוך
הישראלי ומשרד החוץ הישראלי.
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תוכן העניינים
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מאת השרה לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער מנואלה שווזיג
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מילות
ברכה

מאת השרה לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער
בממשלת גרמניה ,מנואלה שווזיג ,לרגל  15שנה למרכז
קוןאקט ,מרכז תיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל

היחסים בין גרמניה לישראל
הנם הדוקים ורבי רבדים .עמוד
תווך חזק במסגרת הקשרים
בין גרמניה לישראל הם חילופי
הנוער ,שמנחילים לדורות
הבאים את חשיבות הקשר
המיוחד בין שתי המדינות וכך
מוסיפים לפתחם ולהרחיבם.
עד כה השתתפו כ600,000 -
המדיניות
משתי
צעירים
בתכניות חילופים .מדי שנה
בשנה מבקרים  10,000צעירים
מגרמניה ומישראל בארץ האחרת .דבר זה אינו מובן מאליו וראוי
לשבח במיוחד על רקע מאורעות השואה.
זה  15שנים פועל קוןאקט ,מרכז התיאום לחילופי נוער בין גרמניה
לישראל ,למען פיתוח הקשרים האלה – פעילות מסורה ונושאת
פרי .על כך ברצוני לברך את קוןאקט ואת שותפתו בישראל,
הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים ,שכתבו יחד את סיפור

5

 15שנה לקונאקט ולרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

ההצלחה של חילופי הנוער בין גרמניה לישראל .השם "קוןאקט"
פירושו "לפעול יחד" :לפעול יחד כדי לא לשכוח את העבר ,כדי
להבין את ההווה וכדי לעצב יחדיו את העתיד .את המשימה הזאת
ביצע קוןאקט בחמש-עשרה השנים האחרונות בהצלחה רבה :בין
השאר באמצעות הכנת ספר העזר המשותף "לזכור יחד – לבנות
גשרים" ,ארגון עקבי ומוצלח של סדנאות לשידוך ארגונים שצירפו
עוד ועוד גופים חדשים לחילופים ,ועיסוק עכשווי בנושא "Living
."Diversity
במבט לאחור על מגוון הפעילויות של קוןאקט ב 15-השנים
האחרונות אין לי ספק שצעירים מכל שכבות האוכלוסייה ימצאו
גם בעתיד את מקומם בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל.
הצעירים של היום הם שיחליטו כיצד ייראו היחסים בין גרמניה
לישראל בעתיד .אני מאחלת לקוןאקט ולכל שותפיו ושותפותיו
המשך הצלחה והנאה מעבודתם החשובה!
מנואלה שווזיג
השרה לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער

הקדמה

 15שנה –  15נקודות שיא
מעבודת הליווי של חילופי הנוער
בין גרמניה לישראל

בסתיו  2016חלפו  15שנה מאז החל קוןאקט – מרכז תיאום
לחילופי נוער בין גרמניה לישראל בעבודתו בשנת " .2001יש
להרחיב את חילופי הנוער בין גרמניה לישראל ולהעניק להם
תמיכה מקיפה" – כך אמר נשיא גרמניה יוהאנס ַראּו במהלך
ביקורו הרשמי בישראל בתחילת  .2000באוקטובר  ,2001במשותף
עם השרה לענייני נוער כריסטינה ברגמן והשרה לענייני חברה
קּוּפה וכן עם שגריר ישראל ,חנך
במדינת סכסוניה אנהלט גרלינדה ֶ
ַראּו את מרכז קוןאקט בבית העיריה העתיק של ויטנברג ,עירו של
לותר .בצד הישראלי מינה משרד החינוך את המועצה הישראלית
לחילופי נוער לשותפתו של קוןאקט.
כאז כן עתה עומדות שתי שאלות עיקריות על סדר היום של שני
המשרדים :כיצד יכולים מרכזי התיאום להשתלב באופן מועיל
ונכון במארג הסבוך הקיים של תכניות חילופים בין גרמניה
לישראל? כיצד באפשרותם למלא חללים חסרים ,לתמוך בדרך
הטובה ביותר בארגונים פעילים ולהמשיך לפתח ולהרחיב את
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל מתוך מבט לעתיד?
מן החיפוש המתמיד אחר תשובות לשאלות אלה נוצרו מגוון
פרויקטים ,נוסדו שיתופי פעולה ,פותחו תוכניות ונבחרו נושאים
מרכזיים .בהזמנת קוןאקט והרשות הישראלית לחילופי נוער
וצעירים נפגשו במהלך יותר מ 150-כינוסים דו-צדדיים בגרמניה
ובישראל כ 6,000-פעילים בכירים מתחום תכניות החילופים בין
גרמניה לישראל משתי המדינות .הם שוחחו זה עם זה ,למדו
זה מזה ,התקרבו והתיידדו ,הסכימו או התווכחו בנוגע לעבודה
החינוכית ונוכחו יחדיו בחשיבותם הגדולה של מפגשים גרמניים-
ישראליים .הקניית ביטחון וניסיון לאנשי צוות בעבודת החילופים
המאתגרת בין גרמניה לישראל הוא אחד התפקידים העיקריים של
מרחבי הדיון הדו-צדדיים שמציעים קוןאקט והרשות הישראלית
לחילופי נוער וצעירים.

ב 15-השנים האחרונות הלך וגדל מספרן של תכניות חילופי
הנוער ועמו אפשרויות המימון .שולבו בהן נושאים חדשים ,פותחו
חומרים חינוכיים וניתנה במסגרתן עבודת ייעוץ תובענית .בשנים
האלה התקיימו אירועים מכוננים ונערכו פרויקטים חדשניים,
בעיקר בזכות שיתוף הפעולה המוצלח עם כל הגופים והאנשים
הרוחשים הערכה רבה למפגשים בין צעירים מגרמניה ומישראל.
לכל אלה ברצוננו להודות – וכן למשרדים הממשלתיים בגרמניה
ובישראל התומכים בעבודת הליווי של קוןאקט ושל הרשות
הישראלית לחילופי נוער וצעירים.
מתוך  15שנה של עבודה מסורה ונאמנה בחרנו  15נקודות שיא,
שהשפעתן הרבה ניכרת גם היום בקשרי הנוער בין גרמניה
לישראל ,נקודות שיא שהנן בגדר ציוני דרך לעבודתנו בעתיד.
נשמח להמשיך ולשתף פעולה בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל!

כריסטינה מהלר
קוןאקט – מרכז תיאום
בין גרמניה לישראל

אריאלה גיל
					
הרשות הישראלית
לחילופי נוער וצעירים
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מפגש בעתות
משבר ...או:

! KEEP IN TOUCH
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"האם אפשר כבר לנסוע?" בשנים  2001ו 2002-שאלו את השאלה
הזאת קבוצות וארגונים רבים שרצו לערוך מפגש נוער גרמני-
ישראלי בישראל – שאלה שנותרה לא פעם ללא מענה עד הרגע
האחרון.
צלה הכבד של האינתיפאדה השנייה העיב אז על חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל .חלק ניכר מהמפגשים שהיו אמורים להתקיים
בישראל התבטלו בשל החששות הביטחוניים או שהתקיימו
במקום זאת בגרמניה .שותפים רבים בשתי הארצות חשו אכזבה
וייאוש .בצד הישראלי שרר פחד מפני פיגועים ובה בעת ניכרה
אכזבה מביטול ביקוריהם של האורחים והחברים .בגרמניה חששו
שותפים רבים מפני נסיעה אל ישראל בשל המתיחות באזור,
ובאווירה הכללית הסתמנה ביקורת ציבורית על ישראל ,אשר לה
נלוו בתחילת  2002דיונים פומביים על אנטישמיות.
תגובתו של מרכז קוןאקט למצב העניינים הרגיש הזה הייתה קיום
סדנאות מיוחדות המיועדות להחלפת מחשבות ורשמים עבור
הממונים על מפגשי נוער ואנשי מקצוע בתחום .בסדנאות אלה
נידונו הן השלכותיהם של האירועים החברתיים והפוליטיים על
הנוער והן סוגיות רעיוניות ומעשיות הנוגעות למפגשים .הסמינר

