Eine Ausstellung mit Kunstobjekten aus
deutsch-israelischen Jugendbegegnungen

!פועלים יחד
ישראלי-תערוכה של יצירות אמנות ממפגשי נוער גרמני
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Wer oder was ist der deutsch-israelische Jugendaustausch? Wie gestalten sich die Begegnungen von
jungen Deutschen und Israelis in der Gegenwart? Womit
beschäftigen sich die Gruppen in ihren 7-14-tägigen
Begegnungsprogrammen? Und was bleibt an Eindrücken,
Erfahrungen und Einsichten nach der gemeinsamen Zeit
in Deutschland und Israel?
Diese und andere Fragen stellen wir uns täglich, wenn
es darum geht, Hilfestellung und Unterstützung
für Verantwortliche und Träger außerschulischer
Austauschprogramme zwischen Deutschland und Israel
anzubieten. Gemeinsam mit dem Israel Youth Exchange
Council (IYEC) arbeitet ConAct – Koordinierungszentrum
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch seit nunmehr 10
Jahren daran, Beratungsmöglichkeiten, Seminarangebote
und Materialien zu entwickeln, die die vielen Aktiven im
deutsch-israelischen Jugend- und Fachkräfteaustausch in
den täglichen Herausforderungen der Zusammenarbeit
unterstützen. Dabei steht das Voranbringen eines stetigen
‚Gemeinsamen Handelns‘ im Zentrum unseres Anliegens.
Das zehnjährige Jubiläum dieser unterstützenden Arbeit
durch ConAct und IYEC im Herbst 2011 haben wir zum
Anlass genommen, den Namen ‚ConAct – Gemeinsam
Handeln‘ erneut in den Mittelpunkt zu rücken: Worin
bestehen die Gemeinsamkeiten bei deutsch-israelischen
Begegnungen?
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ישראל? כיצד מעוצבים מפגשים-מיהו או מהו מפעל חילופי הנוער גרמניה
בין צעירים גרמנים וישראלים בהווה? במה עוסקות הקבוצות בתוכניות
, הנמשכות על פני שבוע עד שבועיים? ומהם הרשמים,המפגש שלהן
? אשר נותרים לאחר הזמן המשותף בגרמניה ובישראל,החוויות והתובנות
שאלות כאלה ואחרות אנו מציגים לעצמנו מדי יום ביומו בעת שעולה
הצורך להגיש סיוע ותמיכה במסגרת החילופין בין גרמניה לישראל לגופים
 מרכז התיאום.האחראיים ולגורמי חילופין מתחום החינוך הבלתי פורמאלי
 פועל במשותף מעט,)ConAct(  קון אקט,ישראל-לחילופי נוער גרמניה
) עלIYEC( למעלה מעשור עם המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים
 המעניקים, היצע הסמינרים וחומרים נוספים,פיתוח אפשרויות הייעוץ
תמיכה
ישראל באתגרים-לפעילים הרבים של חילופי הנוער ואנשי המקצוע גרמניה
 באופן זה קידום ‘פועלים יחד’ נמצא במרכז.היומיים של שיתוף הפעולה
.העניין על בסיס קבוע
חגיגות יובל העשור לקיום פעילות התמיכה מטעם קון אקט והמועצה
 הוו מבחינתנו סיבה להציב מחדש,2011 הציבורית שהתקיימו בסתיו
 היכן הם הדברים:את השם ‘קון אקט – פועלים יחד’ במרכז העניינים
ישראלים? על מה עובדים במשותף? מה-המשותפים במפגשים הגרמנים
?מפריד ומה מחבר בינינו? האם ניתן לתאר ביחד את המשותף

ישראלים- הוזמנו שיתופי הפעולה במיזמי החילופין הגרמנים2011 בשנת
לתאר את עבודתם המשותפת תחת האספקט ‘פועלים יחד’ באמצעות
, המציגה את חילופי הנוער או חילופי אנשי המקצוע,יצירת אמנות קטנה
וכן את הפעילויות במפגשים; הם התבקשו ליצור יחדיו יצירת אמנות
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Woran wird gemeinsam gearbeitet? Was trennt und
was verbindet? Lässt sich das Gemeinsame gemeinsam
darstellen?
Die
Projekte
deutsch-israelischer
Austauschkooperationen im Jahr 2011 wurden eingeladen, in Form
eines kleinen Kunstwerkes ihre Zusammenarbeit, ihren
Jugend- oder Fachkräfteaustausch und die Aktivitäten der
Begegnungen auf Aspekte ihres ‚Gemeinsamen Handelns‘
zu befragen. Sie wurden gebeten, gemeinsam ein kleines
Kunstwerk zu gestalten und damit zur Ausstellung
‚Gemeinsam Handeln – Poalim Jachad‘ beizutragen. Im
Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten schmückten die
Kunstwerke für sechs Wochen im November/Dezember
2011 das Historische Rathaus der Lutherstadt Wittenberg
und erfreuten zahlreiche Besucher/innen mit ihren bunten
Botschaften.
Das Projekt ‚Gemeinsam Handeln‘ ist durch die
Beteiligung von rund 25 Austauschkooperationen zu
einer wertvollen Momentaufnahme der Vielfalt deutschisraelischer Begegnungen der jungen Generationen
geworden: Gemeinsam Sport treiben, gemeinsam tanzen
und Musik machen, gemeinsam mit Medien arbeiten,
gemeinsam auf Spurensuche gehen und erinnern, sich
gemeinsam weiterbilden und engagieren – und immer
auch gemeinsam Spaß haben…
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’ ובכך להציג את תרומתם לתערוכה ‘פועלים ביחד – גמיינזם הנדלן,קטנה
 במסגרת חגיגות, וכך.)Gemeinsam Handeln – Poalim Jachad(
 קישטו יצירות אמנות אלו למשך שישה שבועות בחודשים,יובל העשור
- את בית העירייה ההיסטורי של העיר לותרשטאדט2011 דצמבר-נובמבר
. ושימחו במסריהם הצבעוניים מבקרים ומבקרות רבים במקום,ויטנברג
 שיתופי הפעולה25 המיזם ‘פועלים יחד’ הפך באמצעות השתתפותם של
 המציגה את מגוון אירועי,של מפעל החילופין לתמונת מצב בעלת ערך
 לבצע פעילויות:ישראלים בקרב בני הדור הצעיר-המפגשים הגרמנים
 לעבוד עם אמצעי המדיה, לרקוד ולעשות מוזיקה ביחד,ספורט ביחד
 לערוך השתלמות ולהציג מעורבות, לחפש עקבות ולזכור ביחד,ביחד
...ביחד – וכן גם תמיד לעשות כיף ביחד
אנו מודים לכל הצעירים ולכל הגופים בתוכניות החילופין שתוארו כאן על
! ומקווים להמשך חוויות מעשירות במסגרת ‘פועלים יחד’ בעתיד,פועלם
אריאלה גיל
המועצה הציבורית
לחילופי נוער וצעירים

כריסטינה מהלר

)Christine Mähler(

– קון אקט
מרכז התיאום לחילופי
הנוער גרמניה ישראל

Wir danken allen Jugendlichen und Trägern der hier
vorgestellten Austauschprogramme für ihre Mitwirkung
und hoffen auf viele weitere bereichernde Erfahrungen
gemeinsamen Handelns in der Zukunft!
Christine Mähler
ConAct –
Koordinierungszentrum
Deutsch-Israelischer
Jugendaustausch

Ariella Gil,
Israel Youth
Exchange Council
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„Zusammenarbeit für die nachkommende
Generation“
“”שותפות למען דור העתיד
Council of Youth Movements in Israel – Deutscher Bundesjugendring

מועצת תנועות הנוער בישראל – איגוד הנוער הגרמני הפדראלי
Seit zwei Jahrzehnten besteht zwischen dem CYMI und
dem DBJR eine intensive und fruchtbare Zusammenarbeit
mit dem Ziel, es Jugendlichen beider Länder zu
ermöglichen, einander kennen zu lernen und voneinander
zu lernen. Junge Menschen zweier Nationalitäten, die eine
gemeinsame komplexe Vergangenheit verbindet, werden
zusammengeführt, junge und entschlossene Wegbereiter
für eine bessere Zukunft aufzubauen.
Hauptbestandteil
der
Zusammenarbeit
beider
Dachorganisationen ist es, den Vorsitzenden von
Jugendorganisationen und deren Mitgliedern ein
Kennenlernen vor Ort von Einrichtungen, Menschen
und Projekten im jeweils anderen Land, die Konzeption
gemeinsamer
Programme,
den
Aufbau
einer
Plattform und die Begleitung und Entwicklung von
Jugendaustauschdelegationen zu ermöglichen.
CYMI und DBJR pflegen eine ständige und
konstruktive Verbindung und konzipieren gemeinsam
Programme und Seminare für Jugendliche zu
vielfältigen Themen, die in Deutschland und Israel
gleichermaßen auf der Tagesordnung stehen –
Identität, Verantwortungsübernahme, Multikulturalität,
Erinnerungsarbeit
an
die
Shoah
sowie
der

 במטרה לאפשר לבני, שותפות עמוקה ופורייה,מקיימות כשני עשורים
 להפגיש בין אנשים.נוער וצעירים משתי המדינות להכיר וללמוד זה מזה
 ולהעמיד, כשהעבר המשותף בניהם הינו מורכב, משני העמים,צעירים
.מנהיגות צעירה וחזקה למען עתיד טוב יותר
 מאפשרים גופים אלו לראשי ארגוני נוער,כחלק מרכזי מהשותפות
 אנשים ופרויקטים, הכרות קרובה עם ארגונים,וצעירים החברים בהם
 ובנית פלטפורמה וליווי, בניית תוכניות משותפות,במדינה האחרת
.לפיתוח משלחות חילופי נוער וצעירים
 מקיימים קשר שוטף ופורה ובונים במשותף תוכניותDBJR-מת”ן ו
,וסמינרים לצעירים בנושאים מגוונים שעל סדר היום בגרמניה ובישראל
 עיצוב זיכרון השואה, רב תרבותיות, נשיאה באחריות,נושאים כמו זהות
.ותהליך השלום
 שותפות- DBJR -הכרזה שלפניכם משקפת את מהות הקשר בין מת”ן ו
 שותפות של אנשים צעירים לבניית המיומנות, הדדיות,למען דור העתיד
. סובלנות ושלום,לפעול במישורים הפוליטיים והחברתיים
,ליבנה-שלומית רונן
מנהלת פרוייקטים במועצת תנועות הנוער בישראל
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Friedensprozess.
Das Plakat spiegelt die Qualität der Verbindung zwischen
dem CYMI und dem DBJR wider– eine Partnerschaft zum
Wohle der künftigen Generation, auf Gegenseitigkeit,
eine Partnerschaft junger Menschen mit dem Ziel
der Gestaltung von politischer und gesellschaftlicher
Handlungsfähigkeit, Toleranz und Frieden.
Shlomit Ronen-Livne,
Projektleiterin Council of Youth Movements in Israel
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„Ein persönliches Puzzle der Zukunft…“
“...”פאזל אישי של העתיד
DIG Ostfriesland, Jugendgruppe – ORT College Binyamina

ישראל אוסטפריזלאנד – מכללת אורט בנימינה-צעירי אגודת הידידות גרמניה
Jugendbegegnung in Ostfriesland und Berlin

מפגש נוער באוסטפריזלאנד ובברלין
10.10.-18.10.2011

„Personal Puzzle-piece of Future“ – dies ist das Motto
des Kunstwerks, das deutsche, jüdische und arabische
Jugendliche während der trilateralen Jugendbegegnung
in Deutschland gemeinsam gestaltet haben. Jede/r
Teilnehmer/in hat dafür ein Puzzleteil mit seinem bzw.
ihrem Namen und seinen bzw. ihren persönlichen
Wünschen für die Zukunft gestaltet. Danach wurde richtig
„gepuzzelt“ und die Puzzleteile wurden zu einem Ganzen
zusammengefügt.
Es war ein schöner, spielerischer Prozess, alle Puzzleteile
zu einem Ganzen zusammenzufügen. Als Überraschung
blieb ein mittleres Feld frei, das die Form einer Taube hat.
Das vorbereitete weiße Tauben-Puzzlestück wurde dann
unter großem Beifall von den Teilnehmer/innen in die
Mitte eingefügt. Später wurden die Puzzleteile aufgeklebt,
und das Werk wurde während der Abschlussfeier den
Austauscheltern und Gästen präsentiert.

“חלק פאזל אישי של העתיד” – זהו המוטו של היצירה אשר צעירים
 יהודים וערבים עיצבו יחדיו במהלך מפגש הנוער הטרילטראלי,גרמנים
 כל משתתף עיצב חלק אחד מפאזל עם שמו ועם המשאלות.בגרמניה
 לאחר מכן המשתתפים שיחקו עם חלקי פאזל אלה.האישיות עבור העתיד
.וחיברו אותם וליחידה שלמה אחת
.לחבר את כל חלקי הפאזל ליחידה אחת שלמה היה תהליך יפה של משחק
 חלק הפאזל. בעל צורה של יונה,כהפתעה נשאר השדה האמצעי ריק
 הוכנס למקומו בסיום תוך מחיאות,בצורת יונה לבנה שכבר הוכן מראש
 מאוחר יותר הודבקו כל חלקי הפאזל והיצירה.כפיים מצד כל המשתתפים
.הוצגה במסגרת מסיבת הסיום להורים המארחים ולאורחים עצמם
,אינגו קרל
ישראל-מדריך מפגש קבוצת הנוער של צעירי אגודת הידידות גרמניה
באוסטפריזלאנד

Ingo Carl,
Begegnungsleiter der Jugendgruppe der DIG
Ostfriesland
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„Ein kleiner Teil von uns selbst“ “מעצמנו
Deutsches Jugendherbergswerk – Israel Youth Hostel Association, Jerusalem

”חלק קטן

ארגון אכסניות הנוער בגרמניה – אגודת אכסניות הנוער בישראל
Jugendbegegnung am Bodensee

מפגש נוער על שפת הבודנזה
01.09.-08.09.2011

Die deutsch-israelischen Jugendbegegnungen zwischen
dem Deutschen Jugendherbergswerk (DJH) und der Israel
Youth Hostel Association (IYHA) haben eine lange Tradition,
die in die 1960er Jahre zurückreicht. In den letzten Jahren
fanden sie am See Genezareth sowie am Bodensee statt.
Inspiriert von dem israelischen Spielfilm „Walk on Water“
(IL, 2004, Regie: Eytan Fox) treffen sich 20 Jugendliche
– jeweils 10 pro Land – und verbringen eine Woche in
Israel und eine Woche in Deutschland. In Workshops
und auf Ausflügen lernen sie über die Vergangenheit
und Gegenwart jüdischen Lebens, die Situation
junger Menschen in beiden Ländern, die Bedeutung
nachhaltigen Wirtschaftens und die unterschiedliche
Rolle des Militärs in Deutschland und Israel. Indem sie zu
einer starken Jugendgruppe zusammenwachsen, legen
die Teilnehmer/innen Vorurteile und Stereotype ab. Sie
entwickeln ein nachhaltiges und tieferes Verständnis der
„anderen“ Gesellschaft und stärken ihre interkulturellen
Kompetenzen.

