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אנחנו שמחים  עכשיו  כבר  נוספים.  פעולה  לשיתופי  רבים  רעיונות  עלו  בשנה שעברה 
שהם ימומשו בשנת היובל 2018, שבה נפגיש בישראל לרגל יום השנה ה-70 להקמת 
70 נציגות ונציגים של ארגוני החברה האזרחית בגרמניה ובישראל ל�מ  מדינת ישראל

פגש רשת קשר.

וברצון המשותף שלנו לעיצובן. הפעילה האמרי אעתיד הדמוקרטיות שלנו תלוי בכולנו 
קאית למען זכויות האזרח קורטה סקוט קינג )1927 – 2006(, שלכבודה נקראה חלקת 
אמרה: היא  בחיים.  הייתה  אילו  בת תשעים  בשנה שעברה  הייתה  ישראל,  בצפון  יער 

אאנחנו מודים מאוד על המחויבות הגדולה של חבר הנאמנים שלנו, של משתתפות ומש
תתפי הפרויקטים שלנו כיום ובעבר ושל חברי הקרן שלנו. המעורבות שלכם היא המניע 

שלנו. אנחנו שמחים לקראת המשך העבודה המשותפת איתכם בשנת 2018.

בשם כל הצוות של פורום העתיד גרמניה-ישראל

ד״ר ת�רה אור
מנכ״לית

© קרן פורום העתיד / קתיה הרבי
לואיז,  בירגיט  אהרוני,  נועה  ארוך,  עוז  לימין:  משמאל 

מרים דאור, ד״ר תמרה אור, מייקה הראל

5 תוכן עניינים

“The greatness of a community is most accurately measured by the 
compassionate actions of its members“.



פתח דבר

UP TOMORROW – עתיד עכשיו!

ואילו  מאחרים,  ובידול  חציצה  ידי  על  בעיקר  עצמן  את  מגדירות  פופוליסטיות  תנועות 
חברות ד�וקרטיות מתקיימות על ידי רצון לעיצוב סולידרי ושיתוף פעולה בין שחקנים 

שונים.

בתור קרן גרמנית-ישראלית שלא למטרות רווח משימתנו היא להשתתף בעיצוב אחראי 
של החברות שלנו ושל עתיד היחסים בין גרמניה וישראל. היחסים בין גרמניה וישראל הם 
סיפור הצלחה מרשים, בייחוד על רקע השואה. ואולם איננו רוצים לנוח על זרי הדפנה 
של ההישגים שעד כה. יחד עם למעלה מאלפיים המומחות והמומחים וכוחות המנהיגות, 
נשות ואנשי מקצוע, סטודנטיות וסטודנטים ומתנדבות ומתנדבים �גר�ניה ו�ישראל, 
שקידמנו עד כה בפרויקטים שלנו, אנחנו מבקשים לסלול את הדרך גם לעתיד היחסים 

בין גרמניה וישראל.

אבשלושת תחומי הפעילות שלנו ״פוליטיקה וחברה״, ״חדשנות וטכנולוגיה״ ו״תרבויות ות
קשורת״ קידמנו גם בשנת 2017 פרויקטים בילטרליים �בטיחים, המפגישים גרמנים 
פתרונות  יחדיו  ומגוונים. מטרת כל הפרויקטים היא לפתח  וישראלים מתחומים שונים 

לאתגרים חברתיים בעלי רלוונטיות אקטאלית ועתידית בשתי המדינות.

מעבר לכך עמדה שנת 2017 בעיקר בסימן הרחבת רשת הקשר שלנו והקמת מבנים 
חדשים לשיתוף פעולה.

אנחנו שמחים מאוד ששר החוץ של גרמניה זיגמר גבריאל העניק בשנת 2017 בשיתוף 
גם בשנים  גרמניים-ישראליים.  פרויקטים  פרס ש�עון פרס לשני  עם הקרן שלנו את 
הבאות נמשיך בשיתוף הפעולה המוצלח הזה עם משרד החוץ הגרמני ועם חבר שופטים 

גרמני-ישראלי בעל שיעור קומה.

מעבר לכך ערכנו בקיץ האחרון סקר קצר בקרב משתתפות ומשתתפי פרויקטים בעבר 
50 פרויקטים משותפים גרמניים-ישראליים בתמיכת הקרן שלנו, ושאא -מתוך למעלה מ
לנו אותם על חוויותיהם ועל משאלותיהם לשיתופי פעולה עתידיים. את חלקם אף הזמנו 
באוקטובר 2017 לסדנה, שבה גם הנחנו את התשתית לעבודת רשת הקשר העתידית 

של הקרן.

4

«It’s not enough to be up to date. 
   We have to be up ‹to-morrow›.» 
     Shimon Peres, No Room for Small Dreams

תוכן עניינים
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התפתחויות בקרן העתיד

קרן העתיד 2016 —2017

בחמישה  בילטרליים  פרויקטים  בקידום  העתיד  קרן  עבודת  התמקדה   2016 סוף  עד 
תחומים וכן במימון קורסי שפה.

החל בשנת 2017 אנחנו מקדמים פרויקטים בילטרליים בהשתתפות נשות ואנשי מקצוע  
בגילאי 18 עד 45 בשלושה תחומי פעילות חדשים. מלבד זאת אנחנו תומכים במסגרת 
פרויקטים בעבר  ומשתתפי  פרויקטים. משתתפות  לפיתוח  בפגישות  ״מעבדת העתיד״ 
קטן  בהיקף  גם  תומכים  אנחנו  בקורסי שפה.  לתמיכה  להגיש בקשה  ורשאים  רשאיות 
באירועי תרבות גרמניים-ישראליים. מעבר לכך אנחנו עורכים מפגשי רשת קשר שנתיים 
גרמניים-ישראליים לנשות ואנשי מקצוע צעירים, ואחת לשנה אנחנו מארגנים בשיתוף 
2017 החא  פעולה עם משרד החוץ הגרמני את הענקת הפרס ע״ש שמעון פרס. בסתיו

ליט חבר הנאמנים לייסד תוכנית התמחות חדשה למלגאים גרמנים בישראל.

התפתחויות בקרן העתיד6

קרן העתיד

�פגשי רשת קשר קידום פרויקטים
גר�ניים-ישראליים

הענק פרס ע״ש 
ש�עון פרס

תוכנית הת�חות 
ל�לגאים )בתכנון(
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שר החוץ של גרמניה זיגמר גבריאל בטקס הענקת 

פרס שמעון פרס 2017



פרס שמעון פרס

ביוזמת שר החוץ של גרמניה דאז ונשיא גרמניה כיום פרנק-ולטר שטיינמאייר מעניקה 
קרן העתיד בשיתוף עם משרד החוץ הגרמני מדי שנה את פרס שמעון פרס. בהענקת 
הפרס אנחנו מחברים בין זכרו של שמעון פרס )1923– 2016( ובין ציון צעירות וצעירים 

אשר פעלו בדרכו למען החברות שלנו ולמען יחסי גרמניה-ישראל.

הענקת הפרס הראשונה על ידי שר החוץ הגרמני זיגמר גבריאל

זיג גרמניה  העניק שר החוץ של  לפטירתו של שמעון פרס  יום השנה הראשון  אלרגל 
מר גבריאל ב-10 באוקטובר 2017 לראשונה את פרס שמעון פרס שכולל מענק בסך 
10,000 אירו. הפרס הוענק לשני פרויקטים גרמניים-ישראליים שהפגינו מעורבות גדולה 

אבחברה האזרחית בשני תחומים שונים. בזמנים של צמצום גלובלי של המרחב החבר
תי-אזרחי השמיע גבריאל בנאומו בטקס הענקת הפרס גם את הקריאה: ״עלינו לשמור 
ולהגן על המרחבים החופשיים למעורבות חברתית – בגרמניה, בישראל, בכל מקום 

בעולם שיש ביכולתנו לעשות זאת.״

בין למעלה מ-400 האורחים שהתכנסו בחצר הזכוכית של המוזיאון היהודי היו גם פרופ׳ 
הזכירה  המרגש  בנאומה  ולדן.  רפאל  פרופ׳  ובעלה,  פרס,  שמעון  של  בתו  ולדן,  צביה 
פרופ׳ ולדן את מילותיו של אביה, שאמר: ״גודל האדם הוא כגודל החלום שהוא חולם. 