המקצועי 'מפגש בעתות משבר' ,שנערך בשיתוף פעולה עם
מועצת הנוער האוונגלי אפשר לשותפים גרמנים הלוקחים חלק
בתכניות חילופים בין גרמניה לישראל לשוחח ביניהם לפני היציאה
לפגרת הקיץ .התכנית ״Keep in Touch״ אפשרה לשותפים
בגרמניה להיפגש בהתראה קצרה עם השותפים בישראל ,לשמור
על קשרים באופן אישי ולהביע הזדהות באמצעות ביקור בישראל.
הכנס הגרמני-ישראלי ״Keep-On-Hoping… and Acting״ –
חילופי נוער גרמנים-ישראלים בהמתנה?' ,שנערך בנובמבר 2002
בגרמניה ,הפגיש שותפים גרמנים עם נציגים מארגוני השותפים
הישראלים בקבוצה גדולה בת  120איש שרקמה תכניות משותפות
לשנת .2003
משנת  2004ואילך חזרו החילופים להיות הדדיים ותכניות
המפגשים שבו להתקיים הן בגרמניה והן בישראל .אולם הרושם
נשאר ,וכן הרצון להחליף רשמים מקצועיים על תכנים ,שיטות
ומתווים של תכניות חילופים .ונשאר גם הרעיון – לכנס לשם כך
את שני הארגונים השותפים מגרמניה ומישראל וכן את האנשים
הפעילים בהם .עקב כך הוזמנו מקומות ההשמה של שותפויות
קיימות להעריך בצוותא את עבודת החילופים שלהם ולפתחה
במסגרת סמינרים של ״Reflect & Plan״ .

האם אתם מעוניינים
לשוחח על עבודת
החילופים שלכם עם גופים
אחרים ולפתח רעיונות
חדשים? התכניות שלנו
פתוחות בפניכם!
info@ConAct-org.de
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NEW
– CON-T-ACTS
MATCH-MAKING

תכנית להקמת
שותפויות חדשות
בחילופי הנוער

איך ניתן להוסיף ולהרחיב את רשת שיתופי הפעולה בין
גרמניה לישראל בתחום חילופי הנוער ואנשי המקצוע? איך
אפשר לחבר בדרך הטובה ביותר בין מקומות השמה מגרמניה
ומישראל המעוניינים בעבודה משותפת ומתאימים זה לזה
מבחינה מבנית? מה נחוץ להם כדי להתחיל תהליך של שיתוף
פעולה המבוסס על אמון הדדי ועל יצירת תכנים משותפת?
כתשובה לשאלות האלה יזמו מרכז קוןאקט והרשות הישראלית
לחילופי נוער וצעירים את התכנית .New Con-T-Acts – Match-Making
בשונה מירידי שותפים פתוחים ,בתכנית זאת משודכים מראש
מקומות-השמה חדשים מגרמניה ומישראל המצטרפים
לתכניות החילופים ומתוודעים במשותף לתכנים אפשריים
ולתכתיבים הפורמליים של תכניות החילופים .כחלק מעבודת
ההכנה לסמינר ,אנשי הארגונים השותפים ש"שודכו" זה לזה
נפגשים באופן אישי לשני מפגשים של חמישה ימים כל אחד
– פעם בישראל ופעם בגרמניה .השותפים החדשים מבקרים
אלה את אלה בסביבות העבודה והחיים שלהם ,מפתחים יחד
בסדנאות מקצועיות רעיונות ראשוניים לתכנית ולבסוף דנים
במתווים קונקרטיים לפרויקטים משותפים עבור השנה הבאה.
מרכז קון-אקט מוסיף ללוות את הארגונים לאחר הסמינר
ומספק להם ייעוץ לצורך הגשת הבקשות למימון.
9

הרעיון העומד בבסיס התכנית המקיפה הזאת לבניית שותפויות
חדשות הוכיח את עצמו .הביקוש גבוה .משנת  2003מתקיימת
התכנית בסדירות ומוסיפה להתפתח מבחינה רעיונית.
כך ברוב השנים נוצרנה עשר עד שתים-עשרה שותפויות-
פרויקט חדשות .רוב רובם של הארגונים ה"משודכים" האלה
אכן מתכננים פרויקטים משותפים ושומרים על קשר שנים
רבות אחרי הפעילות המשותפת המרוכזת בתחילת דרכם.
משנת  2003נוסדו במסגרת תשע תכניות "שידוך" יותר ממאה
שותפויות חדשות של חילופים בין גרמניה לישראל.

האם אתם
מעוניינים לצרף את
הארגון שלכם לחילופי
הנוער בין גרמניה לישראל?
הירשמו כעת אצל קוןאקט
והרשות הישראלית לחילופי נוער
וצעירים
10
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להיפגש
אבל איך לזכור?

התמודדות עם
נוכחות העבר בחילופי
הנוער בין גרמניה
לישראל
 -דגש תוכני –

תכניות החילופים בין גרמניה לישראל טבועות בחותם נוכחותו
של העבר .עקבותיה של ההיסטוריה נוכחות בכל רגע – בסיפורים
משפחתיים ,בזהויות ,בדינמיקות מפגשיות ובדיונים על חיינו
בהווה.
לפיכך ,עבודת החילופין כפופה לקווים מנחים מוגדרים .ראשית,
לפי "הכללים המשותפים" לניהול תכניות המפגשים ,הדיון
בהיסטוריה הספציפית ובהשלכותיה הוא מרכיב חשוב להכנה
וליישום של תכניות חילופים בגרמניה ובישראל .כמו כן ,הניסיון
מלמד כי ההיסטוריה הגרמנית ועקבותיה בהווה צצות ממילא
במוקדם או במאוחר במפגשי צעירים בגרמניה או בישראל :צלב
קרס על קיר בית בגרמניה או שיחה בגרמנית בין שני קשישים
בישראל – יש לא מעט הזדמנויות להיזכר בנוכחותו של העבר.

לבחון את הזהות האינדיבידואלית והקולקטיבית (או הלאומית)
על רקע ההיסטוריה הזאת ובתוך כך ללמוד זה מזה וזה על זה.
בתוך כך מסתבר שנאציזם ושואה הנם מרכיבים מכריעים בבניית
הזהות האישית והקולקטיבית הן בגרמניה והן בישראל גם יותר
משבעים שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה .במפגשים
גרמנים-ישראלים הם באים לידי ביטוי פעמים רבות כחששות,
סטריאוטיפים ,השלכות או דעות קדומות וזקוקים ליד מכוונת
רגישה.
משנת  2003מעודד מרכז קוןאקט את אנשי המקצוע והמשתתפים
בתכניות חילופים להתייחס להתמודדות עם ההיסטוריה ,לזכירת
ההתרחשויות ולהנצחת הקורבנות כתהליך שיש לעצבו במשותף,
כתהליך בעל חשיבות לכל המשתתפים – בלי קשר למוצאם
התרבותי ,הדתי או האתני.
במהלך השנים סימנו כמה נקודות ציון את התהליך
הדיסקורסיבי האמור ואת הליווי המקצועי שנדרש לו .בכנס
הגרמני-ישראלי "להיפגש – אבל איך לזכור? התמודדות עם
נוכחות העבר בחילופי נוער בין גרמניה לישראל" נפגשו בשנת
 2003במרכז ההנצחה ראוונסבריק כ 120-אנשי מקצוע גרמנים
וישראלים העוסקים בתחום הזיכרון והחילופים .כתוצאה
מכך נוצר ספר העזר בגרמנית ובעברית "לזכור ביחד – לבנות
גשרים" בעבודה משותפת בת שנים אחדות של מועצת הנוער
הבווארית ,עיריית ירושלים ומרכז קוןאקט .בכנס הגרמני-
"
iFacing
ישראלי Changes in the Presence of the Past
– Commemorating the Shoah in German-Israeli Youth
 "Exchangeשבו ונפגשו בנירנברג בשנת  2014כשמונים אנשי
חינוך מתחום החילופים בין גרמניה לישראל משתי הארצות
כדי לשוחח על ניסיונם בשימוש בספר העזר וכן על התפתחויות
ודגשים חדשים בעבודתם.