מפגשי הנוער הישראלי גרמני בין ארגון אכסניות הנוער בגרמניה לבין
 אשר מגיעה עד,אגודת אכסניות הנוער בישראל הנם בעלי מסורת ארוכה
 בשנים האחרונות התקיימו המפגשים. של המאה הקודמת60 -לשנות ה
 מתוך השראה הלקוחה מסרט.על שפת הכינרת וכן על שפת הבודנזה
)2004  ישראל, איתן פוקס:העלילה הישראלי “ללכת על המים” (במאי
 מבלים שבוע-  עשרה מכל אחת משתי המדינות- נפגשים עשרים צעירים
 בסדנאות וטיולים הם לומדים על.ימים בישראל ושבוע ימים בגרמניה
 על, על המצב של הצעירים בשתי המדינות,העבר וההווה של חיים יהודיים
 על.חשיבותה של המשכיות ועל תפקידיו השונים של הצבא בשתי החברות
 הם מתגברים על הדעות,ידי כך שהצעירים מתאחדים לקבוצת נוער חזקה
 הם מעמיקים הבנה הדדית כלפי החברה.הקדומות וכן על הסטריאוטיפים
.תרבותית-“האחרת” ומפתחים את יכולתם הבין
,גונאר גרוטנר
ארגון אכסניות הנוער בגרמניה

Gunnar Grüttner,
Deutsches Jugendherbergswerk
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„Dieses Bild ist eine perfekte Allegorie für einen
Gruppenbildungsprozess: Wir haben als einzelne Individuen
angefangen, die völlig frei auf einer weißen Leinwand gemalt
haben. Einige von uns haben direkt im Zentrum angefangen,
andere haben lieber an den Rändern gemalt; einige haben
auf Hebräisch, andere auf Deutsch geschrieben; einige haben
verschiedene Farben verwendet, andere haben Schwarz
und Weiß bevorzugt. Wenn man am Ende in diesem ganzen
Durcheinander jedoch einen Schritt zurücktritt, dann sieht
man: Das Bild, das wir gemalt haben, ZEIGT UNS!
Eigentlich gab es keine wirkliche Diskussion über das Bild. Ich
erinnere mich, dass wir zunächst versucht hatten, zu reden
und uns zu überlegen, was wir genau machen wollen. Aber
dann haben einige von uns einfach zu den Pinseln gegriffen
und begonnen zu malen.
Wir lieben dieses Bild! Wir finden, dass es fröhlich ist,
farbenfroh, eklektisch – nicht pompös oder zu ernst.
Und jede/r von uns hat einen kleinen Teil von sich selbst
hineingegeben.“
Dana Shechter (21), Teilnehmerin der Jugendbegegnung

 התחלנו בתור יחידים:“תמונה הנה אלגוריה מושלמת לתהליך בניית קבוצה
, כמה מאיתנו התחילו ישר במרכז.שציירו באופן חופשי לגמרי על בד לבן
 אחרים כתבו,אחרים העדיפו לצייר לאורך השוליים; אחדים כתבו בעברית
- אחרים העדיפו שחור,בגרמנית; היו כאלה אשר השתמשו בצבעים שונים
 רואים, אם בסופו של דבר בכל הבלגאן הזה הולכים צעד אחד אחורה.לבן
.שהתמונה שציירנו מציגה אותנו! בעצם לא היה דיון של ממש על התמונה
.אני זוכרת בתחילה ניסינו לדבר ולחשוב מה בדיוק אנחנו מתכננים לעשות
.אבל אז כמה מאיתנו פשוט לקחו מברשת והתחילו לצייר
, מלאת צבעים,אנחנו אוהבים את התמונה! אנחנו חושבים שהיא עליזה
 וכל אחד מאיתנו הכניס לתמונה.אקלקטית – לא מנופחת או רצינית מדיי
”.חלק קטן מעצמו
 משתתפת במפגש הנוער,)21( דנה שכטר
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„Yin und Yang“ “ויאנג

”יין

Evangelische Jugendarbeit Kirchenbezirk Leipziger Land – Youth Department of Rishon LeZion

מחלקת נוער במחוז הכנסייתי לייפציג – אגף הנוער בראשון לציון
Jugendbegegnung in der Region Grimma

מפגש נוער באזור גרימה
11.08.-20.08.2011

Unter dem Motto „Steine, die im Wege liegen“
nahmen Jugendliche aus Israel und dem Evangelischen
Kirchenbezirk Leipziger Land an einer „Steinwerkstatt“
teil.
Steine sind Symbol für viele Dinge und spielen in beiden
Kulturen eine große Rolle. Wir haben uns ausgetauscht,
was uns zu Steinen als Symbol in unserer Gesellschaft
einfällt und welche Bedeutung sie haben.
In Deutschland kennen wir die Berliner Mauer,
„Stolpersteine“, das Mahnmal für die ermordeten Juden
Europas, den Weg der Steine von Grimma nach Höfgen,
wo Steine z. B. am Rande des Weges aufgestellt sind. Wir
haben Steine zum Gedenken an die Opfer im ehemaligen
KZ Buchenwald auf die Gedenktafel für die jüdischen
Opfer gelegt. Wir haben über Mauern in den Köpfen
gesprochen.
In Israel gibt es Steine mit anderer Bedeutung: Es gibt
den Jerusalemstein, die Schutzmauer in Jerusalem, die
Klagemauer. Mit geworfenen Steinen begann die Intifada.
Alte, antike Steine sind im ganzen Land zu finden. Man
legt Steine auf das Grab zum Gedenken. Und nicht zuletzt
haben wir in einer Steinwüste in einem Beduinencamp
übernachtet.
Silke Polster,
Evangelische Jugendarbeit Kirchenbezirk Leipziger Land

תחת הכותרת “אבנים המונחות בדרך” השתתפו צעירים מישראל ומחוז
:””סדנת אבנים-הכנסייה הפרוטסטנטית במטה לייפציג ב
.אבנים הן סמל לדברים רבים והן בעלי חשיבות רבה בשתי התרבויות
 מה הן,כולנו החלפנו דעות מהן הרעיונות העולים במחשבתנו לגבי אבנים
. ומהי המשמעות שיש להן,מסמלות בחברתנו
 אתר הזיכרון, אבני זיכרון במדרכה,בגרמניה אנו מכירים את חומת ברלין
 שביל האבנים מגרימה להופגן שלאורכו,לזכר יהודי אירופה שנרצחו
 הנחנו אבנים לזכר הקורבנות היהודים על.מונחות אבנים בשולי השביל
 כמו כן דיברנו על העכבות.לוח הזיכרון באתר מחנה הריכוז בוכנוואלד
.והמחסומים הקיימים בראשנו
 אבן מגדר, אבן ירושלמית:בישראל יש אבנים עם משמעויות אחרות
 אבנים. זריקת אבנים בישרה את פתיחת האינתיפאדה. הכותל,הביטחון
 בבית הקברות נוהגים להניח.ישנות ועתיקות ניתן למצוא בכל רחבי ישראל
 וכמובן אי אפשר לשכוח שהתאכסנו.חלוק אבן על הקבר לזכר הנפטר
.אבנים-בלילה במחנה בדואי שנמצא במדבר
,זילקה פולסטר
מחלקת נוער פרוטסטנטית במחוז הכנסייתי לייפציג
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„Bei unserer gemeinsamen Skulptur steht die Zahl ‚Acht‘
als Zeichen der Ewigkeit für eine ewige Freundschaft und
etwas, das verbindet. Die Pfeile auf den beiden Steinen,
die zueinander zeigen, symbolisieren den Austausch: Es
ist ein Entgegenkommen und Aufeinanderzugehen – man
tauscht Erfahrungen und Erlebnisse und teilt Ereignisse
miteinander. Auf dem großen dunklen Stein liegt ein
kleiner heller – und umgekehrt. Dies soll eine Art ‚Yin
und Yang‘ darstellen. Es steht für die Verschiedenheit,
die bei den beiden Nationen deutlich wurde – trotzdem
war es ausgeglichen und angenehm: wie Yin und Yang.“
Stephanie Bieling (16),Teilnehmerin der Steinwerkstatt

“הפסל המשותף שיצרנו מציג את הסיפרה “שמונה” בתור סמל
 החיצים בשני הצדדים. וכן בתור משהו שמקשר, לידידות נצחית,לנצח
 לבוא וללכת לקראת ולמען:שמצביעים זה על זה מסמלים את החילופין
 מעל אבן גדולה. להחליף ניסיונות וחוויות וכן לחלוק אירועים- הזולת
וכהה מונחת אבן קטנה ובהירה ולהיפך; זהו סוג של ין ויאנג המסמל את
. כמו ין ויאנג: שוני שהוא בכל זאת מאוזן ונעים- השוני בין שני העמים
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„Brücken bauen“ “גשרים

”בניית

Förderverein BEGEGNUNGEN 2005 e. V. – Cultural Center of Rehovot

 – מרכז התרבות רחובות2005 עמותה לקידום מפגש
Jugendbegegnung in Hilden

מפגש נוער בהילדן
07.04.-15.04.2011

Das Bild entstand im Rahmen der musikalischen
Jugendbegegnung „Instruments of Peace“ im April
2011 in Hilden bei Düsseldorf, an der 15 Jugendliche
aus Rehovot und HaKfar HaYarok in Israel sowie 15
Jugendliche aus Hilden teilnahmen. Im Rahmen unseres
Programms „Instruments of Peace“ erarbeiteten
die Jugendlichen gemeinsam ein Konzertprogramm,
bereiteten sich gemeinsam auf die Auftritte vor und
traten öffentlich auf – sowohl in Deutschland als auch in
Israel. Am 11. April gab die Gruppe ihr Konzert in der Aula
des Helmholtz-Gymnasiums in Hilden. Durch die Musik
wurden zwischen den Jugendlichen schnell „Brücken
gebaut“ und Hemmungen abgelegt. Die gemeinsame
vorbereitende Arbeit und der gemeinsame Auftritt auf
der Bühne vermittelten den Jugendlichen ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit, das auch das Publikum erreichte.
Die Jugendlichen haben sich reichende Hände als Symbol
eingesetzt: So werden die Erfahrung und die Freundschaft
ausgedrückt, die durch die Kraft der Musik entstanden ist.
Die beiden Stadtwappen von Hilden und Rehovot stehen
für die Nachhaltigkeit der Begegnung zwischen den
beiden Städten, die Flaggen für die deutsch-israelische
Freundschaft.
Christina Schuster,
Förderverein BEGEGNUNGEN 2005 e. V.

”התמונה נוצרה במסגרת מפגש הנוער המוסיקלי “כלי נגינה למען השלום
 מפגש אשר בו, בעיר הילדן שנמצאת ליד דיסלדורף2011 בחודש אפריל
 צעירים15  וכן, צעירים מרחובות ומהכפר הירוק בישראל15 נטלו חלק
 במסגרת תוכניתנו “כלי נגינה למען השלום” הכינו הצעירים יחדיו.מהילדן
 והופיעו יחד לפני קהל ציבורי, התאמנו יחד לצורך ההופעות,תכנית קונצרט
 באפריל הופיע הקבוצה באולם11 - בתאריך ה. הן בגרמניה והן בישראל באמצעות המוסיקה.השייך לבית הספר התיכון ע”ש הלמהולץ בהילדן
 עבודת.הצליחו הצעירים לבנות גשרים במהירות וכן להשתחרר ממעצורים
ההכנה המשותפת וההופעה המשותפת על במה העבירו לצעירים תחושה
. אשר הגיעה אל הקהל,של שייכות
 בצורה זה הם מביעים:הצעירים בחרו כסמל את מוטיב הידיים המושטות
 שני.את הניסיון ואת הידידות אשר נוצרו באמצעות כוחה של המוסיקה
 מסמלים את המשכיות, של העיר הילדן ושל העיר רחובות,סמלי הערים
.ישראלית- הדגלים מביעים את הידידות הגרמנית,המפגש בין שתי הערים
,כריסטינה שוסטר
2005 עמותה לקידום מפגש
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„Die 12 Stämme Israels“ “ישראל
Haus am Anger, Falkensee – Synagogengemeinde Or Chadash, Haifa

”שנים עשר שבטי

 פלקנזה – קהילת ‘אור חדש’ חיפה,בית אנגר
Jugendbegegnung in Falkensee

מפגש נוער בפלקנזה
08.08.-16.08.2011

Seit 1994 besteht der Jugendaustausch vom Haus am
Anger Falkensee mit Israel, zunächst mit der Stadt Maalot
und seit 2006 mit der Synagogengemeinde “ Or Chadash”
in Haifa. In den vergangenen Jahren waren immer wieder
gemeinsame Projekte künstlerischen Gestaltens Teil
unserer Begegnungen. So entstanden im August dieses
Jahres in Falkensee auch die Darstellungen der 12 Stämme
Israels. Die Glasfenster von Marc Chagall in der Synagoge
des Hadassah-Krankenhauses in Jerusalem waren uns
Anregung, wie auch die Symbole auf einem Seidenvorhang,
den wir im letzten Jahr in Israel geschenkt bekamen.
Rabbiner Dr. Edgar Noff gab inhaltliche Informationen
und Erklärungen der Symbole, ich erklärte die Techniken.
So gestalteten Gast und Gastgeber jeweils gemeinsam ein
Seidentuch und eine Keramikfliese:
Theresa – Noy l Kaja – Shir-Nati l David – Maja l Josephine
– Noga l Jonathan – Hila l Sebastian – Danielle | Maxim –
Nir l Florian – Saar l Maximilian – Nir l Christian – Arad l
Tamara – Shahar l Marca – Gil
Das leichte Seidentuch flog mit nach Haifa in die
Synagoge und die schweren Fliesenbilder blieben im
Haus am Anger - als sichtbares Anschauungsobjekt
unserer Verbundenheit und Freundschaft.
				

 נמצאים בקשר עם צעירים, בבית אנגר בפלקנזה, אנו1994 מאז שנת
 עם הקהילה2006  בתחילה עם העיר מעלות ומאז שנת,בישראל
 בשנים הקודמות הוו חלק ממפגשינו פרוייקטים.‘אור חדש’ בחיפה
 באופן זה נוצרו באוגוסט השנה בפלקנזה.משותפים של עיצוב אמנותי
 חלונות הזכוכית של מארק שאגאל בבית. שבטי ישראל12 גם תיאורי
 וכן גם הסמלים בווילון המשי,החולים הדסה בירושלים העניקו לנו השראה
 הרב ד”ר אדגר נוף מסר מידע ענייני.שקיבלנו אשתקד כמתנה מישראל
 כך נוצר בד המשי. ואני הסברתי את הטכניקות,והסברים על סמלים אלה
תה/ת ושותפתו/ה גרמני/ אשר נוצרו יחד על ידי צעיר,ואריחי קרמיקה
:ת/הישראלי
–  יונתן/  יוספינה – נגה/  דוד – מאיה/  קאייה – שירנתי/ טרזה – נוי
 מקסימיליאן/  פלוריאן – סער/  מקסים – ניר/  סבסטיאן – דניאל/ הילה
 מרקה – גיל/  תמרה – שחר/  כריסטיאן – ארד/ – ניר
בדי המשי הקלים הובאו לבית הכנסת בחיפה בעוד האריחים הכבדים
 כאוביקט תצוגה מוחשי המייצג את הקשר- נשארו בבית אנגר פאלקנזה
.בינינו ואת הידידות שנרקמה
,אינגו וולמן
 פלקנזה,בית אנגר

Ingo Wellmann,
Haus am Anger, Falkensee
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„Deutsch-Israelisches Medientagebuch“
“ישראלי-”יומן מדיאלי גרמני
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin – Kibbuz Bror Chail

צלנדורף בברלין – קיבוץ ברור חיל-אגף הנוער שטגליץ

Jugendbegegnung in Berlin zwischen Jugendlichen der Jugendfreizeiteinrichtung Düppel und dem Kibbuz Bror Chail

מפגש בין צעירים בברלין מן המרכז לתרבות פנאי לנוער דיפל וקיבוץ ברור חיל
22.07.-03.08.2011

Die Jugendbegegnung wurde medienpädagogisch
vorbereitet und begleitet. Als die Teilnehmer/innen
feststanden, gab es ein erstes virtuelles Kennenlernen. Das
heißt: In einem extra eingerichteten, jedoch geschlossenen
virtuellen Raum konnten sich die Jugendlichen schon vorab
vorstellen und über Messenger-Funktionen miteinander
kommunizieren und den Besuch planen.
In Berlin wurde dann die Begegnung von den Jugendlichen
selbst dokumentiert. Dazu erhielt jede Gruppe einen
Camcorder und konnte die 12 Tage filmen. Es wurden mit
der Kamera Interviews und Statements aufgenommen,
Fragen gestellt und dadurch unterschiedliche kulturelle
Sichtweisen und Erfahrungen thematisiert. Das Filmen
und der damit verbundene kommunikative Prozess
dienten dem gegenseitigen Verständnis. Neben dem
Spaß am Filmen wurden die Jugendlichen auch mit dem
unterschiedlichen Umgang mit Mediennutzung in Israel
und Deutschland vertraut. Jeden Abend wurden die Filme
des Tages im Medienkompetenzzentrum geschnitten
und passwortgeschützt ins Internet gestellt, sodass
ausschließlich Angehörige und Freunde aus Berlin und
Israel die Jugendbegegnung verfolgen konnten.

