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פתח דבר

“מתי אי-פעם נוצר דבש בכוורת
עם דבורה אחת בלבד?“ תומאס הוּ ד

שיתוף פעולה מוצלח הוא אבן יסוד בסיפורי הצלחה רבים .גם בשנת  2018יש לנו סיפורי
הצלחה חדשים רבים לספר.
ליווינו פרויקטים גרמניים-ישראליים נפלאים ,ייסדנו בקיבוץ שפיים את רשת העתיד שלנו
בהצלחה רבה ,ולראשונה פרסמנו קול קורא למלגות במסגרת תוכנית מענקי המחקר
ע״ש זילקה טמפל בשיתוף פעולה עם ארגונים חדשים.
גם בשנת  2018הגישו מועמדות לפרס שמעון פרס צעירות וצעירים רבים שפעלו
בהתנדבות למען החברות שלנו ולמען יחסי ישראל-גרמניה .בטקס שהתקיים בבניין
העירייה של ברלין מול קהל גדול ובנוכחות משפחת פרס ,העניק שר החוץ של גרמניה,
הייקו מאס ,את הפרס בשיתוף עם הקרן שלנו לשני פרויקטים מצטיינים של שיתוף
פעולה.
בעיר קיל דנו עם שרת החינוך של מדינת המחוז ,קתרין ְּפ ִריין ,על אנטישמיות ועל
ביקורת כלפי ישראל ,ובישראל חגגנו את שנת ה 70-לקיומה של מדינת ישראל בנוכחות
עשרות ארגונים של החברה האזרחית מגרמניה ומישראל.
מעבר לכך נכחנו באירועים גרמניים-ישראליים רבים והשתתפנו בדיונים פומביים על
עתיד יחסי ישראל-גרמניה ,שהתקיימו בין היתר בברלין ,בברנדנבורג ,בסקסוניה,
בבוואריה ,בבאדן-וירטמברג ובשלזוויג-הולשטיין.
במקביל לישיבות המשותפות של ממשלות גרמניה וישראל נפגשנו בירושלים ובתל אביב
עם נשות ואנשי הנהגה צעירים ממשרדי ממשלה ,מארגונים לא-ממשלתיים ומחברות
עסקיות ,ופיתחנו איתם הצעות כיצד להשיג את יעדי האו״ם לפיתוח בר-קיימא בהקשר
הגרמני-ישראלי.
אנחנו שמחים מאוד ששתי הממשלות הוקירו את עבודתנו גם במסגרת הישיבות
המשותפות והזכירו את הקרן שלנו בהצהרת הסיכום שלהן.
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פתח דבר

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
משמאל לימין :נועה אהרוני ,מרים דאור ,טל אלון ,בירגיט לואיג,
ד״ר תמרה אור ,עוז ארוך ,מייקה הראל ,דוד גשפאריאן

תודתנו נתונה לכל מי שליוו אותנו בשנה האחרונה במעורבות גדולה .ללא עצתם של חבר
הנאמנים שלנו בהווה ובעבר ,התמיכה של חבר השופטים שלנו ,המומחיות של הארגונים
ששיתפו איתנו פעולה ,המעורבות של בוגרות ובוגרי הפעילות שלנו ,ההתלהבות של
משתתפות ומשתתפי הפרויקטים והעידוד מצד הפעילות והפעילים ברשת הקשר
ההולכת וגדלה שלנו  -לא היו ההצלחות האלה אפשריות.
אנחנו מודים לכולכן ולכולכם מכל הלב על התמיכה והמעורבות ,ושמחים לקראת המשך
שיתוף הפעולה!
בשם הצוות כולו של פורום העתיד,

ד"ר תמרה אור

מנכ״לית

פתח דבר
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עמודי התווכ של פורומ העתיד

בתור קרן גרמנית-ישראלית משימתנו היא להשתתף באופן אקטיבי בעיצוב היחסים
בין שתי המדינות .אנחנו עושים זאת בראש ובראשונה על ידי מימון פרויקטים של
שיתוף פעולה גרמני-ישראלי ,יצירת רשת קשר בין אנשי ובעלי מקצוע צעירות וצעירים,
סטודנטיות וסטודנטים בישראל ובגרמניה ,השתתפות בשיח הציבורי ונקיטת עמדה
למען הדמוקרטיה כמו גם למען יחסים אמיצים בין ישראל לגרמניה.

עבודת הקרנ נחלקת לארבעה עמודי תווכ:

קרנ העתיד
קידום פרויקטים
בילטרליים

רשת העתיד

פורום דיונים

פרס שמעון פרס

מעבדת העתיד

מפגשי הרשת

תחום פעילות
פוליטיקה וחברה

דיאלוג קיימ וּת
גרמני-ישראלי

תוכנית מענקי המחקר
ע״ש זילקה טמפל

שני זוכים/זוכות
מישראל ומגרמניה

תחום פעילות
חדשנות וטכנולוגיה

הכשרת

מענק מחקר
„עתיד העבודה”

מוענק בברלין על ידי
שר החוץ הגרמני

Matchmakers

תחום פעילות
תרבויות ותקשורת

6

פורום העתיד

© סאשה קלהן ,אונ’ קיל
פאנל בנושא „ 70שנה לישראל  -אנטישמיות וביקורת” באונ’ קיל עם )משמאל לימין(
ראש הקהילה היהודית בקיל יושוע פנבקר ,ד”ר תמרה אור ,שרת החינוך המדע והתרבות
של שלזוויג-הולשטיין קרין פריאן ,הממונה על המאבק באנטישמיות בבאדן-וירטמברג
מיכאל בלומה וסגנית-נשיא אונ’ קיל פרופ’ ד”ר אניה פיסטור-הטם

❙ עמוד תווך  :1מימון וקידום.

מאז  2009מימן פורום העתיד מעל  200פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-
ישראלי .נוסף על כך יכולנו בשנה שעברה לתמוך במסגרת מעבדת העתיד החדשה
שלנו גם בפגישות רבות לפיתוח פרויקטים.

❙ עמוד תווך  :2יצירת רשת קשר.
מעגל של יותר מ 2,000-נשות ואנשי מקצוע והנהגה צעירים ומסורים ,העובדים
בתחומי עיסוק שונים ,הוא הבסיס לרשת הקשר שלנו .רשת זו פתוחה בהחלט גם
בפני פעילות ופעילים צעירות וצעירים אחרים ,אשר פועלות ופועלים למען החברות
שלנו ולמען יחסי ישראל-גרמניה.
❙ עמוד תווך  :3הפגנת מעורבות.
אנחנו נמצאים בישראל ובגרמניה ומבקשים לשתף קולות צעירים בשיח בנושאי
מדיניות פנים וחוץ שהם בעלי רלוונטיות אקטואלית בהקשר הגרמני-ישראלי.
❙ עמוד תווך  :4תמיכה ונקיטת עמדה.
באמצעות פרס שמעון פרס אנחנו חולקים כבוד לצעירות ולצעירים הפועלים למען
החברות שלנו .מעבר לכך הפרס נועד להציב דוגמה ומופת ולהדגיש את חשיבות
הדור הצעיר בדיאלוג הגרמני-ישראלי.

פורום העתיד
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רשת העתיד גרמניה-ישראל

בסתיו  2017התקיים בברלין מפגש ראשון עם בוגרות ובוגרים של פרויקטים במימון
פורום העתיד גרמניה-ישראל משתי המדינות .במפגש דנו ביחד בשאלה ,כיצד יוכלו
פעילות ופעילים מגרמניה ומישראל ,העובדים בתחומי עיסוק שונים ,לשמור טוב יותר על
קשר .על בסיס זה הקמנו בשנת  2018את רשת העתיד גרמניה-ישראל .רשת העתיד
היא פלטפורמה המספקת ערוצים מקצועיים מגוונים לחילופי רעיונות ולבניית שיתופי
פעולה וקשרי עבודה מתמשכים.

"אני גאה להיות חלק מרשת העתיד הגרמנית-ישראלית.
יש לנו כל כך הרבה רעיונות יפים ,עתיד מרגש לפנינו -
יש למה לחכות!" משתתפת בכנס רשת העתיד ,שפיים ,מאי 2018
מדוע דרושה לנו רשת העתיד?
שיתוף פעולה בילטרלי אפקטיבי זקוק לפורומים המאפשרים ליצור קשרים ולהחליף
רעיונות ומידע .מטרתנו היא לעודד שיח בין פעילות ופעילים משתי הארצות ולהרחיב את
מעגל הצעירות והצעירים המעצבים את יחסי גרמניה-ישראל .לשם כך אנחנו מעמידים
לרשות נשות ואנשי מקצוע מתחומים שונים פלטפורמה המאפשרת להם להיפגש ,ללמוד
ביחד נושאים שונים ,למצוא שותפות ושותפים חדשים ולפתח רעיונות ויוזמות לשיתופי
פעולה גרמניים-ישראליים חדשים.