תחלמו חלומות גדולים, תהיו אנשים גדולים!״

הענקת הפרס התקיימה בליווי מוזיקלי של עידן רייכל ולהקתו. עוד בימי חייו ביקש שמעון 
פרס מהמוזיקאי הישראלי המפורסם להלחין שיר שכתב בעצמו, ורייכל השמיע אותו גם 

במסגרת הופעתו בטקס הענקת הפרס.

© ממשלת גרמניה / ישקו דנצל
נשיא גרמניה פרנק-ולטר שטיינמאייר בהכרזה על 

פרס ע״ש שמעון פרס באוניברסיטה העברית בירושלים

פרס שמעון פרס8
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חבר השופטים

על מנת לבחור את כלות וחתני הפרס מבין המועמדויות שהוגשו, מינה שר החוץ של 
גרמניה שבעה שופטות ושופטים בעלי שיעור קומה משתי המדינות למשך שלוש שנים.

�וח�ד דראושה, מנהל המרכז לשוויון וחברה משותפת, גבעת חביבה

קאי דיק�ן, סופר, מו״ל ועורך ראשי לשעבר של העיתון ״בילד״

הגבוה  בבית הספר  ויהודית  עברית  לספרות  פרופסורית  פיינברג,  פרופ׳ ד״ר ענת 
ללימודי יהדות בהיידלברג

שרה פון שוורצה, שחקנית ובימאית תיאטרון, חברת האנסמבל של תיאטרון הקאמרי

ד״ר הר�ן סי�ון, יו״ר חבר הנאמנים של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל

נדב ת�יר, מנהל התחום מדיניות בינלאומית ויחסי ממשל בחברת פרס ושות׳ ייעוץ 
בינלאומי ובמרכז פרס לשלום ולחדשנות

יוטה ודובן, מנכ״לית ארגון אות הכפרה והשלום

והונחתה  2017 בברלין  והשופטים התקיימה ב-10 בספטמבר  ישיבת חבר השופטות 
בידי ד״ר תמרה אור, מנכ״לית קרן פורום העתיד.

מתוך 46 מועמדויות שהוגשו בחר חבר השופטים פה אחד בשני פרויקטים גרמנייםא
ישראליים לשיתוף פעולה:

נדב תמיר נימק את החלטת השופטים במילים האלה: ״בחרנו בשני הפרויקטים הללו 
לו  ויש  בין המדינות,  ביחסים  פרויקט שעוסק  יהיה  שזה באמת  אחד,  סיבות:  מכמה 
משהו  ולא  זמן  לאורך  בר-קיימא  ושהוא  אנשים.  של  משמעותית  כמות  על  השפעה 

חד-פעמי, ושהוא מתאים, כמובן, לחזון ולפילוסופיה של פרס.״

•

•

•

•

•

•

•
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נוסף על כך הוענק הפרס לשתי הכוריאוגרפיות מוניקה ג׳ילט ויסמין גודר על תרומתן 
לפרויקט הבין-תחומי Störung/הפרעה, שבמסגרתו נפגשו רקדניות ורקדנים, מדעניות 
ומדענים וחולות וחולי פרקינסון. הפרויקט היה שיתוף פעולה בין אוניברסיטת פרייבורג, 
תיאטרון פרייבורג ולהקת המחול ״יסמין גודר״. הוא אפשר לבחון גישות וכלים ולשקול 
תוצאות  שולבו  בה-בעת  ״פציינטים״.  ועל  חולה  היות  על  מבוססות  השקפות  מחדש 

ההתנסות במחקרים ובמאמרים מדעיים והעניקו השראה לכוריאוגרפיות חדשות.

אלדברי ג׳ילט, מלבד המחקר עצמו בנושא תנועה והפרעת תנועה היו בפרויקט גם מפ
גשים אישיים מרגשים.

־״לדעתי, הדבר היפה ביותר שראינו בהקשר הזה היה המבט חוצה הדורות – חוק
רות וחוקרים צעירים ורקדניות-כוראוגרפיות, שעבדו ביחד עם קשישות וקשישים שיש 
להם סיפור אחר בהקשר הגרמני-ישראלי. אני זוכרות כמה סיטואציות אמוציונאליות 

־מאוד. למשל שני מדענים ישראלים צעירים, שפיתחו במסגרת הפרויקט בדיקה שה
תבצעה אצל אנשים עם פרקינסון בביתם. במהלך הפרויקט הם באו לגרמניה, כדי 
לרקוד ולחקור גם עם האנשים כאן. וככה מצאתי את עצמי בסלון של אישה, שנולדה 
כאן עוד בזמן השואה, וצפיתי בשני ישראלים צעירים נותנים לה שיעור ריקוד. זה היה 

רגע חזק.״

פרס שמעון פרס

© קרן פורום העתיד / איל גרניט
כלות הפרס מוניקה ג׳ילט ויסמין גודר

עם פרופ׳ צביה ולדן ופרופ׳ רפאל ולדן
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כלות הפרס

הפרויקט הראשון שזכה בפרס היה פרויקט משותף של הארגון הלא-ממשלתי ״חממת 
Microfy. ביחד הם ארגנו פרויקט חילופין של נשות  הגירה״ מברלין והארגון הישראלי 
מוסדות  מ-19  ופעילים  פעילות  התנסויותיהם  על  דנו  במסגרתו  אשר  מקצוע,  ואנשי 
שונים. הארגונים פועלים למען פליטות ופליטים ולמען מבקשות ומבקשי מקלט ופיתחו 
ביחד רעיונות לפתרונות בתחום היזמות החברתית. תפקיד מרכזי מילאו הפליטים עצמם, 

ועניין מרכזי של הפרויקט היה התרומה שלהם והעצמת יכולותיהם לעזרה עצמית.

מירה קליין-פכט קיבלה את הפרס בשם ארגום Microfy. ברשימה שהתפרסמה לאחר 
מכן בפורטל החדשות הישראלי ynet היא אמרה: ״כשעמדתי על הבמה בטקס בברלין, 
את  חיה  שמינקותה  שואה  לניצולי  בת  שאני,  ובהבנה  מהתרגשות  מפרפר  כשהלב 
ההיסטוריה הכואבת ופשעי השואה. ]…[ החוויה העוצמתית והנאומים שנשאו בטקס 
הענקת הפרס במוזיאון היהודי בברלין, בעיקר דבריה של בתו של שמעון פרס ז"ל, 
פרופסור צביה ולדן, היוו עבורי נקודת מפנה משמעותית ביחס ליחסי גרמניה ישראל. 

־]…[ כך מבחינתי, קבלת הפרס על אדמת גרמניה היא זכות גדולה שלא דמיינתי שתי
פול בחלקי בחלומותיי הפרועים ביותר. היום אני מאמינה שלמען הדור הבא של ילדינו 
ליצור  חשוב  והשואה,  ההיא  המלחמה  איימת  את  חוו  שלא  המדינות  משתי  וצעירים 
שיתופי פעולה בין ישראל וגרמניה בתחומים שונים והדבר מאפשר לזכור את העבר 

ויחד עם זאת לבנות באופטימיות את ההווה והעתיד.״

פרס שמעון פרס

© קרן פורום העתיד / איל גרניט
כלות הפרס אנה מריה אלבארז ומירה קליין-פכט,

שר החוץ של גרמניה זיגמר גבריאל וד״ר תמרה אור
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אחת המשתתפות סיכמה את הבשורה של הסדנה בת היומיים במילים האלה: ״רשת 
קשר כזו נחוצה מאוד וכמו שראינו היום, היא גם ברת-ביצוע.״

יעל מעין, אחת המשתתפת ברשת הקשר, על חוויותיה בשיתוף הפעולה 
הגרמני-ישראלי:

״כדי להתחיל לחשוב על בעיות שקיימות כבר הרבה זמן, כל אחת ואחד צריכים לצאת 
מהבועה שלהם. גרמניה-ישראל אינו הנושא המרכזי בחיי היומיום שלי, אבל למדתי 
הרבה מאוד מגרמניה כנקודת התייחסות. שיתופי פעולה עם ארגונים גרמניים הבהירו 

לי, שהנושאים שמעסיקים אותנו בישראל, אינם ספציפיים או חד-פעמיים במיוחד.״

מבט לעתיד: פגישת רשת קשר 2018:
קיימות! 70 פעילות ופעילים של החברה האזרחית דנים בעתיד יחסי 

גרמניה-ישראל

לרגל יום השנה ה-70 להקמת מדינת ישראל מפגיש פורום העתיד 70 פעילות ופעילים 
מעולם החברה האזרחית מגרמניה ומישראל.