 כאשר נודע מי יהיו.מדיאלי-מפגש הנוער הוכן ולווה באופן פדגוגי
 באולם: שפירושו, התקיימה היכרות וירטואלית ראשונה,המשתתפים
וירטואלי סגור שהוכן לצורך זה היו הצעירים יכולים להציג את עצמם
 וכך לתכנן,מראש ולתקשר זה עם זה באמצעות פלטפורמת המסנג’ר
.את הביקור
 לצורך זה קיבלה.בברלין תיעדו הצעירים בעצמם את המפגש ביניהם
כל קבוצה מצלמת הסרטה אשר באמצעותה יכלה להסריט את השהות
, הצעירים הקליטו באמצעות מצלמה זו ראיונות והצהרות. הימים12 בת
.הציגו שאלות ודנו באופן זה על פרספקטיבות וחוויות תרבותיות שונות
 מעבר.ההסרטה והתהליך התקשורתי הקשור בכך תרמו להבנה ההדדית
 למדו הצעירים להכיר גם את צורת השימוש,להנאה שהיתה בהסרטה
 מדי ערב ערכו הצעירים את סרטי אותו.השונה במדיה בישראל ובגרמניה
יום במרכז הלימוד לאפשרויות המדיה והעלו אותם לאינטרנט כשהם
 כך שרק קרובי משפחה וידידים מברלין וישראל יוכלו,מוגנים בסיסמה
.לעקוב אחרי מפגש הנוער
 ניתן להבחין באופן.על המסך עיבדו הצעירים יחדיו את התרשמויותיהם
. מאחר והקיץ בברלין היה דומה יותר למזג אוויר סתווי,ברור בגשם שירד
11 כבר בשדה התעופה קיבלו את פני האורחים הישראלים טמפרטורה של
 המטריות שאורגנו לצורך זה נדחו על, ברם. ממטרי גשם וסופה,מעלות
. הם פשוט רצו לחוש מזג אוויר מעין זה:ידי הישראלים
,גרולד מלצר
צלנדורף בברלין-אגף הנוער שטגליץ
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Auf der Leinwand haben die Jugendlichen gemeinsam
ihre Impressionen verarbeitet. Deutlich zu erkennen ist
der Regen, da der Sommer in Berlin eher Herbstwetter
vorhielt. Die israelischen Gäste wurden bereits am
Flughafen von nur 11° C, Regen und Sturm überrascht.
Die extra organisierten Regenschirme lehnten die Israelis
jedoch ab: Sie wollten dieses Wetter einfach nur spüren.
Gerold Maelzer,
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

„Mit unserem Kunstwerk wollten w
Eindrücke darstellen, die sich am meiste
לתאר
רצינו
יצירתנו
“באמצעות
ins Gedächtnis eingeprägt haben. Di
את
השאירו
אשר
התרשמויות
Hände sowie die verbundenen Fahne
הידיים
.בזיכרון
חותמן
מרבית
sollen die ewige Verbundenheit und de
אחד
השזורים
הדגלים
וכן
Zusammenhalt zwischen deutschen un
הקשר
את
לסמל
אמורים
בשני
israelischen Jugendlichen verbildlichen.
„Mit unserem Kunstwerk wollten wir Eindrücke darstellen,
die sich am meisten ins Gedächtnis eingeprägt haben.
Die Hände sowie die verbundenen Fahnen sollen die
ewige Verbundenheit und den Zusammenhalt zwischen
deutschen und israelischen Jugendlichen verbildlichen.“
Larissa Martens (18), Teilnehmerin des Jugendaustauschs

“באמצעות יצירתנו רצינו לתאר התרשמויות אשר השאירו את מרבית
 הידיים וכן הדגלים השזורים אחד בשני אמורים לסמל.חותמן בזיכרון
”.את הקשר הנצחי ואת הערבות ההדדית בין צעירים גרמנים וישראלים
 משתתפת בחילופי הנוער,)18( לאריסה מרטנס
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”דוב פוגש

אריה“ “„Bär trifft Löwe

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein – Hadera High School / Julis High School

מרכז חינוך נוער ע”ש קורט לבנשטיין – בית ספר תיכון חדרה  /בית ספר תיכון ג’וליס
Jugendbegegnung in Berlin

מפגש בין צעירים מן המרכז לתרבות פנאי לנוער דיפל וקיבוץ ברור חיל בברלין
30.06.-08.07.2011

בין התאריכים  08.07.2011 - 30.06התקיים בברלין מפגש
הנוער הישראלי-גרמני “לגשר על פערים היסטוריים ותרבותיים” בין
מרכז חינוך לנוער ע”ש קורט לבנשטיין ובין בתי ספר תיכון מחדרה
ובית ספר תיכון מג’וליס 13 .צעירים ישראלים ו 10-צעירים גרמנים
בגילאים  15-19יצאו יחדיו במסגרת זו לחיפוש עקבות .הצעירים עסקו
במציאות הקיומית בכל אחת משתי המדינות ובנו יחדיו “גשרים”.
במרכז עמדה ההיכרות ההדדית בין צעירים ישראלים לגרמנים :היכרות
ביוגרפית אינטנסיבית וההבחנה בשונה ובמשותף בביוגרפיות .אצל
צעירים רבים עמד המימד האישי במרכז .הם הציגו זה לזה שאלות רבות,
העוסקות במציאות החיים של בני נוער בכל אחת מהחברות ,אך גם שאלות
העוסקות בנושאים חברתיים בוערים ומרתקים .לצעירים מחדרה ,ג’וליס
וברלין התאפשר בדרך זו להתאים את הביוגרפיה של כל אחד מהם לתוך
קונטקסט היסטורי וחברתי ,ולהבחין  -למרות מצבי החיים השונים בהם
הם מצויים  -בבעיות וציפיות משותפות לעתיד .התכנית ,שהיתה מורכבת
מסדנאות ,ביקורים ופעילויות משותפות ,העלתה מתוך הקונטקסט שאלות
לגבי הזהות האישית והמציאות החברתית בכל אחת משתי המדינות -
כגון השאלה לגבי היחסים של הישראלים כלפי הפלסטינים ,השאלה לגבי
משמעותה של השואה בישראל ובגרמניה ,או השאלה לגבי הרלבנטיות של
הזהות הלאומית בחיי היומיום :מה פירוש להיות “גרמני” או “ישראלי”?
היצירה האמנותית “דוב פוגש אריה” אמורה לסמל זאת במדוייק :צעירים
דרוזים ,יהודים וברלינאים נפגשים יחדיו ,מחליפים דעות ומסיימים את
המפגש בתור חבר/חברה ,פרוינד/פרוינדין ,סדיק/סדיקה“( .בניית
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Vom 30.06. bis 08.07.2011 fand in Berlin die deutschisraelische Jugendbegegnung „Bridging Historical and
Cultural Gaps“ zwischen der Jugendbildungsstätte
Kurt Löwenstein und den High Schools aus Hadera und
Julis statt. 13 israelische und 10 deutsche Jugendliche
im Alter von 15 bis 19 Jahren gingen dabei gemeinsam
auf Spurensuche: Sie haben sich mit ihren jeweiligen
Lebensrealitäten und der Geschichte beider Länder
beschäftigt und gemeinsam „Brücken“ gebaut.
Im Vordergrund stand das gegenseitige Kennenlernen
der israelischen und deutschen Jugendlichen: das
vertiefte biographische Kennenlernen, das Wahrnehmen
der Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit von
Biographien. Diese persönliche Dimension stand für viele
Jugendliche im Vordergrund, sie stellten sich gegenseitig
viele Fragen nach der Lebensrealität von Teenagern in
der jeweils anderen Gesellschaft, aber auch zu brisanten
und spannenden gesellschaftspolitischen Themen.
Die Jugendlichen aus Hadera, Julis und Berlin konnten
so die eigene Biographie in einen zeithistorischen
und gesellschaftspolitischen Kontext einordnen und
trotz ihrer unterschiedlichen Lebenssituationen auch
gemeinsame Problemlagen und Zukunftsvorstellungen
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erkennen. So entstanden – vermittelt durch ein Programm
aus Workshops, Exkursionen und gemeinsamen
Aktivitäten – Fragen nach der eigenen Identität und
der gesellschaftlichen Realität im jeweils anderen Land
aus dem Kontext, wie die Frage nach dem Verhältnis
der Israelis zu den Palästinensern, die Frage nach der
Bedeutung des Holocausts in Israel und Deutschland
oder die Frage nach der Alltagsrelevanz der nationalen
Identität: Was bedeutet es, „deutsch“ oder „israelisch“
zu sein?

,2011  בחודש אוקטובר- הגשרים” התקיימה מאוחר יותר גם בישראל
 חדשות,שם ערכו הצעירים מפגש חוזר וחלקו יחדיו חוויות אחרות
. וכן הציגו במקום שאלות,ומרתקות
,בטינה דטנדורפר
 וורפטפפול,מרכז חינוך לנוער ע”ש קורט לבנשטיין

Das Kunstwerk „Bär trifft Löwe“ soll genau das
symbolisieren: Drusische, jüdische und Berliner
Jugendliche kommen zusammen, tauschen sich aus
und beenden die Begegnung als Freund/Freundin –
chaver/chavera – sadiq/sadiqua. (Fortgesetzt wurde
der „Brückenbau“ im Oktober 2011 in Israel, wo sich die
Jugendlichen zu einer Rückbegegnung trafen und vor
Ort in Israel nochmals gemeinsam ganz andere, neue,
spannende Erfahrungen teilten und Fragen stellten.)
Bettina Dettendorfer,
Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein, Werftpfuhl
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„Lagerfeuer und Regenbogen“ “בענן
Lambda e. V. – Israel Gay Youth, Tel Aviv / Open House, Jerusalem

”מדורה וקשת

 ירושלים, הבית הפתוח/  תל אביב,עמותת למבדה – ארגון נוער גאה

Jugendbegegnung im Rahmen des internationalen “Lambda Sommercamps”

מפגש נוער במסגרת מחנה הקיץ הבינלאומי למבדה
30.07.-07.08.2011

Vom 30. Juli bis 7. August 2011 fand in Lützensömmern
bei Erfurt das sogenannte „Lambda-Sommercamp“ statt.
Diese internationale Jugendbegegnung mit dem Thema
„Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten
mit den Schwerpunkten Homosexualität, religiöse und
kulturelle Minderheiten“ findet jährlich bereits seit 15
Jahren statt und bietet jungen lesbischen, schwulen,
bisexuellen, transidenten und ‚queeren‘ (LSBTQ)
Menschen bis 25 Jahren einen Schutzraum, in dem sie
neun Tage lang gleichgesinnte Jugendliche treffen und
offen leben können, ohne homo- oder transphobischen
Reaktionen der Umwelt ausgesetzt zu sein. Seit dem ersten
Camp nehmen Jugendliche aus Israel in Delegationen der
Partnerorganisationen „Israel Gay Youth“ in Tel Aviv oder
– wie in diesem Jahr – des „Open House“ in Jerusalem teil.
Das Bild wurde von zwei deutschen und zwei israelischen
Jugendlichen gemalt.

 התקיים2011  באוגוסט7 - ביולי ועד ה30 -בפרק הזמן בין ה
) באיזור ארפורט “מחנה קיץLützensömmern( בליטצנזומרן
 מפגש הנוער הבינלאומי הזה שעסק בנושא “אפליה ורדיפה.”למבדה
” דת ומיעוטים תרבותיים, של מיעוטים על רקע של הומוסקסואליות
, הומוסקסואלים, שנה אחת לשנה ומציע ללסביות15 מתקיים מזה
 מתחת לגיל,)LGBTQ(  טראנסג’נדרים ו’קווירים’ צעירים,ביסקסואלים
, צעירים כמותם-  ימים9  במהלך-  מקום מוגן שבו הם יכולים לפגוש,25
או/ובו הם יכולים לחיות בגלוי מבלי להיות חשופים לתגובות הומופוביות ו
 מאז קיומו של המחנה הראשון נוטלים בו חלק.טראנספוביות מהסביבה
”צעירים מישראל במשלחות מטעם הארגונים התאומים “ארגון נוער גאה
 שמשלחתו השתתפה במחנה,מתל אביב או “הבית הפתוח” מתל אביב
 תמונה זו צוירה על ידי שני צעירים גרמנים ושני צעירים.שהיה בשנה זו
.ישראלים
 עמותת למבדה,שטפני שמידט

Stefanie Schmidt, Lambda e.V.
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„Die Aufgabe, eine Art ‚Sommercamp-Kunstwerk‘
zusammen zu machen, war nicht ganz einfach. Wir
überlegten, was für uns alle in dieser Woche eine Art
gemeinsame Erfahrung ist, etwas, was wir teilten. Schnell
war in der Gruppe klar, dass natürlich unser gemeinsames
Thema, der Grund, weswegen wir alle hier sind, nämlich
schwul, lesbisch oder trans zu sein, im Bild auftauchen
musste. Aber wir stellten auch fest: Die gemeinsamen
Erlebnisse, das gemeinsame Campen, das gemeinsame
Besuchen der Workshops im Camp, die Ausflüge nach
Weimar und Hanich, der Buchenwald-Besuch und das
Singen und Reden am Lagerfeuer abends prägten uns
in unserem Umgang miteinander viel mehr. Deswegen
malten wir uns Teilnehmer um ein Lagerfeuer, die
israelischen sind blau dargestellt, die deutschen schwarz.
Die Männchen sind sehr einfach dargestellt, damit sie
geschlechtsneutral bleiben. Paradox zu dem Lagerfeuer
wirkt der Regenbogen, beides taucht in der Natur nicht
zeitgleich auf, weil Lagerfeuer gewöhnlich im Dunkeln
stattfinden. Jedoch ist dieser Regenbogen ein Symbol
für Lesbische, Schwule, Bisexuelle und Transidente,
unser gemeinsamer Grund, hier zu sein. Wir sehen das
auch im übertragenen Sinne: Wir kamen aufgrund eines
gemeinsamen Themas nach Lützensömmern, das am
Ende aber eher eine geringe Rolle im Campleben spielte.
Wir saßen am Lagerfeuer als Freunde und Bekannte,
die sich über ihr Leben in Israel und Deutschland
austauschten, das in Teilen sehr unterschiedlich
voneinander ist. Wir möchten mit diesem Bild auch
‚danke‘ für eine wundervolle Woche im Sommercamp
sagen.“

.“התפקיד ליצור ביחד סוג של ‘יצירת מחנה הקיץ’ לא היה כה פשוט
 משהו,חשבנו מה היה סוג החוויה המשותפת עבור כולנו בשבוע זה
, כמובן, די מהר הסתבר לקבוצה שהנושא המשותף שלנו.שחלקנו בינינו
, לסביות או טראנס, להיות עליזים-  כלומר,שבגללו כולנו נמצאים כאן
, שהחוויות המשותפות, גם כן, אבל התברר לנו.צריך להופיע בתמונה
 הטיולים, הביקורים המשותפים בסדנאות במחנה,הקמפינג המשותף
 השירה והדיבורים בערב לאור, הביקור בבוכנוואלד,לוויימאר והניך
 לכן ציירנו את עצמנו. השפיעו על היחסים בינינו הרבה יותר,המדורה
 את הישראלים בצבע כחול ואת,בתור משתתפים מסביב למדורה
 הדמויות מצויירות באופן פשטני ביותר כדי שתשארנה.הגרמנים בשחור
 היות, הקשת בענן מופיעה כפרדוקס למדורה.נייטרליות מבחינה מינית
 וזאת מפני שמדורות מתקיימות,זמנית-ובטבע שניהם אינם מופיעים בו
, קשת בענן מהווה אחד מהסמלים של הלסביות, ברם.בדרך כלל בחשיכה
 והיא הסיבה המשותפת, הביסקסואלים והטרנסג’נדרים,ההומוסקסואלים
 הגענו בגלל: אנחנו רואים זאת גם באופן מטאפורי.של כולנו להיותנו פה
 אך לקראת הסוף שיחק הנושא תפקיד משני,נושא משותף לליטצנזומרן
 כולנו ישבנו על יד המדורה בתור חברים וידידים.יותר בחיי הקמפינג
 חיים שבחלקם שונים מאוד,שהחליפו חוויות על חייהם בישראל ובגרמניה
 בעזרת תמונה זו אנו גם מעוניינים לומר תודה עבור שבוע נהדר.זה מזה
”.במחנה הקיץ
,) מדורטמונד18(  יורן,) מדיסלדורף25( פלוריאן

Florian (25) aus Düsseldorf, Jörn (18) aus Dortmund,
Yehonatan (22) und Gal (21) aus Jerusalem
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“„Grenzübergreifende Freundschaften
”ידידויות החוצות גבולות“
Jusos in der SPD Sachsen – Young Labour, HaTikwa Neighborhood Tel Aviv

צעירי הסוציאל דמוקרטים בסכסוניה – צעירי מפלגת העבודה ,שכונת התקווה תל אביב
Trilaterale Jugendbegegnung in Dresden