כנ 5הפתיחה של רשת העתיד גרמניה-ישראל :שפיימ ,מאי 2018
הכנס הראשון של רשת העתיד גרמניה-ישראל התקיים במאי  2018בקיבוץ שפיים תחת
הכותרת " "SustainAbilityלרגל יום השנה ה 70-להקמתה של מדינת ישראל .המפגש
הוקדש לאתגרים חברתיים-פוליטיים משותפים בגרמניה ובישראל.
לכנס הוזמנו  70פעילות ופעילים מן החברה האזרחית –  35מגרמניה ו 35-מישראל;
המשתתפות והמשתתפים בחנו חמישה תחומים בעלי חשיבות לעתיד שתי החברות:
חינוך לדמוקרטיה ,תמורות דמוגרפיות ,דיגיטליזציה ,הגנה על הסביבה ואמנות כמכשיר
לשינוי.
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רשת העתיד

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
כנס רשת העתיד ,ישראל 2018

הכנס שימש כפורום ליצירת קשרים בין-תחומיים והתמקד בזיהוי אתגרים והזדמנויות
משותפים בשתי הארצות וכן בפיתוח רעיונות חדשים לפרויקטים ולשיתופי פעולה.
האירוע נפתח בערב הראשון בדברי ברכה של שגריר גרמניה בישראל ,ד״ר קלמנס פון
גצה ,ושל מנכ״לית פורום העתיד ,ד״ר תמרה אור .לאחר מכן נישאו הרצאות מפי ד״ר
אריה כרמון ,מייסדו של המכון הישראלי לדמוקרטיה ,ומפי עדי אלטשולר ,יזמת חברתית
סדרתית ,ששיתפה מניסיונה בהגשמת חזונות והקמת פרויקטים חברתיים.
את הסמינרים של כנס רשת העתיד הנחו חמישה ארגונים ישראליים מנוסים :ארץ-
עיר ,מגמה ירוקה ,פרזנטנס ,שתיל והסדנא לידע ציבורי .מלבד זאת השתתפו החברות
והחברים החדשים ברשת העתיד גרמניה-ישראל בסדנת התנועה "Moving Across
 ,"Bordersשהנחתה מוניקה ג׳ילט ,כוריאוגרפית וכלת פרס שמעון פרס לשנת ,2017
וצפו בהצגה של קבוצת ״תיאטרון חולות״ ,שבה שחקניות ושחקנים ישראלים ביחד עם
מבקשי מקלט בישראל עוסקים בחייהם של מבקשי מקלט.

רשת העתיד
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רשת העתיד

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
כנס רשת העתיד ,ישראל 2018

רשת העתיד
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תגובות חיוביות מצד המשתתפות והמשתתפימ
לשם הערכה של האירוע מילאו המשתתפות והמשתתפים שאלון .תוצאות המשוב הראו
שהכנס זכה להערכה לא רק ביחס לגיוון המשתתפות והמשתתפים ,לאווירה וללוגיסטיקה,
אלא גם האפשרות ליצירת קשרים ולמציאת שותפות ושותפים פוטנציאליים לשיתוף
פעולה התקבלו בחיוביות גדולה.

מה הייתה דרגת היעילות של הכנס לבניית רשתות קשר בחייך המקצועיים?
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)שאלון הערכה ,מאי (2018

מה הייתה דרגת היעילות של הכנס להיכרות עם אנשים/ארגונים רלוונטיים
לשיתופי פעולה פוטנציאליים בעתיד?
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)שאלון הערכה ,מאי (2018
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רשת העתיד

תוצאות קונקרטיות 17 :רעיונות חדשימ לשיתופ פעולה
סיומו של הכנס בן שלושת הימים היה רק אות הפתיחה להפיכתם של קשרים ורעיונות
חדשים לשיתוף פעולה מתמשך .לכן ִאפשרנו למשתתפות ולמשתתפים להגיש מועמדות
לתמיכה מיוחדת של עד  2,000אירו לפיתוח פרויקט ,במטרה לאפשר פיתוח נוסף של
רעיונות קונקרטיים לשיתוף פעולה.

"מצאה חן בעיניי האווירה והעובדה שהשתתפו בכנס כל
כך הרבה אנשים שונים מתחומי עיסוק מגוונים"
משתתפת בכנס רשת העתיד ,שפיים ,מאי 2018

כאן ניכרה האפקטיביות של הכנס :בהתלהבות רבה קיבלנו לא פחות מ 17-מועמדויות
מבטיחות .לצד דיאלוג הקיימוּ ת הגרמני-ישראלי )ראו בפרק הבא( נבחרו לקבלת תמיכה
ארבעה מפגשים לפיתוח פרויקטים גרמניים-ישראליים:
• ״בעיני הזולת״ – VR for EMPATHY

• ברית עמיתים בגרמניה ובישראל
• להשמיע את עצמך בחברה
• לחזק חברות רב-אתניות

"אווירה הדדית מזמינה מאוד ,שבה רעיונות יכולים
לצמוח ולזרום בחופשיות ,בלי שמופעל לחץ"
משתתפת בכנס רשת העתיד ,שפיים ,מאי 2018

"כבר השתתפתי בהרבה אירועים מהסוג הזה ,וזה
היה האירוע הכי טוב מביניהם .בלי הבלים קוסמטיים
אלא באמת אנשים נפלאים וצנועים .שמחתי שיכולתי
להשתתף" משתתפת בכנס רשת העתיד ,שפיים ,מאי 2018

רשת העתיד
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מה צפוי לרשת העתיד?
מרבית המשתתפות והמשתתפים הביעו משאלה לקיום היצע מגוון יותר לקשירת
קשרים .לפיכך ,בשנת  2019תקיים הקרן סמינרים להכשרת .Matchmakers

5מינרימ להכשרת

MATCHMAKERS

אנחנו מכשירים ״שדכניות ושדכנים״ ,שיוכלו לייעץ ולתמוך בארגונים המעוניינים למצוא
פרטנריות ופרטנרים לשיתוף פעולה.

"זה היה נינוח ומגוון יותר ממפגשים גרמניים-ישראליים
קודמים .מאורגן לעילא ומתוכנן עד הפרט האחרון"
משתתפת בכנס רשת העתיד ,שפיים ,מאי 2018

ביקוש רב לעזרה במציאת שותפויות
באירוע עתידי ,עד כמה חשוב לך שיהיו הזדמנויות שמטרתן לסייע במציאת שותפות
ושותפים מהמדינה האחרת?
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)שאלון הערכה ,מאי (2018

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
כנס רשת העתיד ,ישראל 2018
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רשת העתיד
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דיאלוג קיימּות גרמני-ישראלי

לצד רעיונות רבים אחרים לשיתוף פעולה נזרע במפגש הרשת בשפיים גם הזרע ל״דיאלוג
הקיימוּ ת הגרמני-ישראלי״.
מתוך אמונה בכך שרק ביחד נוכל לפתור את האתגרים הגלובליים שלנו ,הסכימו בספטמבר
 193 2015מדינות – בהן גם ישראל וגרמניה – על  17יעדים לקיימוּ ת )אג׳נדה .(2030
היעדים הללו הם הנחת היסוד לשילוב של קידמה כלכלית עם צדק חברתי ואחריות
אקולוגית .הם מורים את הדרך אל עתיד משותף של אחריות וצדק.
ואולם כל תוכנית היא מוצלחת רק עד כמה שהביצוע שלה מוצלח .כל המדינות והארגונים
נקראים אפוא להשתתף בהגשמת אג׳נדה  .2030גם אנחנו ,כקרן גרמנית-ישראלית,
מבקשים להרים תרומה לכך .כצעד ראשון ערכנו את מפגש הרשת שלנו תחת המוטו
״קיימוּ ת״.
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דיאלוג קיימ ּות

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
שר החוץ הגרמני הייקו מאס ומשתתף דיאלוג הקיימות יוהנס קגרר

המוקד הנושאי הזה הניב פירות כאשר כמה משתתפות ומשתתפים פיתחו במסגרת
הכנס את הרעיון ,לייסד את התוכנית ״דיאלוג הקיימוּ ת הגרמני-ישראלי״ לרגל הישיבות
המשותפות של ממשלות גרמניה וישראל בירושלים .מטרת התוכנית היא להפגיש פעילות
ופעילים ממשרדי ממשלה ,ארגונים של החברה האזרחית וחברות עסקיות בישראל
ובגרמניה על מנת לפתח אפשרויות פעולה קונקרטיות להשגת יעדי הקיימוּ ת בהקשר
הגרמני-ישראלי .במסגרת ישיבת הסיום של מפגש הרשת הוצגה התוכנית בפני משרד
החוץ הישראלי ,שהביע התעניינות רבה והבטיח תמיכה.
בתוך שבועות מעטים קרם הרעיון עור וגידים .בראשית אוקטובר  2018דנו בירושלים –
בקרבה גדולה לישיבות המשותפות לממשלות ישראל וגרמניה –  16פעילות ופעילים
צעירות וצעירים ממשרדי ממשלה ,ארגונים לא-ממשלתיים וחברות עסקיות מגרמניה
ומישראל על שותפויות להשגת יעדי הקיימוּ ת .שגריר ישראל לשעבר בגרמניה ומי שמכהן
כיום כשגריר מיוחד של מדינת ישראל לענייני קיימוּ ת ,יעקב הדס-הנדלסמן ,ביאר במפגש
את תוכניותיה של ממשלת ישראל בהתייחס ליישום יעדי הקיימוּ ת ,אשר אמורים לקבל
פומביות גדולה יותר בישראל בשנת .2019

דיאלוג קיימ ּות
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פורומ דיונימ

תוכנית מענקי המחקר ע"ש זילקה טמפל
באוקטובר  2017נהרגה חברת חבר הנאמנים
שלנו ד״ר זילקה טמפל בתאונה .זילקה טמפל
ליוותה את עבודת הקרן שלנו בעצות חכמות
ובמחויבות גדולה .היא הייתה קול בולט במדיניות
החוץ הגרמנית ,כתבת לענייני המזרח-התיכון,
עורכת בעיתון ״יידישה אלגמיינה״ ,מרצה
באוניברסיטת סטנפורד וסופרת ועורכת ראשית
של כתב העת ״מדיניות בינלאומית״ היוצא לאור
על ידי המועצה הגרמנית למדיניות חוץ.
לזכרה של ד״ר טמפל ייסד חבר הנאמנים בשנת
 2018את תוכנית מענקי המחקר ע״ש זילקה
טמפל .במסגרת התוכנית מעניקה הקרן מדי
שנה מלגות מחקר למומחות ולמומחים צעירות
וצעירים ,אשר חוקרים נושאים בתחומי מדעי
המדינה ומדעי החברה ,הרלוונטיים בישראל
ובגרמניה.

