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פרופ' דורון קיזל
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Moving Moments connecting for Life..
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פתח דבר
פרופ' דורון קיזל
 50שנים .לא יותר ולא פחות 50 .זה מספר
שזוכרים בקלות ,מספר שקל להכפילו .יחסים
שנמשכים  50שנה אפשר לתאר במצפון שקט
כיציבים ,ואפילו כמעוררים קנאה .הנושא כאן
הוא יחסים בין שתי מדינות ,יחסים השונים
בתכלית מיחסים בין מדינתיים מקובלים.
מדובר כאן דווקא על התקרבות הדדית
בין אנשים בעלי עולמות מנוגדים לחלוטין,
התקרבות הלובשת את צורתם של מוסדות
מדינה ופועלת בחסות המדינות.
בעוד שבחברה הישראלית אחרי הטראומה
של השואה היה ניסיון למצוא משמעות וזהות
במדינה יהודית ,חברי הרפובליקה הפדרלית
של גרמניה החלו לעשות עבודת ניקוי חיצונית
ופנימית .בסיטואציה כזאת לא רק שאי אפשר
לחשוב על יחסים ,אלא עצם המחשבה על
האחר מעוררת בצד האחד בהלה ואבל ובצד
האחר בושה או דחיית אשמה .בקיצור ,הדעה
הרווחת או אפילו השלטת לפני חמישה
עשורים היתה שמזה כבר לא ייצא שום דבר .אך
אז הגיעו בעלי החזון פורצי הדרך ,שיצאו נגד
השיתוק התבוסתני שאחז את שתי החברות
והעזו לעשות את הבלתי אפשרי .אלה דיברו על
גרמניה אחרת ובכך התכוונו לומר שהבינו דבר
מה ,ואלה הצהירו על נכונותם להתגאות בפני
כולם במדינתם החדשה ובהישגיה.
אירופה נדמתה רחוקה והיו סיבות טובות רבות
לרצות להגשים את חלום הציונות של חברה
יהודית ודמוקרטית" .התחלות חדשות בתנאים
קיצוניים" ,כך ניתן היה לקרוא למפעל הזה.
דובר על מקריבים וקורבנות ,על משתפי פעולה
וניצולים ,על הבנאליות של הרוע ועל הגיהינום
של אושוויץ .לאמיתו של דבר ,הכול נאמר והכול
נעשה .לשם מה אפוא נדרשה עבודה מאומצת
ומפרכת כל כך על היחסים מטעם המדינה?
הכל התרחש בדומה להתרחשויות שאנו

מכירים ממערכות יחסים :קרבה וריחוק ,הבנות
ואי-הבנות ,טינה וסקרנות ,משיכה והיסוס או
נסיגה .בסיטואציה כזאת מופנה המבט אל מי
שמתוודעים אל העבר דרך סיפורים ואלבומי
תמונות :בני הנוער .בני הנוער הם אלו שיוכלו
ליישר את ההדורים כמושא השלכה עבור כל
מה שנדמה היה שנבצר מן המבוגרים לעשות.
כאן מתחיל הסיפור המופלא המתועד בספר
הזה .בני נוער וצעירים משתי החברות רבים
ואוהבים ,נקשרים זה בזה בנראטיב ביוגרפי
שבעצם אוסר עליהם לשתף פעולה .ו"אף על
פי כן!"
הספר הזה עוסק בדרך להשגת מטרה שלא
הוגדרה במפורש מעולם ,מתאר את התנאים
ליחסים מוצלחים ואת גבולותיו של אלו ,ופותח
בעזרת המחשבה הזאת אופקים חדשים במארג
היחסים בין גרמניה לישראל.

פרופ' דורון קיזל
בארפּורט,
בית הספר המקצועי הגבוה ֶ
החוג לעבודה סוציאלית .מנהל מחלקת
החינוך ,הוועד המרכזי של יהודי גרמניה.

פתח דבר
-

Moving Moments
connecting for
…Life
"אני חושב שחווינו יחד חוויה נהדרת .יצרנו משהו
שילווה אותנו כל חיינו ושיאחד אותנו ברוחנו
למרות שנחיה חיים נפרדים"...
(משתתף מבוואריה בתכנית חילופי נוער,
)1990-1989
זה כשישים שנה יוצרים חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל מרחב שבו צעירים גרמנים
וישראלים מתכנסים יחדיו ובונים גשרים
מעל תהום העבר :יותר משישה מיליון
יהודים נרדפו ונרצחו באירופה בידי הנאצים
הגרמנים ועוזריהם .חיים יהודיים נהרסו – חיי
משפחה ,דת ותרבות יהודיים חדלו כמעט
מלהתקיים .איך יוכלו ניצולי ההיסטוריה הזאת
ומשפחותיהם לבוא אי-פעם שוב במגע עם
גרמנים ועם גרמניה?
תשובה אפשרית לשאלה זו היא :להפגיש
בין בני הדור הצעיר ,ולאפשר את המפגש
מתוך תמיכה פעילה .במהלך שישים השנים
האחרונות השתתפו יותר מ 600,000-צעירים
ובני נוער מישראל ומגרמניה בתכניות
מאורגנות של חילופי נוער ,במפגשי בתי ספר
ובשירותים התנדבותיים .הם נפגשו ומוסיפים
להיפגש למשך זמן קצר או ממושך יותר
במסגרת מתכונות מפגש מגוונות .הם מבלים
זמן יחד ,מראים אלה לאלה את סביבת חייהם
היומיומית ,מתוודעים למוסכמות תרבותיות
ולחיי הדת בארץ האחרת ,עושים ספורט יחד,
מתכננים פרויקטים אמנותיים ,או עושים
יחד מוזיקה .הם משוחחים ודנים על העבר
ועל ההווה של החברה הגרמנית והחברה
הישראלית .הם מסמלים עתיד טוב יותר,
מייצגים ,אם ירצו ואם לאו ,את מולדתם או את
הארץ שהם חיים בה – ולעתים ,במופגן ,את
עצמם בלבד.

אילו ציפיות ,מטרות ורעיונות אפיינו את
העבודה בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל
בששת העשורים האחרונים? אילו נקודות
ציון היסטוריות הטביעו את חותמן על שיתוף
הפעולה בין הגורמים הישראליים לאלה
הגרמניים שהפעילו תכניות חילופים ,ואילו
נקודות ציון קידמו אותן או הקשו עליהן? כיצד
ניתן לתאר את הדינמיקות המאפיינות את
מפגשי הצעירים הגרמנים והישראלים בצל
עבר שעקבותיו ניכרים עד ימינו ,ולאור תנאי
חיים מאתגרים בהווה? כיצד אפשר לשלב
את ההתפתחויות החברתיות החדשות בשתי
המדינות בעבודה החינוכית כדי להתחשב
במגוון ההולך וגדל של מוצאי המשתתפים
ותרבויותיהם? מהי תרומתם של הצעירים
הגרמנים והישראלים המשתתפים בחילופים
ליחסים החברתיים בין שתי המדינות? חוקרים
ואנשי מקצוע הממונים על תחום המפגשים
בין גרמנים לישראלים מישראל ומגרמניה
עונים על שאלות אלה .במאמרים נוקבים הם
חולקים חוויות מעבודת החילופים ומציגים
ממצאי מחקרים מפורטים .כך נוצר ספר עיון
שאינו רק מתאר את העובדות ,אלא גם פותח
צוהר אל אופקי החוויה המשותפים לממונים
על החילופים ולמשתתפים בהם .הרף החינוכי
הגבוה הנדרש מעבודת חילופים זאת ,ומושג
מתוך כוונה ,שב ומוכיח את ערכן הגדול לאין-
שיעור של תכניות מפגשי הנוער בין גרמניה
לישראל בהקשר של היחסים בין גרמניה
לישראל וכן בהקשר של הברית בת הקיימא
שבין שתי המדינות.
תודתנו נתונה לכל המשתתפים בספר זה ,על
מאמריהם המחכימים ,הגלויים ,הביקורתיים,
מעוררי ההשראה ורבי הערך – הם כולם
מעשירים את תחום חילופי הנוער בין גרמניה
לישראל בעתיד.
כריסטינה מהלר
הנהלת קוןאקט – מרכז תיאום לחילופי נוער
בין גרמניה לישראל
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שישים שנה של חילופי
נוער בין גרמניה
לישראל
מדימויים קוטביים
לריבוי פרספקטיבות
ארבע תזות על
החשיבות של חילופי
הנוער בין גרמניה
לישראל
כריסטינה מהלר
זה עשרות שנים אנשים וארגונים רבים – בני
נוער וצעירים ,תנועות נוער ומקומות השמה
עצמאיים בתחום החינוך החוץ-בית-ספרי
– בונים גשרים במסגרת חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל :גשרים עבור הבנה ותקשורת,
עבור התקרבות ושיתוף פעולה הדוק .המאמר
שלפניכם חולק התרשמויות ודיווחים ומשקף
את העבודה המעשית עם צעירים ועם אנשי
מקצוע מגרמניה ומישראל במטרה לעמוד על
ערכה של עבודת מפגשי הנוער בין גרמניה
לישראל ולהציג את האפשרויות העומדות
בפניה בעתיד.
 .1חילופי הנוער בין גרמניה לישראל הוא הקשר
מאתגר של עבודת חינוך היסטורית-פוליטית
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל כותבים
ומנסחים מחדש את המפגש בין צעירים משתי
מדינות דמוקרטיות – גרמניה וישראל .צעירים
ואנשי מקצוע מתחום עבודת הנוער בשתי
המדינות – תהא אשר תהא זיקתם הלאומית,
הדתית או התרבותית וזהותם האישית – הם
משתתפים אפשריים בתכניות חילופים בין

גרמניה לישראל ,הזוכות לתמיכת המשרד
הממשלתי הגרמני למשפחה ,לאזרחים ותיקים,
לנשים ולנוער מאז שנות ה 60-ולליווי מקצועי
מן הצד הגרמני מאז שנות ה1 .70-

גרמניה לישראל על ההגדרה המקובלת לעבודת
חינוך היסטורית-פוליטית ,שלפיה מטרתה של
עבודה כזו היא להעניק ידע היסטורי ,לפתח
מודעות פוליטית ולהפוך את המשתתפים
בתכניות לבעלי יכולת פעולה 3.העיסוק
בהיסטוריה של השואה ובחשיבותה עבור
ההווה מעניק ערך מרכזי לתופעות של נידוי,
של יחס למיעוטים בחברות רב תרבותיות ושל
פתיחות כלפי בעלי אמונה שונה ,ומותיר את
חותמו במשתתפים" :היום אני חושבת שצריך
לשפוט אנשים לפי אופיים ולא לפי דתם ,צבע
עורם ,מוצאם ,תרבותם או אמונתם 4".משפט
כגון זה ,שנאמר כהשקפה וכסיכום עם תום
ההשתתפות במפגש גרמני-ישראלי ,ממחיש
מטרה מרכזית של עבודת החינוך ההיסטורית-
פוליטית ,דהיינו :ראייתו והכרתו של כל יחיד
כאדם שווה-ערך ושווה-זכויות.

להכנה ולביצוע של תכניות החילופים שני פנים:
בפן האחד על התכניות להרחיב את הידע
ההיסטורי – לדון בתולדות הנידוי ,הרדיפה
והרצח של יהודים בידי גרמנים באירופה
בתקופת הנאצים ,בתולדות החיים היהודיים
בגרמניה וכן בתהליך הקמתה של מדינת
ישראל; כמו כן עליהן לסקור את התפתחותן
של שתי מדינות גרמניה אחרי  1945ואת איחודן
וכן את תולדות הסכסוך במזרח התיכון.

כאז כן עתה ,מקומם של דיונים אודות
התפתחויות פוליטיות עכשוויות בשתי המדינות
אינו נפקד – וכן ,כראוי לחינוך היסטורי-פוליטי,
סקירת ההתפתחויות החברתיות והפוליטיות
בסביבות החיים המיידיות ובחינת חשיבותן.
עם זאת ,אנשי המקצוע בתחום חילופי הנוער
מוסיפים ומתלבטים בנוגע למקומו של דיון
משותף בהתפתחויות עכשוויות במזרח התיכון
במסגרת מפגשים של חילופי נוער בין גרמניה
לישראל .עקב כך הגיעה קבוצת השתלמות של
מדריכים צעירים גרמנים וישראלים בתחום
חילופי הנוער בשנת  2013למסקנה שטיפול
דיסקורסיבי בעניין ,כחלק מתהליך הדינמיקה
הקבוצתית אינו חייב להיכלל בסדר היום
המשותף ,אם כי אין להתעלם מן החוויה
הקונקרטית של ההווה ושל נוכחות הסכסוך
במזרח התיכון בחיי היומיום בישראל .עצם
ביקורם של צעירים גרמנים בישראל ,החוויה
הקונקרטית של אווירה מתוחה והשלכותיה
או מקרי סכנה פתאומיים ,ובעיקר המפגש
האישי עם השותפים לחילופים פותחים צוהר
להעמקת הידע ולהבנה של מצבים נפשיים.
חוויית החילופים היא במקרה זה בגדר
השלמה חיונית מאין כמוה לתהליכי הלימוד

זה ארבעים שנה ,בהתאם לתקנות הממשלתיות
של גרמניה ושל ישראל ,מתכנסת מדי שנה
בשנה "הוועדה המקצועית המשותפת לחילופי
נוער בין גרמניה לישראל" ,שחבריה מייצגים
הן את מוסדות הממשלות והן את מקומות
ההשמה העצמאיים בתחום עבודת הנוער
והארגונים .הוועדה הדו-צדדית הזו הגדירה
עוד בשנות ה 70-את מטרותיהן של תכניות
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל וניסחה
כללים עבור העבודה והתוכנית החינוכית .חברי
המועצה הסכימו פה אחד על הכללים התמטיים
שלפיהם כל תכנית חילופים – בדרכה שלה –
מחויבת לפעול2.

בפן האחר ,מיוחסת חשיבות רבה גם לחיים
הפוליטיים ,החברתיים והתרבותיים העכשוויים
בשתי המדינות :במסגרת התכניות נידונים
המבנים הדמוקרטיים בשתי המדינות ,המגוון
התרבותי וסוגיות במדיניות נוער .גם סוגיות
כגון שוויון בין המינים ,איכות הסביבה או
זכויותיהם של מועסקים צעירים עומדות על
הפרק בהתאם למקום ההשמה ולצביון הרעיוני
של התכניות.
בקשות ותכניות של חילופים בין גרמניה
לישראל הזוכות לתמיכה נענות לכללים
המוזכרים לעיל ומקשרות במגוון דרכים את
ההתפתחויות ההיסטוריות עם ההתרחשויות
העכשוויות .בכך עונה עבודת החילופים בין

התיאורטיים .היא מסייעת לרדת לחקרם של
דימויים מקובעים ולאפשר ריבוי פרספקטיבות
בסוגיה המורכבת של ישראל במזרח התיכון.
ומובן שהדיונים המתעוררים מכך הם חשובים
לאין ערוך" :ביליתי עכשיו יותר מעשרים ימים
עם קבוצת החילופים הגרמנית-ישראלית,
ואפילו אחרי דיונים של שעות נראה לי בלתי
אפשרי להחליט אם אני בעד הישראלים או בעד
הפלסטינים ]...[ .ככל ששמעתי יותר ,כך נדמה
לי הסכסוך קשה ומסובך יותר .אני גם חושבת
שבתור אירופית יהיה יומרני מצדי לשפוט את
הסכסוך5".
 .2חילופי הנוער בין גרמניה לישראל פועלים
נגד אנטישמיות ורגשי טינה אנטי-ישראליים
דיונים בגרמניה חושפים שוב ושוב עמדות
–
אנטי-ישראליות
ו/או
אנטישמיות
סטריאוטיפים על יהודים ו/או ישראלים עולים
בגלוי או בסמוי ומקבעים על דרך ההפשטה
וההכללה את הדימוייים השליליים .כך לדוגמה,
מיני הסתייגויות דתיות ותרבותיות רווחות
חוברות לביקורת אקטואלית על מדיניותה
של ממשלת ישראל וגורמות להשתרשות של
הכללות מזלזלות על "הישראלים" .תופעות
של השקפות אנטישמיות שמקורן היסטורי
נגלות בעקביות בלב לבה של החברה הגרמנית
במוצאה ומשפיעות בתוך כך לא פחות
מהתבטאויות אנטי-ישראליות בהקשר של
חברת הגירה שרבים מחבריה באים מארצות
השרויות בסכסוך עם ישראל6.
מיגור הדעות הקדומות ,או לכל הפחות שינוין,
הוא אחד המניעים החינוכיים והפוליטיים
העיקריים לעבודת המפגשים הבין-לאומית7.
המפגש האישי יכול וצריך לגרום לערעורם
של דימויים מושרשים של "האחר" (כביכול)
ולבחינה מחודשת ומשותפת של סימני
היכר בעלי קונוטציה שלילית שנוצרו והופצו
בחברה ובציבור על ידי תהליכים סוציאליים-
פסיכולוגיים .בהתבסס על שינויים בהשקפות
אנטישמיות בעקבות מפגש אישי של לא-
יהודים עם יהודים בגרמניה ,אנו למדים שוב
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ושוב שהקשר שנשקל בקפידה והכנה טובה
של תכניות מפגשים כאלה הם מכריעים עבור
הצלחתם – שכן הצלחתם של מפגשים בגרמניה
מוטלת לעתים בספק בשל המלאכותיות שבה
נוצר הקשר במסגרת המפגש .במקרה כזה יש
יתר חשיבות ויתר סיכויי הצלחה לעבודת חינוך
והסברה נגד דימויים מסולפים נפוצים8.
ואולם הדברים אחרים בחילופים הדו-לאומיים:
מפגשים גרמנים-ישראלים הם חלק ממסגרות
מוכרות של מפגשים בין-לאומיים ,שבהם
נפגשים בני אדם משתי מדינות הדוברות
שפות שונות ,מבוססות על תנאי חיים שונים
ומתאפיינות במבני חינוך וחברה שונים .ההקשר
ההיסטורי הנתון של היחסים בין גרמניה
לישראל גורם לכך שבחזית המפגשים האלה
עומדת בראש ובראשונה הלאומיות השונה –
גרמנים וישראלים .אבל עבודת מפגשים טובה
עשויה להבהיר עד מהרה שהחלוקה הלאומית
לשתי מדינות מלווה במגוון משתנה של תהליכי
הזדהות אישיים ,משפחתיים ,תרבותיים ודתיים
של בני נוער וצעירים בקרב שתי החברות הרב-
תרבותיות .המפגש וההתוודעות ההדדית
מחדדים גם את המבנים האינדיבידואליים
השונים של הזהות הלאומית ואף חושפים
לעתים סימני היכר נוספים ,חשובים יותר ,של
"האחר" .סימן ההיכר האפשרי של השייכות
הדתית והתרבותית ליהדות ,לדוגמה ,נחווה
בישראל כ"מובן מאליו" .טבעיותם של חיים
יהודיים בישראל ,כחברת-רוב בעלת מגוון של
חיים יהודיים וסוגי שיח פנים-יהודיים ,מביאה
לא-פעם להתמוססות הדימויים המכלילים
של "היהודים" .ההתוודעות לישראלים יהודים
בעלי רקע משפחתי שונה ומגוון סיפורי הגירה
מאירופה ,מרוסיה ,מארצות ערב ומאפריקה,
בעלי מנעד רחב של תחומי עניין ושל מוסכמות
יומיומיות ,הופכת את הדימוי הפשוט של
"הישראלי" למורכב יותר .בתהליך המפגש
עם משתתפים ערבים או דרוזים ,המשולבים
בתכניות חילופים רבות ,הופך הדימוי הזה
לעשיר ולרבגוני אף יותר.
גם קבוצות החילופים מן הצד הגרמני מנסות
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יותר ויותר לייצג באמצעות משתתפיהן את
המגוון התרבותי והדתי של צעירים בגרמניה.
תהליכי ההזדהות שלהם עם "לאום גרמני"
אפשרי מגּוונים לא פחות מיחסם האישי
להיסטוריה הגרמנית ,ובעקבות זאת גם
גישותיהם למשמעות של יחסי ישראל-גרמניה.
מטרה נוספת היא לכלול בחילופים דווקא את
אותם צעירים שבשל חוויות אישיות או קשרים
משפחתיים לארצות המצויות בסכסוך עם
ישראל זה שנים רבות יש להם הסתייגויות או
דימויים שליליים על ישראל ועל ישראלים.
הניסיון מלמד כי גם כאן יש להגדיל את מנעד
הנרטיבים הקיימים על היסטוריה והווה במזרח
התיכון באמצעות הקניית ידע .עם זאת,
המפגש האישי מאפשר בהקשר הזה דווקא
לחוות חוויות לא צפויות ולהרחיב את האופק
המחשבתי האישי :משתתפים מוסלמים
צעירים ,לדוגמה ,פוגשים בביקורם בישראל
ניצולי שואה ,פגישה המותירה בהם רושם
לאורך זמן; בעניין גדול הם מקשיבים לישראלים
צעירים ממוצא ערבי-פלסטיני המדברים על
חייהם ועל מעשיהם בתנועת הנוער הישראלית
ולומדים על אפשרויות של דו-קיום שעד
כה לא ראו בהן אפשריות 9.תכניות כאלה
יש להכין וללוות במידה רבה של רגישות.
הן עשויות לתרום תרומה נכבדת להפרכת
הדימויים המסולפים האנטי-ישראלים ,ובה
בעת ליצור קשרים חדשים" :כגרמני ממוצא
מרוקאי יכולתי להזדהות איתם מאוד .זאת
גם סיבה לכך שהחילופים בין גרמניה לישראל
הם בעלי חשיבות רבה לא רק לידידות בין
גרמניה לישראל אלא גם לידידות בין ערבים
לישראלים10".
 .3חילופי הנוער בין גרמניה לישראל קושרים
חברויות ארוכות שנים בזכות הדיון המשותף
בהיסטוריה ובמשמעותה העכשווית של
השואה
חותמו של העבר ניכר היטב בחילופי הנוער בין
גרמניה לישראל .השלכותיה של ההיסטוריה
נוכחות מכל עבר – בסיפורי משפחות ,בזהויות,

בדינמיקות של מפגשים ובדיונים בחיינו בהווה.
עבודת החילופים מלווה לפיכך בכללים
מסוימים :ראשית" ,התקנות המשותפות"
קובעות כי נושא ה"שואה" הוא מרכיב חשוב
בהכנה ובביצוע של תכניות החילופים בגרמניה
ובישראל .שנית ,הניסיון מלמד כי המפגש
עם ההיסטוריה הגרמנית ועם השלכותיה
על החיים כיום מתרחש ממילא במוקדם או
במאוחר בפגישותיהם של צעירים בגרמניה או
בישראל :צלב קרס על קיר בית בגרמניה או
שיחה בגרמנית של שני זקנים בישראל – יש
שפע הזדמנויות להשגיח בנוכחותו של העבר
בהווה.
בדינמיקת המפגש זהו פעמים רבות הרגע
שבו השייכויות הלאומיות – מן הסתם אחרי
ימים רבים של מפגש אינטנסיבי ועל רקע
חברויות חדשות שנוצרו – זוכות שוב פתאום
לחשיבות יתרה .בחיבור עם העבר ,שבות
ומופיעות ההפרדות ההדדיות ל"צאצאי
הקורבנות" ול"צאצאי המבצעים" 11.ברגע
הזה נדרשת עבודה חינוכית אינטנסיבית כדי
להציב שאלות דחופות ,לנסח חששות ,לחשוף
השלכות ולבחון גזרי דין נמהרים על "האחר"
בהתבסס על ההיסטוריה שלו .פירוק החשיבה
הקוטבית מתאפשר בזכות המפגש הישיר
והאישי ,שבמסגרתו ניתן ללבן בשיחה את
השאלות העיקריות :מי אתה ביחס להיסטוריה
המסוימת הזאת? היכן וכיצד חייתה משפחתך
בזמן ההוא? מה אתה חושב על כך כיום?
ההתוודעות העצמית וההתוודעות לאחר הן
אתגר והזדמנות בעת ובעונה אחת להעמיק
את החשיבה על הזהות האינדיבידואלית
והקולקטיבית (הלאומית) על רקע ההיסטוריה
הזאת ובתוך כך ללמוד זה מזה וזה על זה:
"הפחד המוזר שנבע ממושגים כגון 'אשמה'
ו'קורבן' יצר מתח שרוסן עד השיחה הראשונה
על השואה .ישבנו בחדר הטלוויזיה בביתנו ,ואני
שאלתי את השותפים הגרמנים שלי אם זה
בסדר שאעלה את הנושא לשיחה .היה קשה
מאוד להתחיל את השיחה .כולנו היינו עצורים

מאוד ופחדנו לפגוע זה בזה .כתוצאה מכך
שקלנו כל מילה ומילה .אבל במהלך השיחה
דיברנו בגילוי לב וסיפרנו זה לזה את הסיפורים
האישיים שהיו קשורים בזוועה והתחלנו להבין
שסיפורינו דומים12".
דומה שגם שבעים שנה לאחר ההתרחשויות,
נאציזם ושואה הם גורמים מרכזיים בהבניית
זהות אישית וקולקטיבית הן בגרמניה והן
בישראל .בתוך כך ,גם צעירים בני הדור
השלישי והרביעי מקשרים את רגשותיהם עם
מושגים כגון "בושה"" ,אשמה" ו"אחריות".
בה בעת מתברר שבעיקר ליווי חינוכי ראוי,
המאפשר תהליך משותף באמת של עיסוק
במשמעות העכשווית של ההיסטוריה ,עשוי
להביא עמו התקרבות של ממש באמצעות
הזיכרון המשותף .החוויות והדיווחים מתכניות
מפגשי הנוער בין גרמניה לישראל ממחישים
את עבודתם היקרה מפז של כל המשתתפים
בחילופים במשך עשרות שנים ואת תרומתם
הרבה להתקרבויות הראשונות ,לצמיחת
האמון ולחברויות הנאמנות בהקשר הגרמני-
ישראלי .עוד בשנים הראשונות סימל המפגש
בין צעירים משתי הארצות את ההתקרבות
בין שתי המדינות ,שנחשבה לבלתי אפשרית
כמעט .אותם צעירים היו ועודם מישורי
השלכה של העבר ונושאי ציפיות העתיד בעת
ובעונה אחת 13.מפגשם הוא אותנטי ,ובשהות
המשותפת נוצרים רגשות ותובנות שזכרם
נשמר לאורך זמן" .למרות הכול הכאב שלנו הוא
משותף ,והאובדן אמיתי .רק דרך החוויה אפשר
להזדהות ,ורק דרך ההזדהות אפשר לצמוח]...[ .
בעיניי ,יש לשני הצדדים עניין משותף – הזיכרון
וההיזכרות בלי שהיהודים יאשימו את הגרמנים,
ובלי שהגרמנים יאשימו את עצמם14".
מספרן הגדול של השקפות כאלה מצד צעירים
משתי המדינות וההנחלה האישית של החוויות
האלה בסביבות חייהם המיידיות תורמים
תרומה רבה להתקרבות ולידידות ,מתוך
התגברות על ההיסטוריה הקשה.
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 .4עתידם של חילופי הנוער בין גרמניה לישראל
טמון ביכולת לשאת מציאויות בו-זמניות

1

להשוואת הנתונים על תולדות הוועדה לחילופי
הנוער בין גרמניה לישראלwww.exchange-visions. :
de

העבודה המשותפת ההדוקה בין גרמניה
לישראל מציבה עבור כל המשתתפים
הפעילים והסבילים דרישה מאתגרת לשאת
את המציאויות הבו-זמניות .בישראל ,לדוגמה,
מתמודדת האוכלוסייה עם הקשר-חיים הנע
בלי הרף על הציר שבין יומיום שלֵ ו ובין איומי
מלחמה .צעירים מגרמניה מגלים שחייהם של
ישראלים צעירים דומים במובנים רבים לחייהם
שלהם באורח החיים הגלובלי ובתרבות הבין-
לאומית ,ועם זאת נבדלים מהם באופן ניכר
בשל שנות השירות הצבאי ומסלולי החיים
האישיים המוכתבים בעטיין .אחת התוצאות
היא שבדיונים על עולם שקט ושוחר שלום
יביעו הצעירים בלא היסוס את רצונם בעתיד
משותף בקרב חברות פתוחות ודמוקרטיות.
עם זאת ,יש להשלים עם העובדה שהאמצעים
להשגת המטרה הזאת שונים בעיני צעירים
בישראל ,הנתונים לאיום מתמיד מבחוץ ,ובעיני
בני גילם מגרמניה ,החיים באירופה השלווה
ברובה .היכולת לשאת סתירות משמעותיות
בסביבת חייהם היא דווקא אתגר גדול עבור
צעירים .הרצון לאמירות ,לדעות ולאמיתות
חדות וחלקות הוא גדול – היכולת לשאת
סתירות הוא דווקא מוגבל .חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל מציעים כך מרחב חווייתי
שבו ההתוודעות לפרספקטיבות מנוגדות –
שכולן מוצדקות ומובנות בה בעת – וההשלמה
עמן הן חלק בלתי נפרד מהתכנית עבור כל
המשתתפים.

2

תקנות משותפות לביצוע ולקידום של חילופי נוער
בין גרמניה לישראל .גרסה עדכנית www.Con- .2011
Act-org.de

3

Rainer Ohliger: Integration und Partizipation
( .durch historisch-politische Bildungאינטגרציה
והשתתפות באמצעות חינוך היסטורי-פוליטי)
.Fonds Erinnerung und Zukunft, Berlin 2006

4

Bayerischer Jugendring: Leben und Lernen im
Austausch. Der Jugend- und Schüleraustausch
Bayern – Israel. Ergebnisse einer wissenschaftli( .chen Evaluationחיים ולימוד בחילופים .חילופי
הנוער והתלמידים בוואריה-ישראל .תוצאות של
מחקר מדעי.München 2012 ).

5

Anne S., Teilnehmende der deutsch-israelischen
( ’Schreibwerkstatt ‚Israel in Worte fassenאנה
ס ,.ממשתתפי סדנת הכתיבה הגרמנית-ישראלית
"ישראל במילים")ConAct – Koordinierungszen- ,
.trum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch 2009

6

Messerschmidt, Astrid: „Bildungsarbeit in der
Auseinandersetzung mit gegenwärtigem An( ”tisemitismusעבודה חינוכית בהתמודדות עם
אנטישמיות עכשווית)in: Antisemitismus. Aus Poli- ,
. tik und Zeitgeschichte 28-30 (2014), S. 38 – 44

7

Thimmel, Andreas: Pädagogik in der Internationalen Jugendarbeit – Geschichte, Praxis und
( Konzepte Interkulturellen Lernensפדגוגיה
בעבודת הנוער הבינלאומית – היסטוריה ,מעשה
ורעיונות של למידה בין-תרבותית).München 2001 ,

8

Vgl. Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V.
(VDK) und amira – Antisemitismus im Kontext von
Migration und Rassismus: Unsere Jugendlichen
müssten mal Juden kennen lernen. Begegnungen mit Juden und Jüdinnen als pädagogischer
( Ansatz zum Abbau von Antisemitismusבני הנוער
שלנו צריכים להכיר יהודים .מפגשים עם יהודים
ויהודיות כגישה פדגוגית למיגור האנטישמיות)Ber- ,
.lin 2010

9

Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus
(KIgA) e.V.: Israel, Palästina und der Nahostkonflikt.
Ein Bildungs- und Begegnungsprojekt mit muslimischen Jugendlichen im Spannungsfeld von
( Anerkennung und Konfrontationישראל ,פלסטין
והסכסוך במזרח התיכון .פרויקט חינוך ומפגש עם
בני נוער מוסלמים על הציר שבין הכרה ובין עימות),
.Film, Berlin 2011

10

Vorstellung des Jugendaustauschprojekts Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Niederrhein
– HaNoar HaOved WeHalomed (Arbeitende und

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל היו ועודם
נדבך ביחסים מיוחדים וסגוליים בין גרמניה
לישראל .האתגר העתידי הגדול ביותר הניצב
בפניהם הוא ההתמודדות עם ערכן השווה של
זהויותיהם הלאומיות והתרבויות המגוונות של
הצעירים משתי המדינות .ייחודם של היחסים
בין גרמניה לישראל הוא בהתמודדות המודעת
והפעילה עם ההיסטוריה .עם ריבוין הגדל
של זהויות אישיות ,דתיות ותרבותיות של
צעירים משתי המדינות ,עשוי להשתנות האופי

כריסטינה מהלר
נולדה בשנת  ,1967פסיכולוגית
מוסמכת ומגשרת .תחומי המחקר
שלה הם תולדות ההשפעה של השואה
בגרמניה ובישראלֶ .מהלֶ ר פעילה
בתחום החילופים בין גרמניה לישראל
זה עשרים וחמש שנה .שנים ארוכות
הייתה יושבת הראש של פורום הנוער
הגרמני-ישראלי וחברה בוועד המנהל
של אגודת גרמניה-ישראל .כמו כן
מילאה תפקידים בארגון "אות הכפרה
והשלום" ו"אגודת מייסדי מרכז מפגשי
הנוער הבינלאומי בזקסנהאוזן" .משנת
 2001היא המקימה והמנהלת של
המרכז לתיאום חילופי נוער גרמניה-
ישראל "קוןאקט".
המסוים הזה של הקשר החילופים .על מנת
לשמר את הייחודיות של תכניות החילופים
בהקשר הגרמני-ישראלי יש לשלב בעבודה
החינוכית את הפעולה הבו-זמנית ,הן של
זהויות לאומיות (קולקטיביות) והן של הזהויות
המגוונות (האינדיבידואליות) .רק כשנציע
גישות הניתנות לשינוי ליחסים המיוחדים בין
גרמניה לישראל נצליח לעניין מגוון צעירים
משתי המדינות ,ועם זאת לשמר את ייחודם של
היחסים באופן משמעותי עבור העתיד.