המפגש יתקיים בתמיכתם הנדיבה של משרדי החוץ של גרמניה ושל ישראל בתאריכים 
10—12 במאי 2018 בישראל.

© קרן פורום העתיד / מור ארקדיר
פגישת רשת קשר בישראל
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רשת הקשר שלנו

הפועלים בהקשר הדו- בין שחקנים  ולפיתוח רשתות קשרים  לבניה  ״הקרן תתרום 
צדדי.״ תקנון הקרן, סעיף 2 )4(

בסתיו 2016 החליט חבר הנאמנים לקדם ביתר נחישות את המטרה המעוגנת בתקנון 
הקרן של הקמת רשת קשר, ואישר לשם כך איוש שתי חצאי משרות חדשות.

בצד קידום פרויקטים בילטרליים ישמש בעתיד פורום העתיד ביתר הדגשה כפלטפורמה 
ליצירת קשרים ולחילופי רעיונות של מומחות ומומחים צעירים, כוחות מנהיגות צעירה וכן 

בעלי מקצוע בגילאי 18—45.

סקר קצר: 97 אחוז בעד רשת קשר פעילה

באביב 2017 נערך סקר קצר בין משתתפות ומשתתפי הפרויקטים שקודמו עד כה על 
מן הכלל. בסקר לקחו חלק מש יוצא  חיוביות באופן  היו  פורום העתיד. התגובות  אידי 

בצד  שנה.   37.9 היה  הגיל הממוצע  שונים.  פרויקטים   50 ומשתתפים ממעל  תתפות 
נכונות לעצב   )!( 97 אחוזים  ההערכה החיובית מעל הממוצע של הפרויקטים, הביעו 
ביחד בצורה פעילה רשת קשר גרמנית-ישראלית, הפונה במיוחד לקבוצת בעלות ובעלי 

המקצוע הצעירות והצעירים. תוצאות נוספות של הסקר אפשר למצוא באתר שלנו.

פגישת רשת קשר ראשונה: רשת הקשר נחוצה ואפשרית!

בהתבסס על תוצאות הסקר הטובות ערכנו באוקטובר 2017 סדנה עם 30 משתתפות 
אומשתתפים גרמנים וישראלים נבחרים, ובה עיבדנו יחדיו את המבנה ואופן העבודה הע

תידיים של רשת הקשר, דנו בפלטפורמות תקשורת מתאימות ופיתחנו רעיונות להמשך 
שיתוף הפעולה הבילטרלי.

רחב  למגוון  להגיע  במטרה  רבות  מועמדויות  מתוך  נבחרו  והמשתתפים  המשתתפות 
של תחומי התמחות, של מומחיות בבניית רשתות קשר ולמוטיבציה למעורבות בהקשר 

הגרמני-ישראלי.

רשת הקשר שלנו 14

https://www.dizf.de/ivrit/network/destination-survey/verbleibstudie.html
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קידום פרויקטים

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מקדמת פרויקטים בילטרליים מכווני תוצאה הנערכים 
בשתי המדינות ושבמסגרתם צעירות וצעירים מגרמניה ומישראל בני 18-45 מתמקדים 
באתגרים חברתיים עכשוויים. אנחנו מתעניינים במיוחד ביוזמות הנמצאות על קו התפר 
מעבר  גם  החברות  לשתי  להועיל  שיכולות  תוצאות  ומשיגות  שונות  דיסציפלינות  שבין 

אלתקופת הפרויקט. הפרויקטים נערכים במסגרת שלושת תחומי הפעילות שלנו, העוס
קים בנושאים בעלי רלוונטיות גדולה בגרמניה ובישראל, ושיש להם פוטנציאל להפגיש 

צעירות וצעירים המעוניינים לעבוד יחדיו על פתרון אתגרים חברתיים.

החלטות על מימון בסכום של עד €30,000 מתקבלות על ידי המנכ״לית, החלטות על 
סכומי מימון גבוהים יותר מתקבלות על ידי חבר הנאמנים.

מעבדת העתיד: מכשיר קידום חדשני

תכנון פרויקט בילטרלי בר-קיימא הוא דבר הדורש משאבים. ואולם משאבים אלה אינם 
עומדים תמיד לרשות היוזמות וארגוני החברה האזרחית שאליהם אנחנו מעוניינים לפנות. 
יזמנו מסגרת מימון חדשה תחת הכותרת ״מעבדת העתיד״. התמיכה הכספית  לפיכך 
ועלויות  נסיעה  הוצאות  למימון  בקשה  להגיש  למעוניינים  מאפשרת  פרויקטים  לפיתוח 
חומרים לפגישה גרמנית-ישראלית במטרה להוסיף ולפתח רעיון לפרויקט – במסגרת 
תחומי הפעילות שלנו. כך נוצר מקום לעיבוד תהליכי תכנון מורכבים ולמפגש של קבוצות 

בילטרליות, המניחות כך יסוד לשיתוף פעולה ארוך טווח.
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:I תחום פעילות
פוליטיקה וחברה

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל תומכת בפרויקטים לשיתוף פעולה, אשר 
אמחזקים מבנים דמוקרטיים ופועלים למען גיוון חברתי. במסגרת תחום הפ

עילות פוליטיקה וחברה הקרן מקדמת יוזמות המפתחות פתרונות לאתגרים 
פוליטיים וחברתיים אקטואליים ועתידיים בשתי המדינות, ועוסקות בין היתר 
דמוגרפיות  מגמות  הגירה,  תנועות  אדם,  זכויות  על  הגנה  כגון:  בנושאים 
בשתי המדינות, תפקידה של הדת בחברות שלנו, התמודדות עם פחדים 

וצמצום דעות קדומות.

צילומים במסגרת הפרויקט ״Out of Place״
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תוכנית חילופין למומחות ומומחים בנושא ״הקצנה 
מבוססת דת״ )2016—2017(

פיתוח אסטרטגיות בינלאומיות למניעה של הקצנה דתית

מטרת הפרויקט הייתה דיאלוג מומחים דו-לאומי על הקצנה מבוססת דת של צעירות 
וצעירים וכן פיתוח אסטרטגיות מניעה.

אפדגוגיות סוציאליות ופדגוגים סוציאליים, כוחות ביטחון, סוציולוגיות וסוציולוגים, תרפי
סטיות ותרפיסטים ומפשרות ומפשרים מישראל ומגרמניה למדו להכיר את עבודתם של 
ייעוץ, מוסדות סוציאליים ודתיים בארץ האחרת. נקודות המבט הרב-גוניות של  מכוני 

אהמשתתפות והמשתתפים הבאים מתחומי עיסוק שונים, עזרו לפתח כישורים בין-תר
בותיים, למצוא כיווני פתרון ולפתח שיטות לעבודה מעשית.

20 נשות ואנשי מקצוע ממכוני ייעוץ, רשויות, מוסדות רווחה לנוער,  משתתפות/ים 
קהילות ומוסדות חינוך   

Legato — המדור להקצנה מבוססת דת, המבורג משתפים פעולה 
דיאלוג — המכון למפגשים בין-תרבותיים, זיכרון יעקב   

ביקורים בפרויקטים למניעה  HIGHLIGHTS

שיחות מקצועיות עם נשות ואנשי מערכות הביטחון   
דיונים עם נציגות ונציגות של ארגוני החברה האזרחית   
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בתחום הפעילות I קודמו במהלך שנת 2017
הפרויקטים שלהלן:

OUT OF PLACE (2016 – 2017)

עשרה סרטים קצרים על אנשים משולי החברה

נסיכת אור ירח, ילדים חולמים, כוכב פייסבוק ואסטרונאוט – אלו הם חלק מהגיבורות 
והגיבורים של סרטי התעודה שנוצרו מתוך שיתוף הפעולה של 20 יוצרות ויוצרי קולנוע 

צעירים מישראל ומגרמניה.