מפגש נוער טרילטראלי בדרזדן
16.-26.09.2011

כפי שהיה בשלוש השנים האחרונות ,אירחו צעירי הסוציאל דמוקרטים
בסכסוניה גם בחודש ספטמבר  2011קבוצה של פעילים צעירים ישראלים
ופלסטינים .נקודת הכובד בביקורם השנה היה הדיון על אגודים מקצועיים,
זכויות העובדים ותנאי עבודה .למטרה זו ביקרנו ,בין היתר ,במפעל BMW
למכוניות בלייפציג ,ושם נפגשנו עם וועד העובדים.
בברלין עסקנו בנושא מערכת הבחירות ,כיוון שבאותו סוף שבוע התקיימו
הבחירות לבית הנבחרים של ברלין .במהלך סיור שערכנו בעיר בנושא
“ג’נטריפיקציה” מסרנו לקבוצה מידע על התייקרות שכר הדירה .בדיון
שהתקיים אחר כך דיווחו הישראלים על ההפגנות העכשוויות בתל אביב
ובערים אחרות בישראל ,אשר גם שם נקודת המוצא הנה יוקר שכר הדירה.
בדרזדן ביקרנו בבית העירייה ובפרלמנט של מדינת-המחוז סכסוניה:
הסברנו למשתתפים את המצב הפוליטי בפרלמנט זה  -כולל שמונת
הנבחרים מהימין הקיצוני המשתייכים לסיעת ה - NPD -ובמסגרת זו
עסקנו בבעיות משותפות ברמת המועצה המקומית .בנוסף ,הקבוצה ערכה
אסיפת חברים של צעירי הסוציאל דמוקרטים בדרזדן בנושא “הסכסוך
במזרח התיכון” .בדיון המונחה שהתקיים הסבירו לנו הצעירים הישראלים
והפלסטינים את ההצבעה בקשר בקשת הפלסטינאים להתקבל כחברים
מלאים באומות המאוחדות (בקשה אשר עמדה להצבעה באותה תקופה).
כמובן גם הקשרים האנושיים באו לידי ביטוי; קבוצה זו הצליחה בהחלט
ליצור ידידויות החוצות גבולות .לאחר מכן התקיימו פגישות משותפות
בישראל ובשטחי פלסטין.
קרולינה הוהן ,צעירי הסוציאל-דמוקרטים ,דרזדן
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Wie schon in den letzten drei Jahren hatten die Jusos
Sachsen auch im September 2011 eine Gruppe junger,
politisch aktiver Israelis und Palästinenser zu Gast.
Schwerpunkt des diesjährigen Besuchs war die Diskussion
über
Gewerkschaften,
Arbeitnehmerrechte
und
Arbeitsbedingungen. Dazu haben wir unter anderem die
BMW-Fabrik in Leipzig besucht und uns mit dem dortigen
Betriebsrat getroffen.
In Berlin haben wir uns mit dem Thema Wahlkampf
beschäftigt, da am selben Wochenende Wahlen
zum Berliner Abgeordnetenhaus stattfanden. Bei
“einem Stadtrundgang zum Thema „Gentrifizierung
informierten wir die Gruppe über Mietsteigerungen. In
der anschließenden Diskussion berichteten die Israelis von
den aktuellen Protesten in Tel Aviv und anderen Städten
Israels, deren Ausgangspunkt u. a. auch die Mietsituation
war. In Dresden besuchten wir das Rathaus und den
Sächsischen Landtag: Wir erklärten den Teilnehmer/innen
die politische Situation im Landtag – inklusive der acht
rechtsextremen Abgeordneten der NPD – und gingen
dabei auf gemeinsame kommunalpolitische Probleme ein.
Die Gruppe gestaltete zudem eine Mitgliederversammlung
der Jusos Dresden zum Thema Nahostkonflikt. In einer

Zur Entstehung des Bildes:
Eine israelische Teilnehmerin übernahm die Regie und
gab allen die Aufgabe, zunächst mit nur einer Farbe
einen Gegenstand oder eine Emotion auf die Leinwand
zu bringen: Tatsächlich konnten alle 12 Teilnehmer/innen
dazu motiviert werden. So entstand ein sehr buntes Bild,
welches im Anschluss noch durch einige Pinselstriche
„abgerundet“ wurde. Die Aufkleber hatten uns die
Meretz-Mitglieder mitgebracht. Das Absperrband kennen
die Teilnehmer/innen aus ihrem täglichen Erleben – wovon
sie in Deutschland eine kurze Pause hatten. Insgesamt
zeigt das Bild die positive Grundstimmung, die während
der gesamten zehn Tage bestand.
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הכנת התמונה
משתתפת ישראלית אחת קיבלה על עצמה את הניהול וחילקה לכולם את
;התפקיד ההתחלתי שהיה לשים חפץ אחד או רגש אחד על יריעת הבד
 כך נוצרה תמונה. המשתתפים היו מוכנים לשתף פעולה בכך12  כל,ואכן
.צבעונית ביותר אשר בסיום קיבלה “פיניש” על ידי כמה מכחולי צבע
 כל המשתתפים מכירים את.חברי מר”צ הביאו עימם את מדבקותיהם
 והנה כאן בגרמניה נהנו כולם,יום-סרטי הסימון לאזהרה מתוך חוויות היום
 בסיכום מציגה התמונה אווירה.מכך מהיעדרותם של סרטי סימון אלה
.בסיסית חיובית אשר שררה במהלך עשרת הימים

Podiumsdiskussion erklärten uns die israelischen und
palästinensischen Jugendlichen die (zu diesem Zeitpunkt
bevorstehende) Abstimmung über den Antrag der
Palästinenser auf Vollmitgliedschaft bei der UNO. Und
natürlich kamen auch die zwischenmenschlichen Kontakte
nicht zu kurz. In dieser Gruppe ist es tatsächlich gelungen,
grenzübergreifende Freundschaften zu knüpfen. Im
Nachhinein gab es gemeinsame Treffen in Israel und den
Palästinensischen Gebieten.
Caroline Hühn,
Jusos in der SPD Sachsen
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„Vom Kleinen ins Große“ “הגדול

”מן הקטן אל

Israelische Freiwillige des deutsch-israelischen Freiwilligenprogramms „Kom-Mit-Nadev“ 2011/2012

2011/2012 ”מתנדב-מתנדבים ישראלים במסגרת תכנית המתנדבים הגרמנית ישראלית “קום

„Vom Kleinen ins Große“, so lautet das Motto der
Leinwand, die im Rahmen des Projekts „Gemeinsam
Handeln!“ von den 16 israelischen Freiwilligen des 2.
Jahrgangs Kom-Mit-Nadev-Freiwilliger entstanden ist.
Kom-Mit-Nadev ist das neue deutsch-israelische
Freiwilligenprogramm, das nunmehr im 2. Programmjahr
Freiwillige aus Israel zu einem einjährigen Freiwilligendienst in Projekte der deutschen Zivilgesellschaft
einlädt. Seit September 2011 ist der 2. Durchlauf mit 16
Freiwilligen in Deutschland. In der Reflexion ihrer ersten
Erlebnisse waren der Umgang mit der Sprache und das
Sprachenlernen ein zentrales Thema. So überrascht es
auch nicht, dass Sprache das verbindende Element in der
Gestaltung des Werkes geworden ist. Die Freiwilligen
haben Worte gesucht, die aus dem Deutschen in
die hebräische Sprache übernommen wurden, und
umgekehrt Worte, die aus dem Jiddischen ins Deutsche
gelangt sind, um als ersten Schritt die aus der deutschjüdischen Geschichte entstandenen Gemeinsamkeiten
darzustellen.
Größer und damit auch manifestierender für die
deutsch-israelischen Beziehungen sind die Worte

 כך מכונה המוטו של יריעת הבד שנוצר במסגרת- ”“מן הקטן אל הגדול
 מתנדבים ישראלים במחזור השני16 הפרוייקט “פועלים יחד!” על ידי
.מתנדב-של מתנדבי קום
 המזמינה,מתנדב היא תכנית מתנדבים גרמנית ישראלית חדשה-קום
כעת במחזורה השני מתנדבים מישראל לשירות התנדבות בן שנה
 מאז חודש ספטמבר נמצא.בפרוייקטים בקרב החברה האזרחית בגרמניה
 בהתבוננות לאחור. מתנדבים16 - המורכב מ,בגרמניה המחזור השני
נראה כי החוויות הראשונות שעברו היו מורכבות מלימוד השפה הגרמנית
 כך שאין זה מפליא שהשפה הפכה למרכיב המחבר,וההתמודדות עימה
 המתנדבים חיפשו מילים שאומצו מהגרמנית אל תוך.בעיצוב היצירה
 ולחילופין מילים שהגיעו מהיידיש אל תוך השפה הגרמנית,השפה העברית
 וזאת כצעד ראשון לתאר את השותפויות שהתהוו במהלך ההיסטוריה.יהודית-הגרמנית
 נמצאות המילים,ישראל-באורח בולט ומייצג ביותר את יחסי גרמניה
 עברית וערבית (בערבית, “עתיד” וכן המילה “ביחד” בגרמנית,”“עבר
 המילים ערוכות על רקע עץ.מופיעה המילה “ביחד”) במרכז יריעת הבד
 אך בו בזמן חורגות מילים אלו מתחום גזע,המסמל את התמדת היחסים
.העץ על מנת לציין גם את הדיסונאנסים הקיימים ביחסים
,קרן פרדו וקתרין צימנס
מתנדב-מתאמות תוכנית קום
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„Vergangenheit“, „Zukunft“ und „zusammen“ auf
Deutsch, Hebräisch und Arabisch (das Wort „zusammen“)
im Zentrum der Leinwand platziert. Angeordnet sind
die Worte vor dem Hintergrund eines Baumes, der die
Beständigkeit der Beziehungen symbolisiert, wobei
die oben genannten zentralen Worte den Stamm des
Baumes überschreiten, um auch die Dissonanzen in den
Beziehungen darzustellen.
Keren Pardo und Kathrin Ziemens,
Koordinatorinnen des Kom-Mit-Nadev-Programms

„Once you’ve conquered your past, yo
שכבשת את
can dealתוכל
with,שלך
yourהעבר
future.”
„Once“ברגע
you’v
שכבשת את
להתמודד עם
conquered
your “ברגע
past, ”העתיד
you can
deal wit
” תוכל להתמודד עם העתיד,העבר שלך
your future.”
„Once you’ve conquered your past, you can deal with
your future.”
Dana Semet, Kom-Mit-Nadev volunteer 2011/12
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„Einander die Hand reichen“
“”להושיט את היד אחד לשני
Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein – Emek Hefer

וויטגנשטיין – מועצה מקומית עמק חפר-איגוד הנוער במחוז זיגן

Jugendbegegnung im Kreis Siegen-Wittgenstein, in Bayern und Berlin

 בוואריה וברלין,וויטגנשטיין-מפגש נוער במחוז זיגן
29.07. - 14.08.2011

Der Jugendaustausch zwischen den Kreisen SiegenWittgenstein in Nordrhein-Westfalen und Emek Hefer in
Israel besteht seit 45 Jahren – daraus ist eine reguläre
Partnerschaft auf Kreisebene entstanden. Inhaltlich und
personell ist der Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein
für den Jugendaustausch verantwortlich. Bei den
Programmen gibt es verschiedene Schwerpunkte: Die
gemeinsame Geschichte von Juden und Deutschen, es
wird jedoch auch die jeweilige Geschichte beider Länder
behandelt.
Wir starten unseren meist 16- bis 18-Tage-Austausch
mit einem Wochenende in München und GarmischPartenkirchen und beenden ihn in Berlin. Besonders
wichtig sind der Besuch in der Gedenkstätte
Sachsenhausen und die gemeinsame Gedenkfeier im
Krematorium des ehemaligen Konzentrationslagers.
Zwischen diesen beiden Fahrten verbringen die
israelischen Gäste Zeit in den deutschen Gastfamilien und
lernen den Kreis Siegen-Wittgenstein kennen.
Das Bild steht für das Entstehen von Freundschaften
zwischen den deutschen und israelischen Jugendlichen
während des Deutschlandbesuchs. Der verschwommene

המחוז נורדריין- מדינת,וויטגנשטיין-מפעל חילופי הנוער בין במחוזות זיגן
 שנה; דבר זה יצר ברמה המחוזית45 ווסטפליה ועמק חפר קיים כבר
וויטגנשטיין הנו האחראי לתוכן- איגוד הנוער במחוז זיגן.שותפות קבע
 ההיסטוריה המשותפת: בתוכניות עצמן קיימות נקודות כובד שונות.וביצוע
 אך גם עיסוק בהיסטוריה הנפרדת של כל אחת משתי,של יהודים וגרמנים
.המדינות
 ימים בסוף16-18 אנו נוהגים לפתוח את החילופין המשתרעים על פני
 הביקור באתר.פארטנקירכן ולסיים אותם בברלין-שבוע במינכן ובגרמיש
הזיכרון סקסנהאוזן יחד עם טקס הזיכרון המשותף במשרפות שהיו במחנה
 בין שתי נסיעות אלה שוהים האורחים.הריכוז לשעבר הנם חשובים במיוחד
הישראלים את בקרב המשפחות הגרמניות המארחות ולומדים להכיר את
.וויטגנשטיין-מחוז זיגן
היצירה מציגה את התהוותן של ידידויות בין צעירים ישראלים וגרמנים
 המעבר המעורפל בין שני הדגלים מסמל את.במהלך הביקור בגרמניה
הידידות שהתהוותה בין הצעירים וכן את הידידות המתהוות על ידי כך
 הידיים הבולטות מציגות את רעיון “הגשת הידיים אחד.בין שני העמים
 על הבדים בתמונות הקטנות מציגים הצעירים נקודות בתכנית.”לשני
.לצד היבטי תוכן החשובים עבורם
,אלכסנדר פולקל
וויטגנשטיין-איגוד הנוער במחוז זיגן
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Übergang zwischen den beiden Flaggen symbolisiert die
entstandene Freundschaft zwischen den Jugendlichen
und die daraus entstehende Freundschaft zwischen
beiden Nationen. Die herausstehenden Hände stehen für
das „Sich-einander-die-Hand-reichen”. Auf den kleinen
Leinwänden stellen die Jugendlichen für sie wichtige
Programmpunkte und inhaltliche Aspekte vor.
Alexander Völkel,
Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein

“„Die deutsche und die israelisch
יחדיו
מתמזגים
הישראלי
והדגל
הגרמני
“הדגל
Flagge gehen ineinander über als Symbo
והיחסים החדשים ביןund
 לבריתdie
 כסמלneue
fürישראלים
die Verbundenheit
בחיקן
מחזיקות
יחד
הפועלות
הידיים
.וגרמנים
Beziehungen zwischen Israelis un
משקפים מה שאנחנו
 ומושגים אשרhandelnden
כותרות
Deutschen.
Die ‚gemeinsam
הכחול
הצבע
.החילופין
במהלך
ביחד
חווינו
Hände halten Schlagzeilen und Begriffe
בנוסף
.מסמל את הנאמנות
של
dieהוא
das
wiedergeben,
wasהיריעות
wir währen
מלא
בקונטקסט
שעומד
ונעים
בהיר
צבע
גם
des Austauschs zusammen erlebt haben
„Die deutsche und die israelische Flagge gehen ineinander
über als Symbol für die Verbundenheit und die neuen
Beziehungen zwischen Israelis und Deutschen. Die
‚gemeinsam handelnden’ Hände halten Schlagzeilen
und Begriffe, die das wiedergeben, was wir während
des Austauschs zusammen erlebt haben. Das Blau der
Leinwände steht für die Treue. Außerdem ist es eine
helle und freundliche Farbe, die ganz im Kontrast zu der
schwierigen und grausamen Geschichte Deutschlands
steht.“

Désirée und Lena (17),
Teilnehmerinnen des Jugendaustauschs in
Siegen- Wittgenstein

“הדגל הגרמני והדגל הישראלי מתמזגים יחדיו כסמל לברית והיחסים
 הידיים הפועלות יחד מחזיקות בחיקן.החדשים בין ישראלים וגרמנים
.כותרות ומושגים אשר משקפים מה שאנחנו חווינו ביחד במהלך החילופין
 בנוסף הוא גם צבע בהיר.הצבע הכחול של היריעות מסמל את הנאמנות
”.ונעים שעומד בקונטקסט מלא להיסטוריה הקשה והאכזרית של גרמניה
,)17(  לנה,דזירה
וויטגנשטיין-משתתפות בחילופי הנוער בזיגן

”.להיסטוריה הקשה והאכזרית של גרמניה
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„Mail@more“ “Mail@more”
Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Soziale Arbeit – Sisters of Nazareth High School, Haifa

 חיפה, האגף לעבודה חברתית – בית ספר תיכון נזירות נצרת, וויסבאדן,בירת מדינת המחוז
Jugendbegegnung in Wiesbaden und Berlin

מפגש נוער בוויסבאדן ובברלין
02.05.-11.05.2011

Das Projekt Mail@more des Amtes für Soziale Arbeit und
der Sisters of Nazareth High School besteht seit 2003. Ein
weiterer Kooperationspartner ist die Heinrich-von-KleistHaupt- und Realschule in Wiesbaden. Über ein Schuljahr
hinweg besuchen die Schüler/innen regelmäßig Seminare
zu den Themen Demokratie, Gesellschaft, Identität,
Kulturen, Religionen, Anerkennung, Zivilcourage, Konflikt,
Rassismus, Nationalsozialismus und Holocaust.
An der diesjährigen Begegnung in Wiesbaden und Berlin
nahmen 30 Schülerinnen und Schüler aus Israel und
Deutschland teil. Durch die Teilnahme am Projekt erwarben
die Jugendlichen Fähigkeiten im vorurteilsbewussten
Umgang mit Fremdheit. Die Jugendlichen lernen andere
Formen multiethnischer Gesellschaften mit ihren
spezifischen Bedingungen und Herausforderungen
kennen. Sie waren aufgefordert, sich mit der eigenen
Identität und Herkunft auseinanderzusetzen. Weiterhin
hatte der Erwerb von Medienkompetenz einen großen
Stellenwert, da ein virtueller Austausch über die
gemeinsame Homepage www.wiandyou.de stattfindet.
Neben Besichtigungen und thematischen Vorträgen
waren jugendkulturelle und sportliche Workshops ein
Schwerpunkt unserer Begegnung. Alle Jugendlichen