( Lernende Jugend) im Schloss Bellevueעשור
לקוןאקט ,סרט קצר .הצגת פרויקט חילופי הנוער בין
מועצת הנוער המחוזית של ארגון רווחת הפועלים
בחבל הריין התחתון ובין הנוער העובד והלומד
בארמון ֶּבלוּו בברלין)Filmausschnitt in ‚10 .2011 ,
. Jahre ConAct‘, www.ConAct-org.de

11

Vgl. Lessing, Alma: Remembering the Past, Enacting the Present – Creating the future? An Analysis of an Israeli-German Student Exchange, MA
Thesis, Jerusalem 2004, bzw. Nadan, Yochay: German-Israeli youth exchange as a tool for longterm
Peacebuilding. MA Thesis Alice Salomon Universi.ty of Applied Sciences, Berlin 2006

12

מור ג ,.ממשתתפי סדנת הכתיבה הגרמנית-
ישראלית "ישראל במילים" ,קוןאקט – מרכז תיאום
לחילופי נוער בין גרמניה לישראל.2009 ,

13

Mähler, Christine: „Vergangenheit – Gegenwart
– Zukunft. Zum deutsch-israelischen Jugen( ”daustauschעבר – הווה – עתיד .על חילופי הנוער
בין גרמניה לישראל)in: Tribüne 173 )2005(, S. ,
.122 – 136

14

משתתף ישראלי בסדנת הכתיבה הגרמנית-
ישראלית "ישראל במילים" ,קוןאקט – מרכז תיאום
לחילופי נוער בין גרמניה לישראל.2009 ,
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•

•Verein für Demokratische Kultur in Berlin e.V.
(VDK) und amira – Antisemitismus im Kontext von
Migration und Rassismus: Unsere Jugendlichen
müssten mal Juden kennen lernen. Begegnungen mit Juden und Jüdinnen als pädagogischer
) Ansatz zum Abbau von Antisemitismusבני הנוער
שלנו צריכים להכיר יהודים .מפגשים עם יהודים
ויהודיות כגישה פדגוגית למיגור האנטישמיות(Ber- ,
.lin 2010

•

ConAct-Koordinierungszentrum
Deutsch-Israelischer Jugendaustausch: 10 Jahre ConAct,
Kurzfilm. Vorstellung des Jugendaustauschprojekts Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt Niederrhein – HaNoar HaOved WeHalomed (Arbeitende und lernende Jugend) im Schloss Bellevue
)עשור לקוןאקט ,סרט קצר .הצגת פרויקט חילופי
הנוער בין מועצת הנוער המחוזית של ארגון רווחת
הפועלים בחבל הריין התחתון ובין הנוער העובד
והלומד בארמון ֶּבלוּו בברלין(Berlin 2011. www. ,
. ConAct-org.de

•

Nadan, Yochay: German-Israeli youth exchange as
a tool for longterm Peacebuilding. MA Thesis Alice Salomon University of Applied Sciences, Berlin
.2006

תולדות קשרי הנוער
בין גרמניה לישראל
התפתחויות ,ציוני דרך
והמשכיות
יונאס מ .האהן
בשנת  ,2015לרגל שנת היובל לכינון היחסים
הדיפלומטיים בין גרמניה ובין ישראל שודרג
באופן מקיף אתר האינטרנט Exchange-
 .Visions.deהאתר הוקם ב 2005-כפרויקט
משותף של קוןאקט ושל הרשות הישראלית
לחילופי נוער וצעירים ,כעת הוא מחודש
ומעודכן .האתר החדש מזמין את המבקרים
בו לגלות את תולדותיהן העשירות של
שישים השנים שבהן התקיימו קשרי נוער בין
גרמניה לישראל ולשתף אחרים בחוויותיהם,
באנקדוטות ,בתמונותיהם וברשמיהם.
האתר ,העשוי כולו בשתי שפות ,מתעד את
ההתפתחויות ואת ההישגים ההיסטוריים של
קשרי נוער בשישים השנים האחרונות .בנוסף
תפקידו גם לאפשר ולקדם גם את הדיאלוג
הבין-דורי ואת חילופי הפרספקטיבות בין
מגוון היחידים והקבוצות המעורבים בחילופים.
המסמכים והנתונים המוצגים אמורים כך לעודד
פיתוח של תכניות חילופים עתידיות .העמודים
הבאים מתארים התפתחויות מרכזיות ,ציוני
דרך ופרויקטים מתמשכים של קשרי הנוער
בין גרמניה לישראל במשך שישים השנים
האחרונות בהתאם להצגתם באתר.
שנות ה – 50-ראשית הדרך
רבים מתארכים את תחילת קשרי הנוער בין
גרמניה לישראל לאמצע שנות ה 50-של המאה
ה .20-אולם בנקודת הזמן ההיא עדיין לא היה
אפשר לדבר על חילופים אמיתיים :גרמנים
צעירים שחוו את מלחמת העולם השנייה

על פי רוב כילדים או כבני נוער ,שחותמן של
שנות המלחמה טבוע בהם ,נסעו לישראל כדי
להתוודע אל מלאכת ההקמה של המדינה
הצעירה ולפתוח בגישושים ראשונים של
התקרבות זהירה בין גרמנים ובין ישראלים.
עם הקבוצות הגרמניות הראשונות שניסו ליצור
קשר עם בני נוער ישראלים נמנתה אגודת
הסטודנטים הסוציאליסטיים של גרמניה
( .)SDSבשנת  1953ערכה קבוצה זו מגבית
באוניברסיטאות גרמניות עבור סטודנטים חסרי
אמצעים בישראל 1.מאמצע שנות ה 50-התרבו
הדיווחים על נסיעות של אנשים יחידים , 2ואחר
כך גם של קבוצות בני נוער גרמנים לישראל.
בשנת  ,1957בהזמנת אגודת הסטודנטים
הישראלית ,סיירה משלחת בת ארבעה חברים
מטעם ה SDS-במשך כמה שבועות ברחבי
ישראל 3.קבוצה מצומצמת נוספת של קבוצת
המחקר הגרמנית-ישראלית ) ,(DISשנוסדה
זמן קצר לפני כן ב“אוניברסיטה החופשית”
בברלין ,נסעה גם היא לישראל בסתיו של אותה
שנה .במארס  1959יזמה קבוצה ברלינאית
של סטודנטים אוונגליים ) (ESGנסיעת מחקר
בת חודש לישראל 4.בערך באותו הזמן ,לפי
ההיסטוריון שלמה שפיר ,השתתפו חברי
תנועת הנוער הסוציאליסטי הגרמני בסמינר
להדרכת נוער בישראל5.
קשרי הנוער הראשונים בין גרמניה לישראל
בשנות ה 50-היו טבועים במובהק בחותמם
של פשעי הנאצים .לפיכך ,באוזני המשתתפים
בנסיעת ה ESG-המוזכרת לעיל הושמעה גם
התזכורת הבאה" :המטען הכבד ביותר שאנו
מביאים עמנו [ ]...הוא אשמתם של הגרמנים
כלפי היהודים 6".רּודֹולף וֶ ֶקרלִ ינג ,אחד מיוזמי
הנסיעה הזאת ,גם ציין בדו"ח נסיעה שכתב
בעקבותיה שביקורם של גרמנים צעירים
בישראל היה "אתגר גדול עבור ישראלים רבים
מאוד" 7.מתוך בושה ,אבל גם בשל האווירה
הכללית בישראל בשנות ה ,50-ניסו אחדים
מן הנוסעים הראשונים לישראל להסתיר את
מוצאם הגרמני .הם טענו שהם מצרפת ,משוויץ
או מהולנד .ככלל ,מספר המבקרים הגרמנים

16

17

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל | הלכה למעשה

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל | הלכה למעשה

הצעירים בישראל בשנות ה 50-לא היה גדול
במיוחד .במהלך  ,1958למשל ,לנו  219צעירים
גרמנים באכסניות ישראליות8.

בין גרמניה ובין ישראל במאי  1965כבר ביקרו
– לפי העיתונאי רולף פוגל – יותר מ40,000-
צעירים גרמנים בישראל16.

ביקוריהם של ישראלים צעירים בגרמניה
במהלך שנות ה 50-היו מעטים אף יותר9.עם
זאת ,בשנת  1959נרשמו  125סטודנטים בעלי
דרכון ישראלי ללימודים באוניברסיטאות
גרמניות 10.מרבית הצעירים הללו היו צאצאיהם
של מהגרים ממוצא גרמני שהשתלמו בתחומי
הכשרה ובמקצועות מיוחדים בגרמניה11.

העניין הגובר של צעירי גרמניה בישראל עורר
ספקנות בקרב חלקים גדולים מן החברה
הישראלית ובחוגים פוליטיים מסוימים אף
מורת רוח גלויה 17.ב 1961 -הציע הכומר
רּוּבר להקים ועדה לקידום
יינריך גְ ֶ
הגרמני ַה ִ
יחסי הנוער בין שתי הארצות .באוגוסט של
אותה שנה נדחתה הצעה זאת בידי משרד החוץ
הישראלי בטענה שהדבר אינו עולה בקנה אחד
עם האווירה הכללית בארץ 18.קידום פעיל של
קשרי הנוער יצא מכלל אפשרות ,אבל ביקורים
של גרמנים צעירים בארץ הורשו להתקיים.
בסוף שנת  1961פרסמה ועדה פנים-ממשלתית
לניסוח כללים לקשר התרבותי עם גרמניה
את ההנחיה הבאה" :יש להתיר ביקורים של
אזרחים גרמנים ,בעיקר של צעירים ובני נוער,
תלמידים ,סטודנטים ,עובדים צעירים [ ]...כדי
לאפשר להם להתוודע לתהליך בניית הארץ19".

שנות ה – 60-התעניינות גוברת
במחצית הראשונה של שנות ה 60-הלך וגבר
בהתמדה מספרן של קבוצות הנוער הגרמניות
שביקרו בישראל .בשנת  1960נספרו  40קבוצות
נוער ,בשנת  60 1961קבוצות ,ובשנת 1963
ביקרו בישראל יותר מ 200-קבוצות 12.קבוצה
ראשונה בת אחד-עשר חברים מטעם ארגון
אות הכפרה והשלום הגיעה לישראל באוקטובר
 1961כדי לעבוד חצי שנה בקיבוץ אורים13.
בתקופה הזאת החלו להישמע דרישות ליצירת
קשרים רשמיים עם ישראל ולכינון יחסים
דיפלומטיים בין שתי הארצות .בתחילת שנות
ה 60-זכו הדרישות האלה לתמיכה בעיקר
בקרב הדור הצעיר בגרמניה .באוגוסט 1962
קראו בברלין מספר ארגונים (חברי איגוד
הסטודנטים הליברלי של גרמניה ),(LSD
קבוצות המחקר הגרמניות-ישראליות ,תנועת
הנוער הסוציאליסטי "די פאלקן" ("הבזים"),
הליגה הבינלאומית לזכויות אדם וארגון אות
הכפרה והשלום) לצאת להפגנה תחת הססמה:
"למה אנחנו מחכים? יחסים דיפלומטיים עם
ישראל" 14.לפי סקר שנערך במכון ַאלֶ נסּבאך
ביולי  1963היו  38%מן הגרמנים בעד כינון
יחסים דיפלומטיים עם ישראל ( 26%היו נגד,
 36%התקשו להחליט) .בקרב בני  16עד 29
הצביעו בסך הכול  46%בעד כינון היחסים.
שיעור ההסכמה הגבוה להפליא הזה בלט
במיוחד .ההיסטוריון מיכאל וולפזון מעיר בנוגע
לסקר" :ככל שהיו צעירים יותר ,כך תמכו יותר
ביחסים 15".כאשר כוננו היחסים הדיפלומטיים

בשנת  1961נסעה לראשונה קבוצת צעירים
ישראלים מטעם מפלגת מפא"י לגרמניה.
הנסיעה אושרה בידי משרד החוץ הישראלי
בתנאי שלא ישתתפו בה תלמידים בגיל בית
ספר 20.כעבור שנתיים ,ב ,1963-ליוו העיתונאי
וחוקר הדתות שלום בן-חורין ורעייתו אביטל
בן-חורין קבוצה נוספת של צעירים ישראלים
בביקורם בגרמניה 21.הקבוצה הזאת ביקרה
בגרמניה בין השאר באקדמיה לפיקוד צבאי
של הצבא הגרמני בהמבורג .במהלך ביקור זה
התוודה גנרל גרמני באוזני שלום בן-חורין שגם
הוא כבר הזדמן ל"אזור שלו" .על שאלתו של
בן-חורין "היית כבר בישראל?" ענה הגנרל" :לא,
לא הייתי .הייתי עם רומל! הגענו עד מצרים".
על כך ענה בן-חורין" :נו ,אני שמח שאנחנו
נפגשים רק עכשיו".
לפני כינון היחסים הדיפלומטיים היו נסיעות
של צעירים ישראלים אל גרמניה נדירות למדי.
אולם במחצית השנייה של שנות ה 60-הלכו
והתרבו הביקורים .כבר בשנת  1965נרשמו

 2666לינות של ישראלים צעירים באכסניות
גרמניות22.
שנות ה – 70-התמסדות
עם כינונם של יחסים דיפלומטיים בין גרמניה
לישראל שוב לא הייתה מניעה במישור הפוליטי
למיסוד של חילופי הנוער בין גרמניה לישראל.
בתחילת שנות ה 70-ניכר היה גם במישור
החברתי שהישראלים הצעירים רואים את
גרמניה באור אחר מאשר דור הוריהם וניכרה
מגמת התרככות ביחס כלפי גרמניה .כך מסכם
מיכאל וֹולפזֹון את העליות הסטטיסטיות
בתחילת שנות ה" :70-ככל שהם צעירים יותר,
כך יש להם כוונות טובות יותר ,קביעה התקפה
לכל הסוגיות העקרוניות23".
בסוף שנות ה 60-התקיימו ישיבות משותפות
ראשונות של מרכז השלטון המקומי הישראלי
ושל המשרד לענייני נוער ,משפחה ובריאות של
גרמניה המערבית .בהן ,שוחחו המשתתפים גם
על קשרי נוער בין גרמניה לישראל .בתחילת
שנות ה 70-מינה המשרד לעינייני נוער את
שירות המבקרים וחילופי הנוער הבינלאומי
(( )IJABכיום :המרכז לעבודת נוער בינלאומית
של גרמניה הפדרלית) לקיים תכניות הדרכה
בנושא סיוע לנוער עם צוותי הדרכה גרמנים
וישראלים ולהרחיב את שיתוף הפעולה בדבר
חילופים בין מקומות השמה גרמנים וישראלים.
בצד הישראלי הוקמה ב" 1972-המועצה
הציבורית לחילופי נוער וצעירים" ,שמאותו רגע
הייתה הכתובת הרשמית של המשרד לענייני
נוער ,משפחה ובריאות של גרמניה המערבית
בשאלות הנוגעות לחילופי נוער .עם הקמתה
של "הוועדה המקצועית המעורבת לחילופי
נוער בין גרמניה לישראל" קמה בשנת 1973
מועצה גרמנית-ישראלית שתפקידה לדון
במשותף בסוגיות של קידום ועיצוב התכניות
וכמו כן של בחירת המשתתפים ,מבנה
הקבוצות והכנתן למפגשי נוער בין גרמניה
לישראל 24.אחת הפעולות הראשונות של
הוועדה המקצועית המעורבת הייתה לנסח
בנובמבר  ,1974ב"תקנות משותפות עבור

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל" ,כללי פעולה
לתכניות החילופים ,התקפים לשני הצדדים.
תוקפם של אלו נשמר עד היום בשינויים קלים.
במקביל למיסוד החילופים תמך הצד הגרמני
מסוף שנות ה 60-בתכניות מפגשים גרמנים-
ישראלים גם באמצעות תקציב מיוחד של תכנית
הנוער הממשלתית של גרמניה המערבית
(מ :1993-התכנית הפדרלית לילדים ולנוער).
אחרי הפיגוע של הטרוריסטים הפלסטיניים
באולימפיאדת מינכן בספטמבר  1972ורצח
חברי הנבחרת האולימפית הישראלית הוגדל
התקציב המיוחד באופן משמעותי .כך יכלו כל
המוסדות העוסקים בחילופי נוער להרחיב את
מספר התכניות ואת תכניהן בשנים שלאחר
מכן25.
מסוף שנות ה ,60-בזכות התמיכה המיוחדת,
גדלה נגישותם של חילופי הנוער בין גרמניה
לישראל עבור מקומות השמה רבים בכל
רחבי מערב גרמניה .כבר בתחילת שנות ה70-
השתתפו כל שנה כ 5,000-בני נוער וצעירים
מגרמניה ומישראל במפגש נוער בארץ האחרת.
עד סוף העשור עלה מספר המשתתפים
לכ 6,000-עד  7,000בשנה .בפרוטוקול של
המשרד לענייני נוער ,משפחה ובריאות
מנובמבר  1971צוין כי חלה התפתחות חיובית
בייחוד במספרי המשתתפים הישראלים
וכי בשנים  1971-1969נרשם גידול בשיעור
של כ 50%-במספר המשתתפים הישראלים
בתכניות המפגשים בגרמניה26.
שנות ה – 80-שיאים סטטיסטיים
על רקע המחלוקת בין מנחם בגין להלמוט
שמידט ב 1981-הצטננו היחסים בין גרמניה
לישראל בתחילת שנות ה .80-אולם
להתפתחויות הפוליטיות האלה לא הייתה
כל השפעה על מספר המשתתפים בתכניות
חילופי נוער בין גרמניה לישראל .מספר
המשתתפים הגרמנים בתכניות מפגשים
בישראל עלה במהלך שנות ה 80-באופן עקבי
או שנשאר בשיעור גבוה.
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בצד הישראלי השפיע בעיקר המצב הכלכלי
המתוח בתחילת שנות ה 80-על מספר
המשתתפים בתכניות בגרמניה .אחרי
התמוטטות הבנקים בשנת  1983נאבקה
הכלכלה הישראלית בירידה ניכרת בערך השקל
ובשיעורי אינפלציה גבוהים שהגיעו לכמעט
 450%בשנת  .1984כחלק ממדיניותה נגד
המשבר הזה הנהיגה ממשלת ישראל במאי
 1985מס מוגבה על נסיעה לחוץ לארץ בסך
 300דולרים וכן היטל מס בסך  20%על קניית
כרטיסי טיסה .כדי למנוע קנייה נוספת של
מטבע חוץ אף הוטל בקיץ  1985איסור קצר-
טווח כולל על נסיעתן לחוץ לארץ של קבוצות
נוער ישראליות27.
ההשלכות הסטטיסטיות של המשבר היו
עצומות .אם בשנת  1983עדיין השתתפו
כ 2000-ישראלים צעירים בתכנית בגרמניה
שמומנה מכספי תכנית הנוער הממשלתית
של גרמניה המערבית ,בשנת  1984צנח שיעור
המשתתפים בכ 25%-ובשנה שלאחריה
ב .50%-אולם אחרי ששב והופחת מס היציאה
מישראל בספטמבר/אוקטובר  198528והמצב
הכלכלי השתפר ,התאושש מספר המשתתפים
במהירות גדולה יחסית .בשנת  1987שוב היה
מספרם של משתתפים ישראלים בתכניות
בגרמניה כמספרם לפני המשבר.
בדצמבר  1987פרצה האינתיפאדה הראשונה.
למרות זאת הגיעו מספרי המשתתפים
במפגשי נוער גרמניים-ישראליים בסוף
שנות ה 80-לנקודת השיא הסטטיסטית
שלהם .מכספי תכנית הנוער הממשלתית של
גרמניה המערבית מומנו בשנת  1989כ350-
תכניות מפגשים ,שבהן השתתפו כמעט 8000
משתתפים גרמנים וישראלים .שיעור זה הינו
שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר שמומן
מכספי גרמניה בתחום זה .רק בתחילת העשור
הראשון של שנות ה 2000-ישובו מספרי
המשתתפים ויתקרבו לאיטם לשיא הזה.
שנות ה – 90-המשכיות והתחלה חדשה
עם תחילת תהליך האיחוד של גרמניה המזרחית
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וגרמניה המערבית ,דנו גם הממונים על חילופי
הנוער בגרמניה ובישראל על תפקידם העתידי
של חילופי הנוער בין שתי הארצות .באמצע
דצמבר  1989התכנסה בליבק "הוועדה
המעורבת לחילופי נוער בין גרמניה לישראל"
לישיבתה השנתית .בפרוטוקול ישיבה מקדים
הועלתה השאלה אם "מן האפשרויות החדשות
האלה (נפילתה של חומת ברלין בנובמבר )1989
עשויה לצמוח השראה חדשה לתכניות בין
גרמניה לישראל"29.
אחרי איחוד שתי הגרמניות ,האתגר הגדול
ביותר עבור תחום חילופי הנוער בין גרמניה
לישראל היה יצירת תשתיות לחילופים גם
במדינות גרמניה החדשות ושילובן בחילופים
עם ישראל .בגרמניה המזרחית קבעה במשך
שנים רבות תעמולה אנטי-ציונית את מדיניותה
הרשמית של הארץ .יחסים דיפלומטיים בין
גרמניה המזרחית ובין ישראל לא כוננו מעולם.
מחקר הערכה שפורסם על ידי המשרד לנשים
ולנוער בגרמניה המערבית בשנת  1992בנושא
חילופי נוער בין גרמניה לישראל מציין עם
זאת ,שבייחוד "במדינות גרמניה החדשות []...
הביקוש לתכניות חילופים בין גרמניה לישראל
גבוה מאוד30".
לכן ,כדי לענות על הצורך של אותן מדינות
"להשלים את החסר" ,העניקה הוועדה
המקצועית המעורבת בשנים שאחרי נפילת
החומה עדיפות לבקשות ממדינות גרמניה
החדשות לתכניות חילופים עם ישראל 31.נוסף
על כך ,בשנת  2000הוקם בברלין מכון "תמריצים
חדשים" ( ,)Neue Impulseשמשימתו העיקרית
היא להכשיר אנשי הדרכה ממדינות גרמניה
החדשות לחילופים עם ישראל על מנת לשלב
מקומות השמה נוספים בחילופים.
שנות ה – 2000-הרחבת התשתיות
בפברואר  2000נשא נשיאה הראשון של גרמניה
יֹוהאנֶ ס ַראו ּ,נאום בפני כנסת
ַ
המאוחדת,
ישראל .במילות הסיום שלו הדגיש הנשיא ראו
את האחריות המיוחדת המוטלת על הנוער
להתפתחות העתידית של היחסים בין גרמניה

לישראל" :אני מקווה למען הנוער של עמינו.
אין לי ספק בכך :אם ננחיל לבני הדור הצעיר
את הזיכרון ונעודד אותם להיפגש זה עם זה,
כי אז אין לנו לדאוג לעתיד היחסים בין ישראל
ובין גרמניה 32".במשך שהותו בישראל הוחלט
ביוזמתו של ַראּו על הקמת משרד תיאום עבור
חילופי הנוער בין גרמניה לישראל 33.בגרמניה
נפתח בעקבות כך באוקטובר  2001מרכז
התיאום "קוןאקט" (פעולה משותפת) בעיר
נּברג .מושבו של המשרד במדינה מזרח-
יט ֶ
וִ ֶ
גרמנית והשיתוף עם מדינת סכסוניה-אנהלט
נבחרו בכוונה תחילה .תפקידם הנו להוסיף
ולחזק את שילובם של מקומות ההשמה
וארגוני הנוער המזרח-גרמניים בחילופים עם
ישראל .השותפה הישראלית של קוןאקט היא
הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים (עד
 :2013המועצה לחילופי נוער וצעירים בישראל),
היושבת בתל אביב.
בתחילת שנות ה 2000-השפיעו החיכוכים
בין ישראלים ובין פלסטינים על חילופי הנוער
בין גרמניה לישראל בצורה ניכרת .פרוץ
האינתיפאדה השנייה בספטמבר  2000הביא
לצניחה החדה ביותר במספר המשתתפים
והתכניות מאז תחילת איסוף הנתונים בסוף
שנות ה .60-המפגשים הגרמנים-ישראלים,
הממומנים מתקציב תכנית הילדים והנוער של
גרמניה הפדרלית ( ,)KJPרשמו בשנת 2001
פיחות של  50%במספר המשתתפים בהשוואה
לשנה הקודמת .זאת ,בעיקר בתכניות המפגשים
שהיו אמורות להתקיים בישראל .מפגשי הנוער
בין גרמניה לישראל התאוששו מן המשבר הזה
רק באמצע שנות ה .2000-בסוף העשור נמנו
שוב מדי שנה כ 7000-משתתפים.
במהלך העשור הראשון של שנות ה 2000-חל
שינוי ביחסם של צעירים ישראלים לגרמניה.
לפי מחקר של קרן פרידריך אברט ( )FESמשנת
 2010השתנה "הדימוי של גרמניה" באופן חיובי
מובהק .בהשוואה לשיעורים שנמדדו בשנת
 1998הגיע מחקר הנוער למסקנה הבאה:
„A significant improvement in the image

or profile of modern Germany took place
between 1998 and 2010. […] The view that
Germany today is one of the friendliest
)countries to Israel rose from 41.5 % (1998
to 60 % (2010); that Germany today is
among the civilized countries of the world,
from 61 % to 76 %; […] Fewer and fewer
respondents felt that Germany today
resembles Nazi Germany (from 43 % to 32
%).“34
שנת  2010ואילך  -מגוון גדל
מאז שנות ה 60-המוקדמות היה תחום שירותי
ההתנדבות עמוד תווך מרכזי בקשרי הנוער
בין גרמניה לישראל .בשנת  2010ובשנים
לאחריה הגיעו לישראל מדי שנה עד 900
גרמנים .מרביתם צעירים שהגיעו על מנת
להתנדב למשך תקופה ארוכה בישראל .אלו
התנדבו ומתנדבים בקיבוצים ,במוסדות רווחה,
במוזיאונים ,בארכיונים או באתרי הנצחה.
תכניות ההתנדבות התקיימו באופן חד-
צדדי .רק ישראלים צעירים מעטים מאוד יצאו
לשירות התנדבות בגרמניה .עם הקמת תכנית
המתנדבים הגרמנית-ישראלית עבור ישראלים
צעירים בגרמניה "קום-מתנדב" בשנת 2010
נוצרה הדדיות גם בתחום ההתנדבות .אחד-
עשר המתנדבים הישראלים הראשונים החלו
בסתיו  2010בשירות התנדבות בן אחד-עשר
חודשים במגוון פרויקטים חברתיים בגרמניה35.
בשנים האחרונות נשמר שיעורם הגבוה
של המשתתפים בתכניות נוער בין גרמניה
לישראל באופן עקבי .כ 280-תכניות עם 7000
משתתפים מקבלות כעת תמיכה שנתית
מתקציב תכנית הילדים והנוער של גרמניה.
למרות תנאי המסגרת הפוליטיים הקשים
במזרח התיכון ,הפחד מפני אנטישמיות אנטי-
ישראלית הולכת ומתחזקת בגרמניה ובאירופה
ודיונים על תנאי החיים השונים של צעירים
בגרמניה ובישראל ,ההדדיות הגדולה במפגשי
נוער אינה פוחתת והאמצעים העומדים לרשות
התכניות אינם מספיקים כדי לתמוך במקומות
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גשר לעתיד
בני נוער ישראלים
וגרמנים:
ציפיות – חזון –אתגרים
ותקוות
ד"ר נילי קרן
בשעה שהדברים שלהלן נכתבים ,חיים
כ 30,000-צעירים ישראלים ,בני הדור השלישי
ואפילו הרביעי לשואה בברלין ,ובאותה עיר
עצמה – בירת הרפובליקה הפדרלית – מתמודד
מועמד ממוצא פלסטיני לראשות העיר .ברלין,
שהייתה בעבר בירת המדינה הנאצית ,וגם
בימינו אינה מניחה לעצמה לשכוח את עברה
ואת קורבנותיה ,היא העיר המסמלת יותר מכול
את הפיוס ,הפתיחות ,הליברליות והתקווה.
איך קרה שבתוך חמישים שנה התחולל שינוי
קיצוני כל כך במערכת היחסים הישראלית-
גרמנית המורכבת כל כך? והאם באמת מעל
התהום שהייתה פעורה בין שתי חברות אלו,
נבנה גשר כה חזק ומוצק ,כפי שהוא נראה כיום?
אחד ההסברים הראשונים והמידיים למציאות
זאת הוא מפעל חילופי הנוער הישראלי-
גרמני שהחל עשר שנים לפני כינון היחסים
הרשמיים בין ישראל למערב גרמניה .האתגר
של מפעל זה היה להבקיע את החרם הסמוי,
אך גם הגלוי ,שהטילה החברה הישראלית על
מערב גרמניה ,אותה המדינה שסימלה בעיניה
את דור המרצחים הנאצים .ניצולי השואה היו
הראשונים שסיפרו את סיפור השואה במדינת
ישראל ,ובאמצעות סיפוריהם נוצרו תדמיות
"הארי" ו"היהודי" ,שנצרבו בתודעת הדור
השני ובמידה רבה גם הדור השלישי בישראל,
ואפילו אצל ה"צברים" בני הצברים שלא חוו
את השואה .ביטויים כגון "החיה הנאצית"

הביאו להטמעת הדימויים הדמוניים האלה של
הגרמנים בתודעתם של הישראלים.
הביטוי החזק ביותר להזדהות עם הקורבנות
היה הסלידה מכל מה שהוא גרמני .הרגשות
האנטי-גרמניים העזים נחשפו כל אימת
שהתקיים דיאלוג כלשהו עם גרמניה:
האווירה הציבורית סביב הסכם השילומים
בשנות החמישים ,עסקת הנשק עם גרמניה,
ובשלב מאוחר יותר ההחלטה על קיום יחסים
דיפלומטיים בין ישראל למערב גרמניה.
ישראלים רבים נדרו שלא לרכוש לעולם מוצרים
גרמניים ,אחרים נשבעו שכף רגלם לא תדרוך
על אדמת גרמניה; מוסדות להנצחת השואה
כגון בית לוחמי הגטאות" ,יד מרדכי" ו"מורשת"
סירבו לארח מבקרים גרמנים ,ובכללם קבוצות
גרמניות של בני הדור השני.
בשנות השישים ,משהחלו להגיע לישראל
קבוצות של מתנדבים צעירים לא-יהודים
ממדינות שונות לסייע בקיבוצים ,היו קיבוצים
לא-מעטים שסירבו לקבל מתנדבים גרמנים,
אף שהיו אלה בני הדור השני ,צעירים שנולדו
לאחר המלחמה .גם צעירים גרמנים שהקימו
את ארגון "אות הכפרה" וביקשו לכפר על פשעי
הנאצים באמצעות פעולות התנדבות בישראל
– נותרו מבודדים למדי ,ולא התקבלו באהבה
גדולה ,בלשון המעטה.
בעולם שהתגלה בין חורבות מלחמת העולם
השנייה גדלו הגרמנים בני הדור השני ועל
מצחם אות קלון .משא האשמה שהורישו
להם דור ההורים ,הסבים והסבתות היה
כבד מנשוא ,ובעל כורחם היה עליהם לשאת
באחריות המוסרית לעוונותיהם של אבותיהם
ואבות אבותיהם" .אבות אכלו בוסר ושיני בנים
תקהינה" ,כדברי הנביאים ירמיהו ויחזקאל,
ושיניהם של בני הדור השני בגרמניה אכן קהו
מאוד.
המפגש הטעון בין בני הדור השני – ישראלים
וגרמנים – היה אפוא שלב הכרחי בתהליך
עיצוב הזיכרון הפרטי והקולקטיבי של צעירים
אלה .לתוכו היה חשוב לצקת ערכים אנושיים-
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אוניברסליים משותפים ,מתוך כיבוד זכר העבר,
למצוא את המכנה המשותף האנושי בין כובד
המשא שהוטל על כתפי הצעירים הישראלים
שלא ברצונם לבין אותו נטל אשמה שרבץ על
כתפי הגרמנים הצעירים בשל פשעים שביצעו
הדורות הקודמים.
הגרמנים ביקשו לטפח את הדיאלוג הזה
ויזמו יחסי קרבה וידידות בין ערים ישראליות
לגרמניות וכן בין מוסדות חינוך ישראליים
לגרמניים ,תוך מימון מלא ואירוח של הישראלים
בגרמניה.
בתקופה הראשונה התקיימו המפגשים רק
בגרמניה ,משום הקושי שבמציאת גורמים
מארחים בישראל .באמצעות הצעירים
הישראלים ,ביקשה גרמניה להציג את מה
שנקרא אז "גרמניה האחרת" ,גרמניה שלאחר
המלחמה ,העושה כל שביכולתה לכפר על
פשעי העבר של התקופה הנאצית.
אבל מאז שנות החמישים של המאה הקודמת,
צעד אחר צעד ,הלך והתפתח תהליך מרתק
ביחסים בין הדורות הצעירים בשתי המדינות.
מפעל חילופי הנוער צבר תאוצה ,התרחב והכיל
יותר ויותר מוסדות חינוך ,ארגוני נוער וצעירים.
מישראל החלו להשתתף בקבוצות חילופי
הנוער גם צעירים ערבים – נוצרים ומוסלמים.
בקרב הצעירים הישראלים התעצמה מאוד
תודעת השואה ,הודות לתוכנית הלימודים
בהיסטוריה שכללה את לימודי השואה בבתי
הספר כלימודי חובה ,וכן בעקבות התגברות
זרם המשלחות של בתי הספר מישראל
לסיורים בפולין .סיורים אלה נתנו מקום
להיבטים הרגשיים של ההתייחסות לשואה .שני
התהליכים האלה בישראל מצד אחד ,ואיחוד
גרמניה מן הצד האחר ,תרמו רבות למפנה שחל
במפעל חילופי הנוער הישראליים-גרמניים.
מעניינת ,ואולי אף מפתיעה ,העובדה שככל
שגברה תודעת השואה בקרב הנוער הישראלי,
כך הלכו והתרחבו המפעלים המשותפים
לנוער ישראלי וגרמני .מפעלים אלה חיברו
בין תזמורות נוער ,להקות מחול והתמחויות
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שונות בבתי ספר מקצועיים ואחרים ,מתוך
חיזוק הערכים האוניברסליים ,דרך עבודה
חינוכית בין-לאומית .כך ,הקשרים האישיים בין
הצעירים שהשתתפו בפעילויות אלה התהדקו
מאוד ,ותכלית המפגשים והעניין המרכזי
שלשמו נועדו המפעלים המשותפים האלו
הלכו ונדחקו לשולי העשייה המשותפת ,כדי
שלא "לקלקל" את האווירה הטובה ששררה בין
השותפים הצעירים.
תהליך זה זכה לתפנית חשובה מאז איחוד
גרמניה ,משאתרי מחנות הריכוז בכל רחבי
המדינה שינו את פניהם בהדרגה למוזיאונים
ולמרכזים חינוכיים ,בראש ובראשונה עבור
גרמנים צעירים ,בעיקר ממזרח גרמניה ,שהרי
בתקופת השלטון הקומוניסטי לא עסקו שם
בשואת העם היהודי ובהיבטים האוניברסליים
של פשעי הנאציזם .תמורה נוספת קשורה
ביכולתו של הדור השלישי בישראל ,שהוא כיום
רוב רובו של הקהל הצעיר המשתתף בחילופין,
לראות באירועים הנחווים במשותף מרכיב
חשוב בזכר העבר ,בלי להפוך את הדור הצעיר
הגרמני לאשם .אירועי רצח עם שהתחוללו
ברחבי העולם לאחר השואה ,וכן התגברות
המגמות של גילויי שנאת זרים בעולם בכלל
והתעצמותה של גזענות מסוג חדש באירופה –
כל אלה שימשו לאורך השנים כר אקטואלי נרחב
לעיסוק מחודש באירועי השואה ,מתוך דיון
מעמיק של השותפים כולם ,כצאצאי קורבנות
ומבצעים כאחד ,שכן אותן שאלות מוסריות
אינן יורדות מהפרק ונעשות רלוונטיות גם
לחיים בהווה.
במשך שנים של עבודה משותפת בין אנשי
חינוך גרמנים לישראלים למען חיזוק איכותן
ומשמעותן של תוכניות החילופין בין בני
הנוער ,עברו על שתי החברות הללו שינויים
חברתיים ותרבותיים ניכרים .הן גרמניה והן
ישראל ידועות כחברות רב-תרבותיות ,וכל
אחת מהן מורכבת מקבוצות אתניות ,דתיות,
תרבותיות שונות ומגוונות .השותפים לתוכניות
החילופין מבינים את האתגרים החינוכיים-
חברתיים שמעמידה הרב-תרבותיות של כל