אסובלנות, הכלה ותמורות סוציאליות הם הנושאים העומדים במוקד. יוצרות ויוצרי הקו
לחברה,  מחוץ  העומדים  אנשים  של  דיוקן  שרטטו   OUT OF PLACE מפרויקט  לנוע 
ושאלו כיצד יכולה אינטגרציה להצליח בחברות פלורליסטיות מודרניות. לשם כך הם יצרו 
פרויקט משותף, שלצד העבודה הקולנועית התמקד גם בנושאים כגון זהות ואקטיביזם 

חברתי.

20 יוצרות ויוצרי קולנוע והמאמנות והמאמנים שלהם, שפיתחו   משתתפות/ים 
והפיקו ביחד את הסרטים שלהם במהלך שלוש נסיעות חילופים     

בישראל ובגרמניה.   

One Two Films GmbH, ברלין משתפים פעולה 
קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, ירושלים   

10 סרטי תעודה קצרים הופכים לסרט באורך מלא  HIGHLIGHTS

הקרנה בפסטיבל דוקאביב בתל-אביב   
פרמיירה גרמנית בפסטיבל הסרטים היהודיים בברלין   
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חברות הגירה תחת לחץ — גרמניה וישראל )2017(
יחסי גרמניה-ישראל בהקשר של אתגרים חברתיים-פוליטיים וביטחוניים-מדיניים

הנושאים  היו  אלו   – שני  מצד  אזורית  ביטחון  ומדיניות  אחד,  מצד  ואינטגרציה  הגירה 
החברה  מדעי  מתחומי  וסטודנטים  סטודנטיות  בהשתתפות  הזה  בפרויקט  המרכזיים 
והניהול. בקבוצות מעורבות עיבדו המשתתפות והמשתתפים הרצאות קצרות בנושאים 

אמדיניות כלפי פליטים ויחסי גרמניה-ישראל ודנו בגישות שונות בשתי המדינות. באמ
צעות הרצאות רבות של נציגות ונציגים של רשויות ביטחון, של צוותי חשיבה פוליטיים 
ושל ארגונים לא-ממשלתיים הם קיבלו הצצה אל קונספטים של ביטחון ומדיניות ביטחון 

בשתי המדינות.

בזכות קיום התוכנית בפריפריה — בשדרות ובקמניץ — קיבלו שתי הקבוצות הצצה אל 
הארץ המארחת האחרת, שאפשרה נקודות מבט אחרות מאשר הביקור בערים המוכרות 

לתיירים ברלין ותל אביב.

20 נשות ואנשי מקצוע ממכוני ייעוץ, רשויות, מוסדות רווחה לנוער,  משתתפות/ים 
קהילות ומוסדות חינוך   

האוניברסיטה הטכנית בקמניץ משתפים פעולה 
המכללה האקדמית ספיר בשדרות   

  
היכרות עם איזורים פחות מוכרים ומתויירים בשתי המדינות   HIGHLIGHTS

הרצות מגוונות בנושאים מדיניות ביטחון ויחסי ישראל גרמניה    
לחוות את היום-יום דרך מחיה אצל משפחות מארחות    

I  23תחום פעילות



ההגנה הבינלאומית על הילד — פרשנות, הקשרים 
ושיפורים )2017(

הכשרת נשות ואנשי מקצוע בתחום הגנת הילד

אבמסגרת הפרויקט הזה נפגשו סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני מפרנקפורט ומירוש
אלים כדי להכיר פרקטיקות ייחודיות במדינה האחרת בנוגע להגנת הילד ולדון בהן. לסטו

דנטיות ולסטודנטים היה חלק מהותי בתכנון ובעיצוב התוכנית, שמטרתה הייתה לפתח 
מוסדות  של  רב  במספר  הביקורים  מדעי.  השיח  של  כיוונים  ולנתח  להשוואה  מודלים 
ופליטים אפשרו מבט מקיף להיבטים  ולפליטות  לילדים, לקבוצות אוכלוסייה מוחלשות 

ולתחומי עבודה שונים לגמרי וכן לאתגרים הקשורים בהם בתחום הגנת הילד.
וקונספ אהמשתתפות והמשתתפים עבדו בצוותים בילטרליים על מנת לדמות מוסדות 

טים – הידע שנלמד כך הוצג גם לקהל הרחב על ידי פרסום חוברת פרויקט.

32 סטודנטיות וסטודנטים לחינוך ולעבודה סוציאלית משתתפות/ים 

אוניברסיטת גתה בפרנקפורט על הנהר מיין משתפים פעולה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

הצצה אל הפרקטיקה בשנים-עשר מוסדות שונים  HIGHLIGHTS

עבודה משותפת בזוגות-מומחים גרמניים-ישראליים   
פרסום החוברת ״International Child Protection״   
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קוויר בישראל — צורות חיים ומשפחה אלטרנטיביות 
)2018—2017(

פרסום בגרמנית ובאנגלית

מה מצב הזכויות של להטבא״קים בישראל? אילו צורות חיים ומשפחה נעשות מקובלות? 
עיתונאית מגרמניה וצלם מישראל עובדים בצוותא על ספר לקהל הגרמני והבינלאומי, 
אשר מתמקד בשאלות כאלה ודומות להן. לשם כך ירואיינו אקטיביסטיות ואקטיביסטים 
בישראל ויוצגו פרויקטים נבחרים. סקירה מקיפה של מצבם החברתי, הפוליטי והמשפטי 

אשל להטבא״קים בישראל יהווה הקדמה לספר, שיעסוק גם בשאלות שהן בעלות רלוונ
טיות חברתית גם בגרמניה, כגון הסטטוס של צורות משפחה אלטרנטיביות. הספר יקרב 
שיתופי  גם  להיווצר  יוכלו  וכך  בגרמניה,  ולאקטיביסטים  לאקטיביסטיות  התוצאות  את 

פעולה עתידיים בין פעילות ופעילים משתי הארצות.

10 פעילות ופעילים מארגוני להטבא״קים שונים בגרמניה ובישראל משתתפות/ים 

בית דבורה ע״ר ברלין משתפים פעולה 
הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות   

הוצאת הספרים ״הנטריך את הנטריך״ ברלין   
  

סדרת צילומים: מצעד הגאווה בתל אביב  HIGHLIGHTS

ראיונות עם אקטיביסטיות ואקטיביסטים להטבא״קים   
פרסום ספר על תוצאות הפרויקט   
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נקודות מבט גרמניות וישראליות על ״נוכחות
     (PUBLIC PRESENCE) ציבורית״

שיקופם של נראטיבים שונים במרחב הציבורי

ובמבנים  במיצבים  באנדרטאות,  אמנות,  ביצירות  ניטרלי.  מקום  אינו  הציבורי  המרחב 
לזה  יש  משמעות  איזו  אותם.  שיצרו  מי  של  והנרטיבים  ההיסטוריה  התרבות,  טבועים 
בערים המתאפיינות ברב-גוניות אתנית, תרבותית וסוציאלית של תושביהן? כיצד מחולק 

המרחב הציבורי, אילו צדדים משותפים נגלים לעין?

על מנת להשיב על השאלות האלה בוחנים המשתתפות והמשתתפים בפרויקט הרבא
שנתי הזה, תוך כדי אינטראקציה עם שחקנים מקומיים, את המרחב הציבורי בישראל 
סצנת  אל  הצצה  ומקבלים  שלהם  השונות  המבט  בנקודות  דנים  הם  בעוד  ובגרמניה. 
האמנות במדינה האחרת בעזרת אמניות ואמנים מקומיים, הם גם עובדים על פרויקט 
מחקר משלהם, כדי לבחון את הנושא גם מצדו התיאורטי. בסוף הפרויקט יוצגו התוצאות 

בספר ובפרזנטציות פתוחות לקהל.