 מטעם האגף לעבודה חברתית ובית ספר תיכוןMail@more הפרוייקט
 שותף נוסף הנו בית הספר הבסיסי.2003 נזירות נצרת קיים כבר משנת
 במהלך שנת.ובית הספר הריאלי ע”ש היינריך פון קלייסט בוויסבאדן
הלימודים משתתפים התלמידים באופן קבוע בסמינרים העוסקים בנושאים
,לב אזרחי- אומץ, הכרה, דתות, תרבויות, זהות, חברה,דמוקרטיה
. נאציזם ושואה, גזענות,סכסוכים
30 במפגש הנוער שהתקיים השנה בוויסבאדן ובברלין השתתפו
 לרגל יום עבודת, בחודש נובמבר אשתקד.’ ט-תלמידים בכיתות ח’ ו
 הציגו התלמידים,” לגמרי בינלאומית- הנוער הבינלאומי “הסן
בתחילה את הפרוייקט שערכו והכינו נושאים לדף האינטרנט המשותף
 השתתפו התלמידים, בחודש מאי, בהמשך.www.wiandyou.de
.במפגש הנוער בוויסבאדן ובברלין
באמצעות ההשתתפות בפרוייקט אמורים הצעירים לרכוש יכולות וכישורים
 לתרבויות-  מתוך מודעות לדעות קדומות- חברתיים על ידי יצירת גישה
 לצד עיצוב “יכולת תקשורתית” קיימת מטרה חשובה.ואנשים אחרים
- והיא שהצעירים לומדים להכיר צורות אחרות של חברות מולטי,נוספת
.אתניות ועל ידי כך מתמודדים עם זהותם ומוצאם האישי
 הוו סדנאות תרבות הנוער והספורט את,לצד ביקורים והרצאות ענייניות
 בעזרת מילוי ריבועים קטנים התאפשר לצעירים.מרכז הכובד של מפגשנו
. או מה שהרשים אותם במיוחד,להביע את אשר מצא חן בעיניהם במיוחד
 כך נוצר תיעוד מיוחד במינו.התמונות המצויירות הושלמו על ידי תצלומים
...במהלך המפגש
,קוני מיינה
 וויסבאדן,האגף לעבודה חברתית בבירת מדינת המחוז
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konnten das, was ihnen besonders gefiel oder was
sie besonders beeindruckt hatte, in einem der kleinen
Quadrate ausdrücken. Ergänzt wurden die gemalten
Bilder mit Fotos. So entstand im Verlauf der Begegnung
eine Dokumentation der besonderen Art…
Conny Meyne,
Amt für Soziale Arbeit der Landeshauptstadt Wiesbaden

„Ich hab eine Menge mitgenommen
ניסיוןErfahrungen
 צברתי הרבה,המון
“הצלחתי לקבל
hab viele
sammeln
könne
למדתי הרבה
הרבהviel
והיה לי
und vielישראל
Spaßעלgehabt.
Ich.כיף
habe
übe
:הכי חשובaber
.התרבות
הדתdie
 עלReligion
אבל גם
Israel gelernt,
auchועל
über
.כמונוDas
בדיוקAllerwichtigste:
לב שהם תלמידיםIchשמתי
die Kultur.
hab
,הדדי
 כבודSchüler
הרבה עלgenauso
בשיעורים דיברנו
gemerkt,
es sind
wie wi
Im Unterricht haben wir viel über Respek
„Ich hab eine Menge mitgenommen, hab viele
Erfahrungen sammeln können und viel Spaß gehabt. Ich
habe viel über Israel gelernt, aber auch über die Religion,
die Kultur. Das Allerwichtigste: Ich habe gemerkt, es sind
Schüler genauso wie wir. Im Unterricht haben wir viel
über Respekt, Werte, Gleichberechtigung gesprochen. Es
sind ganz einfache Wörter, doch ihr Hintergrund ist groß.
Überlegt mal, allein die Vielfalt dieser Wörter ist riesig!
Wir haben ‚Mindmaps‘ erstellt und dabei festgestellt,
wie viel in solchen Wörtern steckt, aber wie wenig wir
eigentlich darüber wissen. Ich finde, wenn man sich mit
anderen Menschen aus anderen Ländern, verschiedenen
Kulturen treffen möchte, sollte man erst mal viel von
Respekt gehört haben.“ 				

 למדתי הרבה. צברתי הרבה ניסיון והיה לי הרבה כיף,“הצלחתי לקבל המון
 שמתי לב שהם תלמידים: הכי חשוב.על ישראל אבל גם על הדת ועל התרבות
. ערכים ושוויון זכויות, בשיעורים דיברנו הרבה על כבוד הדדי.בדיוק כמונו
 תחשבו עד כמה ענק. אבל הרקע מאחוריהן גדול,אלה מילים פשוטות מאוד
 יצרנו קבוצות מילים של אסוציאציה וראינו.הוא המבחר של המילים האלה
 אבל כמה מעט אנחנו בעצם יודעים,כמה דברים מקופלים במילים כאלה
 גם עם אנשים, אני חושבת כשרוצים להיפגש עם אנשים אחרים.עליהן
. קודם כל צריך ללמוד הרבה על כבוד הדדי,ממדינות ותרבויות אחרות

Mariana (15), Teilnehmerin aus Wiesbaden
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„Musik ist eine Brücke“ “גשר
Naturfreundejugend Bremen – Stadtverwaltung Rosh Ha’ayin

”מוסיקה היא

 ברמן – עיריית ראש העין,נוער חובבי הטבע
Jugendbegegnung in Bremen

מפגש נוער בעיר ברמן

27.06.-06.07.2011

Wenn sich Jugendliche verschiedener Nationalitäten
treffen und zusammen Musik machen, tauschen sie sich in
ihrer innersten und emotionalsten Sprache aus und finden
gemeinsam zueinander, indem sie Sprachbarrieren und
kulturelle Verschiedenheiten überwinden. Sie kommen
einander näher, indem sie die gemeinsamen Schnittpunkte
durch die Musik erleben und feststellen, dass sie Teil einer
gemeinsamen Musikkultur sind.
Bei der deutsch-israelischen Jugendbegegnung in
Bremen stand der Austausch über die Musik als
„Weltsprache“ im Vordergrund. Neben dem Programm
gab es Veranstaltungen zur politischen Bildung, die
z. B. in einem Workshop zum demokratischen Handeln
zum Ausdruck kamen und in verschiedenen städtischen
Exkursionen (z. B. zum jüdischen Leben in Bremen) ihre
Fortsetzung fanden. Der Schwerpunkt lag dabei mehr
in der praktischen, erlebnisorientierten Erkundung als
in theoretisierten Erklärungsversuchen einer deutschjüdischen Vergangenheit. Die Begegnung fand in einem
abschließenden Konzert im Bremer Kulturzentrum
„Schlachthof“ ihren Höhepunkt, wo die Jugendlichen ein
gemeinsames öffentliches Konzert gaben, bei dem ein
Teil des Konzertprogramms zuvor gemeinsam erarbeitet

 הם מחליפים,אשר צעירים ממדינות שונות נפגשים ומנגנים מוסיקה יחדיו
 ובצורה זו מוצאים את דרכם,דעות בשפתם הפנימית והרגשית ביותר
 הם.אחד לשני בכך שהם מתגברים על מחסומי שפות ושוני תרבותי
מתקרבים אחד לשני בכך שהם חווים את נקודות ההשקה המשותפות
. ובאופן זה מהווים חלק מתרבות מוסיקלית משותפת,באמצעות המוסיקה
במסגרת חילופי הנוער ישראל גרמניה בברמן עמד הרעיון של מוסיקה
 לצד התוכנית היו אירועים מתחום החינוך והפוליטיקה.” “שפת העולם-כ
 בסדנה לעשייה דמוקרטית ומצאו את, לדוגמא,אשר באו לידי ביטוי
 נקודת.)המשכם בביקורים עירונים שונים (כגון החיים היהודיים בעיר ברמן
 ולא רק בניסיונות הסבר,הכובד התמקדה בחקירה המעשית והחווייתית
 שיאו של המפגש היה קונצרט במרכז.יהודי-תיאורטיים על עבר גרמני
 שם העלו הצעירים קונצרט משותף שהיה,התרבות “שלאכטהוף” בברמן
. לאחר שיצרו יחדיו חלק מתכנית הקונצרט,פתוח לקהל הרחב
 הם הביעו את התרשמויותיהם,לפני שהצעירים ציירו את התמונה
 שם גם נוצר רעיון הסמליות העוסק במפגש.העיקריות בשיחה משותפת
.של שתי מדינות המושיטות את ידיהן זו לזו באמצעות המוסיקה
, פרידהלם טמה,ינס זינגר
” בית הנוער “בוכטה/  ברמן,נוער חובבי הטבע
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Mit unserem Gemälde wollten wir zeigen,
מעוניינים להציג
 התמונה אנוFreundschaft
“באמצעות
ass Israelis
und Deutsche
 מפני,ידידות
ישראלים וגרמנים
chließen.
Da היוצרים
die junge
Generation
מדיר אנשים
 אינוHerkunft
שהדור הצעירLeute
icht דתם
nachבגיןReligion
oder
. פנימייםsondern
מתמקד בערכים
 אלא,מוצאם
או
usschließt,
den Fokus
auf innere
.לגרמניה
גשר בין
מוסיקה היא
Werteרצינו
legt.
Musikישראל
ist eine
Brücke
zwischen
בין אנשיםund
לחברIsrael.
 יכולהWir
שמוסיקה
להראות
eutschland
wollten
zeigen,
 הדגליםdie
 אתMenschen
 לכן ציירנו.וגרמניה
מישראל
ass Musik
aus Deutschland
„Mit unserem Gemälde wollten wir zeigen, dass Israelis
und Deutsche Freundschaft schließen - da die junge
Generation nicht nach Religion oder Herkunft Leute
ausschließt, sondern den Fokus auf innere Werte legt.
Musik ist eine Brücke zwischen Deutschland und Israel.
Wir wollten zeigen, dass Musik die Menschen aus
Deutschland und Israel zusammenbringen kann. Deshalb
haben wir die Flaggen als Symbol für die Länder gemalt.
Die Gitarre für die Musik und die beiden Hände stehen für
die Verbindung durch die Musik. Durch die Notenlinien
und den Bass wollten wir auch zeigen, dass die Musik dazu
beigetragen hat, dass wir nun so eine gute Beziehung mit
den Israelis haben; dass sich eine Freundschaft gebildet
hat, die weiterhin bestehen bleibt.“

Julie, Stella, Katharina, Oliver und Lara,
Teilnehmer/innen der Jugendbegegnung in Bremen
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“באמצעות התמונה אנו מעוניינים להציג ישראלים וגרמנים היוצרים
 אלא, מפני שהדור הצעיר אינו מדיר אנשים בגין דתם או מוצאם,ידידות
 רצינו. מוסיקה היא גשר בין ישראל לגרמניה.מתמקד בערכים פנימיים
 לכן ציירנו.להראות שמוסיקה יכולה לחבר בין אנשים מישראל וגרמניה
 את הגיטרה המסמלת את המוסיקה ואת,את הדגלים כסמל למדינות
) בעזרת חמשות (קווי תווים.שתי הידיים שהן הקשר באמצעות המוסיקה
ובאס רצינו גם להראות שהמוסיקה תרמה לכך שיחסינו עם הישראלים כל
”. ושנוצרה ידידות שתישאר בהמשך,כך טובים כעת
, לארה, אוליבר, קתרינה, סטלה,יולי
מתנדבים במפגש הנוער בברמן

worden war.
Bevor die Jugendlichen das Bild gemalt haben, haben
sie in einer Gesprächsrunde ihre wichtigsten Eindrücke
wiedergegeben. Hier ist auch die Idee der Symbolhaftigkeit
der Begegnung zweier Staaten entstanden, die sich über
Musik die Hände reichen.
Jens Singer und Friedhelm Temme,
Naturfreundejugend Bremen/Jugendhaus „Buchte“
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„Yalla Yalla“ “יאללה

,”יאללה

Region Hannover – Ohalo College, Katzrin

 מכללת אוהלו קצרין/ אזור האנובר

Jugendbegegnung in Hannover

מפגש נוער בעיר האנובר
03.04.-13.04.2011

Seit 1987 gibt es den einmal jährlich im Wechsel
stattfindenden Austausch von Jugendlichen der
Region Hannover und des Ohalo-Colleges in Katzrin im
nordöstlichen Israel. Dieses College ermöglicht jungen
Israelis eine Berufsausbildung im (sozial-) pädagogischen
Bereich. Neben diesem sozialpädagogischen Schwerpunkt, bei dem z. B. Besuche von Kindergärten mit
verschiedenen pädagogischen Ausrichtungen im
Vordergrund stehen, bilden die Zeit des Nationalsozialismus – insbesondere in der Region Hannover – und
das deutsch-israelische Verhältnis den Schwerpunkt des
Austauschs.
Für uns als Organisatoren des diesjährigen Austauschs
waren es hauptsächlich die vielfältigen Begegnungen
auf der persönlichen Ebene, die die 10 Tage zu einem
besonderen Erlebnis machten. So war z. B. das erste
Aufeinandertreffen einer jungen deutschen Teilnehmerin
mit deren arabischem Gast noch sehr von beiderseitigen
Vorurteilen und Ängsten geprägt. Im Verlauf des
Austauschs entwickelte sich jedoch eine herzliche
Beziehung, die auch ohne viele Worte zu einem tiefen
Verständnis füreinander führte.

-  לסירוגין בגרמניה ובישראל-  מתקיימים מדי שנה1987 מאז שנת
.חילופין של צעירים מאזור האנובר וממכללת אוהלו בצפון מזרח ישראל
-מכללה זו מאפשרת לישראלים צעירים הכשרה מקצועית בתחום החברתי
 אשר מכיל לדוגמא,חינוכי- לצד ההתמקדות באלמנט החברתי.חינוכי
 מהווה תקופת הנאצים,ביקורים בגני ילדים בעלי מגמות חינוכיות שונות
.גרמניה את נקודת הכובד ביחסים-באזור האנובר לצד יחסי ישראל
 הפכו לחווייה מיוחדת אותם, בתור מארגני החילופין בשנה זו,עבורנו
 פגישתה הראשונה של.עשרה ימים של פגישות רבגוניות ברמה האישית
משתתפת גרמניה צעירה עם האורחת הערבייה שלה הייתה עדיין תחת
 אך במהלך החילופין,השפעתן של דעות קדומות ופחדים בשני הצדדים
התפתחו בין שתי המשתתפות יחסים לבביים אשר הובילו להבנה עמוקה
.ביניהן ללא הרבה מילים
, קלאוס בונניג,אנגליקה בלאו
אזור האנובר

Angelika Blau und Claus Bünning,
Region Hannover
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,“התקופה בה שהינו יחדיו אופיינה לעיתים קרובות בביטוי ‘יאללה
 מטבע, אשר להם יש, היינו צריכים להזכיר לישראלים.’יאללה
- את התכונה הגרמנית, התייחסות יותר רגועה לגורם הזמן,הדברים
. דבר שלא תמיד היה קל עבורם,טיפוסית של עמידה בלוח הזמנים
’ יאללה,לכן התברר לכולנו די מהר שנרצה להשתמש בביטוי ‘יאללה
 זהו ביטוי אשר מצביע על צורת ההתמודדות עם ההבדלים.ביצירתנו
 הידיים מסביב. וכן מפני שביטוי זה גם מחבר בינינו,הקיימים בינינו
, כך נוצרה.’! ‘כולנו היינו שם:לביטוי מסמלות את השותפות בינינו
”. יצירה זו על התקופה המשותפת שלנו ביחד,עם הרבה צחוק

„Unsere gemeinsame Zeit wurde häufig durch die
Aussage ‘Yalla, Yalla‘ (deutsch: ‘schnell, schnell‘) geprägt.
Die Israelis – von Natur aus eher etwas entspannter
im Umgang mit Zeit – mussten nämlich immer mal
wieder an die ‚typisch deutsche‘ Tugend Pünktlichkeit
erinnert werden, was für sie nicht immer einfach
war. Daher war uns allen schnell klar, dass wir diesen
Spruch, als Zeichen der lockeren Art mit Unterschieden
umzugehen, auf unserem Kunstwerk haben wollten,
da dies uns miteinander verbindet. Die Hände um den
Spruch sollen unsere Gemeinschaft darstellen: ‚Wir sind
alle dabei gewesen!‘ So entstand unter viel Gelächter
dieses Kunstwerk über unsere gemeinsame Zeit.“
Christina Prinz (21), aus der Region Hannover
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„Sport baut Brücken“ “גשרים

”ספורט בונה

Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e. V. – Dialog Begegnungsstätte, Nachsholim

אנהלט – מרכז חינוך לדיאלוג נחשולים-ארגון נוער הספורט סכסוניה
Jugendbegegnung in Sachsen-Anhalt