אחת מהקבוצות אל מול התהליכים שחווים
הצעירים משתי המדינות במהלך פעולות
החילופין .אחת הסוגיות הרגישות ביותר היא
מקומה של ההתמודדות עם העבר הנאצי
והשואה במסגרת התוכנית החינוכית-חברתית
של הקבוצות השותפות .עברו כבר  70שנה
מתום המלחמה ,אך לפחות בקרב השותפים
הישראלים – תודעת השואה והמחויבות
לשימור זכר הנרצחים מתחזקות עם השנים.
אלא שלא כבעבר ,כאמור ,אין כלל סתירה בין
יצירת קשרים חדשים ומפגשים המתקיימים
בצל משקעי העבר .ההפך הוא הנכון :הרגישות
והאחריות שמאפיינות את גרמניה הפדרלית
בהתמודדותה עם עברה ניכרות היטב בכל
רחבי גרמניה .ההתמודדות החינוכית עם פשעי
העבר והמאמץ הבלתי פוסק להניף את דגל
המאבק בגזענות באשר הוא והמאבק בניאו-
נאציזם ובשנאת הזרים ניכרים במערכת החינוך
ובפעולות תרבותיות וחברתיות אחרות .גרמניה
מודעת היטב להיותה ארץ מקלט ומדינת-
אם לבני לאומים רבים שהיגרו או ברחו אליה
והתערו בתרבותה .אלו אינם נושאים בעברם
את מורשת התקופה הנאצית ,כפי שנושאים
אותה הגרמנים שמשפחותיהם חיות בה
דורות רבים .וגם אם אירועי השואה והתקופה
הנאצית אינם חלק מזהותם כקבוצה אתנית,
אין הם יכולים לחמוק מהתמודדות עם העבר
הזה ,כחלק מהזהות הקולקטיבית שאליה הם
שואפים להשתייך.
ישראל אינה מדינה רב-לאומית מבחינה
אתנית ,שכן למהגרים אליה מכל ֵע ֶבר יש מכנה
משותף לאומי כיהודים ,אשר הופך אותם
לשותפי גורל ,הן לעבר היהודי והן לעתיד .עם
זאת ,החברה הישראלית כוללת גם מיעוטים
שאינם יהודים :ערבים מוסלמים ,נוצרים,
דרוזים ,צ'רקסים ואחרים .בני הקבוצות הללו
הם חלק מהחברה הישראלית ,ומשום כך גם
בניהם ובנותיהם משתתפים במפעל החילופין
בין בני הנוער .מציאות זו העלתה בעבר שאלות
רבות ,ואפילו מתיחויות ,בנוגע לביקורי קבוצות
באתרים לזכר השואה ובהכנת פעילויות הנצחה

משותפות .השותפים הישראלים הלא-יהודים
מתמודדים עם סוגיות רגישות אלו גם בתוך
מדינת ישראל ,שכן מתוקף חוקי המדינה
חלים על כלל תושביה דרכי התנהגות ביחס
לזכר השואה ,ובראש ובראשונה – ביום הזיכרון
לשואה ולגבורה.
הצורך להתמודד עם הקשיים הללו הביא את
העומדים בראש תוכניות החילופין משתי
המדינות לגבש תהליכים חינוכיים ופעולות
הנצחה התורמים לעבודה משותפת החשובה
לחיזוק עמדות מוסריות הומניסטיות
אוניברסליות העולות מתוך זכר העבר
ואקטואליות גם בימינו ,ובייחוד כשמדובר
ביהודים ובגרמנים ,בישראל ובגרמניה .מפעל
החילופין יוצר בהתמדה הזדמנויות חברתיות
וחינוכיות לעבוד יחד למען העצמת ערכים
הומניסטיים בקרב האוכלוסיות שמהן מגיעים
אותם צעירים .יותר ויותר בוגרים של תוכניות
אלה נמצאים במרכזי העשייה החברתית,
פעילים בארגונים הנאבקים בגזענות ובשנאת
זרים ומתנדבים בקרב קהילות חלשות יותר
במדינותיהם.
בשנים האחרונות חזרה אל רחובות הערים
באירופה תופעת ההפגנות האנטי-ישראליות,
המעלות מחדש גילויים של אנטישמיות
וגזענות כלפי יהודים ,ובייחוד כלפי ישראל.
החידוש שבתופעות אלה הוא שהן נישאות
על ידי ארגונים אסלמיים קיצוניים על רקע
תחושות קיפוח חברתיות ותרבותיות השוררות
בקרבם באותן מדינות שהוריהם מצאו בהן
מקלט ,ושכיום הם מתגוררים בהן כאזרחים
שווי זכויות .דווקא בגרמניה ,מסיבות פוליטיות,
תרבותיות וחינוכיות ,תופעות אלה הן בשוליים,
אם בכלל .גם אם מדיניותה של ישראל אינה
מקובלת על אזרחים אירופים ועל ממשלותיהם,
חשוב להדגיש כי ההשקעה בבניית הקשרים
בין צעירים ישראלים לגרמנים ניכרת באופן
שהם מתייחסים לישראל ולישראלים .הצעירים
הגרמנים למדו להכיר את ישראל מנקודות מבט
שונות ומורכבות יותר ,והישראלים מצדם אינם
רואים בכל ביקורת על מדיניות ישראל במזרח
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התיכון בהכרח ביטוי לאנטישמיות או לשנאה.
כאמור בראשית המאמר ,כ 30,000-ישראלים
צעירים חיים כיום בברלין .ניתן להעריך כי רבים
מהם כבר ביקרו בעבר בברלין או במקומות
אחרים בגרמניה ,ואפשר אפילו להעז ולקבוע
שאלפים השתתפו בתוכניות של חילופי נוער
ישראלים-גרמנים .רבים מהם נמנים עם הדור
השלישי לניצולי השואה ,ולסבים וסבתות שהיו
אזרחי מדינות אירופה עוד לפני מלחמת העולם
השנייה .בני דור זה הם לפיכך בעלי זכות לדרכון
של אותה מדינה ,ויש בכך מידה של העברת
"זכות השיבה" מדור הניצולים לנכדיהם .כך או
כך – המציאות העכשווית מלמדת כי גרמניה
בכלל וברלין בפרט נעשו מוקד משיכה לחיים
טובים ,ראויים ומלאי תקווה לישראלים1.
שיעור גדול מהסבים והסבתות וכן מבניהם
ומבנותיהם חרתו על דגלם חרם על כל דבר
שהוא גרמני .לפיכך היה צפוי שגם בני הדור
השלישי לשואה יראו בגרמניה מקום שאין
ליהודי שום סיבה לשוב ולהשתקע בו ,ולא
כל שכן להרגיש בו נוח ובטוח .אלא שהבחירה
בגרמניה נראית בעיני הצעירים הללו טבעית,
הם מתייחסים אליה כאל מקום רגיל לחלוטין,
ואפילו מועדף ,לאור העובדה שהם יכולים
לבנות בה בסיס כלכלי ותרבותי לילדיהם.
צל העבר אמנם מרחף תמיד בשמי גרמניה,
ובברלין בעיקר ,אבל הצעירים הללו חשים כי
אין כל סתירה בין זכר העבר ושימורו לבין בניית
עתיד וקיום להם ולילדיהם .אפילו המשפחות
בישראל כבר אינן מגיבות בהתנגדות כה גדולה
לנוכח בניהם השמחים באשר הם ,מאושרים
ואף בטוחים כלכלית .רבים מההורים מתרצים,
מוחלים על אותם עקרונות שחרתו על דגלם
אי-שם בעברם ,ומסכימים לבוא ולבקר את
ילדיהם ונכדיהם במדינה שהייתה עד אז
מוקצית בעיניהם.
אחרית דבר
כישראלית ,יש לי סיבות רבות להיות מודאגת
מתופעת העזיבה של צעירים אלה את מדינת
ישראל .ככל אזרח במדינתו ,הייתי רוצה לראות
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1

לנגד עיניי את מדינתי מושכת ואטרקטיבית
לכל הצעירים הבונים את חייהם ואת עתידם.
לצעירים הישראלים המשרתים בצבא
והנאלצים להשתתף במלחמות ,ואף להיפגע
לעתים פיזית ונפשית ,יש זכות לחיים שלווים
ובטוחים במדינתם .על כן ,עזיבתם בוודאי
כואבת .אך למרות האמור לעיל ,אולי אפשר
למצוא בכך מקור לתקווה ולאמונה שאכן נבנה
גשר לעתיד ,לפחות בין ישראלים לגרמנים,
גשר שיהווה בסיס לגשרים נוספים – בגרמניה
עצמה ובישראל ,בין מגוון קבוצות אתניות
ותרבותיות ,ואף ישמש דוגמה לתהליכים כאלה
בין צעירים בני עמים אחרים – בוודאי באירופה,
אך גם במזרח התיכון.
היכולת להתגבר על משקעי העבר התגבשה
בהדרגה ,במשך  60שנה ,וידעה עליות ומורדות
והרבה כאב .אלא שהתבוננות אובייקטיבית
החברות הזה בין בני הנוער
על הישגי תהליך ִ
הישראלים לגרמנים מראה כי המאמץ היה
כדאי ,וכי אין ספק שההישג העיקרי – שהוא
הכרחי לבניית קשרים בין בני אדם באשר הם
– אכן הושג :יכולת ההכלה של הצעירים הללו
אלה את אלה ,עם כל הקושי שבדבר והכאב
הגדול ,ויצירת דיאלוג אמיתי ,משוחרר מן
העבר אך בו בזמן מחויב לו.
יכולת ההכלה של האחר שהתחזקה דרך
תוכניות החילופין ,מתוך הבנת הרקע
ההיסטורי-חברתי-תרבותי של השותפים ,היא
אחד ההישגים החשובים ביותר של חילופי
הנוער .התוצאות המדברות בעד עצמן הן
מקור לתקווה שריבוי תוכניות כאלה ,הפצתן
באירופה כולה ותגבורן גם בגרמניה ,שם
ממילא הן מתקיימות ,ייצרו חברה טובה יותר,
הומניסטית ומוסרית יותר.

מאמר זה אינו מתיימר לבחון את הסיבות שבעטיין
עוזבים ישראלים את ישראל ,ויש לומר כי צעירים
ישראלים בוחרים לגור במדינות רבות אחרות ,ורובם
מתגוררים בארצות הברית .אלא שתופעת הבחירה
בגרמניה כמקום להתפתחות אישית ומקצועית,
לגדל ילדים ולחנכם אינה מובנת מאליה ,ובזה היא
שונה מהותית מבחירה בכל מדינה אחרת.

ביבליוגרפיה

ד"ר נילי קרן
ילידת הארץ ,חוקרת ומלמדת את
תולדות השואה וזיכרון השואה .כתבה
את עבודת הדוקטורט שלה בתחום
פיתוח חינוך השואה בישראל .משמשת
מרצה בסמינר הקיבוצים ,המכללה
לחינוך בתל אביב ,ומנהלת את מרכז
החינוך לשואה במכללה .לשעבר,
חברה במרכז המחקר של "יד ושם".
משתתפת בפרויקטים בין-לאומיים
ושימשה יועצת מדעית לערכת החינוך
הגרמנית-ישראלית "לזכור יחד –
לבנות גשרים" .מרצה אורחת בקתדרה
ללימודי השואה ורצח העם במכללה
ע"ש ריצ'רד סטוקטון ,ניו ג'רסי ,ארה"ב.

•

גלעד מרגלית ,יפעת וייס (עורכים) ,זיכרון ושכחה –
גרמניה והשואה ,הקיבוץ המאוחד.2005 ,

•

פניה עוז-זלצברגר ,ישראלים  -ברלין ,כתר.2001 ,
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ישראל וחילופי הנוער
עם מדינות המחוז
החדשות של מזרח-
גרמניה לאחר שנת
1989
רודי-קרל פאנקה
 .1כשהחומה נפלה
עם נפילת החומה בין שתי המדינות הגרמניות,
ב 9-בנובמבר  ,1989מרבית אזרחי גרמניה
המזרחית יצאו מגדרם משמחה" .הדיקטטורה
הגרמנית השנייה" במאה ה 20-הגיעה סוף-
סוף לקצּה ,ועידן חדש החל .אבל לא כולם הבינו
כך את ההתרחשויות אז – יש המתאבלים על
אובדנה של גרמניה המזרחית עד היום ,ומעלים
אותה בזיכרונם בצבעים עליזים ,כגרמניה
הטובה יותר.
מכל מקום ,עבור רוב אזרחי גרמניה המזרחית
היו המאורעות משמחים .כעת היה אפשר
לנסוע ,לדוגמה ,למקום שתמיד רצית לנסוע
אליו ועד כה לא הורשית .אזרחי מזרח-גרמניה
הרבו עתה בנסיעות .נדמה היה שאפשר סוף-
סוף לשאוף שאיפת אוויר עמוקה ,ורבים מהם
חשו צורך עז להשלים את מה שהחמיצו .גם
ישראל הייתה ליעד נסיעה .משרדי נסיעות
וחברות נסיעות הציעו לאזרחי גרמניה החדשים
להתוודע לישראל ,ארץ הקודש ,ארץ התנ"ך.
ב ,1990-זמן קצר לאחר נפילת החומה ,פרסם
ה"פולקסקאמר" (הפרלמנט) של גרמניה
המזרחית הצהרה לגבי "אחריות הגרמנים
בגרמניה המזרחית לעברה ולעתידה" ,ובה
התנצל בפני מדינת ישראל על מדיניותה של
גרמניה המזרחית כלפיה והתחייב לפתוח כעת
דף חדש ביחסים עמה .בהצהרה זו נכתב בין
השאר" :אנו מבקשים מחילה מן היהודים בכל

העולם .אנו מבקשים מחילה מן העם בישראל
על הצביעות ועל העוינות במדיניותה הרשמית
של גרמניה המזרחית כלפי מדינת ישראל ועל
רדיפתם וביזוים של אזרחים יהודים בארצנו גם
אחרי  .)...( 1945אנו מצהירים בזאת כי בכוונתנו
להשתדל למען כינון יחסים דיפלומטיים
וקשרים מגוונים עם מדינת ישראל 1".ההצהרה
התקבלה פה אחד .אלא שכעבור שישה חודשים
חדלה גרמניה המזרחית להתקיים.
אחרי המהפכה השקטה הייתה הפעילות
הגדולה הראשונה של הנוער האוונגלי במדינות
המחוז החדשות של גרמניה נסיעה לישראל
עם משלחת של כ 20-איש – כמרים ועובדים
סוציאליים .בזמן ההוא הביעו כמה עמיתים
מגרמניה המערבית את תמיהתם על כך
וייעצו להם שלא לנסוע .הם שאלו :למה דווקא
לישראל? למה עכשיו? אין דברים חשובים יותר
לעשות? אחרים עזרו להוציא את התכנית
לפועל ותרמו רבות .לדוגמה אלפרד ֶדּבּוס,
הממונה דאז על עבודת הנוער הבין-לאומית
של קבוצת הלימוד של הנוער האוונגלי (.)AEJ
חרף הרמת הגבה הוחלט להגיע לישראל כבר
ביוני  – 1990עדיין עם דרכון מזרח-גרמני.
אותה נסיעה של מזרח-גרמנים החברים בארגון
עבודת הנוער האוונגלית הייתה מוצלחת
ופורייה עד מאוד – שכן מיד לאחריה כוננו
יחסים וקשרים במגוון מישורים.
ישראל סאבו ,מנהל בית רוטנברג בחיפה,
קיבל את פניהם של אזרחי המדינות החדשות.
הוא היה סקרן מאוד ורצה לשמוע על החיים
בגרמניה המזרחית ,ועל מה שיקרה כעת ,גם
בנוגע לכינון היחסים בתחום חילופי הנוער
בין גרמניה לישראל .הוא התגלה כחבר אמת,
והחברות הזאת נותרה בעינה עבור כמה
מהמשתתפים עד סוף ימיהם.
גם בגרמניה המזרחית היה ברור לכולם שבין
גרמניה המערבית לשעבר ובין ישראל כבר
צמח במשך זמן רב מארג אמיתי של יחסי
גומלין בזכות מעורבותו של ארגון אות השלום
והכפרה ,בזכות ההסכמות הדו-לאומיות,

בזכות כמאה בריתות בין ערים תאומות,
שיתופי פעולה בין איגודי עובדים בגרמניה ובין
ההסתדרות בישראל ,שותפויות בין תנועות
נוער וספורט ,בתי ספר ואוניברסיטאות וגם
בזכות יחסים כלכליים .שמא הגיעו המזרח-
גרמנים המעוניינים והפעילים מאוחר מדי?
ואולם הן המערב-גרמנים לשעבר והן
הישראלים קיבלו את אזרחי המדינות החדשות
בפתיחות ,הצביעו על דרכים אפשריות ועודדו
התפתחויות .נציגי המועצות המקצועיות
בגרמניה המערבית ובישראל הבינו מיד
שאזרחי המדינות החדשות חייבים להשתלב –
ושכעת יהיה עליהם לחדש את הדיון בשאלות
מסוימות .מן הראוי לציין כאן בייחוד את נציגי
המועצה הציבורית לחילופי נוער – Public
 – Councilאת נציגיהם של משרדי הממשלה
דיטר ִׁשינֶ ןַ ,ק ַתרינָ ה
ֶ
(לדוגמהַ ,אלווין ְּפרֹוסט,
לגן או ד"ר ריינהרד יואכים ואּבניץ) ,את נציגי
ֶׁש ֶ
ה – IJAB-שירות המבקרים וחילופי הנוער
הבין-לאומי (לדוגמה ,הרמן זיבן ,ברברה ֶּבלֶ ן-
וַ יין) – ואת אגודת ישראל-גרמניה ( ,DIGבין
השאר הילדגרד רדהאואר).
כך לדוגמה ,סמינרים ומשרדים לתיאום
שותפויות בגרמניה ובישראל פתחו את
דלתותיהם בפני אזרחי מדינות המחוז החדשות
של גרמניה המזרחית ,ואלה אפילו היו שותפים
מלאים בניסוח המחודש של הכללים עבור
חילופי הנוער למרות חוסר השוויון ביניהם ובין
הארגונים הוותיקים .בתוך כך היו גם בגרמניה
המערבית לשעבר עמדות וגישות שונות
לעבודה בתחום חילופי הנוער ,והיו שאף מתחו
ביקורת חריפה על ישראל ועל מדיניותה.
 .2הרקע בגרמניה המזרחית
בנובמבר  1991הוזמנה הוועדה המקצועית
המשותפת לחילופי נוער בין גרמניה לישראל
לנהריה .נציג הפעילות האוונגלית בתחום הנוער
מטעם איגוד הכנסיות האוונגליות בגרמניה
המזרחית ,שהיה בין הנוסעים ,דיווח בפגישה
על בעיות ועל שאלות שעלו בקרב בני הנוער
המזרח-גרמנים וכן על אפשרויות וקשיים

בהכללת בני נוער מזרח-גרמנים בחילופי הנוער
בין גרמניה לישראל.
ישראלים רבים רצו להבין לעומק את המתרחש
בגרמניה המזרחית ובגרמניה כולה כדי לדעת
כיצד להעריך את מצב העניינים הכללי .עם
המעוניינים בהידברות לאלתר נמנו לדוגמה
אלישע בירנבאום ממשרד החינוך ,ישראל סאבו,
מנהל בית רוטנברג בחיפה ,ואורי דגול מאגודת
אכסניות הנוער בישראל .סוגיה חשובה בשיחה
הייתה מצבם של בני הנוער במדינות גרמניה
החדשות .הידיעות על ניאו-נאציזם ועל מעשי
אלימות נגד זרים היו מדאיגות 2.היו שהביעו
בקול רם את החשש שהנסיעה עם ישראלים
צעירים לפעילויות של חילופי נוער במדינות
המחוז החדשות של גרמניה כרוכה בסיכון,
ואינה מומלצת כלל וכלל.
המגמה האנטי-ישראלית של מזרח גרמניה
הייתה ידועה בישראל .שליטי גרמניה המזרחית,
שכעת נחלקה למדינות מחוז חדשות ,אף
שיתפו לעיתים פעולה עם ארגוני טרור ערבים
פלסטינים – וכעת צמחה שם בגלוי תופעת
הניאו-נאציזם המפחידה .רבים סברו שיש
להשגיח כעת על גרמניה בשבע עיניים.
הנוכחים הגרמנים השתדלו להתייחס בכובד
ראש לחששות כאלה ,ולא להמעיט בערכם –
אך עם זאת למקם אותם בהקשר הרחב יותר.
הם ציינו ,לדוגמה ,את מספרם הגדול של בני
הנוער במדינות גרמניה החדשות שהיו שותפים
למהפכה השקטה ב ,1989-וגם את הזרמים
השונים בעד דמוקרטיה ונגד צמיחת התנועה
הניאו-נאצית ,דווקא ובמיוחד בקרב הנוער
הדתי .אף על פי כן נדמה היה לכולם שבשילוב
בני הנוער המזרח-גרמנים יש משום אתגר גדול
עבור תחום חילופי הנוער בין גרמניה לישראל.
גם בפועל הבהירו המפגשים והתפיסה השונה
של המציאות הישראלית שיש צורך לפעול
למען החינוך וההכשרה – הן של אנשי המקצוע
העובדים עם הנוער והן של מולטיפליקטורים
ומדריכי מפגשים .חוקרים ואנשי מעשה
בתחום עבודת הנוער נאלצו להיווכח שוב ושוב
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בשיחות ובמפגשים במדינות המחוז החדשות,
כי זרע העוינות הטבוע במדיניותה הרשמית
של גרמניה המזרחית נגד ישראל נבט בקרב
רבים מתושבי המדינה .ואולם מנגד ניכרה גם
סקרנות ,ורבים מהם היו מוכנים לפתוח דף
חדש ביחסים האלה ,שכעת היו אפשריים.
אחדים במדינות המחוז החדשות הוסיפו
לשאול בביקורתיות" :מדוע ישראל?" ו"מה
יש לנו שם?" ,והסבירו שמדיניותה של ישראל
בעייתית מאוד ושאין לשתף עמה פעולה .גם
המשתתפים בעבודת הנוער והכנסיות לא תמיד
היו מודעים לכך שגרמניה המזרחית תמכה
בארגוני טרור העוינים את ישראל .בתעמולה
הפוליטית היומיומית של גרמניה המזרחית
נחשבה ישראל לראש-גשר של האימפריאליזם
האמריקני .בתוך כך נשכחה מן התודעה
הפוליטית העובדה שבשנותיה הראשונות
של גרמניה המזרחית (עד  1952בערך) היו
הדיווחים על ישראל חיוביים מאוד 3.ישראל
נחשבה בזמן ההוא לארץ מתקדמת באזור
פיאודלי ,כלומר התנועה הקיבוצית והקבוצות
הסוציאליסטיות בארץ הובנו ברוח הסוציאליזם,
כדגמים הראויים לחיקוי .בשנים ,1953-1952
יחד עם המפנה האנטישמי של סטאלין ושל
האיחוד הסובייטי ,השתנתה ההערכה הזאת
מקצה לקצה .גרמניה המזרחית יישרה קו עם
המדיניות הסובייטית והפנתה עורף לישראל.
ממסמכים של המשטרה החשאית (ה"שטאזי")
עולה כי מקרים אנטישמיים בגרמניה המזרחית
– אף שהיו ידועים לשטאזי – לא זכו לכל טיפול
רציני.
לי עצמי מתחוור יותר ויותר ההבדל היסודי
והתהום העמוקה הפעורה בין מזרח למערב
גם בתחום הזה 4.בשנות ה ,60-לאחר משפטו
של אייכמן בירושלים ,התפרסמו בגרמניה
המערבית ,למרות מחאות אחדות ,דיווחים
ציבוריים על המשפטים המתנהלים נגד פושעים
נאצים ורופאים נאצים .בעקבות זאת התעורר
בהדרגה דיון ציבורי ,והחל תהליך של עיבוד
ביקורתי ביחס לעבר .כל זאת עד למהומות
הסטודנטים באותו עשור .גרמניה המזרחית,
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מנגד ,רחצה בניקיון כפיה" .הנאצים היו במערב,
מאחורי החומה – והמשפטים שם הועילו
לדימוים העצמי ,להמחזה העצמית ,לתעמולה,
להתבדלות האידיאולוגית ולאינדוקטרינציה"5.
עד שנותיה האחרונות של גרמניה המזרחית
היה דימויה העצמי הרשמי :אנחנו המדינה
הגרמנית האנטי-פאשיסטית ,הנאצים הם
שם בגרמניה המערבית – והחומה היא חומת
המגן האנטי-פאשיסטית .גרמניה המזרחית
מיגרה כביכול את הברבריות הנאצית .העובדה
שהתקופה הנאצית והמשטר הנאצי הם מורשת
משותפת ,הן של המערב והן של המזרח,
טושטשה בתעמולה ובשקרים לבנים .כך נטען
כי האנשים ,המשפחות ,האבות ,הפרופסורים,
מקורבי המפלגה ,הפועלים והעובדים השכירים
לא היו נאצים ,שאת כל זה "מיגר האנטי-
פאשיזם של גרמניה המזרחית" – ולכן גם לא
היה טעם לשאול מה האנשים ידעו ,מה עשו,
מה הסתירו .חלקם של אזרחי גרמניה המזרחית
במלחמת העולם השנייה ובפשעי המלחמה של
הנאצים היה טאבו.
סופרת אחת וסופר אחד מגרמניה המזרחית
הפרו את הטאבו הזה ועוררו דיונים סוערים.
ֵ
כריסטה וולף מתארת בספרה "ילדּות לדוגמה",
כיצד הייתה שבויה כילדה באידיאולוגיה הנאצית
ובמציאות המניפולטיבית והסוגסטיבית של
הנאצים – עד שחשה "אושר של תמימות דעים"
כשחיכתה ל"פיהרר" .פרנץ פוהמן התוודה על
עברו ביומן הנסיעה שלו להונגריה " 22ימים
או מחצית מחיי" – וידוי רדיקלי ,מחושב וישיר
מאוד .בשיחות עמו היה שואל את עצמו שוב
ושוב שאלות ביקורתיות ומספק מידע גלוי
על דרכי חייו העקלקלות :כיצד כנער רגיל
ס-אה ,לאנטישמי,
למדי הפך לנאצי ,לאיש ֶא ַ
לגזען .רק במחנה השבויים ששהה בו בתקופת
המלחמה החל להעריך מחדש את חייו ואת
כיוונם עד אז ,ולפתוח דף חדש בחייו.
תהליך כזה לא התרחש אצל רוב אזרחי
גרמניה המזרחית .רובם לא שאלו את הוריהם,
את מוריהם ,את משפחותיהם ,את מקורבי
המפלגה ,את הכמרים ,את הפרופסורים,

את החוקרים או את השכנים .רובם לא הלכו
לבקר אותם בבתיהם או בסדנאות המלאכה
שלהם .לא היה צורך בכך ,שכן להם היה ברור:
"אנחנו אנטי-פאשיסטים" .וכעת ,עם המהפכה
השקטה ,ניצב בפניהם האתגר הזה ,שדרש
מהם לחשוב אחרת ,לחשוב מחדש :ישראל,
חילופי נוער בין ישראל לגרמניה ,וכסוגיה שאין
לחלוק עליה :ישראל והפלסטינים .לא ידענו די
הצורך ,וכך החל תהליך למידה נרחב .לעתים,
באחת השיחות בבית רוטנברג שבחיפה,
היה מתוודה צעיר גלוי לב ופעיל מגרמניה
המזרחית ,שעד  1989לא ידע כי ישראל קשורה
איכשהו ליהודים – ולשואה .וידוי כזה עורר
תמיד השתאות – והיה בו משום ניגוד חריף
לאלה שעסקו בתחום שנים רבות – אם בשל
סקרנות אישית ,ואם בזכות תוצאותיה של
עבודת הנוער הכנסייתית.
הודות למפגשים עם עדי התקופה הנאצית
בישראל ,חל שינוי עצום בתפיסתם של
אזרחי מדינות המחוז החדשות את גרמניה
ואת גרמניה המזרחית 6.התהליך שהחל כעת
התאפיין בתובנות ביקורתיות חדשות ובשאלות
רבות :על הקמתה של מדינת ישראל ,על קיומה
המאוים ולמוד הקרבות ,על הסכסוך הישראלי-
פלסטיני ,על בני נוער בישראל ובפלסטין,
החיים בצל השואה ,תפקיד הדתות ,הסתירות
החברתיות ,"jewish diversity" ,אפשרויות
לתהליך שלום ,צבא ועימותים צבאיים ,חינוך,
תנועות נוער ועבודת נוער ,פחדים ואגרסיות
וחיים רגילים של הדור הצעיר .מדי יום ביומו
נוצרו הבנות חדשות וגרמו לא פעם לתיקונים
רדיקליים של התפיסות המושרשות.
 .3השלכות וניסיונות לנסח רעיונות חדשים
עבור חילופי נוער עתידיים
בעקבות התובנות והאתגרים המרובים
התקבלה ההחלטה לפתח קורס הכשרה
שיעניק למשתתפים בו ידיעות בסיסיות בנוגע
לעבודתם בחילופי הנוער .הקורס התעתד
להקיף היבטים רבים – היסטוריה ,דת ,תרבות
וגם בעיות פוליטיות ,בייחוד בכל הנוגע לדור

הצעיר .גם השפעת השואה על חיי המבוגרים
והצעירים ומצב האיום המתמיד על ישראל
נמנו עם הסוגיות שיש להציף .דגש מיוחד
הושם על הקניית היכולות הנדרשות לעבודה
חינוכית ,להנחיית דינמיקה קבוצתית ולניהול
אדמיניסטרטיבי7.
בשנת  2000הוקם בברלין המכון לתמריצים
חדשים ) ,(Neue Impulseובו פותחה יחד
עם מומחים בתחום שיטת לימוד ששילבה
את המשימות שנדונו לעיל .המשרד לענייני
משפחה ,אזרחים ותיקים ,נשים ונוער של
גרמניה וכן איגוד האקדמיות האוונגליות
בגרמניה תמכו ברעיון וצידדו בהקמת המכון.
היוזמה הוכתרה בהצלחה ,ולאחר שינויים
מועטים יושמה גם בנסיבות אחרות .יותר מ75-
מולטיפליקטורים הוכשרו מאז הקמת המכון.
מרבית המשתתפים הגיעו ממדינות המחוז
החדשות ,אבל בקרב המשתתפים היו גם בעלי
עניין ממדינות מחוז ישנות .הידיעות והחוויות
שנרכשו בקורסים יושמו בדרכים מגוונות –
בחילופי הנוער ,בעבודה הבין-תרבותית במקום
ההשמה ,בחילופים בין בתי ספר ובעבודתם של
מולטיפליקטורים בהקשר הרחב יותר .קורסי
ההכשרה יצרו אפקט של כדור שלג .התמריצים
הגיעו ליעדם ,התקבלו והוסיפו להשפיע
בהקשרים שונים וחדשים.
גם הצד הישראלי שיתף פעולה בדרך יצירתית.
שותפים חשובים היו דוד קראוס ,נפתלי דרעי,
אריאלה גיל וירון אברמוב .כריסטינה מהלר
מקוןאקט שימשה מן ההתחלה במועצה
המייעצת של המכון ותמכה בכל שלבי העבודה.
משהסתיים הפרויקט הניסיוני של הקורס
הראשון ,הותאמו התמריצים ,אומצו כמודלים,
וכיום הם משמשים בין השאר את קוןאקט
בשינוי צורה ודגשים בהמשך עבודתו.
משימת הכשרתם של מולטיפליקטורים לא
הסתיימה כמובן ,וחילופי הנוער בין גרמניה
לישראל מוסיפים להתפתח ,למרות ואולי
בגלל כמה תרחישים מאיימים במזרח התיכון.
זהו בסיס לידידות בין גרמניה לישראל ועמוד
תווך בעבודת הנוער והשלום הבין-לאומית של
גרמניה.
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פרויקטים גרמנים-
ישראלים העוסקים
בהתמודדות עם
הנאציזם והשואה
שבעים שנה אחרי תום
המלחמה
ד"ר אלקה גריגלבסקי
מפגשים גרמנים-ישראלים בהשתתפות בני
נוער ומבוגרים יעסקו במגוון דרכים בהשלכות
הנאציזם והשואה .כאז כן עתה ,נוכחים פשעי
הנאצים בהתרחשויות פוליטיות עכשוויות.
כך למשל ,מפלגות בגרמניה ובישראל יוצרות
זיקות לעבר בשיח הפוליטי ועורכות השוואות
ואנלוגיות כדי להוכיח או לחזק את טיעוניהן.
זיקות אלה בולטות בייחוד ביחסים הפוליטיים
בין גרמניה לישראל .פוליטיקאים גרמנים
למשל ,מדגישים דרך קבע שביטחון מדינת
ישראל הוא חלק מן האחריות ההיסטורית של
גרמניה .דוגמה נוספת היא המחלוקות החוזרות
ונשנות בשל ההיסטוריה על אודות השאלה אם
ובאיזו צורה צריכים או רשאים גרמנים לחוות
את דעתם בנוגע למדיניות ישראל או לסכסוך
במזרח התיכון.
במהלך הזמן חלו שינויים שהשפיעו על פעילות
הזיכרון המשותף במפגשים גרמנים-ישראלים.
במאמר שלפניכם ייבחנו שני היבטים מרכזיים
הנוגעים הן להשלכות הנאציזם והשואה על
שתי החברות והן לפרויקטים העוסקים בזיכרון
והנצחה משותפים לגרמנים ולישראלים.
החברות ההטרוגניות בישראל ובגרמניה
בראש ובראשונה יש חשיבות רבה להשלכות
ה"מורגשות" ,הקונקרטיות ביותר ,בקרב