אוצרות ואוצרים, אמניות ואמנים וחוקרות וחוקרים מתחום מדעי  משתתפות/ים 
התרבות   

בית הספר הגבוה לאמנות חזותית בהמבורג משתפים פעולה 
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית   

פלטפורמה מקוונת להחלפת טקסטים ותמונות בין המשתתפות  HIGHLIGHTS

והמשתתפים   
סיורי מחקר במינסטר ובקאסל   
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I  תחום פעילות

הכללה והדרה בעבודה סוציאלית עם בנות ובני 
נוער ובמערכות חברתיות )2017—2018(

מגוון וקבלה בחברות הטרוגניות

שונות: מתנדבות  סוציאליות  ביוזמות  ועובדים  עובדות  הפרויקט  ומשתתפי  משתתפות 
אומתנדבים אשר תומכים בניצולות וניצולי שואה השתתפו בפרויקט כמו גם מאמנות מא
אגודת הסיוע לנוער ועובדות סוציאליות מפרויקטים למען ועם מהגרות ומהגרים. המשו

תף לכולם היה שבמסגרת שתי נסיעות מפגש הם רצו לדון בשאלה כיצד יכולות להצליח 
הכללה וקבלה של מי שמתייחסים אליו כאל ״אחר״ בעבודה עם בנות ובני נוער. לשם כך 
התקיימו סיורים באזור ברמן ובדרום-ישראל בארגונים ופרויקטים שונים המקדישים את 

עצמם בדיוק למטרה הזאת.

28 נשות ואנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית והעבודה עם   משתתפות/ים 
בנות ובני נוער   

ק, בית הכנסים של מחוז אוסטרהולץ ֶרדֶבּ המרכז לחינוך ְבּ משתפים פעולה 
מכללת ספיר, התוכנית למנהל ולמדיניות ציבורית   

הצצה אל פרויקטי Best Practice מקומיים  HIGHLIGHTS
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:I I תחום פעילות
חדשנות וטכנולוגיה

ובי ביותר בגרמניה  וטכנולוגיה הן מתחומי הכלכלה המפותחים  אחדשנות 
שראל. פורום העתיד מקדם שיתופי פעולה בתחום הזה, אם הם עוסקים 

אבאתגרים בינלאומיים כגון: הגנה על הסביבה, גידול אוכלוסין ותמורות חב
רתיות בעקבות חדשנויות דיגיטליות וטכנולוגיות, ומפתחים רעיונות ותהליכי 

יישום קונקרטיים, היכולים להועיל לקבוצות חברתיות רחבות.

מושון זר-אביב, ממשתתפי אחד הפרויקטים, 
re:publica בכנס
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ב�כללת  ו�רצה  תוכנה  �עצב  זר-אביב,  �ושון  הפרויקט,  ��שתתפי  אחד 
שנקר להנדסה, לעיצוב ולא�נות בר�ת גן, �תאר כ�ה �ן ה�חשבות שפיתחו 

ה�שתתפות וה�שתתפים:

איזושהי  רצוי שאינו עובר דרך  ״גילינו, שהיה מאוד קשה לאנשים לחשוב על עתיד 
אפוקליפסה. הרבה מצירי הזמן שהקבוצות יצרו, תיארו מצב שבו הסיטואציה הולכת 
ומדרדרת, ורק אז הופכת להיות רצויה ביחס למקום האפל שאליו היא הגיעה. בעצם 
הייתה לנו שם הבנה, שיש איזשהו כשל ממשי לדמיין תרחישים עתידיים לא אפלים, 
שהם רצויים ושאפשר להגיע אליהם מתוך המקום שאנחנו נמצאים בו היום בלי לומר 

׳זה מה שיקרה אחרי קטסטרופה׳.״

הדברים רלוונטיים מבחינתו גם ליחסי ישראל-גרמניה. ״גרמניה המתקדמת של היום 
חייבת הרבה מהתרבות וההצלחה שלה לאפוקליפסה שהביאה על עצמה במלחמת 

־העולם השנייה. ואני מאמין שאם יש מחויבות או שליחות מסוימת לקשרי ישראל-גר
מניה, היא קשורה לשאלה איך אפשר לייצר חברה משגשגת שמיטיבה עם תושביה 

מבלי לעבור קודם דרך אפוקליפסה.״
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בתחום הפעילות I I קודמו במהלך שנת 2017
הפרויקטים שלהלן:

ÜBER MORGEN // עיצוב המחר
)2017—2016(

שני כנסים – חזונות מגוונים לעתיד

והמשתתפים בפ פיתחו המשתתפות  אליהם  הנלוות  ובסדנאות  כנסים  אבמסגרת שני 
רויקט תפיסות חדשות בנוגע למדינה, לדמוקרטיה ולחיים משותפים בחברה בהתייחס 
המדינה  עתיד  הגוף,  עתיד  העבודה,  עתיד  הנושאים  עמדו  במוקד  הדיגיטלי.  לעתיד 

אועתיד השלטון. מעבר לכך הוקמה רשת קשר בין-ארצית, המאפשרת למשתתפות ולמ
שתתפים להחליף רעיונות גם אחרי תום הפרויקט.

כנס   ,re:publica-חזונותיהם לעתיד ב אוטופיה את  דוברים של קהילת  ראשית הציגו 
בין-תחומי לחברה הדיגיטלית, הנערך בברלין, והוא בין החשובים בעולם בתחומו. אחר 

אכך הציגו משתתפות ומשתתפים גרמנים במסגרת פסטיבל אוטופיה בתל אביב את תו
צאות הסדנה בנושאים הנידונים, ואלה הונגשו לציבור הרחב בצורה מקוונת.

21 מומחות ומומחים ואקטיביסטיות ואקטיביסטים בתחום משתתפות/ים 
הדיגיטלי, חוקרות וחוקרי עתיד וממציאות וממציאים.   

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, ירושלים משתפים פעולה 
re:publica, Berlin   

הרצאות של מרצים אורחים ישראלים על הבמה המרכזית של     HIGHLIGHTS

re:publica, הפסטיבל האירופאי הגדול ביותר בנושא דיגיטליזציה    
וחברה   

הצגה של הפרויקט  ״Lullaby Box״, שקידם פורום העתיד, בכנס    
re:publica   

אירוע צוות חשיבה והצגה פתוחה לקהל בתל אביב   
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לגלות תרבות בנייה ישראלית-גרמנית )2017—2018(
היסטוריה גרמנית-ישראלית בראי הארכיטקטורה המקומית

איוצרי באוהאוס מברלין טבעו חותם עמוק בנוף העיר תל אביב – לכן תולדות הארכיטק
טורה בשתי הערים שזורות זו בזו זה למעלה מ-80 שנה. זוהי נקודת הפתיחה לפרויקט, 

אשבו עוסקים שוליות ממקצועות מלאכה ועיצוב שונים בתרבות הבנייה של הארץ האח
רת. במרכז עומדת השאלה, כיצד אפשר לשמר בצורה בת קיימא סמלים של תרבות 
הבנייה ההיסטורית – ואיזו חשיבות יש לארכיטקטורה ההיסטורית בשביל ההווה שלנו. 
באמצעות המקצוע שלמדו, מגלים המשתתפות והמשתתפים דמיון והבדלים ומנתחים 

קשרים בין נוף העיר לתרבות החברתית.

8 שוליות אומנים וארכיטקטים וכן המדריכים שלהם משתתפות/ים 

לשכת האומנים, ברלין משתפים פעולה 
מרכז העיר הלבנה, תל אביב   

  
ביקורי עבודה בתל אביב ובברלין  HIGHLIGHTS

תיעוד הפרויקט בבלוג ובספר הדרכה   
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מסעו של העגור: לחבר את ישראל וגרמניה
באמצעות חינוך לפיתוח בר קיימא )2016—2018(

חינוך סביבתי כאתגר גלובלי

לפי אשני הארגונים ששיתפו פעולה במסגרת הפרויקט עובדים לפי הגישה של חינוך 
תוח בר-קיימא )BNE( ומוסיפים לפתח במסגרת עבודתם המשותפת. מטרת קונספט 
גלובליים.  בני-קיימא באמצעות בחינת הקשרים  ואופן פעולה  זה היא לאפשר חשיבה 
הפרויקט מתמקד בעגור, עוף נודד השוהה בקיץ באירופה, ובדרכו לעשות את החורף 
העגור  בדוגמת  משתמשים  והמשתתפים  המשתתפות  בישראל.  חונה  הוא  באפריקה 
והחינוך  לוקאליים בתחום השמירה על הסביבה  וייחודים  גלובליים  כדי לבחון הקשרים 
הסביבתי. הם מפתחים חוברת וחומרים חינוכיים בנושא, שבהם יוכלו להשתמש בעתיד 
בבתי ספר ובסדנאות. השאלה המרכזית היא אילו גישות לחינוך סביבתי יכולות להביא 

לתוצאות וכיצד אפשר לממש אותן בתרבויות שונות ובהקשרים לוקאליים.