אנהלט-מפגש נוער בסכסוניה
10.08.-22.08.2011

Ziel der Begegnung ist es, junge Menschen zu
gemeinsamem Handeln und Lernen zu motivieren und
den jeweils Anderen und dessen Lebensumstände kennen
zu lernen. In einem Klima von Verständnis und Toleranz
werden insbesondere die vielfältigen Facetten des
Sports, aber auch der Kreativität eingesetzt. In unserer
Jugendbegegnung gab es drei gemischte WorkshopGruppen, die insgesamt 4 x für jeweils 2 Stunden tätig
waren:
- In der Dokumentationsgruppe wurden die Ergebnisse
unter www.sportjugend-international.de dokumentiert.
- In der Spielgruppe wurde ein bilinguales Memory-Spiel
entwickelt und hergestellt.
- Die Kreativgruppe gestaltete die Leinwand.
Die Kreativgruppe durchlief dabei die drei „typischen“
Phasen: Einem Brainstorming zu Motiv und Gestaltung
folgte die Auswahl der Techniken / Bilder, am Ende wurde
gemeinsam das Kunstwerk gefertigt. Der Gruppe war es
wichtig, das Begegnungsmotto „Sport baut Brücken“
auch auf der Collage wiederzufinden und damit ein
breites Spektrum sportlicher Aktivitäten darzustellen.
Vielleicht wurden sie dazu von Fotocollagen, die in unserer
Bildungsstätte in Schierke hängen, inspiriert…

 וללמוד,מטרת המפגש היא להמריץ צעירים לפעולה ולימוד משותפים
 באווירה של הבנה וסובלנות ניתן.להכיר את ה”אחר” ואת נסיבות חייו
 אך גם באלה של,לערוך שימוש באפשרויות הרבות והמגוונות של הספורט
 במפגש הנוער שלנו היו שלוש סדנאות מעורבות שהסתכמו.היצירתיות
: ועסקו בפעולות הבאות-  כל אחת משך שעתיים- בארבע פגישות
 בקבוצת התיעוד תיעדו תוצאות בעמוד הבית.www.sportjugend-international.de

.לשוני- בקבוצת המשחקים פיתחו וייצרו משחק זיכרון דו. בקבוצה היצירתית עיצבו את יריעת הבד סיעור מוחות:”הקבוצה היצירתית התנהלה בשלושה מהלכים “טיפוסיים
 ולבסוף, בהמשך בחירת הטכניקות והתמונות,המתייחס לנושא ולעיצוב
 לקבוצה היה חשוב למצוא את שיקוף.ביצוע היצירה על ידי כולם יחדיו
 ובכך לתאר יריעה,’מוטו המפגש “ספורט בונה גשרים” גם בקולאז
 ייתכן שהצעירים קיבלו את השראתם לכך.רחבה של פעילויות ספורטיביות
... אשר תלויים במרכז החינוך שלנו בשירקה,מהקולאז’ים עם הצילומים
,אולף וונדרליך
אנהלט-ארגון נוער הספורט סכסוניה

Ulf Wunderlich,
Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt
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“„Verständigung durch Fußball
”הבנה באמצעות כדורגל“

TSV Seedorf-Sterley - Verein zur Förderung des Mädchen- und Frauenfußballs in Ratzeburg e. V. – Hapoel Sports, Ramat Gan

עמותת ספורט זדורף-שטרליי  -עמותה לקידום כדורגל לילדות ונשים ברטצבורג – ספורט הפועל ,רמת גן
Jugendbegegnung in Salem

מפגש נוער בזאלם
01.07.-07.07.2011

במסגרת מפגש הנוער הגרמני ישראלי שלנו עמד הכדורגל במרכז .שתי
הקבוצות היו קבוצות על טהרת הבנות ,אשר משחקות כדורגל בגרמניה
ובישראל .לצד סיורים בעיר ליבק ,טיולים לגן הטבע שאלזה לאורך הגבול
הפנים-גרמני לשעבר וביקור בקתדראלת רטצבורג ,היה גם משחק
הכדורגל מרכיב חשוב בתכנית .כך נפגשנו לאחר היכרות בערב הראשון
לאימון כדורגל משותף .הנבחרות הורכבו על בסיס מעורב ,כך שבכל אחת
מהן מחצית מהבנות היו ישראליות והמחצית הנוספת בנות גרמניות,
וזאת כדי להגיע להבנה ראשונית .זמן קצר לאחר מכן התקיים משחק
ידידות משותף ברטצבורג שתוצאתו היתה שולית .הבנות הגרמניות שמו
לב ל”ציוד” של האורחות הישראליות :ללא מגיני ברכיים ,ללא גרביים
ארוכות מעל מגיני הרגליים  -ושתי בחורות ערביות ששיחקו עם מטפחת
ראש ומכנסיים ארוכים.
בערב עיצבה הקבוצה יחדיו את יריעת הבד .נושא העיצוב היה נתון
לבחירתן החופשית .התנאי היה שכל שתי בנות ישראליות ושתי בנות
גרמניות יבנו ביחד קבוצה אחת .כל אחת משמונה הקבוצות חשבה על
חלקה בעיצוב יריעת הבד .מהר מאוד הגיעו להסכמה לצייר מעט ולכתוב
יותר  -בגרמנית ,עברית וערבית .הן אני והן השותף הישראלי שלי ,בני
קמינר-ברדיצ’בסקי ,התפלאנו לראות עם איזו התלהבות אפפה את
הבנות .הבנות שקלו יחד כיצד ניתן לתעד את התהוות התמונה וכיצד
ניתן להציג זאת על יריעת הבד .לאחר דיונים קצרים נקבע כי יריעת הבד
תראה כמרכז ההתרחשות או כ”שמש” .התמונות המתעדות את תהליך
התהוות התמונה יוצרות את ה”קרניים” מסביב לטקסט בתמונה; באופן
זה מוסגרה ה”תמונה” על ידי הקבוצה.
ינס-אובה ברודרזן,
עמותת ספורט זדורף-שטרליי ,עמותה לקידום כדורגל לילדות
ונשים ברטצבורג
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Bei unserer deutsch-israelischen Jugendbegegnung
stand der Fußball im Vordergrund. Die beiden Gruppen
waren reine Mädchengruppen, die in Deutschland
und Israel Fußball spielen. Neben Stadttouren durch
die Hansestadt Lübeck, Exkursionen in den Naturpark
„Schaalsee“ an der ehemaligen innerdeutschen Grenze
und einer Besichtigung des Ratzeburger Doms war
daher auch das gemeinsame Fußballspielen ein wichtiger
Bestandteil des Programms. So trafen wir uns nach einem
Kennenlernen am ersten Abend zu einem gemeinsamen
Fußballtraining. Die Mannschaften bestanden jeweils zur
Hälfte aus israelischen und deutschen Mädchen, um eine
erste Verständigung zu erreichen. Bald darauf folgte ein
gemeinsames Freundschaftsspiel in Ratzeburg, bei dem
das Ergebnis zweitrangig war. Den deutschen Mädchen
fiel die „Ausrüstung“ ihrer israelischen Gäste auf: keine
Schienbeinschoner, keine Stutzen – und zwei arabische
Mädchen, die mit Kopftuch und langen Hosen spielten.
Am Abend gestaltete die Gruppe gemeinsam die
Leinwand, das Thema war freigestellt. Die Vorgabe: Je 2
israelische und 2 deutsche Mädchen bildeten gemeinsam
eine Gruppe. Jede der 8 Gruppen überlegte ihren Part
bei der Gestaltung. Schnell war man sich einig, wenig
zu zeichnen, mehr zu schreiben – in Deutsch, Hebräisch

76

und Arabisch. Für mich und auch für meinen israelischen
Partner Beny Kaminer-Bardichevsky war es erstaunlich zu
sehen, mit welchem Eifer die Mädchen dabei waren. Sie
überlegten gemeinsam, wie man die Entstehung des Bildes
dokumentieren und auf die Leinwand bringen könnte.
Nach kurzen Diskussionen stand fest: Die Leinwand sollte
man als Mittelpunkt oder „Sonne“ ansehen. Die Bilder,
die den Entstehungsprozess des Bildes dokumentieren,
bilden die „Strahlen“ rund um den Bildtext. So wird das
„Gemälde“ am Ende von der Gruppe eingerahmt.
Jens-Uwe Brodersen,
TSV Seedorf-Sterley / Verein zur Förderung des
Mädchen- und Frauenfußballs in Ratzeburg e. V.
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”מקצב

הערים“ “„Beats of the Cities

Stadt Frankfurt am Main / Gallus Zentrum - Municipality Tel Aviv-Yafo / Tel Aviv Yaffa Communication Center
עיריית פרנקפורט ע”נ מיין  /מרכז גאלוס  -עיריית תל אביב יפו  /מרכז התקשורת של תל אביב יפו
Jugendbegegnung in Frankfurt und Tel Aviv

מפגש נוער בפרנקפורט ותל אביב
02.01.-09.01.2011

ללכוד בסרט את המקצב של שתי ערים גדולות אלה יחד עם הדברים
המשותפים והשונים ,היתה המטרה של  18צעירים ישראלים-גרמנים –
בהתאם למוטו “המקצב בערים” .הקבוצות הקטנות ,שהורכבו משלושה
צעירים גרמנים ושלושה צעירים ישראלים ,חקרו את שני הכרכים הגדולים
באמצעות מצלמת וידאו ונעזרו על ידי ארבעה מחנכים מתחום התקשורת
בפרנקפורט ותל אביב .הצעירים הציגו האחד לשני את עירם “מתוך
מבטם” ,הגיעו לחילופין אינטנסיביים ,ענו על שאלות וליוו אחד את השני
אל “מחוזותיהם”.
מוסיקה גוברת על מחסומים תרבותיים ,לשוניים ואידיאולוגיים  -כך אומרת
משתתפת אחת בסרט קצר “קולות מפרנקפורט”“ :עבורי מוסיקה היא
חשובה מאוד ,מפני שהיא מחברת אנשים בכל רחבי העולם” .באמצעות
יוטיוב עברה גם שפת התמונות גלובליזציה  -בכל רחבי העולם מכירים
הצעירים את אותם קליפים וסרטונים.
כך ,במהלך חיפושם אחרי תמונות וקולות מתל אביב ומפרנקפורט ,מצאו
הצעירים ביטוי משותף .בסופו של דבר נוצרו שישה סרטים שונים ומעניינים
אשר הוצגו לציבור בשתי הערים בסיום .בנוסף לסדנת הסרטים התקיימו
ביקורים במוזיאון ,הדרכות ,מסיבה אחת ובילויי ערב בשתי המדינות.
נקודת הכובד במפגש היתה ההכשרה התרבותית באמצעות המדיה.
שיטות ההכשרה מקדמות את הארגון העצמי ,את האחריות האישית
בעשייה ודורשות יכולות תקשור ועבודת צוות .היות ולנגד הצעירים עמדה
מטרה משותפת וקונקרטית ,נוצרה תוך זמן קצר קרבה אמיתית והדוקה
במהלך הפעולה המשותפת .בעזרת קרבה זו ניתן היה לחלוק חוויות
מרגשות וכואבות ביותר  -כגון כדי הסיור המודרך בעקבות חלוקי המדרכה
המעידות על גורל היהודים בפרנקפורט.
מרליס דנטר,
יועצת להכשרת נוער בעיר פרנקפורט ע”נ המיין.
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Die Rhythmen der beiden großen Städte mit ihren
Gemeinsamkeiten
und
Unterschieden
filmisch
einzufangen, war die Vision der 18 deutsch-israelischen
Jugendlichen – ganz nach dem Motto: „Beats of the
Cities“. In Kleingruppen von jeweils drei deutschen und
drei israelischen Jugendlichen erforschten sie die beiden
Metropolen mit der Videokamera – unterstützt von
vier MedienpädagogInnen aus Frankfurt und Tel Aviv.
Die Jugendlichen zeigten sich dabei gegenseitig ihre
Stadt mit „ihren Augen“, kamen intensiv in Austausch,
beantworteten Fragen und führten sich gegenseitig zu
„ihren Plätzen“.
Musik überwindet kulturelle, sprachliche und ideologische
Barrieren, sagt eine Teilnehmerin in dem Kurzfilm
„Sounds of Frankfurt“: „Music is very important for
me, because it connects people all over the world”.
– Auch die Bildsprache hat sich mit YouTube globalisiert
weltweit kennen junge Leute die gleichen Videoclips und
Kurzfilme.
So fanden die jungen Leute auf der Suche nach Bildern und
Sounds aus Tel Aviv und Frankfurt einen gemeinsamen
Ausdruck. Am Ende sind sechs unterschiedliche und
interessante Filme entstanden, die zum Abschluss in den
jeweiligen Städten der Öffentlichkeit präsentiert wurden.
Neben dem Film-Workshop gehörten gemeinsame

that fits perfect to my feelings.” “Mus
“Music is a big, big part of my life because
makes connections between people - a
o I think I love it.” “For me, Music is very
part of my life because I´m playing gui
When I´m happy, I´m hearing music, when
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When I´m happy, I´m hearing music, w
people. Everybody loves music. I don’t kno
every time music”. “I think music is im
or it´s happy. “ “Music is very important fo
common between people. Everybody
my life!” “Music is very important to me. N
“Music is very important to
me. No matter how I feel:
There is always a song that
fits perfect to my feelings.”
Friederike (16)

“Music is very important for me. Because
it makes connections between people
- all over the world.”
.
Hen (17)
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“For me, Music is very
important, because it´s always
around me. When I´m happy,
I´m hearing music, when I´m
sad I´m hearing music, so it´s
every time music”.
.
Nabaly (16)

Besuche im Museum, Führungen, eine Party und
entspannte Abende in beiden Ländern dazu.
Schwerpunkt der Begegnung war die kulturelle
Medienbildung.
Ihre
Methoden
fördern
die
Selbstorganisation und eigenverantwortliches Handeln,
erfordern Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit.
Weil die Jugendlichen ein konkretes gemeinsames Ziel
verfolgten, entstanden in kurzer Zeit echte Nähe und
Verbindlichkeit im gemeinsamen Tun. Durch diese Nähe
konnten auch höchst bewegende und schmerzende
Erlebnisse – wie bei der Stolpersteinführung in Frankfurt
– geteilt werden.
Marlies Denter,
Referentin für Jugendbildung der Stadt Frankfurt am
Main
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for me. Because it
“Music
is
very
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it
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all over because
the
world.”
“Music is a big, big
happy.
Music
is
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important,
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life!”
.
itar and I often
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Dolly, (15)
I´m sad I´m hearing music, so it´s every tim
rtant, because it´s always around me.
use it makes something common betwee
when I´m sad I´m hearing music, so it´s
ow.. It fits for our situation - whether it´s sa
mportant because it makes something
or me, because it makes me happy. Music
y loves music. I don’t know.. It fits for
No matter how I feel: There is always a son
“Music is a big, big part of my life
because I´m playing guitar and I
often hear music, so I think I love it.”