ניצולים ומשפחותיהם וגם בקרב משפחותיהם
של הפושעים .השלכות אלו נכרות לעתים גם
בדור הרביעי .נציגי הדור השני והשלישי עיבדו
באופן ספרותי ואמנותי את חוויית הגדילה
כילדים או כנכדים של ניצולי שואה או את
שאלת ההתמודדות של הוריהם וסביהם עם
האשמה אחרי  1 .1945בביקור בגרמניה או
במפגש עם "גרמנים" עשויים צעירים ישראלים
לבטא את ההשלכות האלה ,שבחיי היומיום
כמעט ואינן משחקות תפקיד ,אך במסגרת
המפגשים הגרמנים-ישראלים מקבלות יתר
משמעות.
במהלך ביקור בגרמניה בסיורים באתרי זיכרון
לפשעי הנאצים מתעוררות על פי רוב תגובות
רגשיות חזקות בקרב בני נוער וצעירים .לעתים
קרובות נובעות תגובותיהם מן ההיסטוריה
המשפחתית .אבל גם בלא יחס משפחתי
ישיר מתעוררות תגובות אלו .להן ,גורמים
לא פעם הדיון בנושא בבית הספר ,הנרטיב
הלאומי והייצוגים התרבותיים של ההיסטוריה
(כמו למשל בסרטים עלילתיים) .2אלו גורמים
להשלכת דימויים מסויימים ורגשות עזים גם
במקומות שאינם טעונים היסטורית .כאשר
ההקשר החינוכי משתנה ,יכולות תגובות אלו
"לדעוך" .תופעה זו עלולה לבלבל מאוד את
המשתתפים האחרים.
בני נוער גרמנים שיש להם קשר משפחתי
ל“חברת המבצעים“ )(Tätergesellschaft
יכולים גם הם לחוות רגשות חזקים .בעיסוק
היומיומי עם הנאציזם ועם השואה מתעוררת
אצל בני נוער רבים – בלי קשר למוצאם –
תופעת ה"היטלריזם" ,3כלומר :תליית כל
אשמת פשעי הנאצים בדמותו של אדולף
היטלר .אצל בני נוער גרמנים מתווסף פעמים
רבות גורם המיתיזציה בכל הנוגע לנכונות של
בני משפחתם להתנגד למשטר הנאצי 4.הגישה
הרווחת היא של עמדה מתבדלת .פרט לכך,
בשיח הכללי עולה מהר מאוד הטענה שבעיסוק
עם העבר יש לדבר לא על אשמה אלא על
אחריות .טענה זו אינה שגויה מבחינה עקרונית,
אך היא גורמת בסופו של דבר לכך שלבני הנוער

לא ניתן כמעט מקום לחשוב ולדבר על רגשות
בושה ואשמה שעלולים להיווצר בהתמודדות
עם העבר5.
בכל הנוגע להשלכות הנפשיות של השואה
ממלאים השינויים שחלו בחברות בגרמניה
ובישראל תפקיד מרכזי ומאתגר .שתי החברות
מתאפיינות היום בהטרוגניות .ההטרוגניות
בישראל היא דבר מובן מאליו .לעומת זאת
בגרמניה ,היא מוצגת בשיח הפוליטי כמציאות
אך פעמים רבות היא אינה מורגשת ואינה
נחווית בשגרה החברתית .מצד שני ,כאשר
מדובר בהתמודדות עם העבר בשיח החברתי –
בגרמניה ובישראל – עדיין רווח לעתים קרובות
הדיבור על "חברת המבצעים" הנפגשת במפגשי
הנוער עם "חברת הקורבנות" .הקוטביות הגסה
כשלעצמה ,המתאפיינת בראייה של שחור
ולבן ,לא הייתה הולמת עוד בשנת  1945וגם לא
לאחר מכן .לכל אורך הדרך היה נכון יותר לבחור
בגישות מרובות-פרספקטיבות בפרויקטים
היסטוריים .לדוגמה ,הגירת העבודה אל
גרמניה משנות ה 50-ואילך ממדינות שסבלו
תחת הכיבוש הגרמני .באמצעותה הפכו יותר
ויותר אנשים לחלק מחברה שאנשיה – פרט
למבצעים ולצופים הסבילים הגרמנים ופרט
לקבוצה המצומצמת של שותפים לפשעים –
היו גם הם קורבנות או מתנגדים בזמן המשטר
הנאצי .בהקשר של המפגשים הגרמניים-
ישראליים ההיאחזות בניגודים הישנים עלולה
להפוך לקריטריון נידוי של משתתפים שאין
להם שום קשר משפחתי ישיר לשואה.
מרחק הזמן ונרטיבים חדשים
גורם מכריע נוסף הוא מרחק הזמן מן
ההתרחשויות ,המלווה בשינוי הנרטיבים.
כיום קשה יותר ויותר לפגוש ניצולים במסגרת
התכניות הגרמניות-ישראליות כדי לדון בעבר.
אפילו ה" -"child survivorsהילדים שניצלו,
כבר זקנים מאוד ונאלצים לא פעם לבטל שיחות
שנקבעו מראש בשל מצבם הבריאותי .בני
נוער מגרמניה ומישראל מתמקדים בהיבטים
שונים כאשר יש להם הזדמנות לדבר עם

קרובי משפחה ,שכנים או מכרים .עבור בני
נוער גרמנים הפרספקטיבה המרכזית היא זו
של "עדי התקופה" ,שחוו את תום המלחמה
כילדים .כאשר אלה מתבקשים לספר על
חוויותיהם האישיות בתקופת המשטר הנאצי
הם מבטאים בהכרח רק את סבלם הפרטי –
הפצצות ,מנוסה ,רעב .עבור בני הנוער מישראל
חוויות ממקור ראשון של "עדי תקופה" הן על
פי רוב מנקודת המבט של מי שנולדו מיד אחרי
המלחמה ,שחוו את הטראומות של הוריהם
ושל סביהם בלי להכיר את הקשרן המדויק.
אלה הם בני "הדור השני" ,שגדלו עם הסיוטים
ועם ההתנהגות ה"משונה" לעתים של הוריהם
ועל פי רוב לא זכו לכל הסבר6.
נוסף על כך ,בשתי החברות – בשל מרחק הזמן
– ממלאים החיברות בבית הספר או השיח
הפוליטי תפקידים חשובים בגיבוש ההתיחסות
כלפי העבר.
בגרמניה ,למשל ,הדיון הציבורי וההחלטות
להתמודדות עם סוגיות המנוסה והגירוש הם
שהביאו בין השאר בסופו של דבר להקמת
מרכז נגד גירושים פוליטיים בשנת .2000
אולם חשיבות מרכזית הייתה ועודנה לדיונים
בדיקטטורת ה( SED-מפלגת השלטון
הקומוניסטית בגרמניה מזרחית) ,בפגיעות
חדשות בזכויות אדם אחרי  1945ובמישור
האירופי – בפשעים הסטאליניסטיים .נרטיבים
של "הדיקטטורה הגרמנית השנייה" 7או
קביעת ה 23-באוגוסט כיום הזיכרון האירופי
לקורבנות הסטאליניזם והנאציזם עלולים ליצור
אצל בני הנוער תמונה היסטורית מסולפת,
שכבר אינה מביטה על הדברים במונחים של
סיבה ותוצאה ושמקשה לאמוד את ממדיה של
מדיניות הרדיפה הנאצית.
מטרת הביקורת על השיח הזה אינה להטיף,
להוקיע ולהאשים בנאציזם ובשואה .מטרתה
לאפשר לבני נוער לפתח דימוי עצמאי ומבוסס
באמצעות מתודיקה חד-משמעית מבחינה
מושגית ובעלת יכולת הפרדה מבחינה תוכנית.
כדי להבין את הייחוד של כל שיטה חברתית
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יכולים קישורים תוכניים לעזור כפעולה
משלימה בעריכת השוואות בעלות משמעות.
דומה שהשיח הגרמני שוכח פעמים רבות שעל
כל דור חדש להתמודד עם ההיסטוריה הזאת
מחדש ולעבור את השלבים שדורות רבים
אחרים כבר עברו לפניו (הכרהִ ,א ֶבל במקרים
מסוימים ,עיבוד שיטתי ,הנחלה) .כתוצאה מכך,
אנשי חינוך רבים מחפשים דרך קבע שיטות
חדשות ,הנחוצות על מנת ללמד את בני הנוער
את ההיסטוריה.
גם בישראל יש לשיח הפוליטי השלכות על
תפיסתם של בני נוער את השואה .בשל קוצר
היריעה לא נבחן לעומק את כל המחלוקות
המעניינות ונציין כאן בעיקר את הוויכוח על
אודות לקחי העבר ,וליתר דיוק על אודות
אופן הייצוג של תולדות ההקמה של מדינת
ישראל – הקשור בכך קשר הדוק .מטעמים
מובנים מושם הדגש בייצוגי הרדיפה הנאצית
על השואה .כתוצאה מכך ,בני נוער רבים
אינם מכירים את תולדות התפתחותה של
הדיקטטורה הנאצית ואינם מודעים לקבוצות
נרדפות אחרות .ידיעותיהם מתמקדות על פי
רוב ברדיפת האוכלוסיה היהודית משנת 1939
ואילך .המשכה הלוגי של נקודת המבט הזאת
הוא ההכרח שבהקמת מדינת ישראל ,מאחר
שבמסקנה המתבקשת – "אסור שדבר כזה
יקרה לנו שוב" – יש למדינה תפקיד מכריע
כמקום מפלט8.
אף שבני נוער אינם מסוגלים לרוב לעקוב
באופן מעמיק אחר דיונים מחקריים הם מבינים
שפוליטיקה קשורה לעבר .דוגמא לכך היא
ההסבר של פוליטיקאים מסוימים את הנחיצות
שבמדיניות צבאית חזקה נגד האוכלוסייה
הפלסטינית בגלל ההיסטוריה .הסברים אלו
יכולים להיות בעלי השלכות על יכולת ההערכה
של בני הנוער .אם משום שהם עלולים לאמץ
את העמדה הזו בלא חשיבה עצמאית ואם
משום שהם עלולים להסיק מכך שהאוכלוסייה
הפלסטינית אדישה באופן עקרוני כלפי
הנאציזם והשואה.
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התמודדות משותפת
הטרוגניות ומרחק הזמן

עם

העבר

למרות

עם זאת ,אל להטרוגניות של שתי החברות
ולמרחק הזמן למנוע מבני הנוער להתמודד
בצוותא עם העבר או "להגביל" את התמודדותם
לביקור באתרי הנצחה.
נהפוך הוא :תופעות מעניינות עשויות להיות
הזדמנויות לשיחות ולתובנות חדשות .לדוגמה,
האופנה האחרונה בישראל לקעקע על הזרוע
את מספר העצור במחנה של הסבים 9או הפקות
תיאטרון מפתיעות ושנויות במחלוקת בנושא
ההתמודדות עם העבר בגרמניה ובישראל
כגון "הדור השלישי" מאת יעל רונן 10.העיסוק
המשותף במחלוקות האמורות יכול גם לייצר
מסקנות עצמאיות חשובות שעשויות להוות
בסיס ליחסי אמון בקרב בני הנוער המשתתפים
בתכניות המפגשים ,ולאורך זמן – גם בין שתי
החברות.
אין משתמע מכך שעל כל מפגש לעסוק
בהיסטוריה ובתרבות הזיכרון .אולם חשוב
שאנשי חינוך יהיו בקיאים בהיקף ההשלכות
של הנאציזם ושייצרו במסגרת המפגשים
מרחב-דיון בעל משמעות או זיקה להיסטוריה
הזאת מכל ההיבטים התוכניים האפשריים .אם
אין מעניקים להם את היחס הראוי ,כל אותם
נושאים ,הקשרים ויחסים של העיסוק בעבר
בחברה הגרמנית והישראלית עלולים להיוותר
כצללים המרחפים בחלל החדר ולהשפיע על
המשתתפים באופן שלילי .זאת גם כאשר
מתרחש מפגש בין ספורטאים.
נוסף על כך ,יש לתת מקום לכל "סיפורי
המשפחה" בקרב שתי החברות .זאת גם
אם בישראל השואה היא מרכיב מייצר-
משמעות של זהות משותפת במידה רבה
הרבה יותר .סיפורים אלה הם הסיבה לגישות
ולפרספקטיבות השונות לעבר .אקט זה אינו
רק אמצעי של הכרה חשובה בכל המשתתפים,
אלא הוא מאפשר גם מחשבה לטווח ארוך על
שאלת החשיבות ההיסטורית .היכולת לחשוב
בצורה כזאת היא תנאי לכך שבני נוער אכן

עמותת ") "Gesicht zeigenלהראות פנים( ,השוכן
מתחת לגשר הרכבת העירונית בפארק טירגרטן
בברלין ,מקשרים בקביעות את רעש הרכבת
העירונית העולה באוזניהם עם רכבות הגירושים
לאושוויץ.

יוכלו להבין ולנסח עבור עצמם מדוע בהקשר
הגרמני-ישראלי של השואה ושל השלכותיה
יש להגדיר משמעות שאינה מוגבלת לניסוח
ססמאות בלבד.
לסיכום ,עלינו להבין כי בני נוער עוברים
תהליכים דומים של עיבוד העבר ,כשם שאנחנו
עצמנו עברנו – על פי רוב לפני שנים רבות .אז לא
נופתע מכך שהם זקוקים פעמים רבות לטקסים
או לאירועי זיכרון כדי שיוכלו לעבד את הרגשות
שהתעוררו בקרבם .במקרה הזה יש להקפיד
במפגשים גרמניים-ישראליים על יצירת תנאי
מסגרת שבהם יוכלו כל המשתתפים לסכם
ולקבוע בצוותא את סדר היום .לעניין זה נודעת
חשיבות יתרה מאחר שבני נוער מגרמניה
עלולים בנסיבות מסוימות להגיב בהיסוס
לטקסי זיכרון .בה בעת טקסי זיכרון הם מרכיב
בלתי נפרד מתרבות הזיכרון בישראל ובני נוער
ישראלים הנם מנוסים מאוד בהתמודדות עם
צורות כאלה .עם זאת אין להסיק מכך דבר על
השתתפותם הפנימית .כדי להשתמש בטקסים
כמרכיבים מעשירים נוספים בעיסוק בנאציזם
ובשואה יש לשתף בהכנתם את כל המשתתפים
באופן משמעותי11.

3

Zülsdorf-Kersting, Meik: Sechzig Jahre danach:
Jugendliche und Holocaust. Eine Studie zur
) geschichtskulturellen Sozialisationשישים שנה
אחרי :בני נוער והשואה .מחקר על ִחברּות היסטורי-
תרבותי(.Berlin 2007 ,

4

Welzer, Harald u.a. (Hrsg.): Opa war kein Nazi.
Nationalsozialismus und Holocaust im Famil) iengedächtnisסבא לא היה נאצי .נאציזם ושואה
בזיכרון המשפחתי(.Frankfurt a. M. 2002 ,

5

במסגרת פרויקטים רבים השגחתי שבני נוער רגישים
מפתחים רגשות אשמה ובושה לנוכח ממדי הפשעים
שבוצעו .רק כאשר ניתן להם מרחב לנסח את
רגשותיהם במילים אפשר לדבר על כך שהם עצמם
כמובן אינם אשמים ולחשוב יחדיו כיצד לפי דעתם
צריכה חברה לעסוק בעבר.

6

פסיכולוגים דנים בנושאים הללו באופן שיטתי
מאמצע שנות ה 80-ואילך .כפרסום מן הזמן האחרון
יוזכר כאן רק הספר "ילדי הקורבנות .ילדים המבצעים.
פסיכואנליזה ושואה"Martin S. Bergmann, Milton :
E. Jucovy, Judith S. Kestenberg (Hrsg.): Kinder der
Opfer. Kinder der Täter. Psychoanalyse und Holocaust, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a. M.
 .April 1998גם מוסדות כגון "עמך – תמיכה נפשית
וחברתית בניצולי שואה ובמשפחותיהם" ,המגישים
תמיכה פסיכולוגית לניצולים ולמשפחותיהם לשם
עיבוד הטראומות שלהם ,קיימים על פי רוב רק מאז
שנות ה.80-

7

המונח הזה היה במידת מה סמל למחלוקת על
משמעות הנאציזם וגרמניה המזרחית .בהקשר הרחב
הייתה המחלוקת הזו חלק מן הדיון בטוטליטריזם
ובהשוואת הדיקטטורות .לסקירה מאת פרופ' דטלף
http://docupedia.de/zg/Diktatשמיכן-אקרמן:
.urenvergleich

8

על מחלוקת זו ראוhttp://www.einsteinforum.de/ :
fileadmin/einsteinforum/downloads/victims_elkana.pdf

9

http://www.fr-online.de/politik/holocaust-kz-nummer-als-tattoo,1472596,21629506.
html

10

https://www.schaubuehne.de/de/produktionen/
dritte-generation.html

11

ר' את חוברת ההדרכה שהוציא קוןאקט בשיתוף
עם מועצת הנוער הבווארית „Gemeinsam Erin-
 .”nern – Brücken bauenבאתר ההנצחה והחינוך
בית ועידת ואנזה בברלין עורכות יותר ויותר קבוצות
נוער גרמניות-ישראליות ימי עיון בנושא "תכנון

-

1

כדוגמה יצוינו כאן רק הסרט "בגלל המלחמה ההיא"
מאת יהודה פוליקר ויעקב גלעד ויצירותיו של הסופר
אתגר קרת .קרל פרוכטמן ,שאחרי שהותו במחנות
– בין השאר במחנה הריכוז דכאו – היגר לפלשתינה
ב ,1937-עסק בהשלכות החוויות על חיי היומיום
של ניצולים ושל צאצאיהם עוד ב 1987-בסרטו "אדם
פשוט" .עם זאת ,סרטו זכה בעיקר להכרה בקרב אנשי
מקצוע ,ואילו סרטם של פוליקר ושל גלעד קיבל
תהודה חברתית נרחבת יותר .ספרו של ניקלאס פרנק
משנת " 1987האב :פריעת חשבון" ,שבו הוא עוסק
בפשעי אביו בצורה רדיקלית ופרובוקטיבית מאוד,
היה חריג למדי .מאמצע שנות ה 2000-התפרסמו
סרטים וספרים רבים ,למשל" :שניים או שלושה
דברים שאני יודע עליו" ) (2005מאת מלטה לודין או
"האחים הימלר :סיפורה של משפחה גרמנית" )(2005
מאת קתרין הימלר )תורגם לעברית בידי דפנה עמית,
הוצאת מטר.(2007 ,

2

כך ,למשל ,בני הנוער הישראלים המבקרים במסגרת
מפגשי נוער בין גרמנים לישראלים באתר "– 7xjung
"Trainingsplatz für Zusammenhalt und Respekt
)צעירים  – X 7שטח אימונים להתמדה ולכבוד( של
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וארגון רצח-עם – שלבים בתהליך ההשמדה" .עם
הזמן התברר שלאחר העיסוק המשותף במקורות
ההיסטוריים המשקפים את נקודות המבט של
המבצעים ,הצופים הסבילים והקורבנות ,יש
למשתתפים בימי העיון צורך בטקס משותף .על
רקע זה מוצעת כעת לקבוצות המעורבות האפשרות
להכין טקס כזה .במסגרת זו הקבוצה נוסעת לאחר
הסמינר בבית ועידת ואנזה לתחנת הגירוש לשעבר
רציף  17ועורכת שם את הטקס שתוכנן בצוותא.
המשתתפים מעריכים את האירוע הזה תמיד כמרכב
חשוב ומרכזי עבורם במפגש.
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ד"ר אלקה גריגלבסקי
נולדה בשנת  .1965היא התמחתה
במדע המדינה וכתבה את עבודת
הדוקטורט שלה בתחום החינוך בנושא
יחסם של בני נוער ברלינאים ממוצא
טורקי וממוצא ערבי-פלסטיני לנאציזם
ולשואה .משנת  1995היא נמנית עם
הצוות המדעי-חינוכי של אתר ההנצחה
והחינוך בבית ועידת ואנזה .במסגרת זו
היא מתכננת ועורכת סמינרים בנושאים
שונים בתחום ההיסטוריה של רדיפת
יהודי אירופה ורציחתם וההתמודדות
עם פשעי הנאצים אחרי  .1945כמו כן
היא מארגנת בקביעות תכניות של
שיתוף פעולה בין גרמניה לישראל
בהשתתפות בני נוער ומבוגרים בתחום
זיכרון בחברה מגוונת.

מזרח מערב
סוגיה במפגשי הנוער
בין גרמניה לישראל?
כתב הגנה מנקודת
מבט מודעת לריבוי1
ביאנקה אלי
בעבודת הנוער הבין-לאומית מתקיים דיון ער
בשאלה כיצד יכול להצליח ניסיון של פדגוגיה
המודעת לריבוי תרבותי ,לאור מגוון ההשתייכויות
הקולקטיביות .בתוך כך ,קו ההפרדה הפנים-
גרמני בין מזרח למערב נותר פעמים רבות מחוץ
לדיון .המאמר שלהלן מבקש להראות כי מפגשי
נוער בין-לאומיים – ובעיקר מפגשי נוער בין
גרמניה לישראל – עשויים להיות מקום לימוד
הולם לעיסוק בסוגיה כגון מוצא ממזרח גרמניה
או ממערב גרמניה ,ברוח פדגוגיה מודעת לריבוי
תרבותי ,וכן להפרכת דעות קדומות משני צדי
המתרס.
אם בשל שיעורי ההשתתפות הנמוכים בבית
הנבחרים הארצי ,אם בשל ה"שטאזי" או
אם בשל הימין הקיצוני במדינות הפדרליות
המזרח-גרמניות – הרפובליקה הדמוקרטית
הגרמנית ) (DDRוהשפעותיה המשוערות
נוכחות עד ימינו בשיח הציבורי .אלא שצורת
הדיון דומה לא פעם לחילופי מהלומות,
המשמרים דימויים סטריאוטיפיים של "מזרחי"
ו"מערבי" ושל מזרח-גרמניה .מנגד ,יש מרחבים
ספורים המזמנים דיון ביחסים העכשוויים
בין מזרח למערב .במרחבים אלה ,הדיבור על
מדינת גרמניה המזרחית ,על מזרח-גרמניה
ועל האופן שמשפחות במזרח ובמערב חוו
את התקופה שלאחר נפילת החומה נובע
מסקרנות ,מפתיחות ומעניין כן בעולם ,בחוויה
ובנסיון של אחרים .במסגרת זו דומה שראוי

בהחלט לשוחח על היחסים שבין מזרח-גרמניה
למערב-גרמניה .זמן רב לאחר איחוד גרמניה,
עדיין נשמרים דימויים שליליים משני צדי
ייטמאיֶ ר
המתרס :קבוצת המחקר של וילהלם ַה ַ
( (Heitmeyerמצביעה בסדרה "מצבים
גרמניים" ) (Deutsche Zuständeשפרסמה
בשנת  2009על סטריאוטיפים מושרשים ,הן
במזרח והן במערב (  ,Heitmeyer 2009עמ'
 .)21השתמרותם העיקשת של סטריאוטיפים
אלה מעידה על נחיצותם הגדולה של תכניות
חילופים .בעיקר בני הדור הצעיר דורשים זאת:
צעירים – ממזרח-גרמניה וממערב-גרמניה –
שחוו את נפילת החומה כילדים או שנולדו לאחר
נפילת החומה" .הימים ההם" משפיעים עליהם
גם בהווה ,ולא פעם הם אינם יודעים רבות על
חייהם של הוריהם ושל סביהם במדינת גרמניה
המזרחית ועל התקופה שלאחר נפילת החומה,
מפני שגם בחוג המשפחה נמנעים משיחה על
כך (לדוגמה ,שטמלר .(Staemmler 2011
מאמר זה מבקש למלא חלל בשיח על-אודות
הפדגוגיה המודעת לריבוי תרבותי .ברצוני
להציג נקודות חיבור אפשריות לעיסוק בקו
ההפרדה "מזרח-מערב" במפגשי הנוער בין
גרמניה לישראל .בהמשך אנסה להבהיר כי
דברים רבים נותרים נסתרים מן העין ובלתי
מובנים כאשר – נוסף על דברים רבים אחרים –
אין מביאים בחשבון גם את קו ההפרדה "מזרח-
מערב" .מפגשים בין גרמנים לישראלים מעלים
מיד דימויים "על האחר" ושאלות על זהויות
קולקטיביות ולאומיות .כמעט בכל המפגשים
בין גרמניה לישראל שהשתתפתי בהם הועלו
סוגיות הנוגעות לשאלה מי זוכר מה וכיצד,
ומהו הקשר של זיכרון זה לחוויות ביוגרפיות
אישיות וקולקטיביות .דימויים פשטניים
והנחות מסולפות המשפיעים בלי משים על
החלוקה הפנים-גרמנית ועל השלכותיה על
תכניות החילופים בין גרמניה לישראל עד עצם
ימינו .כדי שלא להוסיף ולחזקם ,אציין כאן
בקווים כלליים בלבד כמה דימויים שנתקלתי
בהם שוב ושוב" :בניגוד לגרמניה המזרחית,
גרמניה המערבית הצליחה להתמודד עם זכר
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הדיקטטורה הנאצית .הדבר משפיע עד ימינו
על איכותן השונה של תכניות חילופי הנוער
במזרח-גרמניה ובמערב-גרמניה" .או" :מכיוון
שלגרמניה המזרחית לא היו יחסים דיפלומטיים
עם ישראל ,אפשר גם בימינו לחוש במדינות
הפדרליות במזרח גרמניה רתיעה גדולה יותר
ביחס לישראל" .וכן" :בשל הדימוי הגרוע של
מזרח-גרמניה ותנאי המחיה הירודים יותר,
מעדיפים ישראלים לנסוע לתכניות חילופים
במערב גרמניה" .המשותף לדימויים ולאמירות
הללו הוא פישוטה הגס של המציאות .האם לא
היה מן ראוי להעניק לחילופים עם ארגונים
שותפים במזרח-גרמניה ולבחירת תכניהם
יתר תשומת לב ,השקעה והערכה ,אם הם
מתקיימים בתנאי מסגרת קשים יותר? האם
אכן יש שני הקשרים היסטוריים שהחילופים
בין גרמנים לישראלים מתקיימים בסימנם
ושיש להביאם בחשבון בדיון המשותף? לפי
ניסיוני ,השאלות האלה לרוב אינן ממלאות
תפקיד מרכזי .כך מתבקש להניח שהדימויים
וההנחות על "המזרח וקשייו" חושפים בראש
ובראשונה את הבנתם העצמית של אלה
המשמרים את הדימויים הללו באמצעות
אמירותיהם ודעותיהם .אותן הנחות מקשות
על ההתוודעות האישית ועל הדיון הביקורתי
במבחר ההקשרים ההיסטוריים .הן חותרות כך
תחת הכוונה המקורית של עבודת הנוער הבין-
לאומית .כיצד התנהלו חיי היומיום במדינת
גרמניה המזרחית? באילו דרכים מגוונות
התמודדו תושבי גרמניה המזרחית עם שלטון
המפלגה הקומוניסטית ,ה ?SED-כיצד העלו
את זכר התקופה הנאצית בגרמניה המזרחית?
מה היה ההבדל בין דרך ההנצחה הזאת ובין
דרך ההנצחה בגרמניה המערבית הישנה?
האם גזענות ואנטישמיות אכן נפוצות יותר
כיום במזרח-גרמניה מאשר במערב-גרמניה?
בנושאים האלה שוררת בורות גדולה – גם בקרב
מזרח-גרמנים .ואולם שאלות אלה ודומות
היו יכולות לסייע בחקירת ההקשרים ליצירת
דימויים עכשוויים על "המזרח" ועל "המזרח-
גרמנים" .לכן ,מפגשים בין גרמניה לישראל
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הם הזדמנות מצוינת דווקא לדון גם בסוגיית
מזרח-מערב ,התקפה בייחוד לחילופים של
המשתתפים בקבוצה הגרמנית ,אך לא רק
להם .המאמר הזה הוא אפוא הזמנה להמשך
הדיון ולחילופי רשמים.
מזרח-מערב :חלל ריק בעבודת הנוער הבין-
לאומית המודעת לריבוי תרבותי
עבודת הנוער הבין-לאומית כשדה פעולה
פדגוגי מתאפיינת במגוון תכניות חילופים
בין בני נוער ,שירותי התנדבות ומסגרות
הכשרה לאנשי מקצוע .חשיבות גדולה נודעת
לתחום כחלק ממדיניות החוץ התרבותית
והחינוכית – לא רק מבחינה פוליטית אלא
גם מבחינה פדגוגית .למרבה השמחה ,בשנים
האחרונות גדל מספרן של הגישות המודעות
לריבוי תרבותי בתחום עבודת הנוער הבין-
לאומית .מטרת הגישות האלה ,המבוססות
על שלושת עמודי התווך של אי-אפליה,
אינטרסקציונליות והתמקדות בסובייקט
( ,(Reindlmeier 2010היא לפתוח פתח
למרחבי למידה שיאפשרו לראות ולחוות קווי
הפרדה מגוונים – למורכבותם ,להתקיימותם
הבו-זמנית ולאמביוולנטיות שלהם .מבחינה
מעשית ,יש להבין זאת כגישה רפלקסיבית
הנוגעת לא רק לבחירת השיטות החינוכיות
אלא בעיקר להבנת תפקידיהם של המדריכים
) .(Eisele et al. 2008בהנמקתה התיאורטית,
הפדגוגיקה המודעת לריבוי תרבותי מסתמכת
בין השאר על שיח האינטרסקציונליות במרחב
הדובר גרמנית .הכוונה בכך בעיקר למחקרים
סוציולוגיים המתמקדים – לאורך "קווי
הפרדה" – בקטגוריות חברתיות היוצרות
אי-שוויון 2.בהקשר של עבודת הנוער הבין-
לאומית קובעים אייזלה ואחרים" :בייחוד לאורך
קו ההפרדה מזרח-מערב ,מצב כלכלי ,מעמד
חברתי ,צבע עור ,תרבות או דת ( )...יש להניח
מראש ( )...דימויים נוקשים ,המשפיעים באופן לא
מודע על תהליך הלמידה והמפגשEisele et( ".
 ,.alעמ'  ,18ההדגשה שלי) .הם אינם מסיקים
מקביעתם מסקנות קונקרטיות ביחס לפעולה
פדגוגית בהקשר של מזרח-מערב ,ואולם ייאמר

לזכותם שקו ההפרדה מזרח-מערב מוזכר כאן
באופן כללי .על פי רוב אין זה כך – כפי שחוקר
יבר ְט ִריש ( )Trischמציין בהתייחסו
החינוך אֹולִ ֶ
לספרות המקצועית ( ,Trisch 2013עמ' .)141
גם המחברות ַּבאיֶ רסדֹורף )(Beyersdorff
רקה ) (Höhme-Serkeכבר הראו
וה ֶמה-זֶ ֶ
ֶ
לפני כמה שנים כי סוגיית מזרח-מערב אינה
מופיע כלל בשיח הפדגוגי .הן אף מדברות
על טאבו האוסר להעלות לדיון את הדפוסים
ואת עולמות החוויה השונים בהקשר של
מזרח-מערב .דבר זה נכון אפילו לגבי עמיתים
הרואים את עבודתם כמודעת במפורש לריבוי
תרבותי .כאן עדיין ניכר יתר על המידה חותם
התקופה שלאחר נפילת החומה ,אז גויסו כל
הכוחות ל"איחוד מחודש" ולהדגשת הצדדים
(Beyersdorff/Höhme-Serke
המשותפים
 ,2008עמ' .)160
"לאום" כפותח צוהר לדיון
בעבודת הנוער הבין-לאומית ,בניגוד לרוב
התחומים החינוכיים ,העיסוק בשייכות
הלאומית והקולקטיבית של המשתתפים
מתבקש מאליו .בשל מבנה התכניות,
המפגישות בין קבוצות נוער משתי מדינות
(לפחות) ,קו ההפרדה "הגעה ממדינות שונות"
הוא על פי רוב הבולט ביותר (Reindlmeier
 ,2010עמ'  .)3גישה מודעת לריבוי תרבותי
עשויה לסייע במניעת הומוגניזציה אפשרית
של קבוצות-אנחנו לאורך קו ההפרדה "שייכות
לאומית" ולתרום להכללת מאפייני זהות
נוספים החשובים למשתתפים .המסגרת
הפדגוגית מתאימה להפליא להעמקת הדיון
במאפיינים אלה .בהתאם להרכב הקבוצות,
אפשר להעלות בהן סוגיות כגון השתייכות
לאומית כפולה ,סוגים של אישורי שהייה,
הגירה ,גזענות ודרכי התייחסות שונות לסמלים
לאומיים .גם מוצא ממזרח-גרמניה או ממערב-
גרמניה יכול להידון בהקשר זה .אלא שנוכחותם
של משתתפים מזרח-גרמנים ומערב-גרמנים
בתכנית אינה גורמת בהכרח להכללת קו
ההפרדה מזרח-מערב בתכניה של התכנית.
ואכן ,לרוב יש צורך בתמריץ פדגוגי מפורש

