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לחזק את הדמוקרטיה

“כקרן גרמנית1ישראלית משימתנו היא לקחת חלק פעיל בעיצוב
היחסים בין שתי הארצות שלנו .אנו עושות ועושים זאת על ידי קידום
ומימון פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני1ישראלי ,יצירת קשרים בין
אנשי ובעלי מקצוע צעירות וצעירים ,סטודנטיות וסטודנטים בישראל
ובגרמניה ,השתתפות בשיח הציבורי ותמיכה בדמוקרטיה וביחסים
אמיצים בין ישראל לגרמניה“.
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לחזק את הדמוקרטיה

“במקום שאת/ה רואה מעשים פסולים או אי1צדק ,הבע/י
את דעתך! זוהי ארצך .זוהי הדמוקרטיה שלך .חיי/ה אותה.
הגן/ני עליה .הנחל/י אותה לאחרים/ות “.ת'ורגוד מרשל

דמוקרטיות לא מתקיימות רק מבחירות; בחירות נערכות בכל ארצות העולם ולעתים
נותנות במה גם לכוחות אנטי-דמוקרטיים .דמוקרטיות מתקיימות ממעורבותם של
האנשים/נשים ומן הרצון שלהם/ן להשתתף בעיצובן.
בפרויקטים הרבים שיש לנו הזכות ללוות ,ברשת הגרמנית-ישראלית שלנו ,ההולכת
מפל ,יכולנו להיווכח
סילקה ֶט ֶּ
ֶ
וצומחת עוד ועוד ,ובמסגרת תוכנית מענקי המחקר על שם
גם בשנה החולפת ,שהדמוקרטיות שלנו בשתי הארצות עודן מלאות חיים.
בפרויקטים ובאירועים של פורום העתיד השתתפו בשנים האחרונות יותר מ2,000-
צעירות/ים משתי הארצות .במגוון גדול של שדות חברתיים הם/ן קיבלו על עצמם/ן יחדיו
אחריות לעיצוב הדמוקרטי של החברות שלנו.
העשייה הזאת למען הדמוקרטיות שלנו איננה כיום מס שפתיים או סיסמה פוליטית
שפשוט נשמעת נחמדה .אנחנו עדים לקרע הולך וגדל בחברות שלנו ,לאווירה הולכת
וגוברת של פחד ולעלייה בהדרה ובבידול ,בקיצוניות ובאלימות.
הגיעה העת להתנגד יחדיו לעמדות מלבות השנאה האלה .הגיעה העת לחזק רבגוניות
דמוקרטית כנגד חדגוניות לאומית.
יחד עם הרשת הרחבה שלנו של אקטיביסטיות/ים בשתי הארצות ,נפעל בנחישות גם
בשנה הבאה למען שותפות פלורליסטית ,למען מדינת חוק ולמען יחסים בני-קיימא בין
גרמניה לישראל.
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פתח דבר

© קרן פורום העתיד  /אולף קונמן
משמאל לימין :טל אלון ,תרזה שפר ,פאול שטיר,
בירגיט לואיג ,תמרה אור ,מרים דאור ,מייקה הראל.

תודתנו הגדולה לחבר הנאמנים שלנו ,לגופים המשתפים איתנו פעולה ,לMatchmakers-

שלנו ,לעמיתות ולעמיתי המחקר שלנו ולאנשים/נשים הרבים/ות ,שתמכו בעבודה שלנו
וליוו אותנו בשנה האחרונה.
אנחנו מודות לכולכם/ן מעומק ליבנו על תמיכתכם/ן ושמחות 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
MISSION STATEMENT
TO CONNECT AND EMPOWER
THE YOUNG GENERATIONS OF ISRAEL AND GERMANY
TO RISE ABOVE HISTORY AND
TO WORK TOGETHER FOR A SHARED AND INSPIRED FUTURE
BASED ON VALUES OF DEMOCRACY, FREEDOM AND TOLERANCE.