© DGAP / Dirk Enters

ד״ר זילקה טמפל

בשנה הראשונה נערכת התוכנית בשיתוף פעולה עם האגודה הגרמנית לחקר מזרח-
אירופה ,המועצה הגרמנית למדיניות חוץ והמרכז למודרניות ליברלית .הקול הקורא
הראשון להגשת מועמדות פורסם בנובמבר  2018בנושא :״קהילות דוברות רוסית
בגרמניה ובישראל :יחסיהן לרוסיה ומשמעותן בשתי הארצות״ .בשנת  2019יפורסמו
תוצאות המחקרים בכתב העת  Osteuropaויוצגו לציבור במסגרת כנס שיתקיים
בנובמבר בברלין.
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פורום דיונים

מענק מחקר בנושא "עתיד העבודה"
בשיתוף פעולה עם המכון הישראלי למדיניות ציבורית ועם נציבות שירות המדינה של
ישראל ערכנו בין אוקטובר לדצמבר  2018פרויקט ניסיוני בנושא שילוב מומחות ומומחים
צעירות וצעירים במשרדי ממשלה בישראל .במסגרת הפרויקט הציעה נציבות שירות
המדינה ,הממונה על העסקתם של עובדי מדינה בישראל ,משרת התמחות בת שלושה
חודשים למומחית גרמנייה צעירה .הקול הקורא להגשת מועמדות פורסם על ידי כל
הארגונים המשתתפים .מבין המועמדויות הכשירות נבחרה קירסטן רולף לקבלת המלגה.
העיתונאית הגישה בשנת  2017את עבודת המסטר שלה באוניברסיטת הרווארד בנושא
מדיניות ציבורית ,והיא חוקרת בעיקר בתחום המכוניות העצמוניות )מכוניות ללא נהג(.
במהלך שהותה בישראל עבדה קירסטן רולף בצמוד לאיריס נחמיה ,מנהלת אגף מדיניות
ותכנון אסטרטגי בנציבות שירות המדינה .את תוצאות עבודתה פרסמה המלגאית
במסמך האסטרטגיה שלה ״הכנת תוכנית מתאר למגזר ממשלתי בשל לשינוי :לקחים
מישראל״ שהגישה בדצמבר  2018לפורום העתיד ולמכון הישראלי למדיניות ציבורית.

פורום דיונים

19

פר 5שמעונ פר5

ביוזמת שר החוץ של גרמניה דאז ונשיא גרמניה כיום פרנק-ולטר שטיינמאייר מעניק
פורום העתיד בשיתוף עם משרד החוץ הגרמני מדי שנה את פרס שמעון פרס .בהענקת
הפרס אנחנו מחברים בין זכרו של שמעון פרס ) (2016 – 1923ובין הוקרת צעירות
וצעירים אשר פעלו בדרכו למען שתי החברות ולמען יחסי גרמניה-ישראל.

"הפרס אִפשר לנו לחלום חלומות גדולים יותר,
להציב יעדים נוספים ,למצוא שותפות ושותפים
חדשים ולא לחדול מלחשוב איך לשפר את חייהם
של אחרים" מוניקה ג׳ילט ,כלת הפרס 2017

שר החוצ של גרמניה הייקו מא 5מעניק את פר 5שמעונ פר 5לשנת 2018
פרס שמעון פרס לשנת  2018הוענק ב 8-באוקטובר  2018בידי שר החוץ של גרמניה
הייקו מאס לשני פרויקטים גרמניים-ישראליים לשיתוף פעולה – לפרויקט המוזיקה
״תזמורת קרוואן״ ולחממת הקולנוע .Out of Place
טקס הענקת הפרס התקיים בנוכחות משפחת פרס וכ 350-אורחים בבניין עיריית
ברלין .את הליווי המוזיקלי סיפקו הזמרת הישראלית וזוכת האירוויזיון דנה אינטרנשיונל
וכן נגניות ונגנים מתזמורת קרוואן הזוכה .מטרת הפרס ,כפי שאמר מאס בנאומו ,היא
לעודד צעירות וצעירים נוספים ״להקדיש את מרצם ואת היצירתיות שלהם ] [...לשיפור
ההבנה והיחסים בין גרמנים לישראלים״.
ד"ר תמרה אור ,מנכ"לית פורום העתיד גרמניה-ישראל ,הזכירה את קריאתו של פרס
לדור הצעיר "לא לאבד תקווה ולהתעקש לחלום על עולם צודק יותר" .ד"ר אור הדגישה
כי "מאות מוסדות ,ארגוני החברה האזרחית ומתנדבות ומתנדבים בישראל ובגרמניה
פועלים למען החברות שלנו ולמען עתיד דמוקרטי משותף" ,והוסיפה כי הפרס נועד
לעודד פעילות ״למען הדמוקרטיות שלנו ,למען שיתוף של כל מגזרי החברה ,וכמובן גם
למען יחסי גרמניה-ישראל״.
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פרס שמעון פרס

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
שר החוץ הגרמני הייקו מאס
טקס חלוקת פרס שמעון פרס  2018בעיריית ברלין

פרס שמעון פרס
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פרס שמעון פרס

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
דנה אינטרנשיונל ותזמורת קרוואן
טקס חלוקת פרס שמעון פרס  2018בעיריית ברלין

פרס שמעון פרס
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חבר השופטימ

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:
 tמוחמד דראושה ,מנהל המרכז לשוויון וחברה משותפת ,גבעת חביבה
 tקאי דיקמן ,סופר ,מו״ל ועורך ראשי לשעבר של העיתון ״בילד״
 tפרופ' ד"ר ענת פיינברג ,פרופ׳ לספרות עברית ויהודית בבית הספר הגבוה ללימודי
יהדות בהיידלברג
 tשרה פון שוורצה ,שחקנית ובימאית תיאטרון ,חברת האנסמבל של תיאטרון הקאמרי
 tד"ר הרמן סימון ,יו״ר חבר הנאמנים של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
 tנדב תמיר ,מנהל תחום מדיניות בינלאומית ויחסי ממשל בחברת פרס ושות׳ ייעוץ
בינלאומי ובמרכז פרס לשלום ולחדשנות
 tיוטה ודובן ,מנכ״לית ארגון אות הכפרה והשלום
ישיבת חבר השופטים התקיימה ב 2-בספטמבר  2018בברלין והונחתה בידי ד״ר תמרה
אור.
מתוך  36מועמדויות שהוגשו בחר חבר השופטים בשני פרויקטים גרמניים-ישראליים
לשיתוף פעולה.
אחד השופטים ,נדב תמיר ,נימק את ההחלטה במילים האלה :״בחרנו בשני הפרויקטים
הנפלאים הללו מפני שהם מייצגים את כל מה שהפרס מבקש לומר .מדובר ביוזמות
משותפות של צעירות וצעירים מגרמניה ומישראל ,שרוצים לשפר את העולם על ידי כך
שהם משתמשים באמנות בתור גשר בין הארצות ובתוך הארצות .הם מקדמים הכללה
וכבוד כלפי תרבויות אחרות בצורה חדשנית״.

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
טקס חלוקת פרס שמעון פרס 2018
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פרס שמעון פרס

כלות וחתני הפר5

פרס שמעון פרס לשנת  2018הוענק לשני פרויקטים תרבותיים ,המהווים דוגמאות
למופת לשיתוף פעולה מוצלח בין צעירות וצעירים בתחילת הקריירה המקצועית שלהם.
שתי היוזמות הללו בלטו בכך שעסקו בשאלות חברתיות רחבות ,החורגות הרבה מעבר
לתחום העיסוק הספציפי שלהן ,ושמו במוקד פעילותן את המגוון החברתי ואת החיבור
בין תרבויות שונות.

OUT OF PLACE

 Out of Placeהוא שמה של חממת קולנוע גרמנית-ישראלית ושל סרט תיעודי באורך
מלא שנוצר במסגרתה .הסרט מקבץ עשרה סרטים תיעודיים קצרים בעלי מאפיין מהותי
משותף :הם נותנים פנים וקול לבני-אדם המודרים בחברתם בגלל מוצאם ,מינם ,דתם
או מעמדם החברתי.
במסגרת הפרויקט של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ושל חברת ההפקה ,One Two Films
עשרים הקולנועניות והקולנוענים המשתתפים ,שהודרכו על ידי מנחות ומנחים מקצועיים
מגרמניה ומישראל ,שיתפו פעולה בעשייה האמנותית ונפגשו בתל-אביב ובברלין להכנות
ולגמר-הפקה .במוקד העבודה עמדה השאלה ,כיצד יכולה אינטגרציה להצליח בחברות
שלנו.
הסרט " "Out of Placeהוקרן בהצלחה רבה בפסטיבל דוק-אביב בתל-אביב ובפסטיבל
הסרטים היהודיים ברלין-ברנדנבורג.