האם אתם
מעוניינים להשתמש
במפגשים שלכם
בספר העזר "לזכור ביחד –
לבנות גשרים"?
לפרטים נוספים לחצו כאן:

www.ConAct-org.de/
materialien

נוסף על כך ,המפגש בין צעירים בהקשר המסוים הזה ,מפגש
דו-לאומי בעל סימני היכר היסטוריים בין גרמנים לישראלים,
מעורר במוקדם או במאוחר גם שאלות על זהות אינדיבידואלית,
קולקטיבית ו/או לאומית :מי את/ה ,ביחס להיסטוריה המסוימת
הזאת? איפה ואיך חיה משפחתך בזמן ההוא? מה את/ה חושב/ת
על כך היום? השאלות שהמשתתפים מפנים אל עצמם ואל
האחרים הן אתגר והזדמנות בעת ובעונה אחת – הן הזמנה
11
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4
FUTURE LAB 2025
פרויקט תרחישים עתידיים
לקשרי הנוער בין גרמניה
לישראל לרגל  40שנים
ליחסים הדיפלומטים בין
גרמניה לישראל
בשנת 2005
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הפרויקט  Future Lab 2025פתח צוהר אל עתיד קשרי הנוער בין
גרמניה לישראל :בתהליך בן כמה חודשים פיתחו צעירים גרמנים
וישראלים תרחישים אפשריים לקשרי נוער עתידיים .בכנס הדו-
צדדי "משאלות – חזונות – פרספקטיבות" שהתקיים בספטמבר
 2005הוצגו תרחישים אלה בפני כ 150-אנשי מקצוע גרמנים
וישראלים ואלה עיבדו אותם לדרכי פעולה עתידיות.
במסגרת הכנס פיתחו הצעירים מגרמניה ומישראל ארבעה
תרחישים Does the past have any future?”, “Shared -
collective memory”, “Bridging different worlds”, “Easy
 – ”Goingונתנו להם ביטוי מוחשי .התרחישים הזמינו את אנשי
המקצוע לתאר להם התפתחויות אפשריות של עבודתם בתחום
קשרי הנוער בין גרמניה לישראל עד שנת  2025וזאת בהקשר
היחסים בין גרמניה לישראל ובין אירופה למזרח התיכון.
התרחישים לא נועדו להביע שאיפות או משאלות ,אלא הציגו
אפשרויות שניתן לפרשן כחיוביות או כשליליות .מוקד הפעילות
היה דווקא התכנון של "מרחבי-אפשרויות" מנקודת המבט
של אנשים צעירים והצגת התפתחויות וגורמים שעבורם הנם
מציאותיים ובעלי-השפעה ביחסים הדו-צדדיים .אחת ממטרות
הכנס היתה לשאוב רעיונות לפעולה משותפת מאותם עולמות-
עתידיים אפשריים כדי למנוע מראש התפתחויות לא רצויות ואף
לחזק יחסים עתידיים רצויים .תוצאותיו והשלכותיו של התהליך
הזה ,שעוצב בידי צעירים ואנשי מקצוע ,הועברו לידיהן של מספר
מועצות בתחום עבודת החילופים והן מהוות מרכיב רעיוני חשוב
בעבודתו של מרכז קוןאקט.
עיבודה של שיטת התרחישים והשמשתה נעשו בשיתוף פעולה
עם המכון לניתוחים פרוספקטיביים בברלין והמרכז לחקר
הפוליטיקה השימושית במינכן .כמו כן ,אנו חבים תודה לצעירים
שהקדישו חודשים רבים לעבודה על פרויקט זה!

תרחישי העתיד של קשרי
הנוער  2025עדיין אקטואליים -
לקריאה נוספת:
www.ConAct-org.de
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 40שנים של
יחסים דיפלומטיים
בין גרמניה לישראל –
 50שנים
של חילופי נוער
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חילופי הנוער בין גרמניה לישראל
במסיבת הגן אצל נשיא גרמניה2005 ,

בשנת היובל  2005עמדה גם מסיבת הגן המסורתית של נשיא
גרמניה בסימן  40שנים של יחסים דיפלומטיים בין גרמניה לישראל
– ובמרכזה היו אנשים צעירים .במאי  2005הזמין נשיא גרמניה
ד"ר הורסט קהלר ,נוסף על אורחים אחרים 600 ,צעירים גרמנים
וישראלים אל ארמון שרלוטנבורג .כל הצעירים הללו השתתפו
בתכניות חילופים שהתקיימו באותה שנה בגרמניה.
במסגרת דיון קבוצתי שוחחו נשיא גרמניה ואורחו ,נשיא ישראל
דאז משה קצב ,עם צעירים על חוויותיהם בתכניות החילופים
ובתכניות ההתנדבות .לפני כן ביקרו  600הצעירים בבונדסטג
ונכחו בנאומו של נשיא ישראל באולם בית הנבחרים .נקודות שיא
נוספות באותו יום היו דברי הברכה של נשיא הבונדסטג וולפגנג
תירזה ומפגש עם השרה לענייני נוער רנטה שמידט .החגיגות החלו
עוד בערב הקודם במפגש נינוח ורב-משתתפים שלווה במוסיקה
והתקיים במתחם של קרקס קּבּווַ אצי לילדים ונוער בברלין.
מרכז קוןאקט נטל חלק חשוב בארגון החגיגות מטעם המשרד
הפדראלי לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער ומילא
תפקיד מרכזי בבחירת התכנים של מסיבת הגן ,בהזמנה לאירוע
ובליווי  600הצעירים הגרמנים והישראלים .ההשתתפות הפעילה
של צעירים ושל תכניות חילופים רבות עשו את הימים האלה
למאורע מיוחד עבור חילופי הנוער בין גרמניה לישראל!

ההשתתפות
הפעילה של צעירים
ושל תכניות חילופים רבות
עשו את הימים האלה למאורע
מיוחד עבור חילופי הנוער
בין גרמניה לישראל!
15
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האם אתם מעוניינים בספר
"ישראל – מזרח תיכון קרוב"?
באפשרותכם לרכוש את הספר בהוצאת
 NDVאו דרך המרכז הגרמני
לחינוך פוליטי בקישור הבא:

6

"ישראל –
מזרח תיכון קרוב"
ספר על ישראל –
מצעירים אל צעירים

www.ConAct-org.de/materialien

מטרת הספר "ישראל – מזרח תיכון קרוב" היא לעורר את
עניינם של צעירים גרמנים בישראל ,בעזרת המילים והתמונות
המתאימות.
הבסיס לספר נוצר בסדנת כתיבה גרמנית-ישראלית בת כמה
ימים ,שהתקיימה באוקטובר  2009בברלין .תחת המוטו "ישראל
במילים" נפגשו  20צעירים מגרמניה ומישראל שכבר לקחו חלק
בתכניות חילופים בין שתי המדינות .המשתתפים הצעירים שוחחו
על נושאים המייצגים לדעתם היבטים מעניינים וחשובים לדיון
בישראל .כמו כן חיברו טקסטים אישיים המשקפים את ניסיונם
עם נושאים אלה .כך נוצרו יותר מ 50-טקסטים בגרמנית ובעברית,
שהיוו את תשתית הספר .לטקסטים שכתבו נוספו מחקרים
משלימים ומאמרים מאת מחברת צעירה מגרמניה ומחבר צעיר
מישראל ,יודית זייץ ואיתי לוטם .בשנת  ,2011בערבי הקראות
שהתקיימו בעשר ערים בגרמניה ,הציגו השניים יחד עם כותבי
הטקסטים הצעירים ומקומות ההשמה של תכניות החילופים בין
גרמניה לישראל את הספר "ישראל – מזרח תיכון קרוב" בפני קהל
גרמני .כיום תכניות חילופים רבות עושות שימוש בספר כדי להכין
את ביקוריהן ומפגשיהן בישראל.
במהלך העבודה על הפרויקט התברר שהשאיפה לעניין קהל
קוראים צעיר ונרחב בנושאים הקשורים לישראל טומנת בחובה
אתגר גדול :שכן עליה לעשות צדק עם כל רבדיה הרבים של
מציאות החיים בישראל – בין עבר להווה ,מלחמה לשלום ,המזרח
התיכון ואירופה .מרכז קוןאקט הנחה את סדנת הכתיבה ואת
תהליך יצירת הספר וסיפק להם ליווי מקצועי .הספר התפרסם
בהוצאה לאור (Neue Darmstädter Verlagsanstalt (NDV
והודפס במהדורה שלישית כבר בשנת  2013בידי המרכז הגרמני
לחינוך פוליטי.
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2009