Fabian (16)

“I think music is important because it makes something common
between people. Everybody loves music. I don’t know.. It fits for our
situation - whether it´s sad or it´s happy. “
Rami (16)
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”שבילי

זיכרון“ “„Memory Lanes
Stadt Georgsmarienhütte – Stadt Ramat HaSharon

עיריית גיאורגסמרינהוטה – עריית רמת רמת השרון
Jugendbegegnung in Georgsmarienhütte

מפגש נוער בגיאורגסמרינהוטה
01.08.-12. 08.2011

ציון דרך בתוכנית במהלך מפגש הנוער היתה הביקור באתר הזיכרון
אוגוסטה-שאכט ב 2 -באוגוסט  .2011אתר הזיכרון במחנה החינוך-
לעבודה לשעבר הוקם לזכר הקורבנות ולתיעוד מעללי התקופה הנאצית
באזור אוסנאברוק .לאחר ההדרכה באתר ,קיבלו הצעירים דברי מבוא
לפרוייקט .אתר הזיכרון מעוניין לעורר את הזיכרון גם בצורה אמנותית,
וזאת באמצעות תערוכות ותצוגות .התערוכה העכשווית“ ,שבילי זיכרון”,
נוצרה על ידי זוג האמנים רות ודן שומרוני מרמת השרון  -אשר הם עצמם
עוסקים בחילופי נוער מזה שנים .התערוכה מציגה את הביוגרפיה האישית
של משפחת שומרוני ומכוונת לבנות גשרים בין בני אדם מדורות ומוצאים
שונים.
מתוך התייחסות לתערוכה החלו הצעירים בסדנא בנושא “מהו שביל
הזיכרון שלי? מהו הדבר החשוב לי במדינתי?” לשם זה נוצרו זוגות של
צעירים על בסיס אורח-מארח אשר הכינו פוסטר :הצעירים התבקשו להציג
את השונה ואת המשותף ביניהם .התוצאות הוצגו במליאה .כל “זוג” בחר
במרכיב אחד מתוך הפוסטר שהכין ,ומסר אותו לצעירה גרמנית אחת
וישראלית אחת כתרומה מתוך מטרה ששתי צעירות אלה יחד יכינו יצירה
אמנותית משותפת מכל המרכיבים השונים שנמסרו .היצירה המשותפת
שנעשתה על ידי שתי הצעירות הוצגה במסיבת הסיום.
כל אחד מהפוסטרים וכן יריעת הבד כולה מציגים דברים שחשובים לצעירים
בשתי המדינות :כמעט בכל היצירות עומדי יחסי המדינות גרמניה-ישראל
במרכז .בחיפוש כזוגות שמו הצעירים דגש על המשותף ,וכתוצאה מכך
נוצרו פעמים רבות סמלים המעידים על הידידות הגרמנית ישראלית.
מרטינה מולנקאמפ,
עיריית גיאורגסמרינהוטה
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Ein Programmpunkt während der Jugendbegegnung
war der Besuch der Gedenkstätte Augustaschacht am
02. August 2011. Die Gedenkstätte erinnert am Ort des
ehemaligen Arbeitserziehungslagers an die Opfer und
die Zeit des Nationalsozialismus im Osnabrücker Land.
Nach der Führung durch die Gedenkstätte wurden die
Jugendlichen in das Projekt eingeführt. Die Gedenkstätte
will auch künstlerisch erinnern, wozu Ausstellungen
und Installationen beitragen. Zurzeit ist die Ausstellung
„Memory Lane“ des Künstlerpaars Ruth und Dan
Shomroni aus Ramat HaSharon – beide engagieren sich
eit Jahren im Jugendaustausch – zu sehen. Die Ausstellung zeigt die eigene Geschichte der Shomronis und
will Brücken bauen zwischen Menschen unterschiedlicher
Generationen und Herkunft.
In Anlehnung an die Ausstellung begannen die
Jugendlichen einen Workshop zum Thema „Was ist
meine eigene Memory Lane? Was ist mir wichtig in
meinem Land?” Dazu bildeten sie Paare mit ihren
Gastgeschwistern und gestalteten ein Poster:
Unterschiede und Gemeinsamkeiten sollten herausgestellt werden. Die Ergebnisse wurden im Plenum
vorgestellt. Jedes „Paar“ wählte ein Element aus seinem
Poster als Beitrag für das gemeinsame Kunstwerk, das
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von einer deutschen und einer israelischen Jugendlichen
aus allen Elementen gestaltet und schließlich auf der
Abschiedsparty präsentiert wurde.
Die einzelnen Poster und damit auch die Leinwand zeigen
Dinge, die den Jugendlichen in beiden Ländern wichtig sind:
Dabei stehen in fast allen Werken die deutsch-israelischen
Beziehungen im Vordergrund. Die Jugendlichen haben
als „Paare“ mehr nach Gemeinsamkeiten gesucht,
entstanden sind daher oft Symbole der deutschisraelischen Freundschaft.
Martina Möllenkamp,
Stadt Georgsmarienhütte
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between Israel and Germany.”
“We tried to express that Israel and Germany have been
affected and are being affected by each other because of
what happened in WW II. We tried to express the unity
of the countries and the bond we’re trying to create
between them.”

Shira (almost 15), participant of the youth exchange

„The message that I wanted to express in the art work
I did with Mona (the girl, I lived at) was that Israel and
Germany are not so different, in fact in some ways they
are very alike. The general idea behind the art work was
to show the love and friendship between Israel and
Germany.”
Tamar (15), participant of the youth exchange
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„We love friends“ “We love friends”
Stadt Halver – Hora Aviv Pardess Hanna-Karkur

 כרכור- עיריית הלוור – הורה אביב פרדס חנה

Jugendbegegnung in Pardess Hanna-Karkur

 כרכור- מפגש נוער בפרדס חנה
24.10.-06.11.2011

Seit 1989 besteht eine intensive Freundschaft zwischen
dem Arbeitskreis Deutsch-Israelischer Dialog in der
Stadt Halver und der Folkloretanzgruppe Hora Aviv
Pardess Hanna-Karkur in Israel. Hora Aviv ist ein soziales
Projekt, das die Integration junger, neueingewanderter
Jugendlicher nach Israel fördert. In den letzten Jahren
fanden zahlreiche Jugendbegegnungen statt. Von der
israelischen Seite kommt stets eine Tanzgruppe aus
Jugendlichen im Alter von 14-18 Jahren nach Halver,
die während ihres Aufenthalts an verschiedenen Orten
auftreten. Von deutscher Seite fahren interessierte
Jugendliche mit, die bereits Gastgeber für die israelischen
Jugendlichen waren oder es im darauffolgenden Jahr
werden möchten.
Der Satz „We love friends“ drückt mit den Flaggen im
Herzen unseren Wunsch nach Freundschaft zwischen
Israel, Palästina und Deutschland aus. Die Verbindung
unterschiedlicher Kulturen wird durch die Hände und
die Tänzer in israelischen und arabischen Kostümen
symbolisiert. Rechts unten stehen typische Gerichte – der
Unterschied ist gar nicht so groß…Links oben sieht man
die Klagemauer, das „Wahrzeichen“ Israels: Auf unseren
„Wunschzetteln“ haben wir im Vorfeld die Wünsche und
Erwartungen an unseren Austausch formuliert…

 קיימת ידידות אמיצה בין קבוצת העבודה ‘דיאלוג1989 מאז שנת
ישראלי’ בעיר הלוור לבין קבוצת ריקודי העם ‘הורה אביב פרדס-גרמני
 הורה אביב הנו פרוייקט חברתי אשר מקדם את. כרכור’ בישראל- חנה
 בשנים האחרונות התקיימו מפגשי נוער.האינטגרציה של עולים צעירים
 מן הצד הישראלי מגיעה תמיד לעיר הלוור קבוצת ריקוד המורכבת.רבים
. אשר במשך שהותם מופיעים במקומות שונים,14-18 מצעירים בגילאים
אל הקבוצה מצטרפים צעירים גרמנים אשר בעבר כבר אירחו צעירים
.מישראל או כאלה המעוניינים לארח בשנה הבאה
” את רצוננוWe love friends“ עם הדגלים בלבבות מביע המשפט
 הידיים והרקדנים בלבוש ישראלי. פלסטינה וגרמניה,לידידות בין ישראל
 מצד ימין למטה רואים.וערבי מסמלים את הקשר בין תרבויות שונות
 מצד שמאל למעלה רואים את... ההבדל אינו כה גדול- מאכלים טיפוסיים
 על “פתקי המשאלה” ניסחנו. שהוא סימנה המובהק של ישראל,הכותל
...לפני כן את רצונותינו וציפיותינו לחילופין
,אנדריאה רייך
עיריית הלוור

Andrea Reich,
Stadt Halver
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„Kulturelle Erfahrungen sammeln · Freundschaften
schließen · Die Bibel entdecken · Entspannung vom Alltag
· Freunde aus dem letzten Jahr wiedersehen · Eine ganz
andere Welt entdecken · Viel über das Land und seine
Geschichte erfahren · Ein wenig die Sprache lernen ·
Einblick in eine andere Kultur und in andere Traditionen
bekommen · Spaß bei allen Aktivitäten · Selbst erleben,
wie die Menschen entlang der Mauer zwischen Israel und
dem Westjordanland leben · Freundschaften schließen,
die über Grenzen reichen und über Jahre halten · Eigene
Erfahrungen machen mit sensiblen Themen · Den Wurzeln
der drei großen Weltreligionen auf den Grund gehen ·
Horizonterweiterung“

“לצבור חוויות תרבותיות • ליצור חברויות • לגלות את התנ”ך
יום • לראות חברים מן השנה שעברה • לגלות עולם-• להירגע מהיום
אחר לגמרי • ללמוד הרבה על המדינה ותולדותיה • ללמוד מעט מן
השפה • להתרשם מתרבות אחרת וממסורות אחרות • לכייף בכל
הפעילויות • לחוות כיצד האנשים גרים לאורך גדר ההפרדה בין ישראל
והגדה המערבית • ליצור חברויות אשר חוצות גבולות ונשמרות על פני
שנים • לצבור חוויות אישיות בנושאים רגישים • לחקור את שורשי
”שלוש הדתות הגדולות בעולם • להרחיב את האופק
, יונס, וונסה, פרדי,דניז, מרווין, קטי, חנה, בורקהרד, טורבן, ג’ניפר,סאם
, אנדריאה, באטה, קתי, לנה, אלמוט, טסה, מרינה, מונה, יסמין,ליזה

Sam, Jennifer, Thorben, Burghard, Hannah, Kati, Marvin,
Denise, Freddy, Vanessa, Jonas, Lisa, Jasmin, Mona,
Marina, Tessa, Almut, Lena, Kathi, Beate und Andrea
Teilnehmer/innen am Jugendaustausch
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”זיכרו את

העבר“ “„Remember the Past
Stadt Speyer – Ginsburg Ha’Oren High School, Yavne

עיריית שפאייר – בית ספר תיכון גינסבורג ,יבנה
Jugendbegegnung in Speyer

מפגש נוער בשפאייר
11. 10.- 23.10.2011

“זכרונות טובים” מביא עימו חזרה למולדתו בישראל אורי בן ה,16 -
המשתתף בחילופי הנוער המתקיימים מאז  1998בין העיר שפאייר לבין
בית ספר תיכון האורן ע”ש גינסבורג ביבנה .לאחר המפגש מסכימים
הגרמנים והישראלים כי החוויות שחוו יחד בפרויקט “זיכרו את העבר”
קרבו אותם וחיזקו את יחסיהם.
כיצד יכול להצליח מפגש עם עבר שהוא כואב לשני הצדדים ,כדי שיהפוך
לפעולה משותפת ולפרספקטיבה חיובית בעתיד? עבורנו המפתח הוא
המונח “ביחד”.
בתחילה ,עוד בתקופת ההכנה לביקור ,ניקו הצעירים הגרמנים ביחד את
אבן הזיכרון לקורבנות היהודים בשפאייר .אחר כך ,ביחד עם השותפים
הישראלים הפך המושג “זיכרון” למשהו חי ,וכך ביחד הקשיבו והגיעו
לשיחה על השלכות השואה במשפחות המשתתפים .ביחד הכינו וערכו
הצעירים את טקס הזיכרון במחנה הריכוז לשעבר שטרוטהוף .ביחד הם
הגיעו פעם נוספת אל אבן-הזיכרון בשפאייר ,יצקו עליה מים והניחו עליה
חלוקי אבן ,אותן הביאו מהמחנה שטרוטהוף .בשלב זה שינו האבנים את
יעודן :מנטל העבר הפכו האבנים לאבני זיכרון כדי להוות  -לבסוף  -חומר
בנייה של עתיד משותף.
ביחד יצרו הצעירים בשלב האחרון תמונה זו שמכילה את שלבי הדרך.
צילומי שחור-לבן ,שהנם צילומים מפורטים של אבן הזיכרון  ,צוירו
בצבע בעבודה משותפת של זוגות ,כאשר בחלק מהמקרים צוירו בעזרת
האצבעות בלבד .לאחר מכן חוברו התמונות כסמלי העבר וההווה; עבור
העתיד ,לעומת זאת ,מוצג על ידי מסגרת צבעונית המציגה את כל
המשאלות וכל התוכניות המעשיות של הצעירים.
מרים בת ה 15 -מנסחת את סיכומה האישי במילים הבאות“ :חילופין
אלו מחברים יותר מאשר סתם לחבר בין שתי מדינות; מחברת אותנו
היסטוריה מן העבר שכלל לא היתה קלה ,אך חילופין אלה מהווים בכל זאת
סימן לשלום ועתיד מוצלח”.
סיליה זוטרלין ,מנהלת מפגש שפאייר
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‚Memories, good memories’ bringt der 16-jährige Ori,
Teilnehmer des seit 1998 bestehenden Jugendaustauschs
der Stadt Speyer mit der Ginsburg Ha’Oren Highschool
in Yavne, zurück in seine israelische Heimat. Deutsche
und Israelis sind sich nach der Begegnung einig, dass
sie die gemeinsam gemachten Erfahrungen, besonders
im Projekt “Remember the past”, mehr als in anderen
Austauschen zusammengebracht und ihre Beziehung
gestärkt hätten.
Wie kann es gelingen, dass die Begegnung mit der für
beide Seiten schmerzhaften Vergangenheit zu einem
gemeinsamen Handeln, zu einer positiven Perspektive
für die Zukunft wird? – Der Schlüssel liegt für uns im Wort
gemeinsam.
Gemeinsam haben zunächst die deutschen Jugendlichen
in der Vorbereitung den Gedenkstein für die jüdischen
Opfer in Speyer geputzt. Gemeinsam mit ihren
israelischen Partnern haben sie den Begriff Erinnerung
mit Leben gefüllt, haben zugehört und sind ins Gespräch
gekommen über die Auswirkungen der Shoa in den
Familien der Teilnehmer. Gemeinsam haben sie eine
Gedenkfeier für die jüdischen Opfer im ehemaligen KZ
Struthof vorbereitet und gestaltet. Gemeinsam haben
sie den Gedenkstein in Speyer noch einmal besucht,
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mit Wasser übergossen und Steine niedergelegt, die
sie in Struthof gesammelt hatten. Hier verwandelten
sich die Steine: aus der Last der Vergangenheit wurden
Steine der Erinnerung, um schließlich zum Baumaterial
einer gemeinsamen Zukunft zu werden. Gemeinsam
gestalteten die Jugendlichen in einem letzten Schritt
dieses Bild, das alle gemeinsamen Schritte des Weges in
sich trägt. Schwarz-Weiß-Fotographien, Detailaufnahmen
des Gedenksteins, wurden in Partnerarbeit – teilweise
nur mit den Fingern – bemalt und zusammengefügt als
Symbole für die Vergangenheit und Gegenwart; für die
Zukunft steht dagegen der farbenfrohe Rahmen mit den
Wünschen und konkreten Vorhaben der Jugendlichen.
Das persönliche Fazit der 15-jährigen Miriam fasst
dies noch einmal in Worte: „Dieser Austausch
verbindet mehr als zwei Länder; uns verbindet eine
Geschichte in der Vergangenheit, die keinesfalls
schön war. Jedoch ist dadurch dieser Austausch ein
Symbol für den Frieden und eine gelungene Zukunft.“
					
					Celia Sütterlin,
			
Begegnungsleiterin Speyer
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„Alles Leben ist Begegnung“ “מפגש

”כל החיים הם

Deutsche und israelische Freiwillige am P. Rutenberg Institute for Education in Haifa, 2011

2011 , רוטנברג לחינוך הנוער בחיפה.מתנדבים ומתנדבות ישראלים וגרמנים במכון פ

Das P. Rutenberg Institute ist ein anerkanntes Institut in
der internationalen Zusammenarbeit. Es liegt auf dem
Karmel-Berg, mit einem Blick auf die Bahai-Gärten und
die Deutsche Kolonie. Umrahmt von alten Bäumen und
Blumen bietet das Beit Rutenberg seinen Besucher/innen
eine pastorale Atmosphäre.
Die deutsche Abteilung des Beit Rutenberg existiert seit
etwa 50 Jahren – etwas länger als die diplomatischen
Beziehungen zwischen Israel und Deutschland bestehen.
Die Arbeit der Abteilung ist vielfältig. Sie umfasst
Austauschprogramme zwischen Deutschen und Israelis
auf unterschiedlichen Ebenen, wie beispielsweise mit
Universitäten, Schulen, Vereinen oder Kirchen. Unser
Schwerpunkt liegt dabei auf der Arbeit mit deutschen
Freiwilligen. Wir bieten u.a. Seminare zu verschiedenen
Themen an, wie zum Beispiel „Zivildienst und Armee
in Israel”, „Shoah”, „Ethnische Gruppen in Israel”
oder „Judentum und Kabbalah”. Zu den Seminaren
werden Vorträge, Workshops und auch dazugehörige
Tagesausflüge angeboten, um die Themen anschaulich
zu vermitteln. Darüber hinaus gibt es in den Seminaren
sowie in weiteren Veranstaltungen viele Gelegenheiten,
junge Israelis kennenzulernen und sich auszutauschen.
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung”, sagte Martin
Buber einmal – danach richten wir unsere Arbeit aus.
Silvi Behm,
Leiterin der Deutschen Abteilung
am Rutenberg Institute, Haifa