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
זוכות הפרס פרויקט Out of Place
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פרס שמעון פרס

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
זוכי הפרס פרויקט תזמורת קרוואן

תזמורת קרוואן
למוזיקה של המזרח התיכון ולזו של אירופה שורשים ואלמנטים משותפים ,שלעתים
קרובות נסתרים מהעין .את השורשים והחיבורים המשותפים האלה האירו מחדש
 / Other Music e.Vקיץ יידי בוויימאר והתזמורת הערבית-יהודית של אוניברסיטת חיפה
במסגרת תזמורת קרוואן ,שהפגישה מוזיקאיות ומוזיקאים צעירים יהודים וערבים
מישראל עם עמיתות ועמיתים מגרמניה .כך הפכו הבדלים תרבותיים למקור של
פוטנציאל יצירתי ,במקום להיות עילה למידור ולסכסוך.
בקיץ  2017פיתחו המוזיקאיות והמוזיקאים יחד תוכניית קונצרט .המשתתפות
והמשתתפים התמודדו בתוך כך הן עם זהותם האישית והן עם התרבות ,ההיסטוריה
והמוזיקה של האמניות והאמנים האחרים.
תזמורת קרוואן ניגנה בפני אולמות מלאים בקהל נלהב בחיפה ,בארפורט ובוויימאר,
ותמשיך את עבודתה גם בשנים הבאות.

פרס שמעון פרס
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קידומ פרויקטימ

לצד התוכנית שלה עצמה ,קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מקדמת גם פרויקטים
מכווני-תוצאה של גופים וארגונים אחרים ,הנערכים בשתי הארצות ושבמסגרתם צעירות
וצעירים מגרמניה ומישראל בני  45–18מתמקדים בנושאים חברתיים עכשוויים .הקרן
מעוניינת במיוחד ביוזמות הנמצאות על קו התפר שבין דיסציפלינות שונות ומשיגות
תוצאות ,היכולות להועיל לשתי החברות גם מעבר לתקופת הפרויקט .הפרויקטים
המקודמים נערכים בשלושה תחומי פעילות ,העוסקים בנושאים בעלי רלוונטיות גדולה
בגרמניה ובישראל ,ושיש להם פוטנציאל להפגיש צעירות וצעירים המעוניינים לעבוד
יחדיו על פתרון אתגרים חברתיים.

"השיחות והדיונים הרבים עם המשתתפות
והמשתתפים משתי הארצות הראו בבירור ,שמדובר
בהרבה יותר מאשר החלפת דעות מקצועיות וקשר
מוגבל בזמן [...] .לכל המומחות והמומחים מישראל
ומגרמניה ]זו הייתה[ תקופה של צמיחה אינדיבידואלית
ושל הבנה קולקטיבית .ברור שנמשיך את העבודה
החשובה הזאת!"
משתתפת בפרויקט ״נקודות מבט גרמניות וישראליות על נוכחות ציבורית“

החלטות על מימון בסכום של עד  30,000אירו מתקבלות על ידי ההנהלה; החלטות על
סכומי מימון גבוהים יותר מתקבלות על ידי חבר הנאמנים.
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קידום פרויקטים

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
כנס רשת העתיד ,ישראל 2018

קידום פרויקטים
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תחומ הפעילות
פוליטיקה וחברה

פורום העתיד גרמניה-ישראל תומך בפרויקטים לשיתוף פעולה ,אשר
מחזקים מבנים דמוקרטיים ופועלים למען גיוון חברתי .במסגרת תחום
הפעילות פוליטיקה וחברה הקרן מקדמת יוזמות המפתחות פתרונות
לאתגרים פוליטיים וחברתיים אקטואליים ועתידיים בשתי הארצות ,ועוסקות
בין היתר בנושאים כגון הגנה על זכויות אדם ,תנועות הגירה ,התפתחויות
דמוגרפיות בשתי הארצות ,תפקידה של הדת בחברות שלנו ,התמודדות עם
פחדים וצמצום דעות קדומות.

© אילן נחום
פרויקט קוויר בישראל – צורות חיים ומשפחה אלטרנטיביות
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חברה ופוליטיקה

בשנת  2018קודמו הפרויקטימ הבאימ מתחומ
הפעילות הזה:
נקודות מבט גרמניות וישראליות על "נוכחות
ציבורית" )(2019—2017
שיקופ של נרטיבימ שונימ במרחב הציבורי

המרחב הציבורי אינו מקום ניטרלי .ביצירות אמנות ,באנדרטאות ,במיצבים ובמבנים
טבועים התרבות ,ההיסטוריה והנרטיבים של מי שיצרו אותם .איזו משמעות יש לכך
בערים המתאפיינות ברב-גוניות אתנית ,תרבותית וסוציאלית של תושבותיהן ותושביהן?
כיצד מחולק המרחב הציבורי ,אילו צדדים משותפים נגלים לעין?
על מנת להשיב על שאלות אלה בחנו המשתתפות והמשתתפים בפרויקט ,בשיתוף
פעולה עם פעילות ופעילים מקומיים ,את המרחב הציבורי בישראל ובגרמניה .הם דנו
בפרספקטיבות השונות שלהם וקיבלו הצצה אל הסצנה האמנותית בכל מדינה בעזרת
אמניות ואמנים מקומיים ,ובה בעת עבדו על פרויקטים עצמאיים של מחקר על מנת
להבין את הנושא גם מבחינה תיאורטית.

משתתפות/ימ

אוצרות ואוצרים ,אמניות ואמנים וחוקרות וחוקרים מתחום
מדעי התרבות

משתפימ פעולה

בית הספר הגבוה לאמנות חזותית בהמבורג
המרכז הישראלי לאמנות דיגיטלית ,חולון

HIGHLIGHTS

נסיעת מחקר למינסטר ולקאסל
ביקור בפרויקטים מקומיים לאמנות בפריפריה של ישראל
הצגת תוצאות המחקר בכנס ציבורי במרכז לאמנות דיגיטלית ,חולון

"איזה מסע בשביל פרויקט!!! אני המומה
לגמרי! זאת הדרך הטובה ביותר ל'מסע לימוד'
שאני יכולה לתאר לעצמי .וואו-וואו!!!"
משתתפת בפרויקט ״נקודות מבט גרמניות וישראליות על
נוכחות ציבורית“
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© Ilan Nachum

קוויר בישראל ,צורות חיימ ומשפחה
אלטרנטיביות )(2018—2017
4פר בגרמנית ובאנגלית

מה מצב הזכויות של להטבא״קים בישראל? אלו צורות חיים ומשפחה נעשות מקובלות?
עיתונאית מגרמניה וצלם מישראל עבדו בצוותא על ספר לקהל הגרמני והבינלאומי,
המתמקד בשאלות אלו ושכמותן .לשם כך רואיינו אקטיביסטיות ואקטיביסטים בישראל
והוצגו פרויקטים נבחרים .כך נוצר ספר המאיר את סצנת הלהטבא״קים בישראל
באמצעות צילומים ובאמצעות מאמרים בנושאים משפטיים ,משפחתיים ופוליטיים.
הספר הוצג בירידי הספרים בפרנקפורט ובלייפציג ,והוא הפרסום הראשון בגרמנית
בנושא שניתן להשגה בחנויות .מטרתו לעודד גם שיתופי פעולה גרמניים-ישראליים
נוספים בין אקטיביסטיות ואקטיביסטים קוויריות וקווירים.

משתתפות/ימ

 10פעילות ופעילים מארגוני להטבא״קים שונים בגרמניה ובישראל

משתפימ פעולה

בית דבורה ע״ר ,ברלין
הבית הפתוח בירושלים לגאווה ולסובלנות
הוצאת הספרים ״הנטריך את הנטריך״ ,ברלין

HIGHLIGHTS

סדרת תצלומים :מצעד הגאווה בתל אביב
הצגת הספר לקהל הרחב בלייפציג ,בפרנקפורט ובברלין

חברה ופוליטיקה
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הכללה והדרה בעבודה 5וציאלית עמ בנות ובני נוער
ובמערכות חברתיות )(2018—2017
מגוונ וקבלה בחברות רבגוניות

המשתתפות והמשתתפים בפרויקט היו עובדות ועובדים ומתנדבות ומתנדבים ביוזמות
סוציאליות שונות .המשותף ביניהם היה שהם ביקשו לדון ביחד בשאלה ,מהם התנאים
להצלחה של הכללה וקבלה של מי שנחשב ל״אחר״ בעבודה הסוציאלית ובעבודה עם
בנות ובני נוער .לפרויקט היו שלוש מטרות :לתת למשתתפות ולמשתתפים סקירה על
הביסוס התיאורטי של מושג ההכללה ,לעודד התמודדות אישית עם הנושא של הכללה
והדרה בשדה החברתי ובסביבה המקצועית של המשתתפת או המשתתף ולהציג את
הפרקטיקה של הכללה בפרויקטים נבחרים .המשתתפות והמשתתפים ביקרו באזור
ברמן ובדרום-ישראל בארגונים ובפרויקטים שונים המייחדים את עבודתם למשימה
הזאת בדיוק .בין היתר נערכו ביקורים בפרויקט ריקוד מכליל ,במסגד ,בסדנאות אמנות,
בבית ספר דו-לשוני וביוזמה למען נשים פליטות.