עמוד תווך  :1מימון וקידום .כבר יותר מעשור מממן ומקדם פורום העתיד פרויקטים
של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי יוצאים מגדר הרגיל ,חדשניים ורלוונטיים מבחינה
חברתית .נוסף על כך ,במסגרת מעבדת העתיד שלנו ,הפורום תומך בפגישות
לפיתוח פרויקטים על מנת להוציא לדרך שיתופי פעולה חדשים.
עמוד תווך  :2יצירת רשת קשר .רשת הקשר שלנו פתוחה בפני פעילות/ים צעירות/
ים ,אשר פועלות/ים למען החברות שלנו ולמען יחסי ישראל-גרמניה .באמצעות
פגישות של רשת הקשר ,סמינרי הכשרה ל Matchmakers-והפלטפורמה המקוונת
שלנו נוצרים קשרים בין פעילות/ים לבין אנשים/נשים המעוניינים/ות בכך ותומכים/
ות בשיח הבילטרלי.
עמוד תווך  :3הפגנת מעורבות .קולות צעירים מגרמניה ומישראל לרוב אינם
נשמעים מספיק בשיח הציבורי האקטואלי בנושאי מדיניות פנים וחוץ .במסגרת
תוכנית העמיתות והעמיתים שלנו ע״ש סילקה טמפל מעניק פורום העתיד מדי שנה
מענקי מחקר לצעירות/ים .תוצאות המחקרים נידונות בפומבי ומפורסמות בכתבי
עת שונים.
עמוד תווך  :4תמיכה ונקיטת עמדה .בשיתוף פעולה עם משרד החוץ הגרמני
ובתרומתו הפורום מעניק מדי שנה את פרס שמעון פרס לצעירות/ים הפועלות/ים
למען החברות שלנו .חבר השופטים שלנו מציין יוזמות הפועלות בנחישות בהקשר
הגרמני-ישראלי למען הערכים המשותפים שלנו .הפרס מציב דוגמה ומופת ומדגיש
את חשיבותו של הדור הצעיר בדיאלוג הגרמני-ישראלי.
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פורום העתיד

"קשה אולי לראות זאת בסמוך כל כך למאורעות של יום רביעי,
אבל בצד החיזוק החיוני בהגנה ובשמירה ,אחד המעשים
הטובים ביותר הוא לחזק את המשותף ,את הטוב ,את התקווה.
זה בדיוק מה שאתם עושים וזה מה שעושה את הקרן לנפלאה
כל כך .שוב ושוב נאמר תודה על כך מקרב לב!"
מכתב מאת קלאוס ֵל ֶד ֶרר ,ראש עיריית ברלין ,וירג בראון ,מנהל משרדו ,אחרי הפיגוע שביצע
אלה(
אלה )זָ ֶ
ניאו-נאצי ב 9-באוקטובר נגד בית כנסת בעיר ָה ֶ

קרן העתיד

קידום פרויקטים
בילטרליים

רשת העתיד

תוכנית מענקי
המחקר ע"ש
סילקה טמפל

פרס שמעון פרס

מעבדת העתיד

מפגשי הרשת

מזרח-אירופה
)(2019

הענקת הפרס על ידי
שר החוץ של גרמניה

תחום פעילות
פוליטיקה וחברה

Matchmakers

סמינרי

יחסים טרנס-
אטלנטיים )(2020

שיתוף פעולה עם
משפחת פרס

תחום פעילות
חדשנות וטכנולוגיה

אירועים
הרשת הדיגיטלית

חבר שופטים מאויש
על ידי אישים בולטים

Clique

תחום פעילות
תרבויות ותקשורת

שני פרויקטים זוכים
מגרמניה ומישראל

פורום העתיד
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קידומ פרויקטימ
"אני ממונה על תחום קידום הפרויקטים של פורום העתיד .מטרתנו היא להפגיש
בין צעירות וצעירים מגרמניה ומישראל ,במטרה לעבוד ביחד על אתגרים חברתיים
בשתי הדמוקרטיות שלנו באופן שצופה פני עתיד .לכן אנחנו מממנים ומקדמים
פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני1ישראלי אשר מעודדים דיאלוג ,מייסדים
יוזמות חדשניות ,בונים שותפויות ,ועל ידי כך מהווים מסד חברתי ליחסים בין שתי
הארצות שלנו ".בירגיט לואיג © קרן פורום העתיד  /רותי צונץ