 המכון נמצא על.בית רוטנברג הנו מכון מוכר לשיתוף פעולה בינלאומי
, המכון.הר הכרמל ממנו נשקפים הגנים הבהאיים והמושבה הגרמנית
 מציע אווירה פסטוראלית למבקרים,אשר מוקף בעצים עתיקים ופרחים
.ומבקרות
 שנה – מעט יותר50 המחלקה הגרמנית של בית רוטנברג קיימת כבר
.
.מפרק הזמן בו נקשרו ביחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה
עבודת המחלקה הנה רבגונית; היא מקיפה תוכניות חילופין בין ישראלים
, בתי ספר,וגרמנים ברמות שונות כגון חילופין עם אוניברסיטאות
.
.עמותות וכנסיות
 אנו מציעים.נקודת הכובד שלנו מתמקדת בעבודה עם מתנדבים גרמנים
,” “שואה,”סמינרים בנושאים שונים כגון “צבא ושירות לאומי בישראל
 לצד הסמינרים מוצעת שורה.’ “יהדות וקבלה” וכו,”“קבוצות אתניות
 סדנאות וגם טיולים יומיים מתאימים כדי להמחיש את,של הרצאות
 בסמינרים נקרות הזדמנויות רבות להכיר, בנוסף.הנושאים באופן מעשי
.ישראלים צעירים לצורך החלפת דעות עימם
-  אמר מרטין בובר בזמנו,”“כל הדברים החשובים בחיים הם מפגש
.ובהתאם לכך אנו עורכים את עבודתנו
,סילבי באם
 חיפה,מנהלת המחלקה הגרמנית בבית רוטנברג
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„ ‚Schließt die Augen, entspannt un
denkt darüber nach, was für euch Einigke
פירוש
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עצמכם
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.גרמנית-שראלית
Kunstwerk. In einer Runde wurden di
אשר
,יחידים
אינדיבידואלים
:אחד
כל
של
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eigenen Gedanken vorgestellt: Einzeln
השורש
;העמים
בין
הקשר
;השני
את
אחד
שלימים
Individuen, die sich gegenseitig ergänzen
שמתאחדים
שונים
צבעים
;האדם
בני
לכל
משותף
die Verbindung von Nationen; di
הדברים
במהלך
.הבד
על
בהמשך
הונצח
זאת
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gemeinsame Wurzel aller Menschen; sic
אישיות-אינדיבידואליות
מחשבות
אותן
מתוך
תפתחה
vereinende, unterschiedliche Farben – a
„ ‚Schließt die Augen, entspannt und denkt darüber
nach, was für euch Einigkeit bedeutet.‘ Mit diesen
Worten begann die in Haifa lebende Künstlerin Aviva
Shemer das israelische und deutsche Kunstwerk. In einer
Runde wurden die eigenen Gedanken vorgestellt:
Einzelne Individuen, die sich gegenseitig ergänzen; die
Verbindung von Nationen; die gemeinsame Wurzel aller
Menschen; sich vereinende, unterschiedliche Farben –
all dies wurde anschließend auf der Leinwand verewigt.
Hierbei entwickelte sich aus den einzelnen, individuellen
Gedanken eine Gruppendynamik und die Gedanken
verschmolzen in leuchtenden Farben auf der Leinwand.“

Gal, Peter, Katharina, Racheli, Adi & Philipp,
Freiwillige aus den Volontärsseminaren am Beit
Rutenberg

 שחררו עצמכם וחישבו מהו פירוש המושג אחדות,“’עיצמו את עיניכם
, אמנית המתגוררת בחיפה, במילים אלה פתחה חביבה שמר.’עבורכם
 בסיבוב אחד הוצגו המחשבות.גרמנית-את היצירה המשותפת הישראלית
 אשר משלימים אחד את, אינדיבידואלים יחידים:האישיות של כל אחד
השני; הקשר בין העמים; השורש המשותף לכל בני האדם; צבעים שונים
 במהלך הדברים התפתחה. כל זאת הונצח בהמשך על הבד- שמתאחדים
 וכך,אישיות דינמיקה קבוצתית-מתוך אותן מחשבות אינדיבידואליות
”.התמזגו המחשבות בצבעים זוהרים על פני הבד
, עדי ופיליפ, רחלי, קתרינה, פטר,גל

 וכך התמזגו המחשבות בצבעים,נמיקה קבוצתית
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„Wasser – ein Lebenselement“
“”מים – יסוד של חיים
Volleyballregionalkader Paderborn – Hapoel Misgav

עתודה מחוזית לכדורעף פאדרבורן – הפועל משגב
Jugendbegegnung in Paderborn

מפגש נוער בפאדרבורן
20.08.-29.08.2011

Das Thema unseres deutsch-israelischen Jugendaustauschs in Paderborn lautete „Wasser – ein
Lebenselement“. In beiden Ländern hat Wasser eine
große Bedeutung. Beide Länder verfügen allerdings auch
über ganz unterschiedliche Versorgungsbedingungen.
Die Mädchen haben in den deutschen Gastfamilien
die Herkunft des Trinkwassers sowie seine Nutzung
erkundet und mit ihren Partnern ausgetauscht. Mit einem
Geo-Caching sind die Teilnehmerinnen in gemischten
Gruppen auf Schatzsuche in der Paderborner Innenstadt
gegangen, wo unter dem Domplatz mit der Pader der
kürzeste Fluss Deutschlands mit seinen verschiedenen
Armen entspringt. In anschließenden Recherchen
daheim am Computer haben sie den Weg des PaderWassers und seine Nutzung weiterverfolgt. Als
Höhepunkt des Programmthemas besuchte die
Gruppe die Aabachtalsperre bei Bad Wünnenberg,
Trinkwasserspeicher für eine große Region. Die Mädchen
erfuhren von der Aufbereitung des Wassers, seiner
Weiterleitung in viele Städte und der Bewirtschaftung
des Speicher-Kontingents. Sie erkundeten die Stollen
unter der Talsperre. Als Abschlussphase diskutierten die
Mädchen Möglichkeiten des Wassersparens in beiden
Ländern und machten konkrete Vorschläge für ihr
Zuhause.

ישראלי מטעמנו בפאדרבורן היה “מים-הנושא של חילופי הנוער הגרמני
 יחד. בשתי המדינות מייחסים למים משמעות רבה.”– יסוד של חיים
 הבנות. בשתי המדינות מקורות המים ואספקתם שונים לחלוטין,עם זאת
חקרו במשפחות המארחות בגרמניה את מקור מי השתייה וכן את השימוש
Geo-Cashing - עם משחק ה.בהם והחליפו על כך דעות עם שותפותיהן
הלכו המשתתפות בקבוצות מעורבות לחיפוש אוצר במרכז העיר של
-  שהוא, מקום בו מפכה נהר הפאדר מתחת לכיכר הקתדראלה,פאדרבורן
, בבית מול המחשב, לאחר מכן. הנהר הקצר ביותר בגרמניה- על כל יובליו
 שיא התוכנית היה ביקור.הן עקבו אחרי מי הפאדר והשימוש שנעשה בהם
 סכר,ויננברג-) באזור באדAabachtalsperre( הקבוצה בסכר ארבך
, הבנות שמעו על עיבוד המים.המשמש ככלי קיבול למי שתייה לאזור גדול
 הן חקרו את.הזרמתם לערים רבות ותפעול משק הקיבולת והזרמת המים
 בשלב הסיום דנו הבנות באפשרויות חיסכון במים.הניקבות מתחת לסכר
.בשתי המדינות והעלו הצעות מעשיות עבור המקום בו הן גרות

 מן האוויר דומה סכר ארבך לתמנון.במרכז היצירה עומדת צורתו של הסכר
 תפקידן של הבנות היה. אשר שולח את זרועותיו אל כל הסביבה,או דיונון
 בתחילה ציירו הבנות את היצורים.להכניס למים יצורים כך שיופיעו בתמונה
 שני הדגלים הלאומיים.כסקיצה על נייר ואחר כך העבירו אותם אל הבד
 דבר זה הצביע על חוסר.שולבו לתוך היצירה בתור סמלים לנושא המשותף
,המידע של כמה מהמשתתפות ביחס לסדר מיקום הצבעים בדגל הגרמני
.וכך התפתח לו דיון על משמעותם של צבעים וסמלים לאומיים
		
,קרל פינקה
 עתודה מחוזית לכדורעף פאדרבורן,מדריך המפגש
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Das Kunstwerk stellt die Form des Wasser-Reservoirs ins
Zentrum. Die Aabachtalsperre gleicht aus der Luft einem
Kraken oder Tintenfisch, der seine Arme in die Umgebung
streckt. Wasser-Lebewesen sollten in das Bild eingefügt
werden. Die Mädchen zeichneten sie als Entwürfe
zunächst auf Papier und übertrugen diese dann auf die
Leinwand. Integriert in das Werk wurden die beiden
Nationalflaggen als Symbole für das gemeinsame Thema.
Diese zeigen auch die unzureichenden Kenntnisse einiger
Teilnehmerinnen über die Farbfolge in der DeutschlandFahne, woraus sich eine Diskussion über die Bedeutung
von nationalen Farben und Symbolen entwickelte.
Karl Finke,
Volleyballregionalkader Paderborn
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 אשר,לאורחתwar
האזור
הצגתיalsכאשר
Begegnung
fürאתmich,
ich meine
 כיוון.מכל העצים והאגמיםdie
כל כךGegend
 התלהבהgezeig
Austauschpartnerin
שתינו את
ציירנו
,כולנוbegeistert
שהמים מחברים בין
habe
und sie
ganz
von den viele
.”במים
התמנון
Bäumen und Seen
war.השוחה
Da das
Wasser un
(  קלרה דמקהverbindet, haben wir d
alle)14
miteinander
 הרגע המיוחד ביותר במפגש היה כאשר הצגתי את האזור,“עבורי
 כיוון שהמים. אשר התלהבה כל כך מכל העצים והאגמים,לאורחת
.” ציירנו שתינו את התמנון השוחה במים,מחברים בין כולנו
)14( קלרה דמקה

„Ein besonderer Moment der Begegnung war für mich,
als ich meiner Austauschpartnerin die Gegend gezeigt
habe und sie ganz begeistert von den vielen Bäumen und
Seen war. Da das Wasser uns alle miteinander verbindet,
haben wir die im Wasser schwimmende Krake gemalt.“
Clara Damke (14)
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!פועלים יחד
ישראלי-תערוכה עם תמונות ממפגשי נוער גרמני
 בדצמבר20- בנומבמבר ועד ה9-ה
בבית העירייה העתיק של וויטנברג

:המוציא לאור
ישראל- מרכז תיאום לחילופי נוער גרמניה-קונאקט
 קריסטינה מהלר:אחראית
 סנדרה פז’רי:ריכוז הפרויקט ועריכה
 אלכסנדר מאן:תרגום
 נילי שני | אנסוף וובדיזיין:עיצוב הקטלוג
 דפוס פריימליין | ברלין:דפוס
.
:הצילומים
-) | ינס96 ) | בית רוטנברג (ע”מ68 אלכסנדרה באדקה (ע”מ
) | דורינה17 ,16 ) | אינגו קרל (ע”מ77 ,76 אובה ברודרזן (ע”מ
) | ארכיון מועצת תנועות הנוער בישראל (ע”מ65 ,64 דיזינג (ע”מ
) | יורג48 ) | חיים גליקמן (ע”מ100 ) | קרל פינקה (ע”מ13 ,12
 משמאל) | סמי קנגאס80 ) | זבינה הופמן (ע”מ81 היין (ע”מ
) | קתרינה קושה (ע”מ53 ,52 מתנדב (ע”מ-) | קום44 (ע”מ
) | מרטינה60 ) | קוני מיינה (ע”מ36 ) | רחל הפטר (ע”מ96
| ) מימין80 יפו (ע”מ-) | עיריית תל אביב84 מולנקאמפ (ע”מ
) כריסטינה שוסטר88 ) | אנדריאה רייך (ע”מ24 דיאנה פול (ע”מ
)73 ,72 אנהלט (ע”מ-) | ארגון נוער הספורט סכסוניה29 ,28 (ע”מ
) פרנציסקה21 ,20 ) | ליאה שטיינר (ע”מ96 | פטר שפרנגר (ע”מ
,5 ,4 ) רות צונץ (ע”מ33 ,32 ) | אינגו וולמן (ע”מ92 וובר (ע”מ

,62 ,58 ,54 ,50 ,46 ,42 ,38 ,34 ,30 ,26 ,25 ,22 ,18 ,14 ,10
)98 ,94 ,90 ,86 ,82 ,78 ,74 ,70 ,66

D

ank

Unser großer Dank gilt
… unseren Projektpartner/innen in Deutschland und
Israel, ohne deren Engagement die Ausstellung nicht
zustande gekommen wäre, insbesondere:
Naftali Dery, Shlomit Ronen-Livne, Jochen Rummenhöller,
Claudia Zurel | Ingo Carl, Ruth Robinson, Simona
Silberwasser | Gunnar Grüttner, Noa Cahana-Buskila |
Silke Polster, Christian Rebs, Meyrav Kopito | Michael
Krebs, Christina Schuster, Ita Keren | Ingo Wellmann, Dr.
Edgar Noff | Gerold Maelzer, Dwora Kurzweil | Bettina
Dettendorfer, Edna Seidmann, Dr. Hassan Yusef, Ori
Shapira, Anter Hino | Susanne Siegel, Stefanie Schmidt,
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Scheffermann | Keren Pardo, Kathrin Ziemens | Alexander
Völkel, Enav Yogev | Conny Meyne, Haifa Najjar, Nancy
Glyanos | Jens Singer, Friedhelm Temme, Aya Mazoz
| Angelika Blau, Claus Bünning, Dr. Matthias Gleitze,
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Brodersen, Beny Kaminer-Bardichevsky | Marlies Denter,
Sabine Hoffmann, Jörg Hein, Oded Haim Bajayo, Dorit
Har’el | Martina Möllenkamp, Michal Menkes | Andrea
Reich, Yoni Hakimi, Gazit Yarden-Sela | Celia Sütterlin,
Sara Laufer | Silvi Behm | Karl Finke, Shlomi Tahan
… den deutschen und israelischen Jugendlichen, die mit
viel Kreativität und Ideen die Kunstwerke gestalteten
… sowie Hannelore Bergholz, event:technik Wittenberg,
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Krämer, Martina Müller, Eckhard Naumann, Alf
Opitz, Walentina Wachtel und allen Mitwirkenden
und Unterstützer/innen, die dieses Projekt mit ihrem
Engagement ermöglicht und umgesetzt haben.
© 2012 ConAct – Koordinierungszentrum
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תודותינו הרבות נתונות ל
שותפינו לפרויקט בגרמניה ובישראל אשר ללא תרומתם לא הייתה...
:התערוכה מתקיימת ובמיוחד תודתינו ל
 קלאודיה צורל, יוכן רומנהולר,ליבנה- שלומית רונן,נפתלי דרעי
, סימונה זילברוואסר | גונאר גרוטנר, רות רובינזון,| אינגו קרל
 מירב קופיטו, כריסטיאן רבס,בוסקילה | זילקה פולסטר-נועה חנה
 ד”ר, איטה קרן | אינגו וולמן, כריסטינה שוסטר,| מיכאל קרבס
, דבורה קורצווייל | בטינה דטנדורפר,אדגר נוף | גרולד מלצר
 אנטר הינו | זוזאנה, אורי שפירא, ד”ר חסן יוסף,עדנה זיידמן
 ריכרד, ניר צרניאק | קרולינה הוהן, שטפאני שמידט,זיגל
 קתרין צימנס | אלכסנדר, ערן שפרמן | קרן פרדו,קאנייווסקי
 ננסי גליאנוס | ינס, חיפה נאג’אר, עינב יוגב | קוני מיינה,וולקל
, קלאוס בונינג, איה מזוז | אנגליקה בלאו, פרידהלם טמה,זינגר
 ורדית תדהר, יהודית הדרי | אולף וונדרליך,ד”ר מתיאס גלייצה
, בני קמינר ברדיצ’בסקי | מארליס דנטר,אובה ברודרזון-| ינס
 דורית הראל | מרטינה,בג’איו- עודד חיים, יורג היין,זבינה הופמן
| סלע- גזית ירדן, יוני חכימי, מיכל מנקס | אנדראה רייך,מולנקאמפ
 שלומי טהן, שרה לאופר | סילבי באם | קרל פינקה,סיליה סוטרלין
לנוער הגרמני והישראלי שעם הרבה יצירתיות ורעיונות יצר את...
עבודות האמנות
 ד”ר תומאס,טכניק וויטנברג: איבנט,וכן להנלורה ברגהולץ...
, מרטינה מולר, ברברה קרמר, יודית קל, שמרית הרטל,פייסט
ה/ וולנטינה וואכטל ולכל מי שהשתתף, אלף אופיץ,אקהארד נאומן
.בפרויקט וכל מי שתמכו בו ואפשרו את קיומו
ישראל- מרכז תיאום לחילופי נוער גרמניה- קונאקט2012 ©
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Das Projekt „Gemeinsam Handeln!“ und diese Veröffentlichung
wurden gefördert durch das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und
Jugendplans des Bundes für den deutsch-israelischen
Jugendaustausch.
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הפרויקט “פועלים יחד” וכן קטלוג זה מומנו ע”י המשרד לענייני
 נשים ונוער בכספים של תכנית הילדים והנוער של, גמלאים,משפחה
.ישראלי-המחלקה הממשלתית לחילופי נוער גרמני