משתתפות/ימ

 31נשות ואנשי מקצוע מתחום העבודה הסוציאלית והעבודה
עם בנות ובני נוער

משתפימ פעולה

ֹסטרהו ְֹלץ
דבק ,בית הכנסים של מחוז או ֶ
המרכז לחינוך ְּב ֶר ֶּ
מכללת ספיר ,התוכנית למנהל ולמדיניות ציבורית ,שדרות

HIGHLIGHTS

ביקור ב 18-פרויקטים מעשיים בגרמניה ובישראל
הרצאות של מומחות ומומחים ודיונים בהשתתפותם

34

חברה ופוליטיקה

© Goethe-Institut Israel, Cedric Dorin

עניינ למשא ומתנ .תערוכת פו5טרימ
)(2019—2018
בחינה אמנותית של פתרונ 4כ4וכימ הי4טוריימ

מלחמות וסכסוכים מותירים חותם עמוק בתודעה החברתית – הם נתפשים כציון דרך
בהיסטוריה האנושית .ואולם מה מעמדם של משאים-ומתנים ושל הסכמים שמטרתם
ליישב סכסוכים? כיצד והיכן בהיסטוריה המודרנית הצליחו בני האדם לסיים סכסוכים
ולהגיע לפשרה? בשאלות אלו עסקו אמניות ואמנים וכן היסטוריוניות והיסטוריונים
במסגרת הפרויקט ,שבאמצעות תערוכת פוסטרים דו-לשונית הסב את תשומת הלב
להסכמי שלום ואמנות בינלאומיות .בעזרת ההיסטוריוניות וההיסטוריונים הצעירים
עיבדו הסטודנטיות והסטודנטים לאמנות  12דוגמאות שבהן משא ומתן הוביל לפתרון
סכסוך .בכל מקרה ומקרה יצרו האמניות והאמנים שני פוסטרים ,שהציגו את הסכסוך,
את הדרישות ואת תוצאות המשא ומתן .הפוסטרים ,המדגימים את הפוטנציאל הגלום
במשאים-ומתנים ,הוצגו לראשונה בדצמבר  2018במסגרת תערוכה במכללת שנקר
ברמת גן .לשנת  2019מתוכנן פרסום דיגיטלי .מלבד זאת הפוסטרים מוצגים במסגרת
תערוכה נודדת בבתי ספר ובאוניברסיטאות בישראל ובגרמניה.

משתתפות/ימ

 14סטודנטיות וסטודנטים מהאוניברסיטה לאמנויות בברלין
וממכללת שנקר
היסטוריוניות והיסטוריונים צעירים

משתפימ פעולה

מכון גתה בישראל
המכון למחקרי ביטחון

לאומי )(INSS

מכללת שנקר
האוניברסיטה לאמנויות
HIGHLIGHTS

שיתוף פעולה בינתחומי של אמניות ואמנים ושל היסטוריוניות
והיסטוריונים
תערוכות לקהל הרחב בישראל ובגרמניה
יצירת חומר לימוד לליווי שיעורים בנושא

חברה ופוליטיקה
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אינטר5ק–5טיפול–מודעּות )(2019—2018
בניית גשרימ בינ מטפלות ומטפלימ ,בני אדמ אינטר4ק4ואלימ ומשפחותיהמ

בני-אדם אינטרסקסואלים הם אינדיבידואלים שסימני המין בהולדתם אינם בבירור
זכריים או נקביים .מורכבות הגורמים הגנטיים ,ההורמונליים והאנטומיים הממלאים בכך
תפקיד ,והנוהג ,המקובל עדיין ,״לסווג״ את האנשים הללו במהירות האפשרית למין
כלשהו ,יוצרים חוסר הבנה וקונפליקטים רבים בין ההורים לתינוקות אינטרסקסואלים,
ילדים ומבוגרים אינטרסקסואלים ובין הרופאות והרופאים ,הפסיכולוגיות והפסיכולוגים
והעובדות והעובדים הסוציאליים המטפלים בהם .מטרת הפרויקט ,שעדיין מתקיים,
היא לחדד את המודעות לצרכיהם של בני-אדם אינטרסקסואלים ולשפר את שיתוף
הפעולה בין כל הצדדים הנוגעים בדבר .במהלך הסדנה הגרמנית-ישראלית הראשונה,
שהתקיימה ביולי  2018בהמבורג ,נוצרו שבע הקבוצות הקטנות שיעבדו בחודשים
הבאים על נושאים שונים .המטרה היא לפתח קווים מנחים לפעולה ולייעוץ עבור קבוצות
יעד שונות ,בהן הורים ,עובדות ועובדים במוסדות רפואיים ,והציבור הרחב ,אשר יובאו
לידי גמר בפגישה נוספת בתל אביב .תוצאות הפרויקט יפורסמו ויימסרו לאוניברסיטאות,
למכוני מחקר ולחוגים מקצועיים רלוונטיים.

משתתפות/ימ

 30פסיכולוגיות ופסיכולוגים רפואיים ועובדות ועובדים סוציאליים
בני אדם אינטרסקסואלים ובני משפחותיהם

משתפימ פעולה

עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה העברית ,ירושלים
המכון לחקר פסיכו-סוציאליה רפואית ,ביה״ס לרפואה באוניברסיטת
המבורג-א ֶּפנדו ְֹרף
ֶ

HIGHLIGHTS

שיתוף פעולה בשבעה תת-פרויקטים לקבוצות יעד שונות
פיתוח הרצאת TED-לנשות ואנשי רפואה
פיתוח ופרסום המלצות לפעולה

"תודה על תמיכתכם הנדיבה ,אני חשה בת
מזל להיות חלק מ'העתיד'!”
אחראית פרויקט ״אינטרסקס-תמיכה-מודעוּ ת״
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"השיחות והדיונים הרבים עם המשתתפות
והמשתתפים משתי הארצות הראו בבירור,
שמדובר בהרבה יותר מאשר החלפת דעות
מקצועיות וקשר מוגבל בזמן [...] .לכל
המומחות והמומחים מישראל ומגרמניה ]זו
הייתה[ תקופה של צמיחה אינדיבידואלית
ושל הבנה קולקטיבית .ברור שנמשיך את
העבודה החשובה הזאת!"
מנהל פרויקט ״תוכנית חילופין לנשות ואנשי מקצוע בנושא גיוון,
מגדר ,דמוקרטיה והקצנה״

תוכנית חילופינ לנשות ואנשי מקצוע בנושא גיוונ,
מגדר ,דמוקרטיה והקצנה )(2018
הצצה אל העבודה ה4וציאלית עמ בנות ובני נוער בישראל ובגרמניה

מטרת הפרויקט המדעי הזה הייתה להפגיש נשות ואנשי מקצוע על מנת לדון במציאות
החיים של בנות ובני נוער ,במערך המקצועי של עבודה עם בנות ובני נוער ובנושאי
מדיניות מרכזיים הקשורים לבנות ובני נוער בישראל ובגרמניה.
שתי נסיעות חילופין לסקסוניה ולדרום-ישראל נתנו הצצה אל הפרקטיקה של העבודה
המקומית והצגה של מגוון הגישות והאסטרטגיות הסוציאל-פוליטיות בתחום העבודה
עם בנות ובני נוער .בין היתר התקיימו ביקורים במוסדות לעבודה סוציאלית עם נערות
ונערי רחוב ובתחנות ייעוץ לבנות ובני נוער ,הרצאות של מומחות ומומחים ,נסיעה אל
אזור הגבול עם רצועת עזה ודיונים עם סטודנטיות וסטודנטים ועם נשות ואנשי מקצוע
מקומיים .התוכנית התמקדה בנושאים כגון נערות ונערי רחוב ,מניעת הקצנה ,אלימות
נוער ,קידום מעורבות )פוליטית( של צעירות וצעירים וחיזוק כישורים דמוקרטיים.
המשתתפות והמשתתפים נבחרו על סמך עבודתם המקצועית או ההתנדבותית בתחום
העבודה הסוציאלית עם בנות ובני נוער ,ובתום השבועיים שבהם התקיים הפרויקט
בגרמניה ובישראל הם יצרו בקבוצות עבודה בילטרליות תיעוד של תוצאות הפרויקט.

משתתפות/ימ

 16סטודנטיות וסטודנטים לעבודה סוציאלית מישראל
 14נשות ואנשי מקצוע בתחום העבודה עם בנות ובני נוער מארגונים
לא-ממשלתיים במדינת סקסוניה

משתפימ פעולה

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Sachsen e.V

המכללה האקדמית ספיר ,שדרות
HIGHLIGHTS

דיונים מקצועיים אינטנסיביים
ביקורים במוסדות עבודה סוציאלית רבים

חברה ופוליטיקה
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תחומ הפעילות
חדשנות וטכנולוגיה

חדשנות וטכנולוגיה הן מתחומי הכלכלה המפותחים ביותר בגרמניה
ובישראל .פורום העתיד מקדם שיתופי פעולה בתחום זה אם הם עוסקים
באתגרים בינלאומיים כגון :הידלדלות משאבים ,הגנה על הסביבה ,גידול
אוכלוסין ותמורות חברתיות הנובעות מחדשנות דיגיטלית וטכנולוגית,
ומפתחים רעיונות ותהליכי יישום קונקרטיים ,אשר עשויים להועיל לקבוצות
חברתיות רחבות.