בשלושת תחומי הפעילות פוליטיקה וחברה ,חדשנות וטכנולוגיה ותרבויות ותקשורת אנו
מקדמים ומממנים פרויקטים של שיתוף פעולה ,אשר בונים את הדמוקרטיה בחברה
האזרחית ,ושמתוצאותיהם נהנות שתי הארצות .כל הפרויקטים מתייחסים מבחינה
נושאית לפחות לאחד מיעדי האו״ם לקיימוּ ת ומוצאים לפועל על ידי נשות ואנשי ניהול
ומקצוע ופעילות ופעילים מגרמניה ומישראל בגילאים .45-18
מעניינות במיוחד עבורנו הן יוזמות הנמצאות על קו התפר שבין דיסציפלינות שונות
ומשיגות תוצאות שיכולות להועיל לשתי החברות גם מעבר לתקופת הפרויקט.
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קידום פרויקטים

© קרן פורום העתיד  /פרויקט FUTURE/S

קידום פרויקטים
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תחומ הפעילות
פוליטיקה וחברה
שתי הדמוקרטיות גרמניה וישראל עומדות כיום בפני אתגרים גלובליים שונים ,אך גם
משותפים.
במסגרת תחום הפעילות פוליטיקה וחברה ,הפורום מקדם ומממן פרויקטים גרמניים-
ישראליים המפתחים יחדיו אפשרויות לעיצוב ופתרונות לאתגרים פוליטיים וחברתיים
אקטואליים .משמחים במיוחד הם פרויקטים אשר מחזקים יוזמות של החברה האזרחית,
תורמים תרומה אקטיבית ללכידות חברתית ועוסקים בהיבטים שונים של הנושאים
הבאים:
• אתגרים לדמוקרטיות ולמבנים דמוקרטיים
• התפתחויות דמוגרפיות
• תפקיד הדת/ות בחברות שלנו
• מדיניות כלפי פליטים ,הגירה וקליטה
• זכויות אדם

"אני רוצה להודות לכם שוב על התמיכה שנתתם .בשבילי זה היה יותר
מפרויקט ,זאת הייתה הזדמנות נדירה לחשוב על הקשר בין התרבויות
הללו ,שמצד אחד הן מנוגדות ושונות ,ומצד שני הן בכל זאת קרובות
זו לזו במובן כלשהו .למדתי הרבה על תהליך העבודה עם בני אדם ועם
מוסדות ואני מקווה להשתמש בידע הזה בעתיד".
אחראית פרויקט "נוכחות ציבורית"

© מכון גתה ישראל  /סדריק דורין
מתוך הפרויקט

״עניין למשא ומתן .תערוכת פוסטרים״
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פוליטיקה וחברה

בשנת  2019קודמו 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

בשיתופ עמ

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

דגשימ

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

© מכון גתה ישראל  /סדריק דורין

עניינ למשא ומתנ .תערוכת פו:טרימ )(2019—2018
בחינה אמנותית של פתרונ 0כ0וכימ הי0טוריימ

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 אדם לסיים סכסוכים
ולהגיע לפשרה? בשאלות אלו עסקו אמניות/ים וכן היסטוריוניות/ים במסגרת הפרויקט,
ולא ָמנוֹת
שבאמצעות תערוכת פוסטרים דו-לשונית הסב את תשומת הלב להסכמי שלום ֲ
בינלאומיות בהיסטוריה בת-זמננו.
בעזרת ההיסטוריוניות/ים הצעירות/ים עיבדו הסטודנטיות/ים לאמנות שתים-עשרה
דוגמאות שבהן משא ומתן הוביל לפתרון סכסוך .בכל מקרה ומקרה יצרו האמניות/ים
שני פוסטרים ,שהציגו את הסכסוך ,את הדרישות של הצדדים ,ואת תוצאות המשא
ומתן .הפוסטרים הוצגו בדצמבר  2018במכללת שנקר ברמת גן ולאחר מכן במסגרת
תערוכה נודדת בישראל ובגרמניה.