2010

מתאמי התכנית היו מרכז קונאקט ,הרשות הישראלית לחילופי
נוער וצעירימ ,מועצת תנועות הנוער בישראל והאגודה להתנד
בות .התכנית התקיימה תחילה במימונה של קרנ פורומ העתיד
גרמניה  -ישראל ואחר ככ ביוע המשרד הפדראלי לענייני
משפחה ,אזרחימ ותיקימ ,נשימ ונוער ושירות המתנדבימ הפדרא
לי של גרמניה .במהלכ חמש שנימ הגיעו יותר משבעימ מתנדבימ
ישראלימ צעירימ לגרמניה והוקמה רשת רחבה של שיתופי
פעולה דו-צדדיימ בתחומ ההתנדבות  -הנ עבור מתנדבימ
ישראלימ בגרמניה והנ עבור מתנדבימ גרמנימ בישראל .לאור
ההצלחה והייחוד של תכנית המתנדבימ ,הורחב תחומ זה של
קשרי נוער לרגל יובל החמישימ ליחימ דיפלומטיימ בינ גרמניה
לישראל בשנת 2015

2010 - 2015

2006

www.conact-org.de
www.kom-mit-nadev.org
www.asf-ev.de
www.volunteer-il.org
www.zwst-difd.de
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8

פרויקט אמנותי
"קוןאקט – פועלים
יחד" – תכניות חילופים
יצירתיות בין גרמניה
לישראל

עשר שנים לאחר הקמתו ,יזם מרכז "קוןאקט" – מתוך מודעות
למשמעות שמו – פרויקט אמנותי .בשנת  2011הוזמנו תכניות
החילופים הדו-צדדיות להציג בתכניותיהן את העבודה על
פרויקט משותף או לתעד פעילויות משותפות אחרות תחת
המוטו" :פועלים יחד – קון-אקט!"
 25ארגונים שותפים נענו לקריאה ויצרו יצירות אמנות משותפות.
מרבית הארגונים השתמשו לשם כך בבדי קנבס גדולים שקוןאקט
סיפקה להם .ארגונים אחדים בחרו צורות אמנות אחרות ,למשל
ציור על אריחים ,עיצוב אבנים או יצירה דיגיטלית.
בדצמבר  2011נפתחה התערוכה "– Gemeinsam Handeln
פועלים יחד" בבית העירייה הישן בעיר ויטנברג .המבקרים
בתערוכה היו כ 180-משתתפי הכנס הגרמני-ישראלי שהתקיים
במקום באותו הזמן .גם תושבי העיר ויטנברג ניצלו את ההזדמנות
להתרשם מחילופי הנוער בין גרמניה לישראל .בערב הפתיחה,
אחדים מן הארגונים הגרמנים והישראלים המשתפים פעולה
הציגו את עצמם ואת יצירות האמנות שלהם לפני קהל של כ250-
איש .כעבור שנה הוצגה התערוכה בשנית בוויטנברג באקדמיה
האוונגלית של מדינת סכסוניה-אנהלט וכן במרכז היצירתי "האוס
אם אנגר" בפאלקנזה ,ברנדנבורג.
הפרויקט לווה בקטלוג תערוכה ,המתעד בצבע את הפרויקטים,
השותפויות ושיתוף הפעולה היצירתי בחילופים בין גרמניה
לישראל .הקטלוג מציג את מגוון השותפויות והיוזמות הנוצרות
בעבודת החילופים בין גרמניה לישראל – בספורט ,בתנועות נוער,
בפרויקטים תרבותיים ובחינוך פוליטי-חברתי .מרכז קוןאקט
והרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים היו אחראיים על
תיאום הפרויקט – אך את חיוניותו וקסמו העניקה לו השתתפותם
היצירתית והפעילה של ארגונים רבים במסגרת החילופים בין
גרמניה לישראל!

21

לפרטים נוספים על "  - Gemeinsam Handelnפועלים יחד"
בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל:

www.ConAct-org.de/materialien

להזמנת קטלוג התערוכה מקוןאקט בלא תשלום פנו אל:
info@ConAct-org.de
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9

לחיות את המגוון?
חילופים בין גרמניה
לישראל בראי חברות
רב-תרבותיות
דגש תוכני 2009-2011 -

איך ניתן לתכנן מפגשים בין גרמניה לישראל בימינו מתוך
התחשבות ברקע התרבותי המגוון של בני הנוער בשתי הארצות?
אילו שיקולים חינוכיים עשויים לעזור בשילובם של בני נוער
ממוצא טורקי ,איטלקי או רוסי בתכניות החילופים בין גרמניה
לישראל? איך אפשר להגביר את השתתפותם של בני נוער ממוצא
רוסי או אתיופי בצד הישראלי ולהקדיש תשומת לב רבה יותר לבני
נוער ערבים? אילו אתגרים טמונים בהיזכרות המשותפת בשואה
עם צעירים בעלי רקע תרבותי שונה? ואיך ביכולתנו להרחיב את
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל ולהגביר את מעורבותם הרב-
תרבותית בגרמניה ובישראל?

האם ברצונכם להשתמש
בקובץ המתודות הלשוניות
"נפלה לי אבן מהכתפיים"
לעבודת החילופים שלכם?
פנו אל קוןאקט והזמינו
בדוא"ל עותק בלא תשלום:
info@ConAct-org.de

כדי לדון בשאלות המאתגרות האלה קיימו מרכז קוןאקט והרשות
הישראלית לחילופי נוער וצעירים מספר אירועים בגרמניה
ובישראל.
תחת המוטו "להעז לגוון? חילופים בין גרמניה לישראל עם צעירים
בעלי רקע תרבותי שונה" נפגשו בנובמבר  2009כ 80-אנשי מקצוע
מתחום החילופים בין גרמניה לישראל ,מהם כ 30-מישראל,
לשלושה ימים בעיירה קליינמאכנו ליד ברלין .מפגש נוסף התקיים
באפריל  2010בישראל :במסגרת התכנית "אינטגרציה וזהות
בחברה רב-תרבותית בישראל" הוזמנו  50אנשי מקצוע גרמנים
וישראלים מתחום העזרה לנוער ועבודת החילופים כדי לשוחח
על סוגיות של אינטגרציה ושילוב צעירים ומבוגרים מתרבויות
ומלאומים שונים בחברה הישראלית .העניין בתכניות הדו-צדדיות
הללו היה גדול ורבים ביקשו להשתתף בהן – הנושא התגלה
כמהותי לחברה הישראלית ואקטואלי מאין כמוהו.
כאמצעי עזר חינוכי ומתודי עבור מדריכי הקבוצות במסגרת
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל חיבר צוות גרמני-ישראלי
ערכת מתודות לשוניות למפגשים בין ישראלים לגרמנים .כותרת
הקובץ היא "נפלה לי אבן מהכתפיים" ,והוא כתוב בשלוש שפות
– גרמנית ,עברית וערבית .ערכת המתודות מקבצת גישות
קונקרטיות שונות המכירות בחשיבותה של השפה כביטוי לזהות
אינדיבידואלית וכמשאב אישי ומציעות להגביר את השימוש בה
בעת המפגש המרוכז בין צעירים מגרמניה ומישראל .במסגרת
סדרת " "Reflect & Planנפגשו באוקטובר  2010כ 40-מדריכי
קבוצות מגרמניה ומישראל הפעילים בתכניות חילופים כדי
להתוודע לערכת המתודות החדשות ולנסותה– "Just do it!?" :
סדנת המתודות בוויטנברג באוקטובר  2010אפשרה לעשות זאת!
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בשנת  ,2012לאחר הכנה מקיפה בצד הגרמני ובצד הישראלי,
התחילה שנת ההשתלמות עבור מדריכי קבוצות (חדשים) בתחום
החילופים בין גרמניה לישראל .ההשתלמות תוכננה כתהליך
לימוד בן שנה וכללה ארבע יחידות לימוד שכל אחת מהן בת כמה
ימים – שתיים חד-צדדיות ושתיים שנערכו כמפגשים בין מדריכי
קבוצות גרמנים וישראלים.