20 אנשי ונשות מקצוע, מתנדבות ומתנדבים ממוסדות חינוך וסביבה משתתפות/ים 

 Naturschutzjugend im NABU )NAJU( e.V., Berlin משתפים פעולה 
החברה להגנת הטבע בישראל, תל אביב   

ביקור בפרויקטים לחינוך סביבתי בישראל ובגרמניה  HIGHLIGHTS

תצפיות שדה באוכלוסיית העגורים.   
)BNE( פיתוח חומרי עבודה חדשים בתחום החינוך לפיתוח בר קיימא   
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'פורמולה עתיד' — חילופי טכנולוגיה יישומית
ישראל-גרמניה )2014—2017(

סטודנטיות וסטודנטים מפתחים טכנולוגיה וכישורים בין-תרבותיים

במרוץ המכוניות ״פורמולה סטודנט״ משתתפים סטודנטיות וסטודנטים מכל העולם עם 
מכוניות המרוץ שפיתחו ובנו בעצמם; המרוץ מתנהל במתכונת דומה למרוצי ״פורמולה 
1״. ואולם בפרויקט הזה שני הצוותים משתי האוניברסיטאות לא ראו בעצמן מתחרים, 

אלא פיתחו ביחד חישוק צמיגים היברידי )ג׳נט( שיורכב ברכבים של שתי הקבוצות.

העניין היה לא רק בחילופים מדעיים – אלא הרעיון היה לחזק דרך העבודה המשותפת 
ושיתוף  תקשורת  יכולות  וכן  הבין-תרבותיים  הכישורים  את  הבילטרליים  הצוותים  של 

פעולה, כישורים ויכולות בעלי חשיבות רבה בעולם תעסוקה גלובלי.

70 ויותר סטודנטיות וסטודנטים מתחומי ההנדסה, הניהול משתתפות/ים 
ומדעי החברה   

Ravensburg-Weingarten אוניברסיטת משתפים פעולה 
הטכניון – המכון הטכנולוגי לישראל   

הצגת מכונית המרוץ בביקור של נשיא גרמניה גאוק ונשיא  HIGHLIGHTS

ישראל ריבלין   
ביקורי עבודה במפעלי תעשייה בתחום הנדסת המכונות   

השתתפות ב״פורמולה סטודנט מזרח״ עם שתי מכוניות המרוץ   
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:I I I תחום פעילות
תרבויות ותקשורת

תקשורת – זה מה שקורה כשאנשים מתרבויות שונות נפגשים ומחליפים 
וישראל, סוגי התקשו וכו׳. התדמית ההדדית של גרמניה  ארעיונות, חוויות 

רת וצורות הביטוי התרבותי בשתי הארצות השתנו בקצב מסחרר בשנים 
האחרונות.

משא אשר  פרויקטים,  בעיקר   III הפעילות בתחום  מקדם  העתיד   פורום 
תרבות  ומקדמים  פלורליסטיות  חברות  לחיזוק  כאמצעי  בתרבות  תמשים 

תקשורת קואופרטיבית ואנושית.

תזמורת קרוון
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אסטרטגיות להשתתפות פעילה בשכונות מעורבות —  
לוד ונויקלן )2017(

שיתוף פעולה בנושא אמנות אקטיביסטית ומעורבות

תרבות  פרויקט  שלנו.  המגורים  בשכונת  כבר  מתחילים  מגוונת  בחברה  ביחד  החיים 
שתי  של  היומיום  בחיי  עצמו  את  וממקם  לכך  עצמו  מכוון  זה  גרמני-ישראלי  וקהילה 

אשכונות, המאופיינות בגיוון קהילתי רב. המשתתפות והמשתתפים עובדים  בצוותי טא
נדם בילטרליים, שפיתחו אפשרויות למעורבות ואחר כך הציגו אותן לקהל הרחב בשני 
פסטיבלים בלוד ובברלין. במוקד עמד פיתוחן של שכונות עם אוכלוסייה מגוונת על ידי 

פעילויות מתחום האמנות האקטיביסטית.

נסיעה  לגמרי:  שונים  מכיוונים  המרכזי  הנושא  אל  ניגשו  שנוצרו  תתי-הפרויקטים 
באוטובוס מלוד לתל אביב שבמהלכה פתחו שחקניות בשיחה עם הנוסעות והנוסעים 
על דת, תקווה וכישורים נסתרים, ופודקסט היסטורי היו חלק מן הגישות, וכן ארוחת ערב 
קולקטיבית בסלון בשכונת נוי-קלן בנושא ״החיים בעיר״ וסדנה לפליטות ופליטים בנושא 
״תקשורת במשפחה״. פעילויות אלו ואחרות היו הנושא בפגישת סיכום של המשתתפות 

והמשתתפים ונדונו בהקשר של אסטרטגיות מעורבות.

חמש/ה משתתפות ומשתתפים מישראל וחמש/ה משתתפות משתתפות/ים 
ומשתתפים מגרמניה מהתחום התרבותי-חברתי     

'ג'ינדאס' - העמותה להתחדשות אורבנית, לוד משתפים פעולה 
המרכז השכונתי הקולקטיבי 'אגורה' בנויקלן, ברלין   

  
השתתפות בפסטיבל Foothold בתל אביב עם 300 מבקרות  HIGHLIGHTS

ומבקרים    
שיתוף פעולה עם אנסמבל התיאטרון של לוד   

פגישות סיכום פרויקט בנושא ״כיצד עובדת מעורבות״   
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בתחום הפעילות I I I קודמו במהלך שנת 2017
הפרויקטים שלהלן:

פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות וסטודנטים 
לרפואה באמצעות רפואה אינטגרטיבית )2017—2018( 

סטודנטיות וסטודנטים לרפואה בוחנים טכניקות תקשורת

כיצד ניתן לבנות תקשורת קונסטרוקטיבית ואמפטית בין החולה לרופא/ה? תקשורת כזו, 
החשובה כל כך לאבחון, לטיפול ולתהליך ההחלמה, ניצבת במרכז הפרויקט, שבמהלכו 
ישפרו סטודנטיות וסטודנטים ישראלים וגרמנים את כישורי התקשורת שלהם. לשם כך 
הם למדו טכניקות תקשורת מילוליות ולא מילוליות הלקוחות מן הרפואה האינטגרטיבית, 
השמות דגש על הצרכים הייחודיים של המטופל/ת. בסדנאות בחיפה ובברלין הם התנסו 
בשיטות מתחומי השיאצו, האוסטיאופתיה, היוגה וגישות טיפול אחרות, על מנת לפתח 

אמודעות לאופן שבו הם יכולים להביא בחשבון את הצרכים של המטופל/ת. בקבוצות בי
לטרליות קטנות הם פיתחו רעיונות לסרטוני לימוד, לסדנאות ולספרי הדרכה, שבעזרתם 
הלימוד  יחידות  את  וסטודנטים אחרים.  לסטודנטיות  הנלמד  הידע  להעביר את  אפשר 

הללו הם יוסיפו לפתח בשלבים הבאים של הפרויקט, שנמשך גם ב-2018.

22 סטודנטיות וסטודנטים לרפואה משתתפות/ים 
9 מדריכות ומדריכים   

המרכז הרפואי בני ציון בחיפה משתפים פעולה 
Charité — אוניברסיטה לרפואה בברלין   

ארבע קבוצות עבודה המתמקדות ברפואה סינית, ידיעת צמחי מרפא,   HIGHLIGHTS 
תנועה ומגע ומודעות קשובה )מיינדפולנס(   

סדנה משותפת בנושא תרפיית צלילים   
פיתוח מתודולוגיות לימוד   
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תזמורת קרוון )2017( 
מסע תגליות מוזיקלי ותרבותי רב-לאומי

אשר  יצירתי,  פוטנציאל  משתחרר  נפגשים,  שונות  מתרבויות  ומוזיקאים  כשמוזיקאיות 
אפותח אופקים חדשים ומביא לחדשנות יצירתית. בפרויקט הזה עבדו המשתתפות והמ

קונצרט, אשר שיקפה את שורשיהן  יחדיו על תכניה של   26 18 עד  בגילאי  שתתפים 
המוזיקליים המגוונים ובה בעת העניקה להן הזדמנות לעסוק עיסוק אינטנסיבי בתפיסתן 

המוזיקלית והתרבותית.