© Katja Harbi
מעבדת העתיד VR for Empathy
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בשנת  2018קודמו הפרויקטימ הבאימ מתחומ
הפעילות הזה:
(2019—2017) FUTURE/S
לחשוב על חזונות חיוביימ לעתיד ,לפתח מודלימ רצויימ לעתיד

פסטיבל אוטופיה בתל אביב וכנס  re:publicaבברלין הם אירועים עם קהילה מיוחדת
במינה ,שכבר שנים מפגישים אנשים במטרה לדון בעתיד החברה הדיגיטלית .במסגרת
הפרויקט המתמשך הזה נפגשים חברות וחברי שתי הקהילות – חוקרות וחוקרים ,אמניות
ואמנים ואקטיביסטיות ואקטיביסטים – על מנת לפתח ביחד רעיונות חיוביים לחיים
וחזונות חיוביים לעתיד ,המיועדים לאפשר שינוי חברתי .מטרת הסדנאות המשותפות
היא לחשוב מחדש על נושאים רלוונטיים מבחינה חברתית ולפתח קונספטים לעתיד,
שבמסגרתם בני אדם אינם הופכים לעבדים של המכונות שלהם ,אלא הטכנולוגיה
והדיגיטליזציה מועמדות לשירות האדם.
בסיום הפרויקט יתפרסם ספר שיאגד מאמרים אקדמיים והמלצות פוליטיות עם סיפורים
קצרים בדיוניים ועבודות אמנות .התוצאות יוצגו ויונגשו לציבור הרחב בכנס re:publica
במאי  2019ובפסטיבל אוטופיה בדצמבר אותה שנה.

משתתפות/ימ

 25-20מעצבות ומעצבים ,חוקרות וחוקרים מתחום מדעי המדינה,
אמניות ואמנים ואקטיביסטיות ואקטיביסטים

משתפימ פעולה

אוטופיה – האגודה הישראלית לפנטזיה ומדע בדיוני ,תל אביב
re:publica, Berlin

HIGHLIGHTS

אירועים ציבוריים במסגרת פסטיבל אוטופיה בתל אביב
הצגת תוצאות הפרויקט במסגרת  re:publicaבברלין ,הכנס הגדול
ביותר באירופה לענייני אינטרנט וחברה דיגיטלית

© Nir Miretzky, The GamesTV, Utopia Festival
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© Naju

© Petra Müller

מ5עו של העגור :לחבר את ישראל וגרמניה
באמצעות חינוכ לפיתוח בר–קיימא )(2017—2019
חינוכ 4ביבתי כאתגר גלובלי

שני המוסדות המשתפים פעולה בפרויקט הזה עובדים לפי הגישה של חינוך לפיתוח
בר-קיימא ) (BNEומוסיפים לפתח אותה .מטרת הקונספט היא לאפשר חשיבה ואופן
פעולה בני-קיימא בהקשרים גלובליים .הפרויקט התמקד בעגור ,עוף נודד השוהה
בקיץ באירופה ,ובדרכו לעשות את החורף באפריקה הוא חונה בישראל .המשתתפות
והמשתתפים השתמשו בדוגמת העגור על מנת לבחון הקשרים גלובליים וייחודים
מקומיים בתחום השמירה על הסביבה והחינוך הסביבתי .הם פיתחו חוברת וחומרים
חינוכיים בנושא ,שבהם יעשו שימוש בעתיד בבתי ספר ובסדנאות .השאלה המרכזית
הייתה ,אלו גישות לחינוך סביבתי יכולות להביא לתוצאות וכיצד אפשר לממש אותן
בתרבויות שונות ובהקשרים מקומיים.

משתתפות/ימ

 20אנשי ונשות מקצוע ,מתנדבות ומתנדבים ממוסדות חינוך וסביבה

משתפימ פעולה

Naturschutzjugend im NABU (NAJU) e.V., Berlin

החברה להגנת הטבע בישראל ,תל אביב
HIGHLIGHTS

ביקור בפרויקטים לחינוך סביבתי בישראל ובגרמניה
תצפיות שדה באוכלוסיית העגורים בשתי הארצות
פרסום ספר עבודה גרמני-עברי עבור מחנכות ומחנכים ובו משחקים,
הוראות הפעלה וחומרי לימוד

חדשנות וטכנולוגיה
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לגלות תרבות בנייה ישראלית-גרמנית
)(2018—2017
הי4טוריה גרמנית-ישראלית בראי הארכיטקטורה המקומית

יוצרי באוהאוס מברלין טבעו חותם עמוק בנוף העיר תל אביב – לכן תולדות הארכיטקטורה
בשתי הערים שזורות זו בזו זה למעלה מ 80-שנה .זו הייתה נקודת הפתיחה לפרויקט,
שבו עסקו שוליות במקצועות מלאכה שונים מגרמניה וסטודנטיות וסטודנטים לעיצוב
מישראל בתרבות הבנייה של הארץ האחרת ושל ארץ מוצאם .במרכז עמדה השאלה,
כיצד אפשר לשמר בצורה בת-קיימא סמלים של תרבות הבנייה ההיסטורית – ואיזו
חשיבות יש לארכיטקטורה ההיסטורית בשביל ההווה שלנו .יחד שיקמו המשתתפות
והמשתתפים שני מטבחים היסטוריים בתל אביב וחקרו את תולדות העיצוב והחומרים.
בברלין הם תכננו ובנו את ה" ,"Liebling Stoolכיסא ילדים שעוצב על פי חזית מרכז העיר
הלבנה בתל אביב .כך הם שילבו את תחומי המומחיות והמלאכה השונים שלהם על מנת
לייצר בהצלחה מוצר.

משתתפות/ימ

 11אומניות ואומנים/סטודנטיות וסטודנטים מן המוסדות להכשרה

 Tischlergewerkמברלין וInterior Building & Environment -

מתל אביב וכן המדריכות והמדריכים שלהם
משתפימ פעולה

לשכת האומנים ,ברלין
מרכז העיר הלבנה ,תל אביב

HIGHL IGHTS

שיתוף פעולה בינתחומי
פיתוח מוצלח של רהיט
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 — BauNowבאוהאו 5היומ בגרמניה ובישראל
)(2019—2018
לגלות מחדש את הא4תטיקה והערכימ של הבאוהאו4

לרגל יובל המאה לייסוד בית הספר הממלכתי ״באוהאוס״ בוויימאר מפגיש הפרויקט,
שעדיין מתקיים ,חוקרות וחוקרי עיצוב במטרה להאיר את רעיונות היסוד של הבאוהאוס
מנקודת המבט של ימינו וליצור תערוכה משותפת.
בבסיסו של הפרויקט עומדות שתי סדנאות ,שבהן יעבדו הסטודנטיות והסטודנטים
בקבוצות בילטרליות ויבחנו רעיונות באוהאוס בהתייחס לשלושה תחומים :אסתטיקה,
טכנולוגיה ושאלות חברתיות .לצד הסדנאות בישראל ובגרמניה מתקיים בין המשתתפות
והמשתתפים גם שיתוף פעולה באמצעים וירטואליים .תשומת לב מיוחדת ניתנת
לרלוונטיות של הערכים הנבחנים לאתגרים אקטואליים .המשתתפות והמשתתפים –
שהם בעלי מומחיות בתחומים שונים ,כגון :עיצוב מוצר ,ארכיטקטורה ,אמצעי תקשורת
אינטראקטיביים ,טקסטיל וגרפיקה – משרטטים ביחד תוכניות ,אובייקטים וטקסטים,
שיוצגו בתערוכה מסכמת בשתי הארצות.
מטרת התערוכה והמאמרים המדעיים היא לעורר דיון שיאיר את חשיבותם של רעיונות
הבאוהאוס ואת הרלוונטיות שלהם בשתי החברות .מכיוון שבאוהאוס הוא רעיון שטבע
חותם בשתי הארצות ,הפרויקט מבקש להשתמש בו כשפה משותפת בין שתי התרבויות.

משתתפות/ימ

 22סטודנטיות וסטודנטים לעיצוב והמנחות והמנחים שלהם

משתפימ פעולה

בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
אוניברסיטת אנהאלט למדעים שימושיים ,דסאו

HIGHL IGHTS

תערוכה עם קטלוג בשתי הארצות
שילוב התוצאות באירועי שנת היובל לבאוהאוס 2019

חדשנות וטכנולוגיה
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טכנולוגיות עיצוב חדשניות לקידומ שינוי חברתי
)(2018—2017
גרפיקאיות וגרפיקאימ צעירות וצעירימ מעצבימ ביחד קמפיינימ חברתיימ

במסגרת הפרויקט נפגשו גרפיקאיות וגרפיקאים גרמנים וישראלים במטרה ללמוד מכישורי
הצד השני ולעצב ביחד קמפיינים ויזואליים אפקטיביים עבור ארגונים לא ממשלתיים
מקומיים .רק לעתים רחוקות יש בידי הארגונים האלה אמצעים להוציא לפועל מסעות
פרסום יקרים שיאפשרו להם להעביר את המסר שלהם לציבור .הפרויקט הזה ִאפשר
לארגונים לא ממשלתיים נבחרים ללמוד ביחד עם האמניות והאמנים המשתתפים כלים
לתקשורת פוליטית במדיות מודרניות ולאחר מכן לתכנן קמפיינים בנושאים אקטואליים.
בסדנאות ,שבחלקן היו פתוחות למתעניינות ולמתעניינים מן החוץ ,עסקו המשתתפות
והמשתתפים באתגרים כגון שמירה על הסביבה ,מאבק בגזענות ,מעורבות בחברה
והזדמנויות בחינוך ,ואז עיצבו פוסטרים לקידומם ורעיונות לקמפיינים.
באמצעות העבודה המשותפת של פעילות ופעילים שונים נוצר מאגר של אנשים
יצירתיים ,שיוכלו לשתף פעולה גם בעתיד בארצות השונות.