כדי לאפשר דיון זה ( ,Trisch 2013עמ' .)132
שאלות קונקרטיות עשויות לעודד משתתפים
בחילופים לחקור את יחסם האישי לסוגיות
כגון מדינת גרמניה המזרחית ,חלוקת גרמניה
ומזרח-גרמניה כיום .הניסיון מלמד כי שאלות
המכוונות ישירות לקו ההפרדה מזרח-מערב
עשויות לעורר דו-שיח מרתק .כך יש אפשרות
להגיב להתעוררות עניין שתיתכן בקרב בני
הנוער ולשלב את סוגיית מזרח-מערב בתכנון
התכנית בעתיד .אפשר לדוגמה להעלות על
הדעת קבוצת חילופים שמחליטה עבור עצמה
שלא לדחוק את סוגיות חלוקת מערב גרמניה
ומזרחה למסגרת התכנית התרבותית אלא
לשלב אותן בתכנית הרשמית.
"היסטוריה" כפותחת צוהר לדיון
בין מפת הגופים התומכים בעבודת הנוער
הבין-לאומית בגרמניה ובין ההיסטוריה
הגרמנית קיים קשר הדוק ).(Thimmel 2001
מובן שהכללים הדו-צדדיים לחילופי הנוער
בין גרמניה לישראל מדגישים את חשיבות
ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה ושל
השואה .כך לדוגמה ,כמעט בכל מפגשי הנוער
הגרמניים-ישראליים יש בתכנית לפחות אתר
הנצחה אחד או חטיבת תוכן דומה העוסקת
בעבר הנאצי .בייחוד כשמבקרים באתרי
הנצחה במדינות הפדרליות המזרח-גרמניות
בעלות "העבר הכפול" ,דוגמת בוכנוואלד
או זכסנהאוזן ,מתבקש הדיון גם בדרכי
ההתמודדות של מזרח-גרמניה ומערב-גרמניה
עם התקופה הנאצית .אפשר להבהיר שייצוגי
ההיסטוריה במזרח ובמערב היו שונים מאוד זה
מזה עד איחוד גרמניה ,זאת בעיקר באמצעות
מקומות כגון אתרי הנצחה שבארכיטקטורה
או בכיתובים שלהם ניכרת התמודדותן של כל
אחת משתי המדינות עם ההיסטוריה (Trisch
 ,2013עמ'  .)140אמירות על התפתחותה של
תרבות הזיכרון בגרמניה מתייחסות בדרך כלל
לשיח הזיכרון המערב-גרמני .לעתים רחוקות
יותר מתקיים דיון באופן הזיכרון בגרמניה
המזרחית ובאופן שסרטים או ספרים שפורסמו
שם השפיעו על השיח ביחס למלחמת העולם
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השנייה ולמשטר הנאצי .אלא שדווקא אלו
מעידים לא פעם על הבנה עמוקה יותר גם
של סיפורי משפחות במזרח-גרמניה כיום.
אזכורו של הזיכרון ה"מחולק" מאפשר לצעירים
המשתתפים בחילופים להבין שהיסטוריה
ניתנת לראייה בצורות רבות ומגוונות,
ושמדיניות היסטורית עשויה להשתנות .כך
מתחוור להם שהדיבור על ההיסטוריה טומן
בחובו גם אמירות על יחסים עכשוויים ועל
הבנה עצמית.
נוסף על כך ,הנושא "היסטוריה" בכללותו פותח
פתח להעשרת התכנים במפגשי נוער בעזרת
חוויות ביוגרפיות משפחתיות שהמשתתפים
עצמם מביאים עמם .לדוגמה" ,שיטת ציר
הזמן" 3מאפשרת להציב אלה לצד אלה נקודות
מבט מגוונות על ההיסטוריה ,מבחר מישורים
של זיכרון ונרטיבים ביוגרפיים משפחתיים ,בלי
להעמידם בדרך שיפוטית זה מול זה .המטרה
אינה ליצור יריבות בין הקשרים היסטוריים
שונים ,אלא דווקא להבין במהלך המפגש איך
התרחשויות היסטוריות שונות משפיעות על
ההבנה העצמית ועל תפיסת העולם .מפגשי
נוער מספקים הזדמנות להכיר במסגרת מוגנת
את ה"היסטוריות" של האחרים ואת משמעותן.
כך נעשה מפגש הנוער למקום המאפשר
התנסות בגישה האמפתית והמעריכה
לסיפורים ,לחוויות ולהגדרות עצמיות של
אחרים .רק התמודדות אמיתית יכולה לאפשר
הפרכה של אנלוגיות פשטניות – כגון בין חומת
ברלין ובין גדר הביטחון הישראלית – ולשימן
בהקשר הראוי .באמצעות גישה זאת אפשר גם
להעלות חללים ריקים בשיח ,שלעתים קרובות
אינם מקושרים כלל למזרח-גרמניה .לדוגמה,
הגירת העבודה לגרמניה המזרחית והגירוש של
רבים ממהגרי עבודה אלה עם נפילת החומה.
סוגיות אלה מתאימות למשל לדיון ביקורתי
בשאלה ,אילו היסטוריות הן בעלות נוכחות
ציבורית ותקשורתית בולטת ואילו אינן .הם
גם מתאימים לדיון בשאלות אקטואליות של
הגירה גלובלית ושל זכויות היתר והחובות
המלוות את "היות-לבן" ואת "הצפון הגלובלי".

ביאנקה אלי
ביאנקה אלי נולדה ב 1979-במזרח
ברלין .היא בעלת תואר בסוציולוגיה
ובמדעי המדינה ופעילה בתכניות
החילופים בין גרמניה לישראל זה שנים
רבות .בין השאר ,הקימה בבית הספר
הגבוה על-שם אליס סלומון בברלין
תכנית לשיתוף פעולה לימודי ומחקרי
עם בית הספר לעבודה סוציאלית
באוניברסיטת חיפה .כיום במסגרת
המזכירות הכללית של הצלב האדום
בגרמניה ,היא מנהלת פרויקט מחקר על
התפנית בהתארגנות אזרחית לשמירה
על ביטחון האוכלוסייה .ביאנקה
אלי היא יושבת הראש של עמותת
בני הדור השלישי של מזרח-גרמניה
"פרספקטיבה דור שלישי" ונמנית עם
מייסדי העמותה.

כמו לגבי קווי הפרדה אחרים בשיח הסוציולוגי,
אפשר לומר גם על קו ההפרדה הפנים-גרמני
מזרח-מערב שההבדלים בין המזרח-גרמנים
גדולים מאשר אלה שבין מזרח-גרמנים ובין
מערב-גרמנים .ואולם המטרה היא דווקא
להשאיר את עצמנו ואת תכני התכנית "פתוחים"
ולהעמיד את המסגרת הפדגוגית לרשות הדיון.
כדי לעשות זאת ברוח עבודת נוער בין-לאומית
המודעת לריבוי תרבותי עלינו לחשוב בראש
ובראשונה על עמדותינו שלנו :מה מחבר אותי
עם ההיסטוריה של גרמניה המזרחית? כיצד
חוויתי את נפילת החומה? כיצד אני רואה כיום
את המצב במזרח-גרמניה? מה הדימוי שיש לי
על מזרח-גרמניה או על מערב-גרמניה כיום?
לאיזה הקשר מקומי וזמני אנו מתייחסים,
כשאנו מדברים על "ההיסטוריה"? הגיע העת
לדון מחדש בדימויים הרווחים על מזרח
ומערב משני צדי המתרס ולגייס בעת הצורך
את האומץ הדרוש כדי לעשות את השינויים
הנחוצים .עד כה לא נעשה ניסיון להעלות
מעל לפני השטח היסטוריות וחוויות מגוונות
במזרח-גרמניה ועם מזרח-גרמניה .מן הראוי
להבהיר אילו נקודות חיבור מגוונות מציעה
עבודת הנוער הבין-לאומית לדיון בקו ההפרדה
מזרח-מערב.
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סיכום
הצורך בדו-שיח בסוגיות שלאורך ציר ההפרדה
הפנים-גרמני מזרח-מערב הוא גדול .דו-
שיח כזה יכול לתרום לחיזוק היחסים ולהבנה
ההדדית בין מזרח למערב לאורך זמן .מובן
שאין הכרח לשלב את סוגיית מזרח-מערב בכל
מחיר בכל חילופי נוער .גם אין הכרח בהדגשה
מלאכותית או בהפרזה של שוני .כמו-כן ,אין
לעודד גישה כללית וחסרת דקויות בנוסח
"האם איננו קצת מופלים" ,שמגמדת תנאי
מחיה וחוויות אפליה של שחורים ושל "People
 "of Colorולכן סופגת ביקורת מוצדקת מצד
עמדות אנטי-גזעניות4.

אירועי מפתח ונקודות מפנה בסוגים שונים של שיח
זיכרון.
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חווית צעירים ישראלים
וגרמנים במשלחת נוער
בגרמניה ותפיסותיהם
את המדינה השנייה
לפני מפגש החילופין
ואחריו
מיכל מרוז
תקציר
במשך עשורים רבים מדינת ישראל והרפובליקה
הפדרלית של גרמניה ניסו להתמודד עם
ההיסטוריה המשותפת – כל אחת מצדה היא.
כך ,מאז הוקמה מדינת ישראל ,התהוותה לה
מערכת יחסים מורכבת אך מיוחדת במינה עם
גרמניה – אז מערב גרמניה .מערכת יחסים דו-
ערכית המתאפיינת בדחייה ומנגד בהתקרבות,
בחוסר אמון ועם זאת בסקרנות וכן בנורמליות
בלתי אפשרית לצד נרמול גובר (הקסל.)2009 ,
מטרת המחקר

ישראלים וגרמנים המשתתפים במשלחת
החילופין ,ובדק את השפעות המפגש עליהם.
לשם כך בחן המחקר כיצד חווים בני נוער
ישראלים את המפגש הראשוני עם בני נוער
גרמנים ,ולהפך .במסגרת המחקר נבדק אילו
סטריאוטיפים רווחים בקרב בני הנוער ,וכן
נבדקה מידת השינוי בתפיסותיהם מתוך
חוויות המפגש.
שאלות המחקר היו:
 .1כיצד חווים בני הנוער הישראלים את המפגש
הראשוני עם בני הנוער הגרמנים ,ולהפך,
במסגרת תוכנית החילופין?
 .2כיצד נתפסת המדינה שמנגד בעיני בני הנוער
המשתתפים בתוכנית :אילו סטריאוטיפים הם
אוחזים ,והאם תפיסותיהם משתנות במהלך
המפגש?
שיטת המחקר
כדי למדוד חוויות אלו ,וכיאה למחקר אתנוגרפי,
נערכו בתקופת המחקר תצפיות על שתי
קבוצות האוכלוסייה המשתתפות במשלחות,
מתחילת תהליך ההכנה למפגש הקבוצות
בברלין ועד למפגש הסיכום שלאחריו .תקופה
זו כוללת את זמן שהותה של המשלחת בברלין.
בשלוש נקודות הזמן – לפני מפגש החילופין,
במהלכו ולאחריו – נערכו ראיונות עומק
פתוחים עם  12בני נוער ,שישה מהקבוצה
הגרמנית ושישה מהקבוצה הישראלית .בסך
הכול ,בשלוש נקודות הזמן יחד ,נערכו 36
ראיונות.

מטרת המחקר היא לבחון את פלטפורמת
חילופי משלחות הנוער ישראל-גרמניה .לשם
כך ליווה המחקר בשנת  2010משלחת נוער
של צעירים גרמנים וישראלים שנפגשה בפעם
הראשונה בברלין.

ממצאים ומסקנות

ממשלת גרמניה וארגונים חברתיים רבים
משקיעים מדי שנה כ 1.5-מיליון אירו בסבסוד
משלחות וחילופי נוער גרמנים וישראלים .כל
זאת ,במטרה לקרב לבבות ,לייצר שיח ערכי
ולנסות לכפר על מאורעות העבר ההיסטוריים.
זה יותר מ 55-שנה ,משלחות ישראליות
וגרמניות נפגשות ,אם בגרמניה ואם בישראל,
להשגת מטרות אלו ( .)Mähler, 2005המחקר
הנוכחי בחן את התהליך שעובר על בני נוער

ממצאי המחקר מראים בבהירות כי הקבוצות
מגרמניה ומישראל הגיעו אל המפגש מצוידות
בתפיסות ובסטריאוטיפים .התהליך שעובר על
משתתפי המפגש משתקף בשינוי בתפיסות
ובסטריאוטיפים תוך כדי גיבוש דעה על סמך
היכרות אישית .הן הקבוצה הישראלית והן
הגרמנית עברו תהליכים וחוו חוויית מפגש
אחרת ,ולרוב השוני בין חוויית שתי הקבוצות
הוא אי-סימטרי .נקודות השוני והאי-סימטריה
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בין הקבוצות נמצאו בארבעה רבדים שונים:
בתהליך ההכנה למשלחת ,בציפיות ,בבחירת
הצוות המוביל ובייצוגיות.
מבוא :יחסי ישראל-גרמניה
בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ובין
ישראל התקיימו לא מעט ניסיונות ליצירת
קשרים מחודשים .הקשר בין ישראל לגרמניה
כונה בפי דיפלומטים ופוליטיקאים ,עיתונאים
ואקדמאים קשר "מיוחד" ,ואפילו "א-נורמלי".
חרף הקשיים ,ניכר כי עם השנים נרקמו בין
גרמניה לישראל שיתופי פעולה רבים על
פני יריעה רחבה של תחומים ,ובייחוד באלה
הכלכליים ,המדעיים ובמסגרת החילופים
הבין-תרבותיים .עם זאת ,ולמרות עשרות
השנים שחלפו מאז ביסוס היחסים בין
המדינות ופוריותם של שיתופי הפעולה בקשר
בין המדינות ,מערכת היחסים עודנה שומרת
בעקביות על מקומה כ"מיוחדת" (Pallade,
.(2004
כל מדינה מבססת את הזהויות שלה על עברה
ההיסטורי ,ובתוך כך מתקיים קונפליקט מתמיד
ביחס לתכנים שכל אחת משתי המדינות
מעוניינת לקדם ולזכור וכאלה שהיא מבקשת
לשכוח ) .(Olick, 1992לאחר מלחמת העולם
השנייה ,כל הסכם לקביעת מדיניות בגרמניה
היה במובן מסוים תגובה או פועל יוצא הנובעים
מהמציאות הרת האסון שהמיטה גרמניה
בשנים הגורליות ההן ).(Olick and Levy, 1995
עם השנים ,הצליחה גרמניה לחנך את הדורות
הבאים להכרה ולהתגברות על דעות קדומות,
לאחריות אזרחית ולדמוקרטיה ).(Renn,1987
במדינת ישראל ,סמלים וטקסים רבים משקפים
את הטראומה החברתית שבעקבות השואה,
והם מהווים מרכיב חשוב בבניית הזיכרון
הקולקטיבי והזהות הישראלית (שפירא.)1996 ,
במציאות הישראלית ,האיום החיצוני מהווה
גורם מגבש ומלכד ,ועל כן ערך הלאומיות נעשה
חלק בלתי נפרד מהזהות הלאומית המצרפית
(יעלון.)2009 ,
במשך השנים נעשו מאמצים רבים משני
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הצדדים להתקרבות בין המדינות .משלחות
הנוער הן מרכיב מרכזי בתהליך ההתקרבות
בין גרמניה וישראל כבר יותר מחמישים שנה,
ומספר בני הנוער שכבר השתתפו בפרויקט
החילופין חצה רף של  500,000נערים ונערות
משתי המדינות ) .(Mähler, 2005הארגונים
האחראים על תחום המשלחות הישראליות
והגרמניות הם שניים :מהצד הגרמני –
 ,ConActהארגון המוביל בתחום משלחות
הנוער זה כעשור ConAct .מתמקד בתיאום בין
המשלחות של גרמניה ושל ישראל ,ובכל שנה
מממן עשרות משלחות נוער .הארגון הוא חוד
החנית והיוזם המרכזי בבניית תחום משלחות
הנוער והחילופין בין המדינות .מהצד הישראלי
– מטעמים תקציביים עדיין לא הוקם משרד
תיאום דומה ,חרף ההחלטה להקים רשות
ציבורית לחילופי נוער ומשלחות (חוק הרשות
הישראלית לחילופי נוער וצעירים ,התשס"ח
 .)2008במקום זאת ,מונתה המועצה הציבורית
לחילופי נוער וצעירים ,המשמשת כמשרד
תיאום לכלל משלחות הנוער אל מדינות העולם
שלישראל יש יחסים עמן .המטרות המוגדרות
של משלחות הנוער מפורטות במסמך שגובש
בשנת  ,2010ובו נכתב שממשלות ישראל
וגרמניה רואות בדיאלוג בין בני נוער צעירים
מגרמניה וישראל חלק מרכזי בתהליך ההיכרות
וההתקרבות בין שתי המדינות ,וכי המדינות
מאמינות בעיצוב המודעות המשותפת של
בני נוער וצעירים דרך שיח הנובע מהתחשבות
במשקעי העבר ,ומתמקד במבט אל העתיד
(ההנחיות המשותפות לביצועם ולקידומם של
חילופי נוער וצעירים ישראל-גרמניה.)2010 ,
מטרת המחקר :מתודולוגיה ורציונל
המטרה העיקרית של המחקר הייתה לתאר
את חוויותיהם של בני הנוער המשתתפים
בתוכנית החילופין בין גרמניה לישראל ,ולברר
אילו תהליכים התרחשו בין בני הנוער בקבוצות
עצמן וכן במהלך האינטראקציה הבין-תרבותית
בין בני הנוער משתי הקבוצות .המחקר בוצע
בשיטה האיכותנית ,שכן זו הגישה המתאימה
ביותר לתפיסה של חוויית המציאות ,במקרה

זה בקרב משתתפי המחקר (שקדי.)2003 ,
אוכלוסיית המחקר בעבודה זו הייתה משלחת
חילופי נוער משותפת למחוז פנקוב ברלין
ולעיריית תל אביב-יפו .המשלחת מנתה
 13בני נוער מברלין ו 12-בני נוער משני בתי
ספר בתל אביב .המחקר ליווה את בני הנוער
לאורך המפגש הראשון של הצעירים משתי
המדינות באוגוסט  2010בברלין .המפגש נמשך
כעשרה ימים .ניתוח המחקר נערך לאחר סיום
התוכנית ,עם סיום איסוף החומרים .הניתוח
כלל  36ראיונות ,תוצרים של הקבוצות ,כתבים,
הקלטות ותמונות.

המלוות ,ובו מבררים את מניעיהם להשתתף
בתוכנית .הקריטריון להשתתפות מבוסס על
מידת סקרנותם ביחס לתוכנית בין-תרבותית.
במסגרת ההכנות למפגש ההיכרות בין הקבוצה
הגרמנית לישראלית בברלין ,נערכו שלושה
מפגשים ,לרבות מפגש היכרות וסמינר הכנה
של שלושה ימים ,שבו העמיקו המשתתפים
את ההיכרות ביניהם ועסקו בתכנים הקשורים
לזהות אישית ,קבוצתית וחברתית בגרמניה;
הם ביררו מהי זהות יהודית ,ערכו היכרות קצרה
עם התרבות הישראלית ,ושוחחו בשאלה ,מיהו
יהודי לעומת מיהו ישראלי.

מסקנות המחקר עשויות לשמש כלי עזר עבור
קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בממשלות
ישראל וגרמניה ,במתן מידע אמין וחשוב.
מסקנות אלו יוכלו להשפיע על אופן התכנון
והניהול של משלחות בפלטפורמת החילופין
הישראלית-גרמנית בפרט ושל משלחות דומות
בפלטפורמת החילופין הבין-לאומית בכלל.

בעיני מלוות הקבוצה הגרמנית ,מטרות
המשלחת כוללות שאיפה ליצירת קשר בין-
תרבותי עם ישראל ועם ישראלים ,מתוך
הבנת משמעות הקשר בצל העבר המשותף.
מהראיונות במהלך סבב הראיונות הראשון,
לפני מפגש המשלחות בגרמניה ,עלה כי בני
הנוער מצפים להכיר חברים חדשים ,לבלות
עמם ולהכיר תרבות חדשה .הישראלים תוארו
על ידי רוב בני הנוער כ"חמים וים-תיכוניים".
הדבר שבני הנוער העלו באופן הבולט ביותר
היה הציפייה שבני הנוער הישראלים ידמו להם,
כצעירים מתבגרים מארץ אחרת ,ושיחד יוכלו
למצוא הרבה מן המשותף.

הצגת הממצאים :דיון וניתוח
הן הקבוצה הגרמנית והן הקבוצה הישראלית
חוו מבחר חוויות במסגרת תוכנית החילופין.
בפרק זה יתואר התהליך שעבר על כל אחת
מהקבוצות ,על פי סוגיות רלוונטיות לכל
קבוצה ,שעלו במהלך המחקר .בסוגיות אלו
נכללים נושאים מגוונים ,כגון אופן הכנת
המשלחת ,הציפיות מהמשלחת ,אופי הצוות
המוביל בכל אחת מהקבוצות והיחס הערכי
לעניין ייצוג המשתתפים את מדינתם
 .1חוויית הקבוצה הגרמנית
הקבוצה הגרמנית הורכבה מ 13-נערים ונערות,
המתגוררים בשכונת פנקוב בברלין ,ומשתי
מלוות התוכנית ,המשתמשות באלמנטים
של החינוך הבלתי פורמלי .המלוות עושות
את עבודתן בהתנדבות זה שנים מספר ,והן
חדורות אמונה בחשיבותה .הן צברו ניסיון
עשיר בתוכנית החילופין ,וכמו-כן הן בעלות
ידע רב על ישראל .המתעניינים בהצטרפות
לתוכנית עוברים שלב ראיונות ראשוני עם

במהלך סמינר הסיכום נשאלו שוב בני
הנוער לגבי חוויותיהם ,ומהראיונות עלה כי
הציפיות שתיארו הצעירים לקראת המפגש
לא התממשו .בניגוד לציפיות ,גילו בני הנוער
את השוני ביניהם ,וככל שההיכרות בין שתי
הקבוצות העמיקה ,הם הבחינו יותר ויותר
בפער התרבותי ביניהם.
במהלך הראיונות הראשוניים ,בני הנוער
הגרמנים הביעו את חששותיהם מן המפגש.
ניכר כי הם חשו מבוכה ואי-נוחות סביב השיחה
בעניין העבר .הנערים הביעו את חששם משיח
הנוגע לשואה עם בני הנוער הישראלים .חשש
נוסף שעלה ,וניכר בכל המשתתפים ,נבע
מאירוח בני נוער בלתי מוכרים בביתם למשך
תקופת שהותה של המשלחת .הובע חשש
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שהם "לא יסתדרו ביניהם".
 .2חוויית הקבוצה הישראלית
במשלחת הישראלית נמנו  12משתתפים משני
בתי ספר בתל אביב-יפו – האחד בדרום העיר
והאחר בצפונה .בכל שנה מלוות מורות אחרות
את התוכנית ,כך שאין להן היכרות קודמת
עם התחום .במפגשי ההכנה למשלחת למדו
בני הנוער עם המורה להיסטוריה על גרמניה
בתקופת המלחמה ,לעומת גרמניה כיום.
התהליך התמקד בהקניית ידע פורמלי ,בהכנה
ביטחונית לקראת המסע ,ובהכנת הקבוצה
לשיח בעניין ההסברה הישראלית בחו"ל.
במדינת ישראל ,כאמור ,ערך מרכזי בזהות
הלאומית הקולקטיבית הוא הלאומיות (יעלון,
 ,)2009ונראה כי הדומיננטיות של ערך זה
באה לידי ביטוי ביתר שאת במסגרת תוכניות
החילופין .כבר בשלב הראיונות הראשון דיברו
מרבית בני הנוער על האחריות ועל המחויבות
שהם חשים הן כלפי מדינת ישראל והן כלפי בית
הספר ,בהתנהגותם ובשמירה על ייצוג חיובי.
תחושת המחויבות התפתחה בקרב התלמידים
כבר בתהליך ההכנה ,לאחר שהוסבר להם
במבחר דרכים על מעמדם הייצוגי ,כ"שגרירים
של ישראל" .כבר מהשלב הראשוני של הקבלה
למשלחת ניכר בנקודות רבות שייצוג המדינה
ו"עבודת השגרירות" נוכחים ביום-יום של
המשתתפים ,כייעוד .ערך הייצוגיות נוכח
במשך כל תקופת מסעה של המשלחת ,והיווה
רכיב מרכזי במפגשים בכל שלב .ערך זה נכח
גם בקרב המורות המלוות ,ואלה דאגו להזכיר
לבני הנוער במגוון דרכים את חשיבות מעמדם
כמייצגים את מדינת ישראל .במהלך המפגש
בברלין ,המורות המלוות אף העירו לבני נוער
על התנהגותם ,כשהרגישו כי זו אינה הולמת
או אינה ייצוגית .ההערות הועברו מהמורות
לתלמידים בשיחה קבוצתית בצד ,או בלחישה
בעברית בו במקום ,בפורום הקבוצתי הרחב.
המורות ביקשו מהתלמידים לזכור "לא לבייש
את המדינה" ,והזכירו לתלמידים לדבר על
ישראל באור חיובי .הציפייה העצומה של
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המורות מבני הנוער הישראלים לייצג את
המדינה דרך המשלחת אכן חלחלה אל בני
הנוער ,אלא שעם זאת היא טשטשה את
המטרות והייעוד המקוריים ,הנוגעים לקשר
המיוחד שבין המדינות וליצירת קשר בין-אישי
ובין-תרבותי.
הציפיות של בני הנוער מההשתתפות בתוכנית
המשלחת הסתכמו בעיקר בהנאה מהביקור
בגרמניה .האסוציאציות שעלו אצלם ביחס
לגרמניה התאפיינו בדימויים של מדינה קרה
ואנטישמית .אפיון מייצג של תושביה הגרמנים
היה" :אדם קר ובלונדיני" ואפילו "גרמני נאצי".
במהלך הראיונות העלו הצעירים הישראלים
חששות מגילויי אנטישמיות ,אבל החשש
הגדול ביותר שהעלו היה בעניין האירוח
בבתיהם של בני המדינה האחרת .לאורך
מסעה של המשלחת – בעוד שחששות בני
הנוער ביחס לגילויי אנטישמיות הלכו והתבדו
– החשש מפני חוויית אירוח כושלת נכח במשך
כל תוכנית המשלחת .לאורך תוכנית המשלחת
יכלו בני הנוער הישראלים לבחון מחדש את
השקפותיהם על גרמניה ועל גרמנים ,ואכן
האסוציאציה של "גרמני נאצי ,בלונדיני וקר"
כבר לא נמצאה במרכז תודעתם .כשבני הנוער
הישראלים נשאלו שוב לגבי האסוציאציות
שלהם כלפי גרמניה ,בשיחה שלאחר סיום
תוכנית המשלחת ,ניכר שינוי בתפיסתם
את גרמניה ,ונראה כי חוויית ההשתתפות
במשלחת השפיעה על האסוציאציות העולות
בדעתם כשמזכירים את גרמניה ואת הגרמנים.
בניגוד לקבוצה הגרמנית ,בקבוצה הישראלית
גילו להפתעתם כי בני הנוער הגרמנים דומים
להם הרבה יותר מאשר שיערו לפני מפגש
החילופין .החוויה בכללותה קירבה אותם אל
עולם מושגים חדש שנקשר אסוציאטיבית
בהכרח להשתתפות במשלחת ולשהייה בעיר
ברלין.
סיכום הממצאים
מניתוח הממצאים עולות נקודות דמיון ושוני
בין הקבוצות .תרומתן של נקודות אלה מכרעת

בעיצוב חוויית המשתתפים בתוכנית .שתי
הקבוצות ,הגרמנית והישראלית ,השתתפו
באותה תוכנית חילופין ,אך נראה כי מסעה
של המשלחת המשותפת והתוכנית כולה נחוו
בקבוצה הישראלית באופן שונה ,ואפילו מנוגד,
מאשר בקבוצה הגרמנית .בהקשר זה ,התבררה
אי-סימטריה באופי הייעוד של המשלחות ,כפי
שיוצג להלן:
 .1אי-סימטריה
המשלחת

בתהליך

ההכנה

למסע

כבר בתהליך ההכנה של הקבוצות למפגש
ניכר הבדל ,והדגשים הושמו על תכנים שונים.
בני הנוער הגרמנים הוזנו בתכנים הקשורים
לזהות אישית ,ערכו היכרות קצרה עם התרבות
הישראלית ודנו בשאלות ,כגון מהי אשמה ומהי
אחריות בהקשר היסטורי .לעומתם ,בני הנוער
הישראלים למדו על גרמניה בתקופת המלחמה
לעומת גרמניה כיום ,השתתפו בסדנה של
משרד החוץ על הסברה ישראלית בחו"ל,
ותודרכו בנוגע לבטיחות .הפער בתכנים של
תהליך ההכנה למשלחת הוביל להבדלים באופן
ההתקשרות בין הצעירים משני צדי המתרס
ובמניעים ליצירת הקשר.
 .2אי-סימטריה בציפיות
בני הנוער משני הצדדים נשאלו בנקודות זמן
שונות ביחס לציפיותיהם מהמשלחת .מתוך
תשובותיהם ,ניכר הפער בתפיסת מטרות
המשלחת בין שתי הקבוצות .בשעה שהקבוצה
הגרמנית התעניינה ביצירת קשרים בין-
תרבותיים ,הקבוצה הישראלית התעניינה
יותר בפעילות צרכנית ותיירותית .לעתים אף
הסתגרו בני הקבוצה הישראלית בתוך עצמם,
והדבר יצר קושי מצד הגרמנים ביצירת קשר.
ציפיות המשלחת הגרמנית התבדו ,בתקופת
המסע המשותף ,ויתרה מזאת ,נראה כי אף חוו
אכזבה מהפער בין ציפיותיהם מלכתחילה לבין
המפגש בפועל .הקבוצה הגרמנית ציפתה כי
בני הנוער הישראלים יהיו דומים להם ,ושיחד
יוכלו למצוא הרבה מן המשותף ,אך עם הזמן
גילו שחברי הקבוצה הישראלית שונים מהם עד

מאוד בתחומי העניין ובמוטיבציה ליצירת קשר.
לעומתם ,בני הנוער הישראלים הגיעו טעונים
בחשש מגילויי אנטישמיות ובאסוציאציה
המזהה את הגרמנים עם האפיונים "קשוחים"
ו"קרים" .עם סיום התוכנית ,ניכר כי בני הנוער
הישראלים מרגישים שהגרמנים דומים להם.
המהפך הביא לידי מצב של אי-סימטריה ,עד
כדי היפוך יוצרות :תחילה התאפיינו התפיסות
באי-סימטריה על רקע ציפייה לדמות אחר
מסוימת שהתבדתה ,ובסיום התוכנית ניכר
היפוך בדימוי ,כשכל קבוצה תפסה את הקבוצה
שמנגד ,כפי שהקבוצה שמנגד תפסה אותה
מלכתחילה.
 .3אי-סימטריה בבחירת הצוות המוביל
מלוות המשלחת הגרמנית הגיעו מרקע החינוך
הבלתי פורמלי .לעומתן ,מלוות הקבוצה
הישראלית הן מורות בבתי הספר שהתלמידים
חברי המשלחת לומדים בהם .עצם הגעתן של
מלוות המשלחת משתי מסגרות שונות יצרה
בהכרח סוג של אי-סימטריה בהנחיה :הנחיית
הקבוצה הישראלית תאמה את מסגרת החינוך
הפורמלית ,יחסי מורה-תלמיד אשר נכחו
בקשר בין חברי המשלחת הישראלית והמורות
המלוות ואילו הנחיית המשתתפים הגרמנים
תאמה מסגרת חינוך בלתי פורמלית בה השיח
בין המלוות למשתתפים התנהל באופן פתוח,
ב"גובה העיניים" .מעבר לזה ,מלוות המשלחת
הגרמנית הן משתתפות הפעילות בעקביות
בתוכניות מסוג זה ,ואילו מלוות המשלחת
הישראלית הגיעו אל המשלחת באופן אקראי
למדי.
 .4אי-סימטריה בייצוג
לאורך כל התוכנית ניכר כי בני הנוער הגרמנים
והישראלים נושאים עמם תחושות ייצוג
נבדלות אלו מאלו .בקרב הקבוצה הישראלית,
ייצוג המדינה היה גורם מוביל ומניע שהגביל
את בני הנוער מלהיות אותנטיים באופן מלא.
יכולת ההבעה האישית שלהם הוגבלה ונשלטה
מכורח הייצוגיות עבור מדינת ישראל ,דבר
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שהמורות המלוות דאגו להזכיר ,וכך "לדרבן"
את בני הנוער לזכור את מעמדם .לעומתם,
בני הנוער הגרמנים לא נתבקשו אלא להביא
את עצמם באופן אותנטי ולנסות לנהל דיאלוג
בין-תרבותי עמוק ומעניין עם הישראלים .אי-
הסימטריה בתחום זה השתקפה בכך שבני
הנוער הישראלים נותרו טעונים באחריות
על כתפיהם ,דבר שהגביל את התפתחותם
של קשר אותנטי ומפגש אמיתי בין תלמידים
משתי הקבוצות.
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מומחה ומקצועי בתחום מיוחד זה ,כפי שקיים
בגרמניה ,אשר באפשרותו לספק את המסגרת,
הכלים וההכשרה הכרוכים בהובלת משלחות
איכותיות ובעלות מודעות עמוקה למשמעות
הייחודית ולתרומה הסגולית הגלומה בייעודו
של מפעל המשלחות המשותפות לגרמניה
ולישראל.
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מסקנות והמלצות

כדי לאפשר הנחיה סימטרית ככל האפשר
בשתי הקבוצות יחד ,חשוב לגייס מלווים
בעלי השקפת עולם דומה ,המגיעים מתחומי
חינוך דומים ,פורמליים או בלתי פורמליים.
כמו-כן מן הראוי שהצוות המלווה שמשתתף
בתוכנית יתמיד ויצבור ניסיון בהובלת תוכניות
גם בעתיד .כך תיהנה הקבוצה ממלווה עתיר
ניסיון בהיכרותו עם תחום המשלחות והדיאלוג
הבין-תרבותי בין גרמניה-ישראל .מעבר לכך,
העקביות של המלווים תאפשר עבודת צוות
בילטראלית עשירה יותר של שני הצוותים –
הישראלי והגרמני.
 .2הקמת משרד תיאום ישראלי
יש להקים את משרד התיאום הישראלי
למשלחות נוער וצעירים גרמניה-ישראל,
מתוקף ההחלטה שהתקבלה על פי חוק,
להקמת רשות ציבורית לחילופי נוער ומשלחות
(התשס"ח  .)2008הרשות המיועדת עדיין
אינה פעילה ,והמועצה לחילופי נוער וצעירים
הקיימת במקומה עוסקת בחילופי נוער אלו
בין שאר עיסוקיה בהובלת משלחות נוער לכל
מדינות העולם .מסקנות המחקר מצביעות
על חשיבות גדולה לתפקיד של משרד תיאום
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חיים ולימוד במסגרת
החילופים – מבט שני
יוליאנה ניקלאס
עבודת הנוער הבין-לאומית מתקשה לעתים
להצדיק את פעילותה במונחי עלות-תועלת.
מחקרים אקדמיים נועדו לסייע בהקשר זה
בהוכחת ההנחה בדבר ההשלכות החיוביות
של המפגשים הבין-לאומיים .המחקרים אלה
אכן מאשרים כי ההשפעות של החילופים הן
חיוביות ללא עוררין במבחר מישורים.
לאורך השנים  2008-2005ערכה מועצת
הנוער הבווארית ( )BJRאת המחקר "חיים
ולימוד במסגרת החילופים .חילופי הנוער
והתלמידים בין בוואריה לישראל .תוצאות של
הערכה מדעית" .גם במחקר הזה מתוארות
השפעות חיוביות :הבדיקה הראתה בין השאר
כי חילופי הנוער והתלמידים בין בוואריה
לישראל הם "מרכיב חשוב בביוגרפיה של
הצעירים ,בהתפתחותם החברתית והלימודית/
מקצועית" ) ,Sailer/Schulz 2012עמ' .(111
עם זאת ,אף אחד מהמחקרים שנערכו בנושא
עד כה לא התמקד בארץ מסוימת .ייחודו של
המחקר שיזמה מועצת הנוער הבווארית הוא
בסקירת החילופים עם ישראל באופן מבודד.
ולכך יש סיבות" .יחסים נורמליים בין גרמניה
ובין ישראל ",כתב הסופר הישראלי הנודע
עמוס עוז ( ,)Oz 2006במאמר על שתי הארצות,
"אינם אפשריים ואינם ראויים"" .יחסים
נורמליים" ,ממשיך עוז" ,יכולים להתקיים בין
נורבגיה ובין ניו-זילנד או בין אורוגוואי ובין סרי
לנקה" (שם ,עמ'  .)7לעומת זאת ,היחסים בין
גרמניה לישראל הם בעלי אופי מיוחד :שאלת
היחסים בין שתי המדינות יכולה להישאל רק
על רקע השואה .בהמשך נבקש להוכיח היכן
יש ביטוי למחשבה הזאת במסורת החילופים,
והיכן עדיין דרוש לשלבה.