10

הדרכת פרויקטים -
ליווי מפגשים

סדרת ההשתלמות כללה הרצאות וסדנאות בשלושת הנושאים
הבאים" :יחסי גרמניה-ישראל"" ,היזכרות בשואה בגרמניה
ובישראל" ו"עבודה בינלאומית ורב-תרבותית בתחום הנוער".
תכנון הסדרה נעשה במשותף על ידי שני הצדדים מתוך כוונה
לפנות אל המשתתפים במישור אישי ולהביאם להתבוננות עצמית
– כך הוזמנו המשתתפים לנתח את חוויותיהם מן המפגשים הדו-
צדדיים ביחד עם מדריכי הקבוצות מן הארץ האחרת .עם זאת,
מטרת הסדרה היתה גם לייצר תובנות שייושמו בעבודה החינוכית
עם קבוצות גרמניות-ישראליות .לפיכך המשתתפים דנו במגוון
תכנים וניסו שיטות פעולה שונות כדי להמחיש ולחדד את הצד
המעשי.

סדרת השתלמויות עבור מדריכי
קבוצות (חדשים) בתחום החינוך
וחילופי הנוער בין
גרמניה לישראל
2012-2013

בשנת  2012התקיימו שני מפגשי הלימוד הראשונים בסדרת
ההשתלמות בגרמניה ,האחד חד-צדדי והשני דו-צדדי .אחריהם
נערכו שני מפגשים דומים בישראל .סדרת ההשתלמות נערכה
בשיתוף פעולה בין קוןאקט בצד הגרמני ובין מועצת תנועות
הנוער בצד הישראלי ,שהיתה חברה במועצה הישראלית לחילופי
נוער דאז 24 .מדריכי קבוצות גרמנים וישראלים סיימו בהצלחה
את ההשתלמות וחידשו את מאגר התכנים והשיטות שעמם
עבדו .אלה באים כיום לידי ביטוי בתכניות רבות המוקדשות
לחילופי נוער.

האם אתם מעוניינים
להשתתף בשנת השתלמות
להדרכת קבוצות בתכניות
המפגשים בין גרמניה
לישראל? ההכנות לסדרת
השתלמות נוספת נמצאות
בעיצומן  -נשמח לעדכן
אתכם! כתבו אלינו:
25

info@ConAct-org.de
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www.Exchange-Visions.de

אתר אינטרנט לרגל  60שנה
לחילופי נוער
בין גרמניה לישראל
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מפגש נוער בשנת  ,1983תכנית לאנשי חינוך ב 1996-או שירות
התנדבותי ב – 1968-מאז ומעולם היתה לתכניות החילופים בין
גרמניה לישראל יותר ממשמעות אחת :הן שיקפו את הרצון
לממש חזון של התקרבות ,של הבנה ושל תכנון משותף לעתיד.
מאמצע שנות החמישים השתתפו דורות רבים של ישראלים
וגרמנים צעירים ומבוגרים במפגשים מאורגנים בין גרמניה ובין
ישראל .במהלך המפגשים באו לידי ביטוי רגשות עזים ותפיסות
עולם אישיות ,משפחתיות וחברתיות שונות ומגוונות בגרמניה
ובישראל .כך תרמו משתתפי המפגשים להתקרבות בין שתי
המדינות ,התקרבות שאך בקושי ניתן היה להעלותה על הדעת
בתחילה ושדרשה התגברות על חוויות השואה הטראומתיות.
אתר האינטרנט  www.Exchange-Visions.deהוקם בשנת 2005
על מנת לתעד את העבודה שנעשתה במשך עשרות שנים בתחום
החילופים בין גרמניה לישראל .בשנת  2015חודש האתר מבחינה
טכנית והורחב מבחינה תוכנית ונוספו לו נקודות ציון רבות מן
ההיסטוריה של קשרי הנוער בין גרמניה לישראל.
האתר מקבץ רעיונות והצעות לתכניות חילופים עתידיות :מגוון
גופים ,ארגונים ,יוזמות נוער ,אגודות ידידים ומוסדות חינוך תרמו
ליצירת המארג הצפוף של קשרי חילופים קיימים .יותר מ160-
מהם מציגים באתר שישה עשורים של תכניות חילופים בתוספת
רשמים אישיים ,מרכיבים תוכניים ותצלומים .כל התכנים באתר
מופיעים במלואם בגרמנית ובעברית.
הצטרפו אלינו – תרמו לפרויקט התיעוד ! Exchange Visionsספרו
לנו על הפרויקטים שלכם ועודדו את שותפיכם הגרמנים לתת עוד
פרטים בגרמנית!

הצטרפו אלינו – תרמו לפרויקט התיעוד

!Exchange Visions

ספרו לנו על הפרויקטים שלכם ועודדו את
שותפיכם הגרמנים לתת עוד פרטים בגרמנית!
נשמח לענות על כל שאלה .כתבו אלינו:
info@exchange-visions.de
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פרויקט סרט:
… “Spotlight on

– “50 Years Israel & Germany
A Youth Expedition
through the Past, Present
and Future of
Diverse Relations
2015
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בתחילת שנת  2015יצאו  24צעירים מגרמניה ומישראל למסע
גילוי בעבר ,בהווה ובעתיד של מגוון הקשרים בין גרמניה ובין
ישראל .במשך שבועיים לכדו במצלמותיהם סיפורים פוליטיים,
היסטוריים ו/או אישיים מן המפגשים בין גרמניה לישראל .כך
נוצרו חמישה סרטונים המשקפים את נקודת המבט של חמישה
צעירים על היחסים בין גרמניה לישראל בהווה .הסרטונים הוצגו
באירועים שונים וזכו לתהודה רבה בשנת  ,2015שנת היובל לכינון
היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל.
הצעירים מגרמניה ומישראל ,שכבר השתתפו בעבר בתכנת
חילופים ולכן הכירו את הארץ האחרת ואת אנשיה ,עבדו בחמש
קבוצות דו-צדדיות .הם יצרו את סרטיהם במקביל לתכניות
נושאיות בשתי הארצות ,שכללה שיחות עם אנשי מקצוע מתחום
קשרי הנוער בין גרמניה לישראל ,הפוליטיקה והתקשורת .את
נושאי הסרטים יכלו הצעירים לבחור באופן חופשי ,מנעד הנושאים
משקף את קשת היחסים הרחבה בין גרמניה לישראל.

האם אתם
מעוניינים בסרטונים
מן התכנית
… “Spotlight on
& 50 Years Israel
“Germany

ובחוברת העזר?
היכנסו לאתר

www.ConAct-org.
de/spotlight

הסרט " “60 Years of German-Israeli Youth Exchangeעוסק
בתולדות חילופי הנוער בין גרמניה לישראל ומעלה את השאלה
כיצד ההשתתפות במפגשי הנוער עשויה לשנות השקפות
ומסלולי חיים .הסרטון " "The Knotמוקדש להתפתחות של
היחסים הגרמניים-ישראליים/גרמניים-יהודיים בצורת סיפור
קצר על זוג נעליים "מיודדות" .הסרט "!"Let´s have fun together
מבקש ללכוד מאפיינים תרבותיים ייחודיים מישראל ומגרמניה.
בסרט "? "Lost in Perceptionמבקשת הקבוצה לגלות מהן
ההשקפות שיש לאנשים בישראל ובגרמניה על הארץ האחרת.
והסרט " ,"Let’s talkעוסק בנוכחותו של העבר בהווה .לשם כך
שוחחו יוצרי הסרט עם משתתפים במפגשי נוער קודמים ,עם
עדים מן התקופה וכן עם אנשי חינוך מתחום עבודת הזיכרון.
מיד לאחר ההקרנות הראשונות נוצר ביקוש להשתמש בסרטונים
גם בעבודה החינוכית במסגרת החילופים .עקב כך הכין מרכז
קוןאקט חוברת עזר לעבודה עם הסרטונים ,העומדת לרשות כל
המעוניינים.
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זה כשישים שנה יוצרים חילופי הנוער בין גרמניה לישראל מרחב
שבו צעירים גרמנים וישראלים מתכנסים יחדיו ובונים גשרים
מעל תהום העבר .במהלך שישים השנים האחרונות השתתפו
יותר מ 600,000-צעירים ובני נוער מישראל ומגרמניה בתכניות
מאורגנות של חילופי נוער ,במפגשי בתי ספר ובתכניות התנדבות.
הם מבלים זמן ביחד ,מראים אלה לאלה את סביבת החיים
היומיומית שלהם ,מתוודעים למוסכמות תרבותיות ולחיי הדת
בארץ האחרת ,עושים ספורט ,מתכננים פרויקטים אמנותיים או
יוצרים יחד מוסיקה .הם משוחחים ודנים על העבר ועל ההווה
של החברה הגרמנית והחברה הישראלית .הם מסמלים עתיד טוב
יותר ,מייצגים אם ירצו ואם לאו את מולדתם או את הארץ שבה
הם חיים – ולפעמים ,במופגן ,את עצמם בלבד.