פיתחו המוזיקאיות  לתוכנית תרבותית,  גם מקום  הניחו  ביקורים, שלצד החזרות  בשני 
והמוזיקאים שהשתתפו בפרויקט תוכנית לקונצרט באורך מלא שהורכב מרפטואר של 
ובישראל.  ואירופאית; הקונצרט הועלה שלוש פעמים בגרמניה  יהודית, ערבית  מוזיקה 
מלבד זאת הייתה למשתתפות ומשתתפים אפשרות לבחון את המשותף למוזיקה ערבית 

ולמוזיקה אירופאית, וכך לפתוח בדיאלוג על זהותם התרבותית.
את הפרויקט ליווה צוות צילום מאוניברסיטת הבאוהאוס בוויימר, שבימים אלה מסיים 

אלערוך סרט תיעודי על תזמורת קרוון. מהקלטות הקונצרטים עתיד להיות מופק תקלי
טור.

34 סטודנטיות וסטודנטים למוזיקה מאוניברסיטת חיפה ומבית  משתתפות/ים 
הספר למוזיקה בוויימאר וכן חברות וחברי התזמורת הערבית-יהודית    

ומשתתפות ומשתתפים מפסטיבל הקיץ ליידיש בוויימאר    

other music e.V., Weimar משתפים פעולה 
Youth & Music Israel, Tel Aviv   

  
קונצרט ״Work-in-Progress״ בחיפה  HIGHLIGHTS

פיתוח קונצרט על ידי מוזיקאיות ומוזיקאים צעירות וצעירים   
קונצרט סיום במסגרת פסטיבל הקיץ ליידיש בוויימאר   
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קולנוע פמיניסטי גרמני-ישראלי
 )2017(

קולנוע בו-זמני במרחק של 4000 ק״מ

לקהל  הקצרים  סרטיהן  את  המשתתפות  הקולנועניות  הציגו   2017 האישה  יום  לרגל 
מעוניין – בו-זמנית בתל אביב ובברלין.

אחמשת הסרטים שנבחרו על ידי מנהלות הפרויקט הגרמניות-ישראליות, התמקדו בת
פקיד האישה בחברה הגרמנית או הישראלית היוו בשביל הבימאיות פלטפורמה להצגת 

אנקודת המבט שלהן על שאלות ובעיות פמיניסטיות. הקולנועניות הישראליות )עם הסר
V״,״Over Time״ ו-״No Free Lunch״( התמקדו בעיקר בנשים בסביבת העבוא ״טים: 
דה שלהן, ואילו הבימאיות הגרמניות )עם סרטיהן: ״lanus״ ו-״Homework״( התמקדו 

בעיקר בתפקידן של נשים ונערות במשפחה.

אבברלין הוקרנו הסרטים במסגרת שבוע הסרטים הפמיניסטי, ואילו בתל אביב הם הוק
Open-Air. בשתי הארצות התקיים דיון אחרי ההקרנות עם הביא  רנו בו-זמנית באירוע

מאיות, שענו על שאלות בנוגע לסרטים שלהן ודנו בהם בהקשר פמיניסטי.

11 קולנועניות משתתפות/ים 

Kinoclan - נשים עם מצלמות, תל-אביב משתפים פעולה 
שבוע קולנוע פמיניסטי ברלין   

הקרנות בו-זמניות בברלין ובתל אביב  HIGHLIGHTS

דיון פתוח עם הקולנועניות   

I I I תחום פעילות 40

© Karl Bakarat



מחוץ לקופסא // חלוציות )2015-2017(
התקרבות דרך הצגות תיאטרון לרוח החלוציות

התחקות באמצעים תיאטרליים אחר עקבותיה של הרוח החלוצית בגרמניה ובישראל – 
אזוהי הייתה המטרה של משתתפות ומשתתפי הפרויקט. מתוך ביקורי גומלין רבים וש

לבים של שהייה ברזידנסי לאמנים נוצר מסע תיאטרון אינטראקטיבי של רגעי חלוציות 
בתולדות האנושות ועד לחזונות העתיד של הצופות והצופים, מסע שלא התרחש רק על 
הבמה, אלא הוביל את השחקניות ושחקנים ואת הקהל עד לרובעי העיר הסובבים. קהל 
היעד להצגות היו בנות ובני נוער, שעורבו בעשייה באמצעות חזרות משותפות ודיונים 

קבוצתיים.

לכדי סדנת  והמשתתפים  את הקונספט הזה, שהוגשם בגרמניה, פיתחו המשתתפות 
תיאטרון פדגוגית בנושא ״לאילו מעשי חלוציות זקוקה הארץ שלכם?״; בסדנה השתתפו 

לבסוף ילדים במספר ערים בישראל.

10 יוצרות ויוצרי תיאטרון, שחקניות ושחקנים מתחום תיאטרון הילדים  משתתפות/ים 
והנוער    

תיאטרון Theater der Jungen Welt מלייפציג משתפים פעולה 
תרבות בקהילה בעפולה   

להקת ״על הבמה״ בתיאטרון העירוני בהרצליה   
קיבוץ גבעת ברנר    

  
פרמיירה של מסע החלוציות האינטראקטיבי בלייפציג  HIGHLIGHTS

הצגות תלת-לשוניות בגרמניה ובישראל   
פיתוח סדנת תיאטרון פדגוגית   
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תוכנית חילופים גרמנית-ישראלית למעורבות
בתחום הספורט )2017(

מפגשי ספורטאיות וספורטאים

אירועי  שני  הם  בתל-אביב  והמכבייה  בברלין  הבינלאומי  הגרמני  ההתעמלות  פסטיבל 
ומגוונים. על סמך  וספורטאים מתחומים שונים  ספורט גדולים המפגישים ספורטאיות 
זה הם יכלו לשמש בסיס לתוכנית החילופים הזאת, שאפשרה למשתתפות ומשתתפים 
18 עד 26 לעבור הכשרה בארץ האחרת, כיצד לפתח ולקדם את המעורבות באא  בגילאי
אגודות הספורט שלהם עצמם. באמצעות תוכנית החילופים הבינלאומית אפשר היה לה

גיע למשפחות מכל מיני מוצאים וללמד כישורים בין-תרבותיים. בשתי סדנאות בגרמניה 
ובישראל נידונו נושאים הקשורים לספורט, כגון מבני האגודות בגרמניה, אפשרויות מימון 
והקונספט שמאחורי משחקי המכבייה; כמו כן נידונו נושאים כגון למידה בין-תרבותית, 

ההיסטוריה הגרמנית-ישראלית והיבטים של תרבות הזיכרון בשתי הארצות.

24 פעילות ופעילים מאגודות ספורט שונות משתתפות/ים 

ארגון ״צעירי הספורט הגרמנים״ השייך לאיחוד הספורט האולימפי  משתפים פעולה 
הגרמני ע״ר, פרנקפורט על הנהר מיין   

מכבי ישראל, רמת גן   

השתתפות בהענקת מדליית פלאטו על ידי איחוד ההתעמלות הגרמני  HIGHLIGHTS

הצעות לשיתוף פעולה מצד ״צעירי הספורט הגרמנים״   
ביקור בטקס פתיחת המכבייה   
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סקירה כללית