אנטישמיות
המחקר מטעם מועצת הנוער הבווארית
מתמקד גם בהיבטים שלא נכללו בחקר
החילופים עד אז :סוגיית הזיכרון וההנצחה
וסוגיית האנטישמיות 1.עובדת קיומו של שאלון
מיוחד על אנטישמיות במסגרת המחקר הנדון
היא יוצאת דופן בחקר החילופים בגרמניה
עד כה .על פי רוב ,אין נערכות עבודות מחקר
על אנטישמיות בקרב צעירים 2.לכן ביקשה
מועצת הנוער הבווארית לחקור במסגרת זו
את השפעת החילופים על השקפותיהם של
הצעירים .שני שאלונים – לפי ארץ המוצא של
הנשאלים – שולבו במחקר הכללי .המשתתפים
מבוואריה נשאלו על רגשות טינה אנטישמיים
אפשריים 3,ואילו הצעירים הישראלים נשאלו
לגבי עמדתם כלפי גרמניה .התוצאות הועלו על
הכתב ,אך ניתוח מעמיק לא בוצע .באופן כללי,
אפשר לקבוע על סמך התוצאות כי הצעירים
שהשתתפו במחקר נטו הרבה פחות להסכים
עם אמירות אנטישמיות ,בהשוואה למשתתפי
המחקר של ַהייטמאיֶ ר ( ,)Heitmeyerשכלל את
כל קבוצות הגיל .ממצא זה אינו מפתיע ,שכן
הצעירים שהחליטו במודע להשתתף בחילופים
עם ישראל כבר דנו בישראל ובאנטישמיות לפני
כן .להשתתפות בכמה מפגשים לא הייתה
אפוא כמעט שום השפעה על השקפותיהם
של הצעירים .ההבדלים בין שלושת השאלונים
(בסוף ההכנות לקראת מפגש החילופים
הראשון ,בסוף הסיכום של המפגש הראשון
ובסוף הסיכום של המפגש השני) הם מזעריים.
הקושי במחקרי השקפות כאלה הוא שאין
אפשרות לדעת על סמך התוצאות אם הן אכן
משקפות דעות והלוך רוח או שהן מצביעות
רק על נכונּותם של הנשאלים להסכים
לאמירות מסוימות כשלעצמן .הסכמה של
נשאלים בשאלון כתוב מתפרשת כביטוי של
עמדות בסיסיות ושל נכונות עקרונית להסכים
( , Schäuble 2012עמ'  .)20תוצאה חשובה
ׁשֹויּבלֶ ה ,הרלוונטית בלי ספק
ְ
במחקר של
גם לכל הפעילים בחילופים ,היא שמרבית
הצעירים לא רצו להיות אנטישמיים ,לטענתם.

בלי שהדבר נחקר ,אפשר להניח כי קביעה זו
נכונה גם לגבי צעירים המשתתפים בחילופים
עם ישראל.
הנצחה
לדברי פֹון ֶדר דּונק ) ,(von der Dunkלנשאלים
יש צורך לזכור ולהנציח" :הנצחה היא תוצאה
טבעית כמעט של עניין גנֶ ָאלוגי .בני אדם
נושאים על כתפיהם את מורשת אבותיהם.
קיומם שלהם אינו יכול לעלות על הדעת בלי
הישגיהם של אלה ,לא מבחינה חומרית וטכנית
ולא מבחינה רוחנית .ההנצחה היא מעין פריעת
חוב .אי-ההכחשה של האמונות והאידיאלים
שהיו נר לרגליהם של המונצחים ושבאו לידי
ביטוי במעשיהם היא בגדר חובה מוסרית"
( ,von der Dunk 1992עמ'  ,133מצוטט לפי
 ,Heyl 1997עמ'  .)40ההנצחה נמנית אפוא עם
הצורות הקולקטיביות של אימוץ היסטוריה
וכינון זהות (על כך נרחיב בהמשך).
עם זאתַ ,הייל מצביע על הקושי "להעלות על
הדעת דרך הולמת שבה גרמנים לא-יהודים
יוכלו להנציח את זכר הקורבנות היהודים של
השואה" ) ,Heyl 1997עמ'  .)43על רקע זה
דומה שההנצחה המשותפת במסגרת מפגש
נוער או חילופי תלמידים עם ישראל היא דרך
הולמת .ואכן ,ביקור משותף באתר הנצחה
וטקס זיכרון הם בבחינת מרכיב קבוע במפגשי
הנוער והתלמידים בין בוואריה לישראל )Sailer/
 ,Schulz 2012עמ'  71ו .)75-אך נדרשת הכנה
מתאימה לביקור באתר זיכרון .רוב מוחלט
( )81.5%של הצעירים שנשאלו ציינו כי ההכנה
הייתה חשובה בעבורם .גם הביקור באתר זיכרון
וטקס הזיכרון צוינו כחשובים .תכניהם של
טקסי הזיכרון היו על פי רוב שירה בצוותא או
הקראת שירים ,תפילות ועדויות מן התקופה
(שם ,עמ' .)82
ּבֹוריס ):(von Borries
בהקשר זה מזכיר ּבֹודֹו פֹון ִ
המ ַבצעים
ְ
"עלינו להביא בחשבון גם את
) ,(Täterולא משום שרק אז נוכל להבין את אשר
אירע ,אלא מפני שסכנת ההישנות קיימת אצל
המבצעים ולא אצל הקורבנות ,בכך כבר הכיר
ַ

אדורנו" ( von Borriesמצוטט לפי Schreier/
 ,Heyl 1995עמ'  .)369לפיכך דומה שבמסגרת
ההנצחה יש טעם להסב את מבטם של
המבצעים.
ַ
המבצעים אל
ַ
המשתתפים שבצד
במבצעים מנקודת מבט היסטורית
ַ
ההיזכרות
אינה חייבת להתחרות בהנצחת הקורבנות ,כך
הייל ( ,Heyl 1997עמ'  ,)43אלא שהיא מחדדת
דווקא את האשמה הקולקטיבית של הדורות
הבאים .נראה כי המחשבה הזאת אינה ממלאת
תפקיד מרכזי במפגשי הנוער בין גרמניה
לישראל .בהקשר זה מוסיף הייל עוד שתי
הערות על ההנצחה בחברות הגירה ,אך אלה
מוזכרות כאן רק לשם שלמות התמונה ,ולא
נרחיב בהן.
סוגיית "היכולת הבין-תרבותית"
מח ֶקר החילופים עד כה עולה כי הנושאים ודרכי
ֵ
ההשפעה הרצויות של עבודת הנוער הבין-
לאומית כפופים לרוח הזמן ובמידה רבה אף
לאופנות חולפות .בשנים הראשונות שלאחר
מלחמת העולם השנייה ניתנה עדיפות ל"הבנה
בין העמים" ולחינוך לשלום ,ואילו בימינו מושם
דגש על ידיעת שפות זרות ועל רכישת יכולות
מפתח "שאותן מעודדים אנשי מקצוע ובכירים
בתחומי הכלכלה ,הפוליטיקה ,המדע ותחומים
חברתיים אחרים בעולם של גלובליזציה"
) ,Thomas et al. 2007עמ'  .)7מאז שנות ה70-
לכל המאוחר" ,יכולת בין-תרבותית" נחשבת
רכיב מכריע במפגשים בין-לאומיים ,וסוגיית
"היכולת הבין-תרבותית" היא בהתאם בעלת
חשיבות רבה גם במחקר שערכה מועצת הנוער
הבווארית .על כך יש להצר ,מפני שבעבודת
הנוער הבין-לאומית רווחת מגמה מסוימת
של ה"בין-תרבותי" ,הנוטה להבנה מהותנית
של "תרבות" כשלם הסגור בתוך עצמו ("מעגל
תרבות") ומשווה אותה עם קהילת מוצא
("עם"" ,קבוצה אתנית") (להשוואה:
משותפת ַ
 ,Höhne/Niklas 2012עמ' .)242
גם המחקר המוערך משנת " ,2007חוויות
של
ארוכות-טווח
השלכות
שמשנות.
ההשתתפות במפגשי נוער בינלאומיים",

54

55

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל | הלכה למעשה

שהיה דוגמה למחקר בווארי ,הוכיח – בעקבות
השמת הדגש על סוגיה זו – השפעה ארוכת
טווח של אמצעי החילופים על התפתחות
הצעירים ,בייחוד בתחום "היכולות הבין-
תרבותיות" 62.3% .מהנשאלים ציינו כי בזכות
החילופים רכשו יכולות בתחום הלימוד הבין-
תרבותי" .הן רכישת הידע על תרבויות זרות והן
חידוד ההבנה ויכולת הפירוש של ההתנהגות
התרבותית-הזרה התפתחו בזכות החילופים"
( ,Thomas et al. 2007עמ'  .)119אלא שרעיונות
של לימוד בין-תרבותי הנשענים על מושגים
כגון "התנהגות תרבותית-זרה" הם בעייתיים
משני טעמים לפחות:
ראשית ,מפני שידיעות משוערות על "התרבות
הזרה" מוצגות כיכולת מספיקה בתקשורת
עם אחרים .שנית ,בעזרת מושגים כמו "זר"
מסווגים בני אדם כשונים .המנגנון הפסיכולוגי-
חברתי הזה ,המתואר כ ,"Othering"-הוא אחד
הגורמים לאפליית מיעוטים או קבוצות אחרות
באופן כללי .בתהליך ה "Othering"-מתרחשות
הבחנה והתבדלות מן "האחרים" ,אם בשל
מינם ,אם בשל דתם ,או אם – כפי שקורה
לעתים קרובות בחילופים דו-לאומיים – בשל
לאומם.
וההנחה הזאת מקבלת משנה תוקף דווקא
בחילופים הבין-לאומיים .סוגיות כגון" :תרבות
בני הארץ השותפה"" ,מאפיינים תרבותיים
ייחודיים של הארץ השותפה"" ,הבדלי מנטליות
בין הצעירים הבווארים לישראלים" כלולים על
פי רוב בהכנתם של הצעירים לקראת החילופים
( ,Sailer/Schulz 2012עמ' .)44 ,40
אלא ש"מנטליות" ו"לימוד בין-תרבותי"
כמושגים אינם מוגדרים בתוך כך .על בסיס
הניסוח הזה אפשר להניח כי "סטנדרטים
תרבותיים" לפי אלכסנדר תומס ,שהוזכר
לעיל ,הם העקרונות המושתתים על "תרבות
לאומית" ,על ערכים ,על מוסכמות ועל דפוסי
התנהגות שחברת הרוב חולקת בהגדרתה .אלא
שתהליכים מורכבים של ִחברּות ושל הבניית
אישיות מתבטלים בתוך כך" .מנטליות" ,לפי
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לואיזה ְׁש ַטיינוַ אקס ( ,Steinwachs 2012עמ'
 ,)14אינה הסבר תקף ,מפני שבכך נעשה ניסיון
להסביר דבר-מה שאין עבורו כל דפוס הסבר.
מנטליות היא במקרה הזה מה שאפשר להסביר
באמצעות מנטליות.
לא פעם משמשים המושגים "תרבות"
ו"מנטליות" לטשטוש חוסר הבנה עצמי או
מצבי סכסוך – וכך מאפשרים ביאור באמצעות
דפוסי הסברה פשטניים .כביכול ,ה"תרבות" של
האחרים (ה"זרים") היא שגורמת להתנהגותם
בצורה כזו או אחרת במצבים מסוימים .תהליכי
ִחברּות הופכים כך למחויבי המציאות ,תרבות
מובנת כסימן היכר הקובע התנהגות באופן
ייחודי שאינו בר-שינוי ,וסכסוכים מגומדים
כהרף עין לכדי סכסוכים תרבותיים שאפשר
היה להימנע מהם בעזרת ידע רב יותר על
"תרבות" האחר.
במקום להבחין בין הדברים ולזהות הגיונות-
פעולה תלויי הקשר ,משמשים דפוסי הסבר
פשטניים כגון "מנטליות" דווקא בהקשר הבין-
לאומי – וגם ,כאמור ,במחקר מטעם מועצת
הנוער הבווארית .המושג "מנטליות" נועד לעזור
בסיווגן של סיטואציות בלתי מובנות .בראש
ובראשונה זהו ניסיון להביע הבנה וסובלנות
כלפי האחר :ההנחה היא שיש סיבות מסוימות
ש"בני תרבות אחת" מתנהגים בצורה מסוימת.
ואולם לאמיתו של דבר נסללת כאן דרך מהירה
לסטריאוטיפים ולאתניזציה.
רׁשמידט
ֶמ ֶס ִ
סטריד
ַא ִ
החינוך
חוקרת
) )Messerschmidt 2008כותבת על כך:
"הטענה על אודות שונויות תרבותיות שאין
אפשרות לגשר על פניהן בין קבוצות אוכלוסייה
[או גם בין קבוצות נוער בחילופים בין-לאומיים]
מאפשרת להפוך גזענות לבלתי נראית ,ואפילו
לחשוב שמוגרה ,ובתוך כך להשתמש בכל
זאת בתפיסות הנובעות מהשיח הגזעני על
זהותם של אחרים .תרבות הפכה לזירת החיצוי
(דיכוטומיזציה) ,ניגודים אקטואליים ממוקמים
לאורך ציר התרבות".
גם שאלון המחקר של מועצת הנוער הבווארית

– ברוח התקופה במידת-מה – רימז בשאלות
רבות שנגעו ל"תרבות" על סכסוכים המתגלעים
כששתי "תרבויות" נתקלות זו בזו .למעשה,
הוכח שסכסוכים בקבוצה נובעים מסיבות
אחרות ,ואין דרך לרדת לפשרם בעזרת קו
ההפרדה של הלאום .ניתוח הנתונים לא הרחיב
על כך ,למרבה הצער.
עוד במפגש החילופים הראשון ,ולמרבה
ההפתעה בצורה בולטת אף יותר במפגש
השני ,ניכר כי מרבית הבעיות הנוצרות במהלך
המפגש נובעות מחילוקי דעות בין משתתפים
יחידים ( ,Sailer/Schulz 2012עמ'  .)57נראה
כי ממצא זה לא נצפה מראש .מכל מקום,
האפשרויות לתשובות הנתונות מראש נוסחו
על בסיס ההנחה שהסכסוכים ייווצרו בין
הקבוצות .האפשרות שבני הנוער הוכנו טוב כל
כך ל"תרבות" הקבוצה האחרת ,עד כי לא יוכלו
להיווצר ביניהם סכסוכים כקבוצה – לא הובאה
בחשבון .יתרה מזו ,אפשר לשער שהסכסוכים
בין שתי קבוצות הלאום – כפי שכותבי השאלות
הניחו מראש – מתעוררים עוד פחות בשגרת
היום-יום של מפגשי החילופים .ייחוס בעיות
או סכסוכים ל"הבדלים תרבותיים" אינו מספק
הסבר הולם .דווקא במפגשים בין-לאומיים
יש להתחשב הרבה יותר בעובדה שאישיותם
של המשתתפים מורכבת מתהליכי חיברות
ומבניית זהות מגוונים ,שכן המשתתפים ,כך
אפשר לפרש את תוצאות המחקר ,מבינים
היטב שסכסוכים המתגלעים באופן טבעי
במהלך מפגש נובעים מהבדלים אישיותיים
בעיקר ,ולאו דווקא מהבדלים "תרבותיים" (שם,
עמ' .)60
זיכרון קולקטיבי בחילופים בין גרמניה לישראל
עם זאת ,אין לשכוח או להכחיש שאכן יש
הבדלים בין בני אדם וכן בין קבוצות .יש
קבוצות או קולקטיבים החולקים סימני היכר
מסוימים ,כגון שפת אם או השכלה בית-ספרית
משותפת ,שבמסגרתה הונחלה ,בין השאר ,גם
תמונת עולם היסטורית מסוימת .כמו-כן ,יש
קבוצות החולקות זיכרון משותף או המאוחדות

באמצעות חוויית אפליה משותפת .השאלה
צ'ריל
המכריעה אפוא ,לפי ניסוחו של פאול ֶמ ִ
) ,)Mecherilאינה אם יש הבדלים תרבותיים.
"השאלה הראויה יותר להישאל היא דווקא:
מי משתמש ב'תרבות' ,באילו תנאים ,ומהן
ההשלכות?" ( ,Mecheril 2010עמ'  .)26נוסף על
כך הוא מציע לפרש תרבות כפרקטיקה מעשית
ודמיונית של ייצור ,שימור ושינוי של הבדלים
סימבוליים ושל יחסי כוח או יחסי אי-שוויון
חברתיים .הגדרה זו הייתה מן הסתם עשויה
להועיל בעבודת חילופי הנוער הבין-לאומיים
הרבה יותר מאשר ההבנה המהותנית הנפוצה
של "תרבות".
אלא שבחילופי הנוער והתלמידים בין גרמניה
לישראל ניצבים בני הנוער זה מול זה לאו
דווקא כנציגים של "תרבות לאומית" אלא
בעיקר כנציגים של קולקטיב-קורבן לעומת
קולקטיב-מבצע 4.כדי להמחיש את השוני הזה,
נמליץ כאן על המושג "זיכרון קולקטיבי" ,לפי
מוריס ַהלּבוואּכס ) ,(Halbwachsכמונח-גג לכל
ההליכים הממלאים תפקיד בהשפעה ההדדית
של העבר ושל ההווה בהקשרים סוציו-
תרבותיים .כאמור לעיל ,מחשבות כאלה היה
מן הראוי לשלב בתשתית הרעיונית של טקסי
הזיכרון המשותפים.
הזיכרון הקולקטיבי פועל עם זאת גם כהכחשה
קולקטיבית ,כפי שהראה באורח מרשים
המחקר "סבא לא היה נאצי .נאציזם ושואה
לצר ) ,(Welzerמולר
בזיכרון המשפחתי" ,מאת וֶ ֶ
( )Mollerוטשּוגנָ ל ).)Tschuggnall et al. 2002
ולצר ושותפיו שאלו במחקרם "מה 'גרמנים
רגילים לגמרי' זוכרים מן העבר הנאצי ,כיצד הם
מדברים על כך ,ומה מכל זה מועבר לדור הילדים
והנכדים בדרך של הנחלה קומוניקטיבית" (שם,
עמ' .)11
מבצעים ועל קורבנות ,על אשמה
לשאלות על ַ
(והכחשת אשמה) ועל חפות ,שוב אין כיום
תפקיד מרכזי במתווה החינוכי של החילופים
עם ישראל.

56
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הפוטנציאל החינוכי של החילופים עם ישראל
עבודת הנוער הבין-לאומית מגיעה למבוי סתום
כשעולה השאלה אילו חוויות לימודיות ניתנות
לתיאור .מאחר שידע בשפות זרות ,ידע כללי
ונתונים סטטיסטיים של ַמ ֲע ָבר לחיי העבודה
לאחר הלימודים הם נתונים מדידים בדרכים
פשוטות יחסית – הרי שעבודת הנוער הבין-
לאומית עלולה להחמיץ את הייעוד המקורי
שלה :הרחבת דעת .בהקשר זה חשובים דבריו
של חוקר החינוך וֹולפגַ נג ְקלַ ְפ ִקי (,)Klafki
ולפיהם חינוך הוא היכולת להגדרה עצמית,
לשותפות בקבלת החלטות ולסולידריות.
קלפקי רואה בחינוך אומדן קריטי לחברה –
אומדן שאין לכמת .כיצד אפשר למדוד יכולות
כאלה במספרים?
מפגשים בין-לאומיים מציעים חוויות למידה
שאין אפשרות לחוות בדרך אחרת .רכישת
ידע ,מנגד ,מתפקדת גם בהקשרים אחרים.
אלא שכיצד אפשר לקדם השתתפות נטולת
דעות קדומות ככל האפשר במפגשים בין-
לאומיים ,אם עבודת הנוער הבין-לאומית
עדיין מתקשה שלא להדגיש את ההזדהות
עם הלאום? ייתכן שהממד ה"לאומי" הזה,
ההנחה שיש "מנטליות" או "תרבות" לאומית
אופיינית ,אף מתחזק באמצעות קורסי הכשרה
בין-תרבותיים שהמארגנים כוללים לעתים
קרובות בהכנות לקראת הנסיעה לחוץ לארץ.
בתוך כך הם שוכחים שהחילופים מיועדים
להקניית ערכים ויעדים אחרים לגמרי :במסגרת
החילופים אפשר ורצוי לבחון בביקורתיות,
בצוותא עם האחרים ,דפוסי חשיבה ופרשנות
מקובלים ולמצוא דרכים יצירתיות להתמודדות
עם גישות והבנות שונות .למשך הזמן (המוגבל)
של השהות בצוותא אפשר למצוא בעזרת דיון
משותף דרכי פעולה או כללים המוסכמים על
כולם .כך יהפוך דו-קיום דמוקרטי וסולידרי
שניתן לקבוע את תנאיו באופן עצמאי לעניין
מובן מאליו בעיני בני הנוער .דווקא לאגודות
נוער – שהן לא פעם גם המארגנות של פעילויות
בין-לאומיות – יש פוטנציאל גדול להגשים
הלכה למעשה תהליכי חינוך אמנציפטוריים,
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Wegweiser. Jugendarbeit gegen Rechtsextremismus. Motive, Praxisbeispiele und Handlungsper ) spektivenמורה דרך .עבודה עם נוער נגד דעות
ימין קיצוניות .מניעים ,דוגמאות מעשיות ואפשרויות
פעולה עתידיות(.Schwalbach/Ts., 233-246 .

וזאת בשל אי-תלותן במדינה (להשוואה:
 ,Riekmann 2011עמ'  .)95עליהן להרהיב עוז
ולממש פוטנציאל זה.
השאלה אם אנטישמיות אינה נדונה די הצורך
בחילופים עם ישראל או שמא פשוט לא נשאלו
שאלות בנוגע לכך במחקרים השונים נותרת
פתוחה .מכל מקום ,במפגשים העתידיים כדאי
להשקיע יתר מחשבה בסוגיה זו ,וכן בהנצחה
המבצעים.
ַ
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קיימת עבודת דיפלומה שפורסמה כספר בשנת
Braß, Christina: Neue Wege im deutsch-is- :2007
raelischen Jugendaustausch. Unter Berücksichtigung zentraler Elemente internationaler
) Jugendarbeit, Saarbrücken 2007דרכים חדשות
בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל על בסיס
מרכיבים מרכזיים של עבודה בין-לאומית עם נוער (
עבודה זו אינה מרחיבה את הדיון בהנצחת השואה,
אף שהסוגיה ממלאת מקום חשוב במיוחד במפגשים
הגרמניים-ישראליים ,ואף אינה מזכירה אנטישמיות.

2

דוגמה יוצאת דופן היא המחקר )האיכותני!(
הראוי לשבח ולקריאה "שונים מאתנו .הבניות שוני
ואנטישמיות יומיומית בקרב בני נוער .הצעות לחינוך
פוליטי" ,מאת ברברה ׁשֹויּבלֶ ה ).(Schäuble

3

ארבע-עשרה השאלות תואמות את השאלות
שנשאלו במסגרת המחקר ארוך-הטווח "מצבים
גרמניים" ) (Deutsche Zuständeבידי קבוצת המחקר
ייטמאיֶ ר ).(Heitmeyer
של וילהלם ַה ַ

4

אפשר לטעון זאת מאחר שהצעירים המשתתפים
בחילופים בין גרמניה לישראל נמנים בעיקר עם
חברת הרוב במדינתם.
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יוליאנה ניקלאס
בעלת תואר מוסמך בחינוך ,בלימודים
סלאביים ובמדעי המדינה מאוניברסיטת
מיינץ ,מוסקבה וברנאול .מ2012-
ממונה על עבודת נוער בין-לאומית
ועל חילופי תלמידים עם מרכז אירופה,
מזרח אירופה וישראל במועצת הנוער
הבווארית .לפני כן ,יועצת חינוכית
במרכז התיאום "טנדם – חילופי נוער בין
גרמניה לצ'כיה" .עבדה ב"תכנית לקידום
פעולה דמוקרטית" .פרסמה בין השאר
מאמרים על ביקורת הבנת התרבות
המהותנית ,על חקר ההיסטוריה
והתרבות של צ'כיה ועל עבודת הנוער
הגרמנית-צ'כית נגד הימין.
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דימוי ומציאות –
מפגשים לימודיים של
נוער גרמני בישראל
ד"ר יוני איילון,
פרופסור יצחק שנל
הקדמה
המאמר בוחן את החוויה של הביקור של נוער
גרמני בישראל כחלק מסיור חינוכי .במסגרת
המאמר אנו בוחנים את חוויית הביקור
כתורמת לעיצוב מחדש של זהותם של בני
הנוער וכמעצבת מחדש את הדימוי שלהם על
מדינת ישראל.
הנוער נפגש בארץ עם צעירים ומשפחותיהם,
מבקר במגוון של מקומות רוויי משמעויות
סימבוליות ,בהן :ארץ הקודש לדתות שונות,
ציבור ניצולי שואה וחברה שקמה מתוך עפר
השואה  .יחד עם כך הנוער פוגש חברה צעירה,
דינאמית ופתוחה לצד עבר עתיק ומיוחד ,חברה
הנמצאת בסכסוך קיומי ועוד .הסיור בארץ
מרגש מאד וללא ספק מותיר חותם עמוק על
בני הנוער הגרמני .יחד עם כך ,הנוער הגרמני
המגיע לארץ מציין חששות מפני המפגש עם
העם שהיה הקורבן של השואה .השאלות
המרכזיות עמן מבקש מאמר זה להתמודד הן
כיצד משפיע מפגש זה על האופן בו מזדהים
בני הנוער עם השיוך הלאומי שלהם כגרמנים?
באיזו מידה הם מעצבים לעצמם דימוי חדש של
מדינת ישראל? עד כמה משתלבות השפעות
הביקור עם המטרות של מארגני התיירות
החינוכית הזאת?
ההקשר החברתי תרבותי ,חילופי נוער ישראל
גרמניה
כיום מגיעות לישראל למעלה משלוש מאות
משלחות של נוער גרמני בשנה .המשלחות הן

במסגרת החינוך הפורמאלי ,העוסקות בחילופי
נוער מול בתי ספר ישראליים ,ומשלחות של
חינוך בלתי פורמאלי העוסקות בחילופים מול
עיריות ,ארגונים ,מתנ"סים ותנועת נוער (Con-
 .(Act, 2014, Heil, 2011יוהנס ראו ,נשיאה
לשעבר של גרמניה עמד על חשיבות החילופין
בנאום בכנסת " :גרמניה וישראל נמצאות כיום
בתהליך של חילופי דורות :ניצולי שואה עדיין
חיים בינינו .אך במהרה יקבעו נכדיהם את
הלכי המחשבה והאירועים הפוליטיים .משום
כך העברת הידע על העבר מדור לדור הינה
כה חשובה .לשם כך ,חשוב בראש ובראשונה
שהדורות הצעירים בשתי המדינות ידעו
להתמודד בצוותא עם העבר ויחתרו לעתיד
משותף" ).(Deutche Botschaft, 2014
הנוער הגרמני בוחן במהלך המסע החינוכי
לישראל את אישיותו ואת מקומו המשפחתי
והקולקטיבי ,כחלק מהעם הגרמני .חלק נכבד
מהסיור בישראל הינו מסע אמוציונאלי כמפגש
עם אתרי זיכרון ,סמינרים בנושא שואה ומפגש
עם ניצולים מהשואה .גם במפגשים אישיים
ובאירוח אצל משפחות בישראל ,מועלות
שאלות על מקום המשפחות משני העמים
ותפקידם במהלך המלחמה ,מהות הזיכרון
והלקח לעתיד .הביקור בישראל נועד בין
היתר לבחון את משמעות השיוך של הנוער
לעם הגרמני עם המורשת האחראית לשואה.
בסיור מושם דגש על היכולת של הנוער
הגרמני להישיר מבט אל העבר מתוך מפגש עם
קורבנותיו ועם תהליך השיקום שהם עוברים
בארץ חדשה (איילוןHaberland, 2003;(. 2012 ,
;Heil, 2011; Pahnke, 2001
תיאוריה  :דימוי ,מציאות וחווית התיירות
הגדרה נפוצה לדימוי מקום היא מכלול
האמונות ,מדומיינים ואסוציאטיביים שיש
לאנשים על מקום .דימוי מייצג הפשטה (של
ריבוי מידעים ואסוציאציות הקשורים למקום(
 . (Kotler & Gertner, 2002דימוי של מדינה הינו
סך מאפייני המקום אשר עולים בעיבוד המידע
עליו; לרבות מיקום ,תושבים ,הנהגה ,אופי

המשטר ,כלכלה ועוד .המושג הינו רב מימדי
ומשלב הערכה של הפרט על היבטים שונים
של המקום .הדימוי משלב חלק קוגניטיבי
ואפקטיבי .משמעות החלק הקוגניטיבי היא
מכלול האמונות והדעות שיש לאדם; מאידך,
החלק האפקטיבי כולל תחושות ורגשות ,אשר
השילוב שלהם יוצר דימוי המהווה תנאי מקדים
לעיצוב התנהגות של האדם כלפי מקום מסוים
).(Maher & Carter,2011
יש לומר כי בדרך כלל אנשים מעריכים
מצב עתידי מראש או יוצרים לעצמם דימוי
סטריאוטיפי של האחר על סמך מידע חלקי
ומקוטע .מצב זה יוצר מדי פעם תמונה
מעוותת או שלילית של האדם או על הקבוצה
השנייה .מערכת קוגניטיבית זו של אמונות,
רצונות וסטריאוטיפים היא בעלת כוח רב
ומשמשת כבסיס לאבחון המידע המתקבל
מהצד הנגדי .תופעה אתנוצנטרית זו – כלומר,
הנטייה להסתכל על העולם בעיקר מהזווית
של הזהות האתנית אליה משתייך המתבונן,
מחזקת את הלגיטימיות של הקבוצה הפנימית;
אולם יוצרת התנגדות כנגד הקבוצה החיצונית.
בסיור תיירותי משתמע מכך שהתייר מגיע
עם סטריאוטיפ מסוים למקום .האופן בו הוא
חווה את המקום יקבע אם דימוי זה יתקבע או
ישתנה .תיירות שתייצר חוויה חיובית תבטל
את הדימוי הסטרויאטיפי עמה הגיעה הקבוצה
(Amir& Ben
למקום תיירותי כלשהוא
 . )Ari, 1988חוקרי תיירות טוענים כי סיור
תיירותי שיכלול מפגש פנים אל פנים ודיאלוג
ישיר בין אנשים וקבוצות עשויים למנוע את
הסטריאוטיפ השלילי ויביאו לאינטראקציה
חיובית
(איילון2012Pettigrew & Tropp, 2006; Trauer ,
.(; & Ryan, 2005
נראה כי החוויה התיירותית של הנוער
הגרמני בישראל יכולה לתרום לכך בהציעה
אינטראקציה בין אנשים ומגע ישיר של התייר
הצעיר עם מקום פיזי ואנושי חדש .גילם
הצעיר של המשתתפים במשלחות הנוער

עשוי להקל על שינוי התמונה הסטריאוטיפית
של המקום  .גיל ההתבגרות ,גיל הנוער המבקר
בארץ ,הינו חלק מתקופה בה מתרחש תהליך
אינטנסיבי של עיצוב הזהות האישית וגיבושה.
סולברג ( ,)1997וטיאנו ( ,)2001טוענים שבגיל
זה שינוי עמדה אפשרי בדרך של חיקוי והזדהות
עם קבוצת השווים ,כלומר ,היחיד מחפש
מאפיינים הזהים לו ולחברי הקבוצה האחרים.
ניתן לראות במסע קבוצתי אינטנסיבי של
הנוער הגרמני המגיע לישראל אפשרות לשיח
ושיג ייחודי בין חברי קבוצה בני אותו גיל עם
אותן שאלות ,בעיות וסטריאוטיפים .במקביל,
עידוד קשרים בינאישיים קרובים עם נוער
ישראלי עשויים לחזק עוד יותר את תהליך
ההבניה מחדש של הזהות .המודעות לחשיבות
של התיירות לעיצוב מחדש של זהות עולה
במקביל להכרה כי זהות אינה מתקבעת בגיל
צעיר אלא היא נתונה לתמורות במהלך כל
החיים של בני אדם ).(Sarup,1996
כותבי המאמר התמקדו בניתוח איכותני שנערך
לצורך קידום הבנת חוויית התייר במקומות
הסיור ואת הבנת ההשפעה של מקומות אלה
ודפוסי החשיפה אליהם על שינוי עמדות התייר
כלפי ארץ היעד .לצורך כך החוקר הראשון ליווה
וערך ראיונות קבוצתיים עם  8קבוצות של
נוער גרמני במהלך השנים  . 2008-2010יחד
עם כך הוא ערך ראיונות עומק מיד לאחר כל
סיור עם מספר משתתפים בכל קבוצה ובסך
הכול נערכו  72ראיונות עומק .הממצאים של
הראיונות האלה נבחנו תוך בחינת התובנות,
התחושות והפרשנויות האישיות של כל ראיון
 .בהמשך החוקרים ערכו ניתוח נרטיבי של
סיפורי האנשים והשפעתם על ערכים ורגשות
ובחינת משמעותם המחקרית (שקדי2006 ,
;.); Flowerdew & Martin, 2005
הראיונות נערכו בשפה הגרמנית ,היא שפת
האם של משתתפי הסיורים הלימודיים .במאמר
מופיעים ציטוטים נבחרים מן הראיונות .החוקר
הראשון תרגם את הציטוטים לעברית ועל מנת
לתקף את החומר נתן למספר מומחים לשפה
ולתיירות לבחון את הציטוטים .על מנת לשמור
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הירוק והפסטורלי באזור הכנרת כשונה לחלוטין
מהדימוי של ארץ שוממה עמה הגיעו לישראל.