האם ברצונכם לקרוא את
הספר? הזמינו גרסה מודפסת מקוןאקט
או הורידו אותו מן האתר:
www.ConAct-org.de/materialien

אילו ציפיות ,מטרות ורעיונות אפיינו את העבודה בחילופי הנוער
בין גרמניה לישראל בששת העשורים האחרונים? אילו נקודות
ציון היסטוריות טבעו את חותמן על השותפויות בין מקומות
השמה של תכניות חילופים בגרמניה ובישראל – קידמו אותן
או הקשו עליהן? כיצד ניתן לתאר את הדינמיקות המאפיינות
את מפגשי הצעירים הגרמנים והישראלים בצל עבר שעקבותיו
ניכרות עד היום ולאור תנאי חיים מאתגרים בהווה? כיצד אפשר
לשלב את ההתפתחויות החברתיות החדשות בשתי הארצות
בעבודה החינוכית כדי להתחשב במגוון ההולך וגדל של מוצאם
ותרבויותיהם של המשתתפים? מהן תרומותיהם של הצעירים
הגרמנים והישראלים המשתתפים בחילופים ליחסים החברתיים
והסוציאליים בין שתי הארצות?
חוקרים ואנשי מקצוע הממונים על תחום המפגשים בין גרמנים
לישראלים מישראל ומגרמניה עונים על השאלות האלה:
במאמרים נוקבים הם חולקים חוויות מעבודת החילופים ומציגים
ממצאי מחקרים מפורטים .כך נוצר ספר עיון שלא רק מתאר את
העובדות ,אלא גם פותח צוהר אל אופקי החוויה המשותפים
לממונים על החילופים ולמשתתפים בהם .הרף החינוכי הגבוה
הנדרש מעבודת החילופים הזאת והמיושם בעבודה תוךמודעות
מלאה אליו שב ומוכיח את ערכן הגדול לאין שיעור של תכניות
מפגשי הנוער בין גרמניה לישראל עבור היחסים שצמחו בין
גרמניה לישראל ועבור ברית בת קיימא ביניהן.
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GERMAN-ISRAELI
YOUTH CONGRESS
– 2015
Celebrating 50 Years of
Diplomatic Relations
and 60 Years of
Youth Exchange

ביובל ה 50-לכינון היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל
מן הראוי שהנוער יעמוד במרכז – כך החליטה הוועדה הממונה
על חילופי הנוער בין גרמניה לישראל ,המתכנסת פעם בשנה
ומורכבת מאנשי מקצוע גרמנים וישראלים.
וכך היה – במקביל לחגיגות הפוליטיות הרשמיות נפגשו בכנס
הנוער הגרמני-ישראלי כ 300-צעירים במאי  2015בברלין
ובנובמבר  2015בישראל .במסגרת שתי התכניות ,שכל אחת מהן
נמשכה מספר ימים ,שוחחו הצעירים על היחסים בין גרמניה
לישראל בעבר ,בהווה ובעתיד וכן על משמעות היחסים עבור
הדורות הבאים .כל המשתתפים הכירו את הארץ האחרת והיו
פעילים בתחום עבודת החילופים מאז המפגשים הראשונים
שבהם השתתפו – באגודות נוער ובתנועות נוער ,באמצעות
מוסדות נוער ציבוריים או בתכניות ההתנדבות.
33
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התכנית של כנס הנוער הגרמני-ישראלי נסבה על שלושה נושאים
מרכזיים הממלאים תפקיד חשוב בכל המפגשים הגרמניים-
ישראליים :איזה מקום אנו נותנים לרב-תרבותיות בחברות שבהן
אנו חיים בגרמניה ובישראל? כיצד ביכולתנו להבין את מציאות
החיים השונה בארץ האחרת? מה יחסינו לשואה ,שמפרידה
בינינו ומחברת אותנו כאחד? בדיונים רבי-משתתפים ,בסדנאות
יצירתיות ייעודיות ובמפגשים יומיומיים בקבוצות קטנות וקבועות
התקיימו שיחות על אודות העבר וההווה של היחסים בין גרמניה
לישראל ושל קשרי הנוער .בנוסף כללה התכנית דיונים ,תכנוני
פרויקטים והצעות לסדנאות שהגופים ואגודות הנוער המוזמנים
העלו מיוזמתם.
המנעד הרחב של קשרים ,חיבורים ורשתות בין צעירים משתי
המדינות ניכר לעין בכנס הנוער הגרמני-ישראלי .את הכנס
כיבדו בנוכחותם גם נציגים בכירים משתי המדינות :מנואלה
שווזיג ,השרה לענייני נוער של גרמניה הפדראלית ,הזמינה את
שני הנשיאים – נשיא גרמניה יואכים גאוק ונשיא ישראל ראובן
ריבלין – לכנס הנוער הגרמני-ישראלי כדי להתרשם יחד עמם מן
התוצאות והמסקנות של הצעירים .אלה ניסחו את דרישותיהם
הפוליטיות כךWe demand proper funding for: diversity " :
in content – diversity in participants – diversity in
 ."education methods – and diversity in resourcesגם עבורם
עצמם ניסחו הצעירים קווים מנחים לעתידWe demand from" :
ourselves as young people to stand up for our shared
future. We should not rely on the achievements made
so far, but continue building personal relations between
ourselves and motivate other youths to take an active
."part in forming our society

האם ברצונכם
לדעת עוד על כנס
הנוער הגרמני-ישראלי
שהתקיים ב ?2015-הזמינו
את הגרסה המודפסת של חוברת
התיעוד ""A Retrospektive
או עיינו בגרסה המקוונת באתר
www.ConAct-org.de

או חיפוש בבלוג

www.youth-congress2015.org
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LIVING DIVERSITY
IN GERMANY AND
ISRAEL
Challenges and
Perspectives for Education
— and Youth Exchange

דגש תוכני לשנים
2015–2018

מטרת התכנית " "Living Diversity in Germany and Israelהיא
להקים רשת גרמנית-ישראלית של גופים ואנשי מקצוע בתחום
עבודת הנוער הבלתי פורמלית ,שבעזרת עבודתה החינוכית
ומפגשי החילופים שלה תקדם דו-קיום חברתי המושתת על
שוויון זכויות ומתנגד לנידוי ולאפליה .המטרה היא לחדד את
רגישותם של צעירים בגרמניה ובישראל לגיוון הקיים בשתי
החברות – מבחינה תרבותית ,דתית ,אתנית ,חברתית ,מינית ובכל
הנוגע ליכולות גופניות ונפשיות .כמו כן ,מרכיב חשוב בתכנית הוא
הגברת המודעות והפעילות למען ערכים דמוקרטיים במשותף
ובאופן פעיל.
בבסיס הפרויקט עומדת השאיפה להמשיך בשיתוף הפעולה רב
השנים בין גרמניה לישראל בתחום מדיניות הנוער ולהעמיקו.
עקב המשטר הנאצי והשלכותיו ,הניכרות בשתי החברות עד היום,
מהווים נושאים כגון כינון דמוקרטיה ,חינוך היסטורי-פוליטי וכן
גיוון חברתי ותרבותי – הן בגרמניה והן בישראל – נקודות מוצא
המאפשרות שיתוף פעולה.
מרכז קוןאקט עובד יחד עם הרשות הישראלית לחילופי נוער
וצעירים במטרה לקדם שיח מקצועי ועבודה חינוכית שיש בהם
מודעות לרב-תרבותיות והתנגדות לאפליה .אלה מיועדים לאנשים
שכבר היו פעילים בתחום קשרי הנוער בין גרמניה לישראל וכן
35

לארגונים שקהלי היעד ואנשי הצוות שלהם טרם השתתפו
במפגשים גרמניים-ישראליים .פרויקטים דו-צדדיים כגון תכניות
לאנשי צוות ,סדנאות תרגול וכינוסים מאפשרים הכשרה ויצירת
קשרים .בהקשר של עבודת הנוער ותכניות החילופים בין גרמניה
לישראל מוזמנים הגופים המשתתפים לנתח את אסטרטגיות
החינוך הקיימות ולשפרן .שאיפתנו היא למגר גזענות ,אנטישמיות,
הומופוביה וצורות אחרות של נידוי ואפליה ולפעול למען דו-קיום
תרבותי וחברתי המושתת על שוויון זכויות.