משתתפות/ימ

 12מעצבות ומעצבים גרפיים
נציגות ונציגים של ארגונים לא ממשלתיים מקומיים ומתעניינים אחרים

משתפימ פעולה

שתיל – יוזמה של הקרן החדשה לישראל לקידום שינוי חברתי,
ירושלים
 ,D.Collectiveברלין
סטודיו פה ,תל אביב

HIGHL IGHTS

הצגה פומבית של תוצאות הפרויקט בנושא ""Combating Racism

בתל אביב

סדנה פתוחה למתעניינים בברלין
הגשמת קמפיינים למען שינוי חברתי
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ב' זה באוהאו ,5ת' — תל אביב )(2019—2018
בחינה קולנועית של תולדות הבאוהאו 4ושל הרעיונ שמאחוריו

לרגל שנת היובל של הבאוהאוס  2019מתקיימים בישראל ובגרמניה – שני אתרי
הפעילות המרכזיים של הבאוהאוס – אירועים ,תערוכות ופרויקטים רבים .אחד מהם הוא
הסרט ״ב׳ זה באוהאוס ,ת׳– תל אביב״ .בקבוצות קטנות גרמניות-ישראליות מצלמים
המשתתפות והמשתתפים ארבעה סרטי תעודה קצרים ,אשר מאירים היבטים שונים
של הבאוהאוס .הסרט הראשון בוחן בחינה אמנותית את ההקשר ההיסטורי שבו צמח
ושגשג הבאוהאוס ,ואילו שני סרטים נוספים בוחנים את הקווים הרעיוניים מאחורי סגנון
הבנייה של שכונות עובדים בתל אביב ובברלין .הסרט האחרון מוקדש להתפתחות
הרעיונית של הבאוהאוס במרוצת הזמן בארצות שונות ,ומשתמש לשם כך בדוגמה של
ארכיטקטורת הקיבוץ .הבמאיות והבמאים מגרמניה ומישראל עורכים מחקר ומצלמים כל
אחד בארץ האחרת בתמיכת צוותי קולנוע מקומיים .בפרויקט מעורבים גם סטודנטים
וסטודנטיות מבית הספר הגבוה למוזיקה ע״ש פרנץ ליסט בוויימאר ,אשר מלחינים את
המוזיקה לסרטים.
ארבעת סרטי התעודה שייווצרו יצורפו לבסוף לכדי סרט מסאי באורך מלא ,אשר יוקרן
בישראל ובגרמניה ,בפסטיבלי קולנוע בינלאומיים ובתערוכות באוהאוס.

משתתפות/ימ

 24סטודנטיות וסטודנטים לקולנוע בתחומי הבימוי ,הצילום,
ההפקה ,ההקלטה ,התאורה והעריכה
 2סטודנטיות/סטודנטים למוזיקה

משתפימ פעולה

הפקולטה לאמנות ולעיצוב ,אוניברסיטת הבאוהאוס בוויימאר
בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה ע״ש סטיב טיש ,אוניברסיטת תל אביב

HIGHL IGHTS

מחקר ועבודות צילום בשכונות באוהאוס ועם האנשים החיים שם כיום
מארבעה סרטי תעודה קצרים נוצר סרט באורך מלא ,המוצג
בפסטיבלים בינלאומיים

חדשנות וטכנולוגיה
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תחומ הפעילות
תרבויות ותקשורת

תקשורת – זה מה שקורה כשאנשים מתרבויות שונות נפגשים ומחליפים
רעיונות ,חוויות וכד׳ .התדמית ההדדית של גרמניה וישראל ,סוגי התקשורת
וצורות הביטוי התרבותי בשתי הארצות השתנו בקצב מסחרר בשנים
האחרונות .פורום העתיד מקדם בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת בעיקר
פרויקטים אשר משתמשים בתרבות כאמצעי לחיזוק חברות פלורליסטיות
ומקדמים תקשורת שיתופית ואנושית.

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
כנס רשת העתיד ,ישראל 2018
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תרבויות ותקשורת

בשנת  2018קודמו הפרויקטימ הבאימ מתחומ
הפעילות הזה:
פיתוח מיומנויות תקשורת של 5טודנטיות
ו5טודנטימ לרפואה באמצעות רפואה
אינטגרטיבית )(2018—2017
4טודנטיות ו4טודנטימ לרפואה בוחנימ טכניקות תקשורת

כיצד ניתן לבנות תקשורת קונסטרוקטיבית ואמפטית בין החולה לרופא או לרופאה?
תקשורת כזו ,החשובה כל כך לאבחון ,לטיפול ולתהליך ההחלמה ,ניצבה במרכז
הפרויקט ,שבמהלכו שיפרו סטודנטיות וסטודנטים ישראלים וגרמנים את כישורי
התקשורת שלהם .לשם כך הם למדו טכניקות תקשורת מילוליות ולא מילוליות הלקוחות
מן הרפואה האינטגרטיבית ושמות דגש על הצרכים הייחודיים של המטופל או המטופלת.
בסדנאות בחיפה ובברלין הם התנסו בשיטות מתחומי השיאצו ,האוסטיאופתיה ,היוגה
וגישות טיפול אחרות .בארבע קבוצות בילטרליות קטנות הם פיתחו רעיונות לסרטוני
לימוד ,לסדנאות ולספרי הדרכה ,שבעזרתם אפשר להעביר את הנלמד לסטודנטיות
ולסטודנטים אחרים .מלבד זאת משתתפות ומשתתפי הפרויקט לקחו חלק בקונגרס
העולמי לרפואה אינטגרטיבית ולבריאות בברלין.
בניגוד לפרויקטים אחרים לא התמצתה היוזמה הזאת בשני מפגשים :מפגש סיום שלישי
התקיים בגרמניה בשנה השנייה לפרויקט ובמהלכו הציגו קבוצות העבודה את חומרי
ההדרכה שפיתחו.
הפרויקט הצליח לא רק לעורר רגישות לנושא חשוב אצל סטודנטיות וסטודנטים לרפואה,
אלא גם חיזק את הקשר בין המוסדות המשתתפים ,וכבר מתוכננים שיתופי פעולה
נוספים.
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תרבויות ותקשורת

משתתפות/ימ

 22סטודנטיות וסטודנטים לרפואה
 9מדריכות ומדריכים מתחומי רפואת המשפחה ,רפואה פנימית,
פסיכיאטריה ופסיכולוגיה

משתפימ פעולה

המרכז הרפואי בני ציון בחיפה
 — Charitéאוניברסיטה לרפואה בברלין

HIGHL IGHTS

ארבע קבוצות עבודה המתמקדות ברפואה סינית ,ידיעת צמחי
מרפא ,תנועה ומגע ומודעות קשובה )מיינדפולנס(
הצגת הפרויקט בסימפוזיון הבינלאומי לחקר הדיקור הסיני:
ציון לשבח של הפוסטר של הפרויקט
מאמר מסכם בכתב העת המקצועי CTIM

„דעות קדומות אנושיות והנחות שווא הן אש
מאכלת ,ואני מודה לכם ולקרן על הנרטיב החדש”
מנהל פרויקט ״פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות
וסטודנטים לרפואה באמצעות רפואה אינטגרטיבית“

תרבויות ותקשורת
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מעבדות העתיד
החל משנת  2017מספקת הקרן באמצעות ״מעבדות העתיד״ שלה כלי מימון חדשני,
המשמש לתמיכה ביוזמות גרמניות-ישראליות בשלבי התכנון שלהן .התמיכה הכספית
לפיתוח פרויקטים בגובה מקסימלי של  2,000אירו מאפשרת למעוניינות ולמעוניינים
להוסיף ולפתח רעיון לכדי פרויקט בשל ,על מנת להיות מסוגלים לקיים שיתוף פעולה
גרמני-ישראלי .כדי לאפשר פגישות תכנון בישראל או בגרמניה נותנת הקרן סיוע כספי
לכיסוי עלויות נסיעה והוצאות אחרות הנדרשות בשלב פיתוח הפרויקט.

בשנת  2018התקיימו מעבדות העתיד הבאות:
לימוד הדדי לחיימ טובימ יותר בערימ "מעורבות"
בגרמניה ובישראל
משתתפות/ימ

נציגות ונציגים של בית הספר נווה שלום
ושל ארגון  Jadaayelמברלין

שני הארגונים עובדים עם קבוצות יעד יהודיות וערביות ,ועוסקים בחיים בצוותא ״בשכונות
או ערים מעורבות״ .מעבדת העתיד שמשה להכנה ולפיתוח של רעיון לפרויקט בילטרלי
מתמשך.

 — Mapped Urban Identitiesללמוד מאשדוד על
פר5פקטיבות אזרחיות
משתתפות/ימ

 ,Urban Complexity Labהמכללה המקצועית בפוטסדם
AXA.LAB Architecture & Experimental Art Lab

הטכניון בחיפה
מדעניות ומדענים ,ארכיטקטיות וארכיטקטים ואמניות ואמנים בחנו את השאלה ,כיצד
מתארים אזרחיות ואזרחים את זהותם העירונית בערים התאומות ברלין-שפנדאו ואשדוד.
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מעבדות העתיד

"בעיני הזולת" —
משתתפות/ימ

VR for EMPATHY

נציגות ונציגים של בית הספר הגבוה באסלינגן ,של יוזמת
קרן אברהם ,ושל חברת הפיתוח למציאות מדומה INVR. Space

על בסיס טכנולוגיה של מציאות מדומה פותח במעבדת העתיד הזאת אמצעי ארוך טווח,
שבו אפשר להציג ,באמצעות שינויי פרספקטיבה אמפטיים ,תסריטים שונים לסיטואציות
יומיומיות של מיעוטים בשתי החברות ,וכמו כן לקדם רגישות תרבותית לסיטואציות הללו.