תחילת שם הפרויקט
הפרויקט

סיום 
הפרויקט

פוליטיקה וחברה

חדשנות וטכנולוגיה

תרבויות ותקשורת

קורסי שפה

חסות לאירועי תרבות

תחומי פעילות לפי גובה המימון

פרויקטים לפי משך הפעילות

60%

18%

20%

33%43%23%

01. 03. 2016     30. 06. 2017

01.11. 2016      30. 04. 2017

15. 01. 2017     15. 07. 2017

01. 02. 2017      20.10. 2017

01. 06. 2017      31. 01. 2019

01. 09. 2017      31. 07. 2018

01. 10. 2017      28.02. 2018

01. 08. 2014    31.07.2017

10. 04. 2016    15.01.2017

01. 11. 2017      30.09.2018

01. 05. 2015      30.06.2017

01. 01. 2017      29.11. 2017

01. 01. 2017      31. 07. 2017

01. 02. 2017      31.12. 2017

01. 02. 2017      30. 09.2018

01. 05. 2017      31. 08.2017

01. 05. 2017      31. 07. 2017

01. 07. 2016      30.06.2018

תחום פעילות I מ פוליטיקה וחברה   

OUT OF PLACE

תוכנית חילופין למומחות ומומחים ״הקצנה מבוססת דת״

ההגנה הבינלאומית על הילד – פרשנות, הקשרים, שיפורים

חברות הגירה תחת לחץ – גרמניה וישראל

נקודות מבט גרמניות וישראליות על ״נוכחות ציבורית״

קוויר בישראל. צורות חיים ומשפחה אלטרנטיביות

הכללה והדרה בעבודה סוציאלית עם בנות ובני נוער במערכות חברתיות

תחום פעילות II מ חדשנות וטכנולוגיה   

׳פורמולה עתיד׳ – חילופי טכנולוגיה יישומית ישראל-גרמניה

Über Morgen // עיצוב המחר

מסעו של העגור: חיבור ישראלי-גרמני בחינוך לפיתוך בר קיימא

לגלות תרבות בנייה ישראלית-גרמנית

תחום פעילות III מ תרבויות ותקשורת   

מחוץ לקופסא // חלוציות

אסטרטגיות להשתתפות פעילה בשכונות מעורבות – לוד ונויקלן

קולנוע פמיניסטי ישראלי-גרמני

תזמורת קרוון – מסע תגליות מוזיקלי ותרבותי רב-לאומי

פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות וסטודנטים
לרפואה באמצעות רפואה אינטגרטיבית

תוכנית חילופים גרמנית-ישראלית למעורבות בתחום הספורט

חסות לאירועי תרבות   

Out Of Place פרמיירה בגרמניה
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סקירה כללית של המימון שלנו בשנת 2017

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מקדמת פרויקטים בילטרליים בשלושה תחומי פעילות 
הקרן  יכולה  באירועי תרבות, שבהן  קטן  בהיקף  גם  תומכים  אנחנו  זאת  מלבד  שונים. 
להפגין נוכחות בהקשר גרמני-ישראלי )חסות לאירועי תרבות״(. משתתפות ומשתתפי 

אפרויקטים בעבר רשאיות ורשאים להגיש בקשה לתמיכה חד-פעמית בקורס שפה )גר
מנית, עברית או ערבית(.

סקירה כללית

8 6 4 2

0

פוליטיקה וחברה

חדשנות וטכנולוגיה

תרבויות ותקשורת

קורסי שפה בעברית

קורסי שפה בגרמנית

קורסי שפה בערבית

חסות לאירועי תרבות

77 בקשות ראשונות    

11 פרויקטים שהתחילו    

6 פרויקטים ממשיכים משנים קודמות  

11 קורסי שפה    

1 חסות לאירועי תרבות   

מספר התמיכות הפעילות בשנת 2017 לפי תחומי מימון
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בזעזוע עמוק ובעצב רב נאלצנו להיפרד בשנה שעברה בטרם עת משתי נשים נפלאות 
וחכמות, שליוו אותנו ואת הקרן במעורבות גדולה ובעצה מרחיקת ראות.

ב-5 באוקטובר 2017 נהרגה ד״ר זילקה טמפל בתאונה. ב-2 בדצמבר 2017 נפטרה 
נאוה סמל אחרי מחלה ממושכת. זילקה טמפל ונאוה סמל חסרות, נשמר את זכרן חי 

בליבנו ובקרן שלנו.

זילקה טמפל

נאוה סמל

לזכר ד״ר זילקה טמפל )1963— 2017, חברה בחבר הנאמנים 2015 — 2017(
ונאוה סמל )1954— 2017, חברה בחבר הנאמנים 2008 —2011(

חבר הנאמנים

Death Experience

We know nothing of this going away, that 
shares nothing with us. We have no reason, 
whether astonishment and love or hate, 
to display Death, whom a fantastic mask 

of tragic lament astonishingly disfigures. 
Now the world is still full of roles which we play 
as long as we make sure, that, like it or not, 
Death plays, too, although he does not please us. 

But when you left, a strip of reality broke 
upon the stage through the very opening 
through which you vanished: Green, true green, 
true sunshine, true forest. 

We continue our play. Picking up gestures 
now and then, and anxiously reciting 
that which was difficult to learn; but your far away, 
removed out of our performance existence, 

sometimes overcomes us, as an awareness 
descending upon us of this very reality, 
so that for a while we play Life 
rapturously, not thinking of any applause.

Rainer Maria Rilke, 24.01.1907, Capri

Translated by Cliff Crego
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חבר הנאמנים

חבר הנאמנים מתכנס פעמיים בשנה. הוא קובע בין היתר הנחיות אסטרטגיות לפעולתה 
כן הוא משמש  של הקרן ומאשר קידום פרויקטים בסכום של מעל 30,000 אירו. כמו 

כצוות פיקוח.

בדרך כלל מתקיימת ישיבה אחת בישראל ואחת בגרמניה. בשנת 2017 התקיימו ישיבות 
חבר הנאמנים ב-16 במאי בברלין וב-16 בנובמבר בחיפה.

בשנת 2017 היו חברים בחבר הנאמנים:

ד"ר ד"ר הרמן סימון  )יו״ר(

יאיר המבורגר  )סגן יו״ר(

סגנית השר פרופ' ד"ר מריה בומר

ד"ר אריה כרמון

השגריר יעקב הדס-הנדלסמן )עד קיץ 2017(

השגריר ג'רמי יששכרוף )החל בקיץ 2017(

ד"ר יעל הדס 

ד"ר אסתר לופטין

פרופ' ד"ר כריסטוף מארקשיס

אדר פרימור

דניאלה שאדט

ד"ר תומאס שפאר

ד"ר זילקה טמפל )נפטרה ב-5 באוקטובר 2017(
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מידע על הקרן

יסוד הקרן

עם מסמך יסוד הקרן ועם תקנון הקרן ייסדו הרפובליקה הפדראלית של גרמניה ומדינת 
הדין  פי  על  כקרן  גרמניה-ישראל  העתיד  פורום  קרן  את   2007 בדצמבר  ב-6  ישראל 

האזרחי הגרמני שמקום מושבה בברלין.

את התקנון אפשר למצוא באינטרנט באתר הקרן.

פיקוח קרנות / רשות המסים

בדצמבר  ב-11  הקרן  של  בחוקיותה  הכיר  ברלין  של  הסנאט  של  המשפטים  משרד 
I בברלין, בהודעתה  II. 2. רשות המסים לתאגידים  2007 בתיק מספר 3416/883 – 
מ-13 ביולי 2015, מספר תיק 27/607/00981, שחררה את הקרן ממס התאגידים ומן 
סידורי  מספר   ,2016 בינואר   27 מיום  באישור   .2014 עד   2012 לשנים  העסקי  המס 
1127/000643043203, שוחררה הקרן מתשלום מס על רווחי הון על רווחים שתפיק 

מ-1 בינואר 2016 ועד 31 בדצמבר 2018.

מידע על הקרן

יוצא לאור על ידי קרן פורום העתיד גר�ניה-ישראל

עריכה, קונספציה וטקסטים
תמרה אור, מייקה הראל, מרים דאור

תרגום
גד גולדברג

תצלומים
אם לא מצוין אחרת, כל התמונות מקורן בארכיון התצלומים של

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל או הועמדו לרשות הקרן
על ידי פרויקטים במימונה

עיצוב
סוניה פרנק עיצוב גרפי, ברלין

בשיתוף עם
עמיחי גרין עיצוב גרפי, ברלין

נכון ליום: 23 במרץ 2018.

את הדו״ח ניתן לקבל בלי תשלום אצל:

קרן פורום העתיד גר�ניה-ישראל
Meinekestr. 27

 Berlin 10719

טל׳:0049-30-814562560
info@dizf.de :אימייל

 www.dizf.de :אתר אינטרנט

48

https://www.dizf.de/ivrit/foundation/statutes/satzung.html
mailto:info@dizf.de
https://www.dizf.de/ivrit/start/start.html