האם אתם מעוניינים
במידע על הפרויקט

"Living Diversity in
?"Germany and Israel

:התעדכנו באתרנו
www.living-diversity.org

הפרויקט " "Living Diversity in Germany and Israelמתקיים
בשנים  2018-2015בסיוע המשרד הפדראלי הגרמני לענייני
משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער במסגרת התכנית
הממשלתית הגרמנית "לחיות דמוקרטיה!".
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מה
הלאה?

עתידם של חילופי הנוער בין גרמניה לישראל
ועבודת הליווי של מרכז קוןאקט
ושל הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

איך ייראו קשרי הנוער בין גרמניה לישראל בעתיד? כיצד יתפתחו
מסגרות חברתיות ומגמות של מדיניות-נוער בגרמניה שבמרכז
אירופה ובישראל שבלב המזרח התיכון? כיצד יכול זיכרון משותף
של ההיסטוריה להמשיך להיות משמעותי גם בין הדורות
הצעירים ולהביא לפעולה מגויסת עבור חברות דמוקרטיות? אילו
שינויים יחולל העניין המתמיד בתכניות נוער רב-צדדיות בעבודת
החילופים הדו-צדדית? מה ביכולתנו וברצוננו לעשות כדי לגרום
גם למפגשים עתידיים להיות לנקודות חיבור מעשירות בין הקשרי
החיים במזרח התיכון ובאירופה?
שאלות אלה ורבות אחרות מלוות ומנחות את מלאכתם
היומיומית של קוןאקט ושל הרשות הישראלית לחילופי נוער
וצעירים בחיפושם אחר תשובות – באמצעות דיונים המקשרים
בין הגופים והאנשים השונים ,התוויה רעיונית ותכנון אירועים.
משימתנו לעתיד היא לקבוע בצוותא את הדגשים הבאים ,להרחיב
את קבוצות היעד מגרמניה ומישראל ,לעקוב אחר מציאות החיים
המשתנה של צעירים בשתי המדינות ובכך להמשיך וליצור קשרים
משמעותיים בין צעירים גרמנים וישראלים .בתוך כך עלינו להיות
פתוחים – עבור מתכונות תוכניות חדשות ,עבור נקודות חיבור
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חדשות בהקשר הגרמני-ישראלי ,עבור רעיונות חדשניים לעבודה
חינוכית משותפת .עתידה של עבודה זו תלוי במידה רבה במימון
הולם – הן לחילופים עצמם והן לכוח האדם במרכזי התיאום
בגרמניה ובישראל.
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל היו ועודם נדבך ביחסים
מיוחדים וסגוליים בין גרמניה לישראל .האתגר העתידי הגדול
ביותר הניצב בפניהם הוא ההתמודדות עם ערכן השווה של
זהויותיהם הלאומיות והתרבויות המגוונות של הצעירים
משתי המדינות .ייחודם של היחסים בין גרמניה לישראל הוא
בהתמודדות המודעת והפעילה עם ההיסטוריה .עם ריבוין הגדל
של זהויות אישיות ,דתיות ותרבותיות של צעירים משתי המדינות
עשוי להשתנות האופי המסוים הזה של הקשר החילופים .על
מנת לשמר את הייחודיות של תכניות החילופים בהקשר הגרמני-
ישראלי יש לשלב בעבודה החינוכית הן את הפעולה הבו-זמנית
של זהויות לאומיות (קולקטיביות) והן של הזהויות המגוונות
(האינדיבידואליות) .רק כשנציע גישות הניתנות לשינוי ליחסים
המיוחדים בין גרמניה לישראל נצליח לעניין מגוון צעירים משתי
המדינות ,ועם זאת לשמר את ייחודם של היחסים באופן משמעותי
עבור העתיד.
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( )1נשיא גרמניה יוהאנס ראו חונך את משרד קוןאקט בבית העירייה העתיק בוויטנברג יחד עם השרה לענייני נוער כריסטינה ברגמן ,השרה לענייני
קּוּפה ושגריר ישראל שמעון שטיין )2( .השר לענייני חברה ,נורברט בישוף ,פותח את הכינוס "לזכור יחד – לחלוק
ֶ
חברה בסכסוניה-אנהלט גרלינדה
מעורבות – לחיות את המגוון" לרגל עשור לעבודתו של קוןאקט בשיתוף עם הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים )3( .השרה לענייני נוער מנואלה
שווזיג מבקרת יחד עם נשיא ישראל ראובן ריבלין ונשיא גרמניה יואכים גאוק בכנס הנוער הגרמני-ישראלי בברלין )4( .2015 ,הקבוצה הפרלמנטרית
הגרמנית-ישראלית של הבונדסטג מבקרת יחד עם חברי כנסת מאגודת הידידות גרמניה-ישראל במרכז התיאום קוןאקט בוויטנברג )5( .השרה לענייני
נוער רנטה שמידט מבקרת ב 2005-יחד עם נציג המשרד הפדרלי לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער יוכן וייצל בדוכן קוןאקט במסיבת הגן
שערך נשיא גרמניה לרגל  40שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין גרמניה לישראל )6( .מזכיר המדינה ד"ר ראלף קליינדיק מן המשרד הפדרלי לענייני
משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער ,חונך את הארתר  www.Exchange-Visions.deבמשרדי קוןאקט בוויטנברג בשנת היובל לכינוס היחסים הדי�פ
לומטיים  )7( .2015נשיא גרמניה וולפגנג תירזה מארח  600צעירים גרמנים וישראלים בבונדסטג הגרמני לרגל  40שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים
ו 50-שנה לחילופי נוער בין גרמניה לישראל )8( .נשיא גרמניה כריסטיאן וולף מציין לשבח את חילופי הנוער בין גרמניה לישראל בנוכחות  200אורחים
בארמון בלוו ומברך את קוןאקט ואת הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים לרגל חגיגות העשור לשיתוף הפעולה )9( .2011 ,כריסטינה ראו ,אלמנתו
של נשיא גרמניה לשעבר ,מבקרת ב 2011-במשרד קוןאקט בבית העירייה העתיק בוויטנברג לרגל עשור להיווסדותו של קוןאקט.
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מי אנחנו
קון-אקט  -פועלים יחד
•בתחום קשרי הנוער גרמניה-ישראל
•עם בני דורות שונים אשר השפיעו על פיתוח קשרי הנוער
•עם השותפים הגרמנים ובעלי ענין בנושא
•עם בעלי בריתנו הישראלים
מפגשים במסגרת חילופי נוער בין גרמניה לישראל מתקיימים כבר
כ 60-שנה .רשת מגוונת ועשירה של קשרים אישיים ומוסדיים נטוותה
בין ארגוני נוער ,מוסדות השכלה ורשויות ציבוריות בישראל ובגרמניה,
ראשית במה שהייתה גרמניה המערבית ומזה כ 25-שנה גם באיזורים
של מזרח-גרמניה לשעבר.
בעת ביקורו בישראל קרא נשיא גרמניה לשעבר ,יוהנס ראו ,לפיתוחה
של תמיכה אקטיבית וקבועה בקשרי הנוער בין גרמניה לישראל.
להגשמת מטרה זו הורו שרי החינוך של גרמניה וישראל על הקמתם
של משרדי תיאום לחילופי נוער בשתי המדינות.
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המשימות שלנו
אנחנו מתמקדים ב...

הפעילות שלנו
אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה

השותפים שלנו
מרכז התיאום בגרמניה...

 ...בניית מאגר מידע נגיש ,מתן הזדמנויות ליצירת קשרים ורישות
בתחום קשרי נוער גרמניה  -ישראל.

אנו עוזרים בגיבוש תכנים ובישומן של תוכניות חילופי נוער
גרמניה-ישראל.