לחזק חברות רב-אתניות
משתתפימ

חי איתן כהן ינרוג׳ק ,מרכז משה דיין; סיהאן סוגור ,מייסד
הברית ״מוסלמים במפלגת הCDU-״; יאסר איידין ,בית
הספר הגבוה האוונגלי לעבודה סוציאלית ולכמורה

במעבדת העתיד הזאת נערכה השוואה בין חברות ההגירה גרמניה וישראל ופותח
קונספט לתוכנית ארוכת טווח לשימור ולחיזוק מבנים דמוקרטיים של החברה האזרחית
בשתי החברות המתפתחות בכיוון רב-אתני .מלבד זאת ארגנו המשתתפים פאנל במרכז
משה דיין באוניברסיטת תל אביב בנושא ״אזרחות ,אתניות וזהות :טורקים בגרמניה,
פלסטינים בישראל״.
שלושה פרויקטים נוספים אושרו במסגרת מעבדות העתיד ,אך הם יתקיימו רק בשנת
.2019

מעבדות העתיד
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5קירה כללית של מימונ הפרויקטימ
שלנו בשנת 2018
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מקדמת פרויקטים בילטרליים בשלושה תחומי פעי־
לות שונים ,וכן פיתוח יוזמות חדשות במסגרת מעבדות העתיד שלנו .מלבד זאת אנחנו
תומכים גם בהיקף קטן באירועי תרבות ,שבהם יכולה הקרן להפגין נוכחות בהקשר
גרמני-ישראלי )״חסות לאירועי תרבות״( .משתתפות ומשתתפי פרויקטים בעבר היו
רשאים עד סוף  2018להגיש בקשה לתמיכה חד-פעמית בקורס שפה בגרמנית ,בע־
ברית או בערבית.

מ5פר התמיכות הפעילות בשנת  2018לפי תחומי מימונ
פוליטיקה וחברה
חדשנות וטכנולוגיה
תרבויות ותקשורת
מעבדות עתיד
קורסי שפה בעברית
קורסי שפה בגרמנית
קורסי שפה בערבית
חסות לאירועי תרבות
0

2

1

בקשות למימון

138

פרויקטים שהתחילו

7

פרויקטים ממשיכים משנים קודמות

6

מעבדות עתיד

7

קורסי שפה

9

חסות לאירועי תרבות

2

3

4

כ5פי תמיכה שאושרו בשנת  2018לפי תחומי פעילות
פוליטיקה וחברה
חדשנות וטכנולוגיה
תרבויות ותקשורת
מעבדות עתיד
קורסי שפה
חסות לאירועי תרבות
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פרויקטימ לפי משכ הפעילות
שם הפרויקט

תחילת
הפרויקט

סיום
הפרויקט

תחום פעילות פוליטיקה וחברה
נקודות מבט גרמניות וישראליות על ״נוכחות ציבורית״

01. 06. 2017

31. 01. 2019

קוויר בישראל .צורות חיים ומשפחה אלטרנטיביות

01. 09. 2017

30. 10. 2018

הכללה והדרה בעבודה סוציאלית עם בנות ובני נוער במערכות חברתיות

01. 10. 2017

28. 02. 2018

״עניין למשא ומתן״ .תערוכת פוסטרים

01. 03. 2018

01. 07. 2019

אינטרסקס-טיפול-מודע וּת – בניית גשרים בין מטפלות ומטפלים,
בני אדם אינטרסקסואלים ומשפחותיהם

01. 05. 2018

01. 07. 2019

תוכנית חילופין לנשות ואנשי מקצוע בנושא גיוון ,מגדר,
דמוקרטיה והקצנה

01. 05. 2018

31. 12. 2018

תחום פעילות חדשנות וטכנולוגיה
FUTURE/S

01. 10. 2018

31. 01. 2020

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

01. 07. 2016

31. 11. 2018

לגלות תרבות בנייה ישראלית-גרמנית

01. 01. 2017

30. 09. 2018

 – BauNowבאוהאוס היום בגרמניה ובישראל

01. 02. 2018

31. 12. 2019

טכנולוגיות עיצוב חדשניות לקידום שינוי חברתי

01. 06. 2018

31. 05. 2019

ב׳ זה באוהאוס ,ת׳ – תל אביב

01. 06. 2018

30.09.2019

תחום פעילות תרבויות ותקשורת
פיתוח מיומנויות תקשורת של סטודנטיות וסטודנטים לרפואה
באמצעות רפואה אינטגרטיבית

01. 02. 2017

30.09.2018

מעבדות העתיד
לימוד הדדי לחיים טובים יותר בערים ״מעורבות״ בגרמניה ובישראל

04. 02. 2018

06. 02. 2018

 – Mapped Urban Identitiesללמוד מאשדוד על
פרספקטיבות אזרחיות

01. 10. 2018

15.12.2018

בעיני הזולת – VR for EMPATHY

23. 11. 2018

15. 12. 2018

ברית עמיתים בגרמניה ובישראל

29. 01. 2019

31. 01. 2019

להשמיע את עצמך בחברה

28. 02. 2019

01. 03. 2019

לחזק חברות רב-אתניות

25. 11. 2018

31. 03. 2019

חינוך מכליל – פרויקטי מעבר גרמנים-ישראליים

05. 11. 2019

07. 11. 2019

חסות לאירועי תרבות
לשנה הבאה בירושלים

26.10. 2018

28. 10. 2018

הצגת הסרט ״בחזרה לארץ האבות״

01. 11. 2018

31.12. 2018

סקירה כללית

53

חבר הנאמנימ

חבר הנאמנים מתכנס פעמיים בשנה .הוא קובע בין השאר הנחיות אסטרטגיות לפעולתה
של הקרן ומאשר קידום פרויקטים בסכום של יותר מ 30,000-אירו .כמו כן הוא משמש
כצוות פיקוח.
בדרך כלל מתקיימת ישיבה אחת בישראל ואחת בגרמניה .בשנת  2018התקיימו ישיבות
חבר הנאמנים ב 6-ביוני בירושלים וב 13-בנובמבר בברלין.

בשנת  2018היו חברימ בחבר הנאמנימ:
 tד"ר ד"ר הרמן סימון )יו״ר(
tיאיר המבורגר )סגן יו״ר(
tד"ר אריה כרמון )עד מאי (2018
tשגריר ישראל בגרמניה ג׳רמי יששכרוף
tד"ר יעל הדס
tיאנה הנזל
tד"ר אסתר לופטין
tפרופ' ד"ר כריסטוף מארקשיס
tמזכירת המדינה מישל מינטרפרינג )החל במאי (2018
tאדר פרימור
tדניאלה שאדט )עד יולי (2018
tד"ר תומאס שפאר
tפרופ׳ אירית שגיא )החל במאי (2018
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חבר הנאמנים

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
ישיבת חבר הנאמנים ,יוני  2018במשרד החוץ בירושלים

כתובות ואנשי קשר
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
Meinekestr. 27
Berlin 10719

ליצירת קשר כתבו לדוא״ל
info@dizf.de

מנכ"לית:
ד"ר תמרה אור
תיאום הנהלה ,ניהול אירועים וניהול משרד:
מרים דאור
daur@dizf.de
+49-30-8145625-60

מימון פרויקטים:
בירגיט לואיג
luig@dizf.de
+49-30-8145625-63

תוכנית עמיתים ,פרס שמעון פרס:
מייקה הראל
harel@dizf.de
+49-30-8145626-65

רשת הקשר )נטוורק(:
טל אלון
talalon@dizf.de
+49-30-8145626-65

מידע על הקרן
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מידע על הקרנ

י5וד הקרנ
עם מסמך יסוד הקרן ועם תקנון הקרן ייסדו הרפובליקה הפדרלית של גרמניה ומדינת
ישראל ב 6-בדצמבר  2007את קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל כקרן על פי הדין
האזרחי הגרמני שמקום מושבה בברלין.

את התקנון אפשר למצוא באתר הקרן באינטרנט.

פיקוח קרנות  /רשות המ5ימ
משרד המשפטים של הסנאט של ברלין הכיר בחוקיותה של הקרן ב 11-בדצמבר
 2007בתיק מספר  .II. 2 – 3416/883רשות המסים לתאגידים  Iבברלין ,בהודעתה
מ 13-ביולי  ,2015מספר תיק  ,27/607/00981שחררה את הקרן ממס התאגידים ומן
המס העסקי לשנים  2012עד  .2014באישור מיום  27בינואר  ,2016מספר סידורי
 ,1127/000643043203שוחררה הקרן מתשלום מס על רווחי הון על רווחים שתפיק
מ 1-בינואר  2016ועד  31בדצמבר .2018

יוצא לאור על ידי קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל

עריכה ,קונ5פציה וטק5טימ
מייקה הראל ,מרים דאור

תרגומ

גד גולדברג

תצלומימ

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
עמיחי גרין עיצוב גרפי ,ברלין
נכון ליום 15 :בפברואר .2019
ניתן לקבל את הדו"ח ללא תשלום במשרדינו:

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
Meinekestr. 27
Berlin 10719

טל׳+49-30-814562560:
אימיילinfo@dizf.de :
אתר אינטרנטwww.dizf.de :
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מידע על הקרן