פרופ' יצחק שנל
מרצה לגיאוגרפיה ולחקר הסביבה
האנושית .מומחה לגיאוגרפיה חברתית
ותרבותית ולחקר איכות הסביבה;
כ 150-פרסומים אקדמיים בכתבי עת
מובילים ומשרות בכירות במוסדות
גיאוגרפיים שונים.

על אנונימיות הצעירים הם יופיעו במאמר בציון
האות הראשונה של שמם הפרטי.
חוויית התיירות בישראל
דימוי מול מציאות  :במהלך התוכנית נוסעת
הקבוצה ברחבי הארץ ומבקרת במקומות
מרכזיים בישראל כירושלים ,ים המלח ,הכנרת,
חיפה ותל אביב .הנוער הגרמני מגיע עם
דימוי מסוים של הארץ ,נפגש עם המציאות
ומתאר בהרחבה את הביקורים השונים ,חלקן
מתאימים לדימוי עמו בא וחלקם שונים ממנו.
ש .מספרת" :חברים שהיו במשלחת לפני שנה
אמרו לי שכדאי להשתתף .ביומיום מדברים
בתקשורת בגרמניה על ישראל ,על המלחמות ויש
גם כל מיני שמועות .חשבתי איזה מן מקום זה,
בטח מדינה ענקית ...טוב שהגעתי ואני רואה כאן
מדינה קטנה שהכול יפה ,נחמד ושקט".
המבקרים בקבוצות אחרות מתייחסים לנוף

ס .אומר" :הכנרת בצבע כחול עמוק פרושה
למרגלותינו ומאחוריה נישאים הרי גולן המאירים
את האזור בצבע זהוב ,ממש נוף עוצר נשימה".
בהקשר לתיאור פסטורלי הזה מ' מציינת
שחשבה על שני דברים :חוסר הידע על המקום
והדימוי עמו באה על נופי הארץ היפה בה נסעו,
ובמקביל היא חושבת הגיאופוליטיקה האזורית
" כל כך יפה ושקט בכנרת ואילו אנו בגרמניה
שומעים רק על בעיות ומלחמות בישראל" .ל.
מצטרפת לתיאורי הנוף הבלתי רגיל ומתארת
את החוויה בים המלח" :אמרו לי שאפשר לצוף
וכאילו לשבת בתוך ים המלח ולא האמנתי .לכן
ירדנו בעצמנו לנסות .היה ממש מצחיק וההרגשה
הייתה ממש מיוחדת".
הנוף הייחודי מעורר התפעלות רבה .התיאורים
כוללים התייחסות למראה ,צבע ,תנועה ,ואפילו
לשקט המדברי .מקבץ תיאורים זה ממחיש
שהתייר מתרשם בכל חושיו מהמקום החדש
ומטמיע את הנופים הנחרתים בזיכרון הרחוקים
מרחק רב מהדימוי המוקדם עמו הגיע.
היסטוריים
משמעות הביקור במקומות
וקדושים :התוכנית כוללת ביקורים במקומות
המעידים על החשיבות ההיסטורית ,הדתית
והתרבותית של ישראל .כהן ( ,)1979טוען כי
התייר מחפש מקומות רוחניים בביקור .התייר
מאתר מרחב אקסיסטנציאלי ,כלומר מקום דתי
בעל מאפיינים ייחודיים ,הנותנים לו הרגשה
ותחושה של משהו שהוא מעבר לקיים .ס.
מתאר את הביקור בכפר נחום ,שהייתה עיירת
דייגים לשפת הכנרת בימי ישו" :מגרש חנייה
ממש על הים ,עצים ושיחים ,בית גדול שחור
מוקף שיחים עם פרחים אדומים וצהובים ,ממש
אידיליה ...זהו כפר נחום של היום"
ירושלים מהווה את מרכז הביקור הדתי-רוחני.
י .אומרת" :עלינו במדרגות מהשוק לרחבה
גבוהה .השקפנו מעל גגות העיר לעבר הכותל
המערבי .זה היה מראה מדהים שאף תמונה לא
יכולה לתאר .הבחנתי שם בקהל רב של יהודים

דתיים ,מתפללים ,רוקדים וחלק שמים פתק בין
אבני הכותל" .ש .אומרת :אתה מהלך ברחובות
העיר העתיקה כאילו את נמצא בתפאורה של
סרט .זה מקום עם משא היסטורי כבד ותחושה
שהזמן עצר מלכת" .החוויה המיוחדת והזיכרון
שנחרת מן הביקור במקומות הקדושים מסכמת
ק .מלווה מגרמניה" :המקום שהרשים אותי הוא
ירושלים .כל דבר מתחבר היסטורית למשנהו.
אציין במיוחד את הביקור בעיר העתיקה ,הכותל
ועיר דוד .לתלמידים הכותל הוא הכי חשוב כי הוא
הסמל שלהם לירושלים וישראל".
ההיבט הסימבולי והחברתי של הסיור יעסוק
בימי סיור וסמינרים בנושא שואה .ל .אומרת:
"לדעתי הביקור ביד ושם חשוב ביותר .למדנו
בבית הספר על התקופה הנאצית ועל השואה,
ערכנו סמינר בנושא לפני הנסיעה ,אולם כאן ביד
ושם קיבלתי מידע נוסף על עומק הטרגדיה של
העם היהודי ועל מעטים שהצילו יהודים ,חסידי
אומות העולם" .היא מוסיפה לגבי ההדרכה
במקום " :המורה להיסטוריה בגרמניה ,סיפרה
על ההיסטוריה והתקופה הקשה ,אך כאן הייתה
אישה יהודיה שעברה את השואה ולכן דיברה עם
המון רגש ומתוך הלב ,מה שגרם לאמפטיה לה
ולמקום ולהתרגשות רבה בקבוצה".
ע .אומר " :פעם ראשונה שהייתי ביד ושם שאלתי
שאלות ודיברתי באנגלית .פחדתי ,מה יגידו עלי
כגרמני? " ,הוא מוסיף " :במהלך הביקור אתה
חושב כל הזמן על האשמה .אנחנו כל הזמן חיים
עם זה ,למרות שאנחנו דור שלישי .עם זאת אצל
המשפחות האירוח הוא כה לבבי וחם עד שאנו
מרגישים כבני בית ומצליחים יחד לקבל ,להבין
ואף לנסות להתגבר על העבר" .א .מוסיפה" :
הייתי מרוצה מדעותיהם של הישראלים על
גרמניה .הם מאמינים שבגרמניה יש דור חדש ,אין
במה להאשים אותו על מה שגרמו אבותיו .אם כי
הם אומרים שהשואה לא תישכח".
אם כן ,הביקור מעורר תחושה של גורל משותף
לשני העמים ומחשבה והבנה לצורך ללמוד עוד
ועוד על תקופת השואה למען הבנה משותפת
שתמנע משני הצדדים גורל דומה בעתיד .מימד

ד"ר יוני איילון
כתב עבודת דוקטורט באוניברסיטת תל
אביב ב 2013-בנושא :השפעת האתרים
התיירותיים על שינוי השקפות ובניית
זהות בקרב בני נוער גרמנים המבקרים
בישראל .תחומי מחקר :תיירות חינוכית,
חינוך נוער ,גיאוגרפיה אנושית .ניסיון
עבודה :מרצה ,יועץ מכירות לתיירות
נוער ,מנהל מכירות לאתרים תיירותיים
ובתי הארחה בישראל.

קוגניטיבי ורגשי זה ,מעורר שאלות זהות מחד
ועמדה כלפי ישראל מאידך .מפגש זה מלמד
את הנוער הגרמני שמקבלים אותם ללא כעס
או שנאה אלה כבני אדם היבט שאולי מאפשר
להם לזקוף קומה כבני העם הגרמני
(איילון ושנל.)2013 ,
מדינה בסכסוך ואווירה ביטחונית רגישה :מ.
מתארת את המצב הקשה באזור " :פגשנו בסיור
את מושל יריחו שאמר שלדעתו הסכסוך רק
יתעצם וימשך ...בהמשך פגשנו ונדהמנו מדבריו
של יהודי משיחי בטבריה שטען כי הסכסוך באזור
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הוא בין היהודים הטהורים לערבים בני השטן
 ...רק לאה ,שהיא סופרת ,ראתה את הסכסוך
באופן ליברלי והדגישה את חשיבות המפגשים
בין אנשים" .ס .מצטרפת לדבריה ורואה את
הקשיים " :המפגש במהלך הסיור בירושלים
עם שכבות כה רבות של החברה בישראל  ,עם
אנשים בעלי אמונה דתית ודעה פוליטית שונה
הראה לי כמה קשה לעשות כל צעד לפיתרון
של הבנה ושלום במזרח התיכון".
נראה כי בזמן הביקור ,נחשפת לעיני המבקר
הצעיר המציאות הקשה בין העמים ישראל
המעבירה חוויה ייחודית בעוצמתה לבני הנוער,
כך שמראות אלה עשויים להיחרת בזיכרון בני
הנוער כחוויה חדשה ומשמעותית מן המקום.
לאווירה הביטחונית היבט אחר ומנוגד . :א.
אומר" :פגשנו חיילים ברחוב .הם היו נחמדים,
הראו לנו את הנשק שלהם ,עמדנו ,דיברנו וצחקנו
יחד"  .נראה כי נוצר קשר מיידי בין הנערים
לחיילים בעלי גיל דומה .הובעה התפעלות מכך
שהאווירה חופשית ופתוחה ואנשי הביטחון
חופשיים לדבר ולשוחח  ,מימד היוצר הנגדה
לדימוי החייל המדכא  .אווירה זו של פתיחות
נמצא גם במפגש של הקבוצות עם העיר תל
אביב .ש .מספרת" :אני חווה את הים עם החום,
האווירה המיוחדת והאטמוספרה השונה".ס.
מתאר" :בשפת הים חם ונעים ,הרוח נושבת,
המקום פתוח ואני רואה את מרחבי הים ...צבעו
כחול  ,המים עמוקים והכול נקי " .ב .מוסיף:
"הנוף שונה מאשר בגרמניה .כאן החול זהוב,
הנוף פתוח ולידו ראיתי את הבתים הגבוהים
בטיילת של תל אביב" .בחוף הים הם מבטאים
תחושה של חופש וחשים את האווירה החברית
והפתוחה בישראל לעומת זו בביתם בגרמניה,
מקום בו לדבריהם "החברה שמרנית וסגורה".
חוויה והתנסות זו משמעותית לנוער הגרמני.
נוצרה אווירה ורגש חיוביים כלפי המקום
ומתואר חיבור עם קהילת המקום .נראה
כי המשמעות למפגש בחוף הים היא הכרת
מקום אחר ,פתוח ,שונה וחדש ,החוזר ומשליך
על הרגשתם של בני הנוער כמתבגרים .הנער
יצא לטיול בנפרד מחיק משפחתו ובסיור הוא
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בוחן באופן חיובי את הרגשתו ותחושותיו
כיחיד מתבגר ,את דימויו העצמי ואת יחסיו
עם המקום ועם חברי הקבוצה (איילון ושנל,
 .)2013כך גם המפגש המשמעותי הייחודי
לקבוצות נוער ,אירוח ולינה בבתי המארחים.
ב .מוסיף" :הכול קרוב .בבית אנחנו יחד ,נותנים
לנו כל הזמן לאכול .אחר כך אנו הולכים יחד,
מסתובבים וצוחקים" .ע .מוסיף" :אני אגיע שוב
לישראל .תמיד אפשר לדבר ,להצטרף לכל פעילות
ולכל ארוחה ,ללכת יחד ולשוחח על הכול".
שהות במרחב הביתי ,האישי של המארח
מייחדת את תיירות הנוער ומקרבת את הנוער
למקום .השהות בבתים היא פתח להעמקת
הקשר הבינאישי בין הצדדים שזוכה להערכות
חיוביות של כל המעורבים בחילופי הנוער .מ.
מנהל חילופי נוער המלווה שנים רבות קבוצות
לישראל מסכם" :האירוח בבתים הוא המפתח
להצלחת המפגש כולו .השינוי שעשינו בשנים
האחרונות שעברנו מלינה באכסניות ללינה
ואירוח בבתים ,תורמת המון לבני הנוער ,מקרבת
אותם ומביאה להבנה ההדדית וחברות אישית
בינינו לשנים רבות".

התפעלות ושוברת סטריאוטיפים של חברה
קשוחה ואכזרית .בד בבד הביקור ממחיש את
המורכבות של הסכסוך ואת הקושי לפתרו
בדרכי שלום .ההיסטוריה הארוכה והמשמעות
הדתית של המקומות בהם מתרחשת הדרמה
של חידוש הריבונות הישראלית כמו גם הטיול
מוסיפים עומק חווייתי לטיול ולמשמעויות
הנלמדות ממנו.
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השלכות
שמשנות.
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סיכום
מאמר זה בחן את משמעות התופעה הייחודית
של סיורים תיירותיים חינוכיים של נוער גרמני
בישראל .הניתוח והפרשנות של הראיונות
שנערכו עם קבוצות הנוער מצביעים על נוער
המגיע עם דימוי אישי וקבוצתי מוקדם השונה
מן המציאות אותה הוא פוגש בישראל .החוויה
ותהליך החיבור עם המקום נעשה בשלבים
ומתפתח לאורך מסלול הביקור .תנועת
המבקרים הצעירים בין המקומות ,מעורבותם
האקטיבית בביקור והמפגשים במקום עם
ישראלים ובכלל זה עם מארחיהם במרחב הביתי
מעוררים חוויה משמעותית שנחרתת בזיכרון
לשנים רבות .חוויה זאת משפיעה על זהותם
של הצעירים הגרמנים בכך שהיא משחררת
אותם מתחושת האחריות לשואה ומבליטה את
התקבלותם על ידי ניצולי השואה וצאצאיהם
כגרמנים .האווירה הפתוחה והחופשית שבאה
לידי ביטוי גם בנופים הפיסיים מעוררת
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.Nomos Verlag
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שישים שנה של חילופי
נוער בין גרמניה
לישראל:
מחילופים אליטיסטיים
לחילופים מגוונים
ד"ר סימונה אוולין הייל
עבודת הדוקטורט "Youth Exchange and
the Special Relationship between Germany
and the State of Israel – Interdependency
"( of Structure and Agencyחילופי נוער
והיחסים המיוחדים בין גרמניה למדינת
ישראל – תלות הדדית של מבנה ופעילות)1
היא הבחינה האמפירית היסודית הראשונה
של חילופי הנוער בין גרמניה לישראל לאורך
כמה עשורים .במאמר שלהלן אתאר ראשית
את מטרת המחקר ,אפרט את שיטות המחקר
שבהן נעזרתי ולבסוף אציג את המסקנות
– מתוך התמקדות בקריטריוני הבחירה של
המשתתפים בחילופי הנוער בין גרמניה
לישראל (סלקטיביּות) – ואדון בהן.
מטרת העבודה שנוצרה מפרויקט המחקר היא
לנתח את התלות ההדדית ביחסים המיוחדים
בין גרמניה ובין ישראל מחד גיסא ואת עיצובם
של חילופי הנוער על ידי שתי המדינות מאידך
גיסא .המחקר האמפירי מסתמך על היבטי
ההבניה החברתית שיחסי הגומלין בין מבנים
ומשתתפים מדגישים .עבודה זאת מבקשת
להוכיח שיש תלות הדדית בין מישור ה"מקרו"
הפוליטי ובין מישור ה"מיקרו" החברתי.
טענה ראשונה שיש לנסחה עבור המחקר
היא שההתרחשויות הפוליטיות הן בעלות
השפעה על המבנה של תכניות חילופי הנוער

ועל משתתפיהם (מבנה >> משתתף) .הטענה
השנייה גורסת שחילופי הנוער שבים ומשפיעים
בתורם על היחסים בין גרמניה לישראל .הטענה
הזאת יוצאת אפוא מן ההנחה שהמשתתפים
בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל הם בעלי
השפעה על יחסי גרמניה-ישראל (משתתף >>
מבנה) באמצעות עמדותיהם ופעילויותיהם
הנוגעות לארץ האחרת גם זמן רב לאחר
השתתפותם בחילופים.
במסגרת הקונסטרוקטיביסטית הכללית הזאת
של המחקר האמפירי נעשה שימוש קונקרטי
באסטרטגיית מטה-מעלה (.)Bottom-up
שיטות מחקר איכותניות אינדוקטיביות נחשבות
כמתאימות במיוחד לבדיקה האמפירית הזאת
מאחר שיש מחקרים מדעיים מעטים בלבד
בנושא זה .לבחירת המקרים הנדונים נעשה
שימוש באסטרטגיות של מדגמים מכוונים.
במישור חברתי-היסטורי מתמקד ניתוח המדגם
בהתרחשויות פוליטיות מסוימות שהיו בעלות
השפעה על יחסי גרמניה-ישראל (תחילת
היחסים הרשמיים ב ,1965-מלחמת ששת
הימים ב ,1967-הרג הספורטאים הישראלים
באולימפיאדת מינכן בשנת  ,1972ביקורו של
וילי בראנדט בישראל ב ,1973-איחוד גרמניה
ב ,1990-מלחמת המפרץ הראשונה ב,1991-
ביקורו של יֹוהאנֶ ס ַראּו בישראל והאינתיפאדה
השנייה בשנת .)2000
המוקד האמפירי של ניתוחי התוצאות במישור
המיקרו הוא חילופי התלמידים הגרמניים-
ישראליים בין הערים קלן ותל אביב ובין הערים
ְּב ֶר ֶמן וחיפה .קבוצות בעלי העניין המפורטות
להלן שימשו מקורות המידע העיקריים עבור
ניתוח התלות ההדדית בין מישור המקרו של
יחסי גרמניה-ישראל ובין מישור המיקרו של
חילופי הנוער :פוליטיקאים ,כגון שגרירים
לשעבר; עובדי עיריות ,שהיו מעורבים בחילופי
הנוער בין גרמניה לישראל; מורים מלווים
בתכניות החילופים בין בתי ספר; משתתפים
לשעבר בחילופי נוער בתקופות הנידונות;
מומחים מארגונים שתמכו באופן פעיל בחילופי

הנוער בין גרמניה לישראל; וחוקרים שעסקו
ביחסי גרמניה-ישראל .לשם ניתוחי הנתונים
להוכחת הטענה השנייה נערכו ראיונות עם
משתתפים לשעבר בחילופי נוער ועם מתנדבים
לשעבר בקיבוצים ,שהיו לימים לפעילים
פוליטיים .בסך הכול נערכו  130ראיונות .בצד
הישראלי מכיל המדגם  86אנשים ,בצד הגרמני
 44נשאלים .הראיונות תומללו אחרי ביצועם.
הערכתם נעשתה באמצעות ניתוח תוכני
איכותני.
הראיונות עסקו בנושאים הבאים:
לבחינת הטענה הראשונה נשאלו המרואיינים
כדלהלן –  )1על הסלקטיביות )2 ,על הכנתם
של משתתפי החילופים )3 ,על הבדלים
שהורגשו בין חילופי הנוער בין גרמניה לישראל
ובין תכניות חילופים אחרות )4 ,על מניעיהם
של המשתתפים בחילופים )5 ,על התמיכה
הכלכלית )6 ,על התגובה הכללית בגרמניה
ובישראל לחילופי הנוער )7 ,על חילופי
הנוער כשליחות פוליטית )8 ,על המשמעות
הפוליטית של חילופי הנוער )9 ,על מקומה של
השואה בזמן חילופי הנוער )10 ,על מקומו של
הסכסוך במזרח התיכון בזמן חילופי הנוער)11 ,
על ההשפעה של ההתרחשויות הפוליטיות של
2000 ,1991-1990 ,1973-1972 ,1967-1965
על היחסים הדו-צדדיים ועל חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל )12 ,על היחסים בין גרמנים
ובין ישראלים בזמן תכנית החילופים.
נושאי הראיונות עבור הטענה השנייה היו:
 )1הדעה על הארץ האחרת )2 ,התלמידים
המשתתפים בחילופים כמעצבי דעת קהל
אחרי שהותם בחו"ל )3 ,השפעתן ארוכות
הטווח של חוויות החילופים על הביוגרפיות
האינדיבידואליות של כל אחד מהמשתתפים,
 )4השפעתם של חילופי הנוער על היחסים
בין גרמניה לישראל לדעת המרואיין/נת ,ו)5-
תרומתם של משתתפי החילופים ליחסים בין
גרמניה לישראל.

מסקנת העבודה היא שהתוצאות האמפיריות
מאמתות את שתי הטענות שלעיל .התוצאות
מראות בבהירות שמצב היחסים בין גרמניה
לישראל משפיע על חילופי הנוער בכל תקופות
הזמן שנבחרו .להלן מתוארות התוצאות ביחס
לקריטריוני הבחירה*:
אף שרוב הנשאלים לא הביעו עניין בחילופי
נוער אליטיסטיים בין גרמניה לישראל וטענו
שהמשתתפים בחילופים צריכים לייצג את
כל השכבות החברתיות ,הראו התוצאות
שהחילופים בין שתי הערים התאומות ,בייחוד
בתקופות המוקדמות ,היו חילופי אליטות.
המארגנים עשו מאמצים לשלוח לארץ האחרת
רק את "הטובים שבטובים" מתלמידיהם,
מאחר שנתפסו כ"שגרירים הלכה למעשה".
בייחוד המרואיינים הגרמנים הדגישו את
האופי האליטיסטי של חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל בהשוואה לתכניות חילופים
עם ארצות אחרות .מן התלמידים המשתתפים
בחילופים נדרשו תכונות מסוימות ,כגון:
פתיחות ,נימוסים טובים ,כישורי מנהיגות,
ידיעת שפות זרות והכרה עמוקה של נושא
השואה .בייחוד בדור החלוצים של המגשרים בין
הארצות נודעה חשיבות למעורבות חברתית,
למודעות פוליטית וליכולות הצגה טובות אצל
המשתתפים .בשנות ה 90-ובשנת  ,2000מנגד,
אפשר היה לערוך חילופים של נוער עברייני
בין קלן ובין תל אביב ,ועובדה זו מוכיחה שעם
השנים נעשו תכניות החילופים בין גרמניה
לישראל אליטיסטיות פחות אך מגוונות יותר.
המגמה הזאת ניכרת גם ביחס להיבטים אחרים,
כגון :תהליך הבחירה ,המעמד הסוציו-אקונומי,
ההשכלה והמוצא האתני של המשתתפים
בחילופים .ההיבטים האלה יתוארו בפרוטרוט
להלן.
אחת מן הסיבות העיקריות שציינו המרואיינים
בנוגע לאופי האליטיסטי של החילופים בין
גרמניה לישראל הייתה תהליך הבחירה
הדקדקני של המשתתפים .כל הנשאלים
הגרמנים ורוב המרואיינים הישראלים

66

67

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל | הלכה למעשה

בתקופת הזמן שבין השנים  1967-1965אישרו
שהמשתתפים נבחרו בקפידה יתרה בשני
הצדדים .בקלן היה אפילו הליך בחירה בעל
כמה שלבים :ראשית חיפש בית הספר תלמיד
או תלמידה ואחר כך נבחנו אלה מול ועדת
בחירה של רשויות בית הספר בקלן .2בשנת
 ,1965למשל ,ביקשו יותר מ 100-תלמידים
ותלמידות להשתתף במשלחת לישראל .לכן
היה תהליך הבחירה קפדני במיוחד .3גם בצד
הישראלי נבחרו המשתתפים בשום לב .יהודה
אראל ,הממונה מטעם עיריית תל אביב על
חילופי הנוער ,הדגיש"The youngsters that :
were there were also picked very well. When I
look today on the list of those younsters that
went, six of them are professors and five or
six are doctors. It’s really the cream of Israeli
”people4.
בהשוואה לתקופות הזמן המאוחרות יותר
היה תהליך הבחירה בהתחלה קפדני הרבה
יותר .אמנם גם בתקופות הזמן 1991-1990
ו 2000-היו מורים משני הצדדים שטענו כי
בחרו בקפידה את המשתתפים בחילופים.
אולם יותר ויותר מרואיינים דיווחו כי לא היה
תהליך בחירה ממשי .5מורים שבשנות ה90-
ובשנות ה 2000-ביקשו לבחור תלמידים
מצטיינים עבור החילופים נאלצו להנמיך
את ציפיותיהם מאחר שלא היו די תלמידים
מעוניינים .מורה שארגן את חילופי הנוער בין
ברמן ובין חיפה בין השנים  2000-1990אישר
שלא השתמש בתהליך בחירה מיוחד .מאחר
שלא היו מועמדים די הצורך ,הוא היה אסיר
תודה על כל אחד ואחת שהיה יכול לקחת עמו
לישראל .בשיחות לא-רשמיות ניסה למנוע רק
את ההשתתפות בחילופים של תלמידים שהיו
בעיניו בלתי מתאימים בעליל .6המגמה הזאת
של תהליך בחירה בררני פחות ופחות קיבלה
סימוכין גם בצד הישראלי .תלמידה לשעבר
מתל אביב ,שהשתתפה בחילופים עם קלן
בשנת  ,2000אמרה למשל"I don´t remember :
one person who wanted to go and didn´t
have the chance to apply, I don´t remember
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that happening.“ "So you don´t think it was
" an elite exchange?" "It wasn´t elite, no7.
של
הסוציו-אקונומי
הרקע
מבחינת
המשתתפים היו החילופים בכל תקופות
הזמן אליטיסטיים .בייחוד בתקופת הזמן
המוקדמת של  1967-1965היה נהוג לשלוח
לחו"ל תלמידים ממשפחות עשירות וידועות.
שלמה ארצי ,לימים אחד הזמרים המוכרים
בישראל ,היה לדוגמה חבר באחת ממשלחות
התלמידים הישראליות הראשונות לקלן בשנת
 .1967משתתפים בחילופים מתקופת הזמן הזו
הדגישו כמה הייתה מיוחדת עבורם הטיסה
לחו"ל ,שכן לא כל אחד היה יכול לשלם על
הטיסה הזאת .המשתתפים הישראלים היו
ממעמד הביניים ומן המעמד העליון .8גם בצד
הגרמני הייתה שמורה הנסיעה לישראל בעיקר
עבור תלמידים מן השכבות העליונות ,כשם
שמשתתף לשעבר ,שנסע לישראל ב,1965-
נזכר" :אכן כן [אלה היו חילופי אליטות] .כלומר,
אני חושב שהיו אנשים מסוימים שנועד להם
מקום מראש .היה שם בנו של נשיא לשכת
המלאכה ]...[ .חלקם באמת היו מהחברה
הגבוהה של קלן .לא כולם היו מהחברה
הזאת .גם אני לא ,אבל כמה מהם בהחלט9".
גם בתקופות מאוחרות יותר סברו מרואיינים
גרמנים וישראלים שהמשתתפים היו בעיקר
מאליטות סוציו-אקונומיות .הנשאלים ציינו
לא פעם שדמי ההשתתפות היו גבוהים ורק מי
שיכלו לשלמם השתתפו בחילופים 10.סימוכין
לממצא הזה נמצאו גם בעובדה שרוב הוריהם
של המרואיינים שהשתתפו בחילופים היו בעלי
תואר אקדמי ועסקו במקצועות האופייניים
לשכבת הביניים ולשכבה העליונה .אולם
בשנות ה 90-וב 2000-נעשו מאמצים להגיש
סיוע כלכלי לתלמידים משכבות חלשות .אילנה
מינקין ,המנהלת לשעבר של בית הספר עירוני
א' בתל אביב ,אמרה למשל“The students :
were of course not the richest. It was a really
…very mixed group. Not elite, not elite group
And we tried to help the students who could
not afford this.“11

בהשוואה לתקופת השנים  1967-1965אין
מדובר אפוא ב"חילופי אליטות" בלבד ביחס
למעמד הסוציו-אקונומי של המשתתפים.
תבנית דומה ניכרת גם בממצאים הנוגעים
להשכלת המשתתפים .ככלל אפשר לדבר על
אליטת השכלה מסוימת שהשתתפה בחילופי
התלמידים בין גרמניה לישראל .בתל אביב
למדו התלמידים בתיכון עירוני מצוין .למעשה
יכלו רק עשרה אחוזים מן התלמידים שלמדו
בתיכון העירוני הזה בתל אביב להשתתף
בחילופי הנוער עם גרמניה בשנות ה 60-וה-
 .70בשתי הארצות היו בני הנוער מבתי ספר
מצוינים וציוניהם היו קריטריון חשוב בבחירה,
כפי שמלווה לשעבר של החילופים בקלן בשנים
 1967-1965הסביר" :אלה היו תלמידי תיכון
עיוני ,כן ,לא סוגי בתי ספר אחרים .ואפשר לומר
שהם היו תלמידות ותלמידים אינטליגנטיים
ומוכשרים ,אחרת לא היו נבחרים כלל על ידי
בית הספר 12".הנשאלים מתקופת הזמן של
 1991-1990ו ,2000-בניגוד לתקופות הזמן
המוקדמות יותר ,אמרו שתכנית החילופים
לא הייתה מיועדת רק לתלמידים המצטיינים.
בשנות ה ,90-למשל ,התקיימה תכנית חילופי
נוער מיוחדת בין קלן ובין תל אביב עבור עברייני
נוער משכבות מקופחות שגדלו במשפחות
אומנות .בני הנוער האלה היו כולם תלמידים
שנשרו מבית הספר ,הגיעו ממשפחות עניות
ולא-מתפקדות ,סבלו מבעיות סמים ועל פי רוב
היו מרקע הגירתי 13.במובן הזה היו החילופים
האלה ההפך מ"חילופי אליטות" ,כמובן .בצד
הגרמני נפתחה תכנית החילופים גם לתלמידים
מסוגים אחרים של בתי ספר ,כפי שברטולד
בוכוולד ,מורה לשעבר בברמן ,מספר" :בחילופים
עם ישראל היו לנו גם קבוצות שוליים ,כמו
למשל תלמידים מבתי ספר מקצועיים ,אף על
פי שגם אז חשנו בחסרונותיהם .הם אמנם היו
בעלי ידיעות מספיקות באנגלית ,אבל תלמיד
אחד ,למשל ,היה מכור לניקוטין והיה מוכרח
תמיד להתרחק מהקבוצה לזמן מה 14".עם
הזמן איבדו ההישגים הלימודיים מחשיבותם
כקריטריון לבחירת המשתתפים.