 ...מתן ייעוץ לפרוייקטים משותפים גרמנים  -ישראלים במטרה
לתכנן וליישם תוכניות דו-צדדיות של חילופי נוער ואנשי מקצוע כ2.2-
מיליון אירו בשנה לכ 300-פרויקטים של חילופים.

אנו נותנים מידע על אפשרויות המימון הזמינות למפגשי נוער
גרמניה-ישראל במסגרת תקציבו של המשרד הממשלתי הגרמני
למשפחות ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער ובנוסף אנו ממונים על חלוקת
המשאבים של ״התקציב המיוחד לנושא גרמניה-ישראל״ מטעם
התוכנית הממשלתית העוסקת בעינייני ילדים ונוער.

...הוא מוסד של המשרד הפדרלי הגרמני למשפחות ,אזרחים ותיקים,
נשים ונוער ,בתמיכה של המדינות סקסוניה-אנהלט ומקלנבורג
פורפומרן .הוא פועל בחסות האקדמיה הפרוטסטנית של סקסוניה-
אנהלט בעיר לותרשטאדט ויטנברג .העיריה אף העמידה לרשות
האקדמיה משרדים הממוקמים בבית העיריה הישן בכיכר העיר.

גרמניה  -ישראל.

אנו מייעצים בנושא חיפוש מקורות נוספים למימון תוכניות
חילופי נוער.

 ...יצירת חוברות הדרכה חינוכיות בנושאים שונים לשם הכנת בני
נוער למפגשים ולהתוויית ביצוע מעשי של מפגשי הנוער
 ...דיון בשאלות מרכזיות הנובעות מתוך הצורך לקדם ולפתח את
המפגשים הגרמנים-ישראלים בין בני דורות שונים ותוך מודעות
לאופי המיוחד של יחסי גרמניה-ישראל.
 ...ארגון סמינרים וקיום כהסים מקצועיים בהם יכולים אנשי
המקצוע בתחום לשתף חוויות וללמוד מנסיונם של אחרים
לקידום מדריכי קבוצות נוער ואנשי מקצוע אחרים בתחום.
 ...פיתוח רעיונות חדשים ופרויקטים ניסיוניים בתחום חילופי נוער
בין גרמניה לישראל.

אנו מחברים בין גופים היכולים לשתף פעולה בתחום חילופי נוער
ושירותי התנדבות.
אנו מהווים מרכז שירות וצומת מידע בתחום קשרי הנוער
בין גרמניה לישראל.

מרכז התיאום לחילופי נוער גרמניה-ישראל פועל בכל רחבי גרמניה
הפדרלית.

מרכז התיאום בישראל
נמצא תחת אחריותו של משרד החינוך והתרבות של מדינת ישראל,
ומקושר לרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים -

Israel Youth Exchange Authority

נשמח להיות אתכם בקשר ולקבל מכם הצעות ורעיונות!
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15
נוער Jahre
ConAct
& IYEA
וצעירים
לחילופי
 15שנה לקונאקט ולרשות הישראלית

לקונאקט15 Jahre
שנה ConAct
& IYEA
ולרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים
15

אנשי הרשות
הישראלית לחילופי
נוער וצעירים
אריאלה גיל (מנהלת) ,אילונה
ג'ינו (מתאמת) ,קרינה חרפז
( ,)EuroMedאלון שפיצר
( EuroMedופרויקט
")"Living Diversity

יועצים ועובדים עצמאיים ברשות הישראלית
לחילופי נוער וצעירים
נפתלי דרעי (חבר הוועד המנהל) ,פרנסואז כפרי
(עיריית ירושלים) ,ישראל פרץ (מכבי ישראל) ,דוד קראוס
(מנכ"ל לשעבר ,יועץ לתכנית  ,)EuroMedאדוה מאיר-
וייל (מתאמת להכשרת מדריכי קבוצות) ,חני אפרמוב
(מתאמת כנס הנוער הגרמני-ישראלי בישראל),
ליאנה מירום (פרויקט ",)"Living Diversity
קרן פרדו (מתאמת פרויקט קום-מתנדב)

אנשי קוןאקט כיום

מתנדבים ומתמחים
לשעבר בקוןאקט
פאול באייר ,ניקלאס קארס ,תומס
אהלבה ,אסף ארליך ,שרלוט פראנקה,
אור גורן ,שרה אמה גורנפלוס ,כרמן
יניגן ,מנואל יוהר ,יודית קל ,יוהנה
קיצמן ,ליזה קניג ,קלאודיה קרויטר,
ויקטוריה מילר ,דורין נאגלמילר,
פליקס ניטש ,סברין פפור ,אלון
שפיצר ,יונתן ולמן

כריסטינה מהלר (מנהלת) ,הנלורה ברגהולץ
(מזכירות ותיאום) ,מרטינה מילר (כספים ומנהלה),
סימונה שליקה (כספים והנהלה) ,יונאס מ .האהן
(צוות פדגוגי) ,כריסטין הנקה (צוות פדגוגי) ,רבקה
גרמן (יחסי ציבור) ,פאלקו קליווה (צוות פדגוגי
בפרויקט "  ,)"Living Diversityאילירה אליאי (צוות
פדגוגי בפרויקט " ,)"Living Diversityקתרינה שוברט
(צוות פדגוגי בפרויקט " ,)"Living Diversityאבנר
ענבר (מתנדב בשירות ההתנדבות של גרמניה
הפדראלית) ,יוליה פון תאדן (מתנדבת ב,FSJ -
שירות אזרחי בתחום הפוליטי)

מתנדבים ומתמחים
לשעבר בקוןאקט
פאול באייר ,ניקלאס קארס ,תומס
אהלבה ,אסף ארליך ,שרלוט פראנקה,
אור גורן ,שרה אמה גורנפלוס ,כרמן
יניגן ,מנואל יוהר ,יודית קל ,יוהנה
קיצמן ,ליזה קניג ,קלאודיה קרויטר,
ויקטוריה מילר ,דורין נאגלמילר,
פליקס ניטש ,סברין פפור ,אלון
שפיצר ,יונתן ולמן
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תודות
תודתנו נתונה לכל מי שליווה את חילופי הנוער בין גרמניה לישראל
ב 15-השנים האחרונות – לכל השותפים והעושים במלאכה בכל
התכניות ותהליכי העבודה.
ברצוננו להודות...
 ...למטה אגודות הנוער ולמטה רשויות הנוער הארציות על תמיכתם ועל
שיתוף הפעולה.
 ...למגוון הארגונים ,הממונים ומדריכי הקבוצות שהרחיבו ופיתחו את חילופי
הנוער בין גרמניה לישראל ועמדו עמנו בקשר הדוק.
 ...למשתתפי המפגשים מגרמניה ומישראל ,שמקדמים באומץ וביצירתיות
דרכי חשיבה ופעולה משותפות בחילופי הנוער.
 ...לאנשי הצוות הקבועים והעצמאיים בעבר ובהווה בקוןאקט וברשות
הישראלית לחילופי נוער וצעירים על העבודה היומיומית ,המעורבות
וההתמדה במשימות שאינן חדלות לגדול ובאתגרים חדשים.
 ...למתנדבים ולמתמחים שסייעו לעבודתם של קוןאקט ושל הרשות הישראלית
לחילופי נוער וצעירים במשך  15שנה והעשירו אותה.
...לאקדמיה האוונגלית במדינת סכסוניה-אנהלט על אוזנה הקשבת ועל
התמיכה המתמדת בעבודתו של קוןאקט.
 ...לעיר לותרשטאדט-ויטנברג על האפשרות להשתמש במשרדיה שבבית
העירייה העתיק של העיר.
 ...למדינות המחוז סכסוניה-אנהלט ומקלנבורג-פורפומרן על הסיוע הכלכלי
המתמיד לעבודתו של קוןאקט.
 ...למשרד החוץ ולמשרד החינוך הישראלים על שיתוף הפעולה ועל הקצאת
תקציבים לעבודת הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים.
 ...למשרד הפדרלי לענייני משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער על שיתוף
הפעולה ההדוק והאמיץ ועל הקצאת מימון לקוןאקט
ולחילופי הנוער בין גרמניה לישראל.

45

ׇ דנקה!

46

15 Jahre ConAct & IYEA

1

15 Jahre ConAct & IYEA

1