מדד נוסף לחילופים אליטיסטיים בצד
הישראלי היה שבעיקר אשכנזים השתתפו
בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל .מרבית
הנשאלים שהשתתפו בעבר בחילופים היו
יהודים אשכנזים שאבותיהם היו בעיקר מפולין
ומרוסיה .תמר גיא ,אחת המשתתפות בקבוצת
החילופים בשנת  ,1967אמרה למשל"We were :
Ashkenazi mostly, that was Tel Aviv at the
time. So it wasn’t unusual. You could go to
our school here Irony Aleph, most of us were
the typical upper/middle class Ashkenazi.” 15
אולם בשנים  1991-1990הדגישו כמה וכמה
נשאלים ישראלים שנעשו מאמצים לכלול גם
ספרדים ומזרחים בחילופי הנוער בין גרמניה
לישראל .ראש העיר לשעבר של תל אביב ,שלמה
להט ,אמר שהקפיד במיוחד שגם תלמידים
ממוצא מזרחי יוכלו להשתתף בחילופים עם
גרמניה 16 .סימוכין לדבריו נמצאו בעדותה של
מורה לשעבר בתל אביב"But I know there :
was one pupil in our group, I don't remember
her name, she was an oriental […]. She was
a very nice student, a good one. She wanted
very much to, but she had no means. School
and municipality financed all." 17
גם במובן הזה נעשו חילופי התלמידים בין
גרמניה לישראל פתוחים יותר במהלך הזמן.
המגמה הזאת התאשרה גם בראיונות רקע:
בעוד שבחילופים עם גרמניה השתתפו בעיקר
אשכנזים השתדלו הקומונות הישראליות
משנת  1990עד  2000לשלוח לגרמניה גם
יותר ויותר ישראלים ערבים ובני נוער מרקע
אתיופי 18.בני נוער טורקים מקלן נכללו גם הם
בחילופים עם ישראל בתקופות הזמן האלה19.
לסיכום אפשר לומר שקריטריוני הבחירה של
המשתתפים מאשרים את ההנחה הראשונה
– בדבר כך שהיחסים המיוחדים בין גרמניה
ובין ישראל השפיעו על המשתתפים בחילופי
הנוער .בתחילת היחסים הדיפלומטיים בין
שתי הארצות השתדלו המארגנים הגרמנים
והישראלים לשלוח לארץ האחרת רק את
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ד"ר סימונה הייל
נולדה בשנת  1979בקיל ולמדה מדע
המדינה והיסטוריה של המזרח התיכון
(בריטניה)
דורהם
באוניברסיטת
ובאוניברסיטה העברית בירושלים.
בשנת  2005השלימה את תואר
המוסמך בלימודי המזרח התיכון .לאחר
מכן עבדה כעוזרת מחקר באוניברסיטת
יאקובס בברמן ,בInternational -
Graduate School of Social Sciences
וכן בקרן פרידריך אברט .את עבודת
הדוקטור כתבה בנושא חילופי הנוער
בין גרמניה לישראל כמלגאית של משרד
החוץ הישראלי .משנת  2014היא ממונה
על מחלקת המזרח התיכון ואפריקה
בקרן אלכסנדר פון הומבולדט בּבֹון.
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המצוינים שבתלמידיהם .בשל היחסים
הפוליטיים המיוחדים נתלו ציפיות גבוהות
מאוד במשתתפים .רק תלמידים שמילאו
קריטריונים מסוימים יכלו והורשו להשתתף
בחילופי הנוער בין גרמניה לישראל .עם הזמן,
עקב תהליך הנורמליזציה בין גרמניה ובין
ישראל ,הלכה ופחתה התביעה האליטיסטית.
כלילתם של תלמידים מרקע הגירתי ושל
יהודים ספרדים ,מזרחים ואפריקנים בחילופים
מצביעה גם על השינויים בחברות הגרמנית
והישראלית .חילופי התלמידים בין גרמניה
לישראל ,שהיו בעבר אליטיסטיים ,הפכו עם
הזמן למגוונים יותר ויותר .את ההתפתחות
החיובית הזאת יש לעודד בעתיד .אם תפקידם
של חילופי הנוער בין גרמניה לישראל הוא
לפתוח צוהר לחיים המגוונים האמיתיים בארץ
האחרת ,חשוב שהחילופים לא יוגבלו לתלמידי
תיכונים עיוניים מגרמניה מצד אחד ולתלמידים
טובים ממוצא אשכנזי בצד האחר .הניתוח
ההיסטורי של חילופי התלמידים הגרמנים-
ישראלים בין קלן לתל אביב ובין ברמן לחיפה
הוכיח שהמוקד של מפגשי הנוער השתנה עם
הזמן .בעוד שבשנות ה 60-הייתה המשימה
העיקרית לגשר מעל תהום השואה ,היום
שתי החברות מתמודדות עם אתגרים אחרים.
כדי להישאר רלוונטיים על חילופי הנוער בין
גרמניה לישראל לעסוק בנושאים אקטואליים,
כגון :אינטגרציה של זרים ,אי שוויון סוציאלי
ואבטלת צעירים .גם מסיבה זו חשוב לשלב
בחילופים בני נוער וצעירים הסובלים באופן
ישיר מן הבעיות האלה.
1

2
3
4
5

סימונה הייל ) ,(Simone Heilהעבודה התפרסמה
בשםYoung Ambassadors – Youth Exchange and :
the Special Relationship between Germany and
 ,the State of Israelבאדן-באדן .2011
ראיון עם הריברט שולר ,(Schüller), 12.9.2006

קלן.
ראיון עם ברונו אייקהולט ,(Eickholt), 10.8.2007
קלן.
ראיון עם יהודה אראל ,11.12.2006 ,תל אביב.
למשל :ראיון עם הילמר אנקרשטיין )(Ankerstein

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 ,12.9.2006,קלן.
ראיון עם ברטולד
 )22.5.2006ברמן.
ראיון עם משתתפת בחילופים ,4.3.2007 ,תל
אביב.
ראיון עם תמר גיא ,23.1.2007 ,תל אביב.
ראיון עם ברונו אייקהולט ,10.8.2007 ,קלן.
למשל ראיון עם רלי פריצקר ,6.2.2007 ,תל
אביב.
ראיון עם אילנה מינקין ,11.12.2006 ,תל אביב.
ראיון עם נורברט בורגר ,)Burger(, 16.8.2007
קלן.
ראיון עם אבי זר ,14.12.2006 ,תל אביב.
ראיון עם ברטולד בוכוולד ,22.5.2006 ,ברמן.
ראיון עם תמר גיא ,23.1.2007 ,תל אביב.
ראיון עם שלמה להט ,4.2.2007 ,תל אביב.
ראיון עם זיוה סודאה ,26.3.2007 ,תל אביב.
למשל ראיון עם פרנסואז כפרי,20.3.2007 ,
ירושלים.
ראיון עם אבי זר ,14.12.2006 ,תל אביב.
בוכוולד,

(Buchwald,
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מפגש זהויות:
חילופי הנוער כאמצעי
לפיתוח מודעות
חברתית-פוליטית
בחברה רב-תרבותית
ד"ר יוחאי נדן 1
מפעל חילופי הנוער בין ישראל לגרמניה ,המציין
כעת שישים שנה להיווסדו ,מתקיים במסגרת
היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות,
שכוננו בשנת  .1965יחסים אלה מתוארים
"יחסים מיוחדים" ,במובן זה שהעבר בין יהודים
לגרמנים ניצב ברקע דרך קבע 2.חילופי הנוער
מתקיימים אמנם מתחילת שנות ה ,50-אך רק
בשנת  1969החלו חילופי נוער רשמיים בין שתי
המדינות – מערב גרמניה וישראל .בשנת 1973
נחתם המסמך הרשמי – "ההנחיות המשותפות
לביצועם וקידומם של חילופי-נוער גרמני
וישראלי" – שעודכן לא מכבר ,בשנת .2011
בפתיח של ההנחיות המשותפות מצוין:
"ממשלות ישראל וגרמניה מעוניינות,
באמצעות התמיכה במפעל זה [חילופי הנוער],
לתרום לכך שהדור הצעיר יכיר את הארץ,
החברה ,ההיסטוריה והתרבות .וכן לאפשר
היכרות מקרוב של חייהם ועולמם של הצעירים
בשתי המדינות 3.מעניין להיווכח כי בגרסה
זו ,האחרונה של ההנחיות ,משנת  ,2011חלו
תמורות המבטאות את רוח התקופה בשתי
המדינות .בפרט ,ניכר הדגש על חשיפת
המשתתפים לסוגיות העולות מהיות שתי
המדינות מגוונות ומרובות תרבויות ,ועל
חתירה לעיסוק ישיר בתכנים הנגזרים מכך.
לדוגמה ,ההנחיות מפרטות שבתכנית המפגש
בישראל יתקיימו מפגשים ודיונים עם נציגים

יהודים וערבים .ניתן לטעון כי בהשוואה
למפגשי העבר ,שהתמקדו בהיכרות בין שני
העמים וביצירת קשרים בין יהודים לגרמנים,
מתוך זיקה לשואה ולעבר המשותף ,נראה כי
כיום התרחבה היריעה ,והמפגשים מוכוונים
לעיסוק במגוון רחב יותר של סוגיות חברתיות
הקשורות למפגש של צעירים החיים בשתי
מדינות בעלות מגוון וריבוי של תרבויות.

לאומית מאפשרת לנוער ולצעירים להכיר
ארצות אחרות ,תרבויות ,אנשים ורקע בין-
לאומי ,להתמודד עמם ,וכך להיטיב ולהבין את
אופן חייהם .פעילות זו אמורה ,מעבר לכך,
להבהיר לנוער ולצעירים כי גם הם נקראים
להבטחת יישום ועיצוב דמוקרטי של חיים
משותפים ושלום וכי גם הם נושאים באחריות
לחירות ולצדק חברתי בעולם".

בשנים הראשונות למפעל החילופים השתתפו
בו בעיקר גרמנים ממוצא גרמני וישראלים
יהודים ממוצא אשכנזי ,שבשל סיפוריהם
המשפחתיים היו קשורים אישית לשואה
ולקורותיהם של יהודי אירופה .ואולם כיום
תכניות החילופים שואפות לכלול משתתפים
צעירים ממגוון רקעים תרבותיים ,בעלי
סיפורים משפחתיים מגוונים.

המאמר מורכב משלושה חלקים :בחלקו
הראשון יתוארו פרויקט "חיפה פוגשת את
ברלין" והמחקר שערכו המחברים ביחס
לחוויותיהם של המשתתפים הישראלים
בפרויקט זה .בחלקו השני יוצגו הממצאים
המרכזיים שעלו מהמחקר ,ובסיום המאמר
יידונו ממצאים אלה והשלכותיהם על חילופי
הנוער ישראל-גרמניה.

אחת הטענות המרכזיות במאמר זה היא ,כי
מפעל חילופי הנוער ישראל–גרמניה טומן
בחובו הזדמנות להגיע אל מעבר להיכרות
ולהתקרבות אל ה"אחר" ,יצירת חברויות
וקשרים ,הפחתת דעות קדומות וקרבה בין
העמים .בתוך כך ,ייטען במאמר כי המפגש
הישראלי-גרמני מאפשר גם הפניה של המבט
אל תוך החברה שאנו חיים בה – ישראלים
לישראל; גרמנים לגרמניה .כלומר ,באמצעות
המפגש עם ה"אחר" מתאפשרת התבוננות
של המשתתפים בעצמם ,כאינדיבידואלים
וכחברה ,התבוננות העשויה לתרום לפיתוח
מודעות חברתית-פוליטית ביקורתית עצמית
ביחס לחברה שהמשתתפים חיים בה .מודעות
חברתית-פוליטית זו עשויה לשמש בעתיד
בסיס לנקיטת עמדה שתוביל לאזרחות פעילה
בקרב המשתתפים ,בארצם .פוטנציאל חינוכי
זה מתעצם עוד יותר כשהקבוצות המשתתפות
בחילופין הן מגוונות מבחינה תרבותית,
אתנית ,לאומית דתית ועוד – דבר המעורר
עיסוק בגיוון ובשונות ,וכן בסוגיות הקשורות
לדמוקרטיה ולצדק חברתי .הדבר עולה בקנה
אחד עם המטרות המפורטות בגרסה העדכנית
של "ההנחיות המשותפות"" :הפעילות הבין-

הפרויקט "חיפה פוגשת את ברלין"
"חיפה פוגשת את ברלין" הוא פרויקט של
שיתוף פעולה אקדמי בין בית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת חיפה ובין בית הספר
לעבודה סוציאלית ע"ש אליס סלומון בברלין.
מדובר בפרויקט חילופין שהחל בשנת ,2006
ביוזמת ביאנקה אלי וקרן פרדו ,ושהמשתתפים
בו הם סטודנטים לעבודה סוציאלית בישראל
ובגרמניה ,בגילאי ה 20-המוקדמים .בכל
שנה משתתפים בפרויקט כ 30-סטודנטים,
מחציתם ישראלים ומחציתם גרמנים .מעבר
לקורס אקדמי שכל אחת מהקבוצות מחויבת
לו בנפרד ,מתקיימים שני מפגשים של שבוע –
האחד בישראל והשני בגרמניה – שבמסגרתם
מתקיימות סדנאות – הן משותפות והן של
כל אחת מהקבוצות בנפרד ( – )in-groupוכן
נערכים ביקורים באתרי זיכרון והנצחה לצד
ביקורים בסוכנויות ובשירותים הקשורים
למקצוע העבודה הסוציאלית .חשוב לציין כי
חלק מהתכנית נקבע בידי משתתפי הקבוצה
המארחת עצמם ,כלומר הסטודנטים הגרמנים
מתכננים לאילו אתרים ותכנים ירצו לחשוף
את עמיתיהם הישראלים כשיבקרו בגרמניה,
ולהפך .השאיפה היא לקבוצות מגוונות ככל

האפשר ,אתנית ,דתית ,לאומית ,מגדרית ועוד.
לאורך השנים נטתה הקבוצה הישראלית להיות
מורכבת מערבים ויהודים ,מעולים וותיקים,
מבני עדות שונות ,וכן מגברים ונשים ,כך שגיוון
תרבותי מתקיים למעשה גם בתוך כל אחת
מהקבוצות כשהיא לעצמה .הפרויקט עוסק
בסוגיות של זיכרון ,זהות ורב-תרבותיות ,כפי
שהן נבחנות בממדים אישיים ,קבוצתיים,
חברתיים ומקצועיים .בשנים 2011-2007
שימשתי כמרכז הפרויקט מטעם אוניברסיטת
חיפה ,יחד עם ד"ר גליה קורניק ופרופ' עדיטל
בן-ארי ,ולצד עמיתינו הגרמנים מאוניברסיטת
אליס סלומון בברלין .ערכנו מחקר גישוש
איכותני שבמסגרתו רואיינו  15משתתפים
ישראלים ,שנה או שנתיים לאחר השתתפותם
בפרויקט .במתודולוגיה איכותנית מתמקדים
החוקרים במספר מצומצם יחסית של
משתתפים ,הנחקרים לעומק .ברוח זו התקיים
עם כל אחד מהמשתתפים ריאיון עומק במשך
כ 90-דקות ,ובמהלכו נעשה ניסיון להבין
את החוויות הסובייקטיביות של השתתפות
בפרויקט זה ,תחנות משמעויות ועוד .הראיונות
תומללו ונותחו על פי גישת הניתוח התמטי4 .
ממצאי המחקר
מתוך הנושאים שעלו בניתוח הראיונות עם
המשתתפים הישראלים ,יפורטו להלן שלושה
הרלוונטיים לדיון בתרומתו של המפגש
הישראלי-גרמני לפיתוח מודעות חברתית-
פוליטית בחברה רב-תרבותית.
 .1ריבוי נקודות מבט
השתתפות במפגשים בין-קבוצתיים עשויה
לפתח מודעות עצמית ולאפשר מעין התפכחות
בכל הנוגע לטבעו של האדם ולנטייתו לחוות
את העולם שסביבו ולתפוס אותו מנקודת מבט
אתנוצנטרית .תמונת עולם מורכבת יותר נחווית
מתוך מאמץ אקטיבי ומודע לתור אחר נקודות
מבט נוספות .כשחברי הקבוצה הישראלית
מצויים בעמדת ה"אורח" ,בגרמניה ,הם
מבקשים להגדיר את עצמם אל מול הגרמנים
כקבוצה בעלת לאומיות "ישראלית" ברורה,
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אחידה וחזקה – "משלחת" – מתוך הדגשת
רכיבים בעלי זיקה לזהותם היהודית .לחלופין,
הימצאותם בעמדת ה"מארח" ,בישראל,
מאפשרת להם התבוננות חדשה על המציאות
שהם חיים בה ,מתוך נקודות מבט נוספות .ניכר
כי הצורך להסביר לחברי הקבוצה הגרמנית את
מציאות החיים בישראל – תרבותית ,חברתית,
מדינית ,פוליטית ועוד – מזמן חוויה ייחודית
וחדשה .שרון ,משתתפת יהודייה ,מתארת את
החוויה:
"במפגש בארץ ,בניגוד למפגש בברלין ,הרגשתי
חזקה ובטוחה .הנוכחות של חברי הקבוצה
הגרמנית גרמה לי להתבונן על הכול בצורה
חדשה ,כאילו גם אני רואה את הדברים לראשונה".
(שרון)5
אירוח הקבוצה האחרת מזמן אפוא הרחבה של
נקודת המבט המוכרת והידועה על המציאות
שהמשתתפים חיים בה .הדבר מתעצם עוד
יותר משמדובר בקבוצה מגוונת בהיבט
תרבותי ,אתני או לאומי .בקבוצות מגוונות
נחשפים גם חברי הקבוצה המארחת ,לעתים
בפעם הראשונה ,להסברים ולנקודת המבט
שמספקים חבריהם לקבוצה ,לקבוצה האורחת.
זאת לנוכח הדיון התוך-קבוצתי בנוגע לאופן
שחברי הקבוצה המארחת מעוניינים להציג את
המציאות ,ובתגובה לשאלות העולות מחברי
הקבוצה האורחת .חנין ,משתתפת ערבייה
מהקבוצה הישראלית ,מתארת את תרומת
המפגש עם הקבוצה הגרמנית לפיתוח דיאלוג
תוך-קבוצתי:
"עצם זה שהגרמנים קיימים ,גרם לנו ,לערבים
וליהודים ,לראות יותר שאנחנו צריכים לדבר על
הקונפליקט .הגרמנים באו ,ודווקא כ'דף חלק'
שאלו שאלות תמימות ,שהכריחו אותנו להתמודד
איתן .ובגלל שהתמודדנו איתן ,אז מזה למדנו".
(חנין)
מבטם של חברי הקבוצה הגרמנית על היחסים
שבין יהודים לערבים מאפשר למשתתפים
להתבונן על מערכת היחסים שביניהם באופנים
מורכבים יותר .לרוב ,יהיו אלה חברי תרבות

חילופי הנוער בין גרמניה לישראל | הלכה למעשה

הרוב שיגלו לראשונה את נקודת מבטם של
חברי קבוצת המיעוט .בציטוט שלהלן מתארת
רונית ,כיצד הגיוון בתוך הקבוצה הישראלית
תורם להיחשפותה לנקודות מבט שונות,
ומפתח בקרבה רפלקטיביות לאופן נטייתה
להתבונן במציאות חייה ולפרשה:
"זה גרם לי להבין שאני חייבת לחפש את כל
נקודות המבט .אני חושבת שעד לפרויקט הייתי
באיזושהי אמונה שאני משתדלת לקבל את
הסיפור בצורה כמה שיותר מלאה ולהבין את
הסיפור מכמה שיותר צדדים ...הבנתי שזה לא
ככה ,שעד היום לא חיפשתי צדדים שאין לי גישה
אליהם ...אני חושבת שזה משהו מאוד כוללני
לכל תחומי החיים ...זה בכל סיפור .גם בהקשרים
המקצועיים שלי( ".רונית)
עיסוק במורכבותן
וקולקטיביות

של

זהויות

אישיות

מפגשים בין-לאומיים בכלל ,והמפגש הישראלי-
גרמני בפרט ,נוטה לזמן עיסוק בזהויות
האישיות והקולקטיביות של המשתתפים.
במישור האישי ,המפגש הבין-אישי עם "אחר",
המגיע ממדינה אחרת ,שלעתים קרובות מגדיר
את עצמו בשונה מהאופן שאני מגדיר את
עצמי ,מזמן אפשרות להתבוננות רפלקטיבית
על האופן שאני כאדם פרטי מגדיר את עצמי
ואת מגוון הזהויות המתקיימות בי .במישור
הקולקטיבי ,המפגש מזמן בחינה של האופנים
שאנו כחברה מגדירים את עצמנו ומתייחסים
למגוון הזהויות הקיימות בקרבנו.
מטבע הדברים ,נוטים אנשים החיים בחברה
נתונה להתייחס לזהויות המתקיימות בחברה
זו ולאופני השיח המתקיימים ביחס אליהם
כמובנים מאליהם ,בלי להתבונן רפלקטיבית על
ָ
האופן ועל התהליכים החברתיים המעורבים
בכך שקטגוריות מסוימות ,כגון דת ,לאום,
קהילה ,מיקום גיאוגרפי ,מגדר ועוד ,זכו
לבולטּות על חשבון קטגוריות אחרות .המפגש
עם אינדיבידואלים ועם קבוצות המשתמשים
במערך קטגוריות חלופי ,או שאצלם קטגוריות
אחרות זוכות לבולטּות – עשוי לזמן בחינה

עצמית רפלקטיבית .עמית ,משתתף יהודי,
מתאר את ההכרה שלו בתפיסה השונה
של סוגיית הזהות הלאומית בין הקבוצה
הישראלית לגרמנית:
"אני כן מאמין בזה שנכון שלבנאדם תהיה זהות,
אני לא מתבייש נגיד בזה שאני ,אני אומר שאני
ישראלי ,ואני לא יודע אם אני גאה בזה ,אבל אני
חי את הזהות הישראלית שלי ,והם (הגרמנים)
הגישה שלהם היא שהם חסרי זהות ,כלומר הם
אנשי כל העולם .מבחינתם ,אין משמעות לזה
שהם גרים בגרמניה ,כאילו הם חיים את החיים
שלהם ...ראיתי אצלם משהו שלא קיים אצלי,
באמת הגישה הזאת של" ,אזרחי כל העולם" ,לא
משנה הזהות שלנו ,ואנחנו יכולים לחיות בגרמניה,
בהונגריה או ,לא יודע ,בצ'כיה או משהו כזה ,וזה
חסר משמעות .זה משהו חדש ,כאילו זה לא משהו
שאני ...זה לא דרך שבה אני חי ,וזה לא דרך שיצא
לי להיתקל בה לפני זה ,כי בארץ כל אחד מגובש
בזהות שלו ונלחם על הזהות שלו וזה ,זה גישה
שונה לגמרי ,כאילו זה משהו חדש( ".עמית)
מהתיאור ניתן להיווכח כיצד המפגש עם
"משהו חדש" מפתח מודעות למשהו שקיים
בחברה אחת ,על רקע היעדרו בחברה האחרת.
לתפיסתו של המשתתף הישראלי ,העובדה
שקטגוריית הזהות הלאומית מרכזית פחות
בחברה הגרמנית בהשוואה לחברה הישראלית
מעלה תהיות ומחשבות לגבי עצם מרכזיותה
של הזהות הלאומית בקרב החברה הישראלית.
במסגרת התהליך הקבוצתי ,ניתן להיווכח
כיצד בעקבות העיסוק בהבדלים בין הקבוצות
מבחינת כובד המשקל המיוחס לזהות
הלאומית ומבחינת המשמעויות המיוחסות
לה ,התאפשרה גם בחינה של סוגיה זו בתוך
הקבוצה הישראלית ,על רקע תפיסת האופנים
והמשמעויות השונות שמייחסים פרטים שונים
ותתי-קבוצות שונות לסוגיית הלאום ,ובפרט
יהודים וערבים .הדבר הוביל לדיון מרתק
בקבוצה הישראלית בנוגע לסיבות הגורמות
לזהות הלאומית להיות כה מרכזית בחברה
הישראלית ולהשלכות של מרכזיותה על

החברה ,וכן על יחסי יהודים–ערבים.
 .2היסטוריה כנרטיב
מפגשים בין ישראלים לגרמנים מזמנים פיתוח
מודעות ליחסיותם ולאופיים המובנה-חברתית
של נרטיבים היסטוריים ,וכן לשיח על תרבות
הזיכרון .אף על פי כן ,ניכר כי מרבית המפגשים
אינם מתמקדים במטרה זו .במחקר קודם,
שהתבסס על ראיונות עם בני נוער ישראלים
וגרמנים שהשתתפו בחילופי נוער ,עלה כי
במפגשים זוכה נרטיב השואה הישראלי-
יהודי לקדימות ביחס לזה הגרמני .6לחלופין,
עיסוק משותף בזכרון השואה ,המעובד בדרך
סדנאית ומזמן מבחר נקודות מבט ,הן על זכרון
השואה והן על מגוון תרבויות הזיכרון בכל
אחת מהמדינות ,עשוי לתרום לפיתוח ההבנה
שזיכרון היסטורי הוא למעשה נרטיב ,והוא
דרך אחת ,ייחודית ,לספר את אירועי העבר.
כך שנרטיב הוא תמיד תלוי נקודת מבט ,תלוי
תרבות ותלוי ֶהקשר חברתי .כתלוי בחברה,
הוא קשור גם למנגנונים חברתיים ,פוליטיים
וכאלה הקשורים ליחסי כוחות (Power
 .)relationsעיסוק משותף שכזה מקדם את
ההבנה שהזיכרון הפרטי כרוך וטבוע בזיכרון
הקולקטיבי .אם ההתייחסות הרחבה לנרטיב
מתקיימת בהקשר של המפגש הבין-לאומי,
היא עשויה להיות מיושמת גם בהקשר תוך-
לאומי ,כלומר בין קבוצות אתניות ,כגון מזרחים
ואשכנזים ,ותיקים ועולים או יהודים וערבים.
בקבוצה הכוללת יהודים וערבים ,כמו בפרויקט
"חיפה ברלין" ,העיסוק בזכרון השואה
ובנרטיבים הישראליים והגרמניים השונים הן
ביחס לשואה ולמלחמת העולם השנייה והן
ביחס לתרבות הזיכרון בכל אחת מהחברות,
פתח צוהר לדיון במגוון הנרטיבים המתקיימים
בתוך כל אחת מהמדינות ,ואיפשר חשיפה
ופיתוח מודעות לקיומם של נרטיבים נוספים,
חלופיים לאלה ההגמוניים .המודעות לקיומם
של מגוון נרטיבים עשויה לתרום גם ליכולת
לתפוס את המציאות ולהבינה דרך עיניו של
ה"אחר" ,דרך הנרטיב שלו ,גם אם לא תמיד
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להסכים

עמו7.

"הדבר שכן השתנה אצלי זה כן באמת עוד יותר
איזשהי אמפתיה והבנה לחבר'ה הערבים ,וחזק.
אני חושב שזה היה קיים גם לפני ,אבל זה הרבה
יותר התחדד ,הרבה יותר הבנתי את זה במהלך
המפגש ,וזה גם משהו שנטבע בי ...נגיד ,דברים
כאלה שהם מאוד ישראליים ,נגיד ...לא יודע ,שרים
את 'התקווה' או משהו כזה ,אז יחד עם זה שאני
שר אותה ,ואין לי בעיה לשיר אותה ואני עושה
את זה בלב שלם ,תמיד גם יחד עם זה מתגנבת
אצלי המחשבה שנגיד לחבר'ה הערבים ,אין להם
את ההמנון הזה ,או שהוא לא מדבר אליהם .בעצם,
שלקחנו איזשהו המנון ,שזה המנון מאוד יהודי,
אבל השארנו בחוץ עם שלם שחי במדינה ,אז זה
נראה לי נגיד משהו שככה התחדד ,ככה איזה
הבנה עמוקה שהייתה לי בעקבות כל הפרויקט
הזה( ".אלון)
מסקנות והמלצות
כפי שעולה מממצאי המחקר ,המפגש
הישראלי-גרמני טומן בחובו הזדמנות נדירה
לפתח מודעות חברתית-פוליטית בקרב
המשתתפים .זו מתקיימת באמצעות פיתוח
רפלקטיביות ביקורתית ביחס לשני מושגים
מרכזייםֶ :הקשר ויחסי כוח.
ֶהקשר ( )Contextualityהוא מונח המתייחס
להקשרים תרבותיים ,חברתיים-פוליטיים
וגלובאליים שבהם פועל היחיד .הקשרים אלו
מעצבים את המשמעויות והפרשנויות שמייחס
היחיד להתנסויותיו .ניתוח הממצאים מעלה כי
מפגש בין-קבוצתי מטבעו ,ובפרט זה המתקיים
במסגרת בין-לאומית ,מזמין את המשתתפים
לדלג בין מגוון נקודות מבט ,וכך מתאפשרת
התבוננות ביקורתית על מקומו של ההקשר
בהבנייתן של התנסויות אנושיות ושל יחסים
בין-אישיים ובין-קבוצתיים .יחסי כוח (Power
 )relationsהוא מונח המתייחס להכרה בקיומם
של פערים בכוח ולהשלכותיהם על קבוצות
מוחלשות (אפליה ,שוליות ,דיכוי ,השתקה)
ועל הקבוצות החזקות יותר ,כגון מועדפות
המתבטאת בנגישות למשאבים ,בדומיננטיות
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וביכולת להשתיק קולות אחרים בשיח .במסגרת
המפגש ,יכלו המשתתפים לפתח רפלקטיביות
ביקורתית ביחס לשאלה" :נקודת המבט של
מי נחשבת?" ,וביחס לדינמיקה הקבוצתית
והחברתית המעצבת תהליכים אלה ,דוגמת
יחסי רוב-מיעוט.
"הקשר" ו"יחסי כוח"
התייחסות למושגים ֶ
בהבניית תכניות החילופין ובביצוען עשויה
לאפשר לתכניות אלה לצעוד צעד נוסף קדימה,
אל מעבר למטרה המוצהרת הראשונית של
היכרות בין העמים והתקרבות אל ה"אחר",
המתבטאת ביצירת חברויות וקשרים והפחתת
דעות קדומות .נוסף על מטרה חשובה זו,
גלום בתכניות הפוטנציאל לפיתוח מודעות
רפלקטיבית ביקורתית ביחס לחברה שאנו
חיים בה – ישראלים ביחסם לישראל; גרמנים
ביחסם לגרמניה .כך ,מתוך המפגש עם
ה"אחר" ,מתאפשרת התבוננות אל עצמנו –
כאינדיבידואלים וכחברה – כפי שעולה מממצאי
המחקר שהוצגו .עשייה חינוכית שכזו דורשת
הכשרה מתאימה למדריכי המפגשים ,והקניית
כלים חינוכיים רלוונטיים המעוררים מודעות
לאופני תפיסת ה"אחר" ,וכן גם ה"עצמי",
ולאופני הבניית נרטיבים קולקטיביים ותרבות
זיכרון.
עשייה חינוכית שכזו עשויה לתרום לפיתוח
מודעות חברתית-פוליטית ביקורתית בקרב
המשתתפים ,וזו בתורה עתידה לשמש בסיס
לנקיטת עמדה המובילה לאזרחות פעילה
בקרב המשתתפים ,בארצם .עשייה חינוכית
שכזו יש בה כדי לקדם הלכה למעשה את
מטרותיו המוצהרות של מפעל חילופי הנוער:
"[לאפשר] לנוער ולצעירים להכיר ארצות
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renovieren
renovieren
Jugendliche
Jugendliche
aus Deutschland
aus Deutschland
im Jahr
im Jahr
19701970
Jugendherbergen
Jugendherbergen
in Israel.
in Israel.
| Archiv
| Archiv
Hauptverband
Hauptverband
des Deutschen
des Deutschen
Jugendherbergswerks
Jugendherbergswerks

| .1970
| .1970
בשנת
בשנת
הגרמניות
הגרמניות
האכסניות
האכסניות
איגוד
איגוד
של של
בנייה
בנייה
מחנה
מחנה
בזמןבזמן
בישראל
בישראל
אכסניות
אכסניות
משפצים
משפצים
מגרמניה
מגרמניה
נוערנוער
בני בני
Archiv Hauptverband
.Archiv des
Aktion
Deutschen
Sühnezeichen
Jugendherbergswerks.
Friedensdienste e.V

Teilnehmende
Teilnehmende
eines Austauschprogramms
eines Austauschprogramms
des Deutsch-Israelischen
des Deutsch-Israelischen
und desund
Israelisch-Deutschen
des Israelisch-Deutschen
Jugendforums in
Jugendforums
Israel im Jahrin1987.
Israel| Christine
im Jahr 1987.
Mähler
| Christine Mähler

מהלר מהלר
כריסטינה
כריסטינה
| .1987| .1987
בשנתבשנת
בישראל
בישראל
גרמני-והישראלי
גרמני-והישראלי
ישראלי-הגרמני
ישראלי-הגרמני
הנוערהנוער
פורוםפורום
חילופים של
חילופים של
בתכנית
בתכנית
משתתפים
משתתפים

Der Religionswissenschaftler
Der Religionswissenschaftler
Shalom
Shalom
Ben Chorin
Ben Chorin
im Gespräch
im Gespräch
mit Freiwilligen
mit Freiwilligen
der Aktion
der Aktion
Sühnezeichen
Sühnezeichen
in Jerusalem,
in 1965.
Jerusalem,
| Archiv
1965.
Aktion
| Archiv
Sühnezeichen
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste
Friedensdienste
e.V.
e.V.

| .1965 והשלום בירושלים
| .בירושלים
הכפרה
והשלום
ארגון אות
הכפרה
אותשל
מתנדבים
של ארגון
מתנדביםעם
חורין בשיחה
בשיחה עם
חוריןשלום בן
הדתות
שלום בן
חוקר הדתותחוקר
Archiv Aktion
Archiv
Sühnezeichen
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste
Friedensdienste
e.V.
e.V
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Eine Gruppe
Einedes
Gruppe
Bundesverbands
des Bundesverbands
Deutsch-Israelischer
Deutsch-Israelischer
Studiengruppen
Studiengruppen
im September
im September
1963 bei 1963 bei
der Baumwollernte
der Baumwollernte
im Kibbuzim
Nachal
Kibbuz
Oz.Nachal
| Siegward
Oz. | Lönnendonker
Siegward Lönnendonker

| .בקיבוץ| נחל עוז
.הכותנהנחל עוז
בקטיףבקיבוץ
הכותנה
1963
בקטיף
בספטמבר
1963 בספטמבר
ישראליות-הגרמניות
ישראליות-הגרמניות
קבוצות הלימוד
התאחדותהלימוד
התאחדות קבוצות
קבוצה שלקבוצה של
זיגווארד לוננדונקר
זיגפריד לוננדונקר