משתתפות/ימ

 14סטודנטיות/ים מהאוניברסיטה לאמנויות בברלין וממכללת שנקר
היסטוריונים/יות צעירים/ות

בשיתופ עמ

מכון גתה בישראל
המכון למחקרי ביטחון לאומי )(INSS
מכללת שנקר
האוניברסיטה לאמנויות

דגשימ

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

חברה ופוליטיקה
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אינטר:ק–:טיפול–מודעּות )(2019—2018
בניית גשרימ בינ מטפלות ומטפלימ ,אינטר0ק0ואלימ/יות ומשפחותיהמ

בני-אדם אינטרסקסואליים/ות הם/ן אינדיבידואלים/ות שסימני המין בהולדתם/ן אינם
בבירור זכריים או נקביים .מורכבות הגורמים הגנטיים ,ההורמונליים והאנטומיים הממלאים
בכך תפקיד ,והנוהג ,המקובל עדיין ,לסווג את בני ובנות האדם הללו במהירות האפשרית
למין כלשהו ,יוצרים חוסר הבנה וקונפליקטים רבים בין הורים לתינוקות אינטרסקואליים/
ות ,ילדים/ות ומבוגרים/ות אינטרסקסואליים/ות ובין הרופאות/ים ,הפסיכולוגיות/ים
והעובדות/ים הסוציאליים המטפלים/ות בהם/ן .מטרת הפרויקט היא לחדד את המודעות
לצרכים של בני-אדם אינטרסקסואליים/ות ולשפר את שיתוף הפעולה בין כל הצדדים
הנוגעים בדבר.
המשתתפות/ים עבדו יחדיו על פיתוח קווים מנחים לפעולה ולייעוץ עבור קבוצות יעד
שונות ,בהן הורים ,עובדות/ים במוסדות רפואיים ,והציבור הרחב .תוצאות הפרויקט
יפורסמו ויימסרו לאוניברסיטאות ,למכוני מחקר ולחוגים מקצועיים רלוונטיים.

משתתפות/ימ

 30פסיכולוגיות/ים רפואיות/ים ועובדות/ים סוציאליים
בני אדם אינטרסקסואליים/ות ובני משפחותיהם/ן

בשיתופ עמ

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

דגשימ

שיתוף פעולה בשבעה תתי-פרויקטים לקבוצות יעד שונות
פיתוח הרצאת  TEDלנשות ואנשי רפואה
פיתוח ופרסום המלצות לפעולה
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חברה ופוליטיקה

חינוכ ליזמות בשכונות מצוקה )(2020—2019
הנחלת כישורי יזמות לתלמידות/ימ

כיום ישנו ביקוש יותר מאי-פעם לצורת חשיבה יזמית ,ואף נעשה בה שימוש מחוץ
לתחומי עיסוק כלכליים .אולם הצורך הזה בקושי זכה עד כה לתשומת לב בסקטור
החינוך ,ולכן חשיבה ועשייה יזמית אינן חלק מן ההכשרה בבתי הספר .שני מוסדות חינוך
בגרמניה ובישראל מפתחים יחדיו מודל המבקש לענות על הצורך הזה .בתי ספר ,מורות/
ים וכן תלמידות/ים יקבלו כלים שיאפשרו להם לפתח כישורים סוציאליים ,אקולוגיים,
דיגיטליים וכלכליים ,וכן גישת חשיבה יזמית.
המודל ישלב בין הניסיון של שני הארגונים ועתיד לשמש בעיקר בתחום ההשתלמויות
וההכשרות למורות/ים .המטרה היא לפתח תנאי מסגרת בני-קיימא על מנת ליצור
הזדמנויות טובות יותר לניידות חברתית ולהשתתפות חברתית ,במיוחד עבור תלמידות
ותלמידים מאוכלוסיות מקופחות.

משתתפות/ימ

 14מומחות/ים בתחום החינוך ומורות/ים

בשיתופ עמ

מפרש – חממה ליזמות חינוכית
 – NFTEרשת להנחלת יזמות בגרמניה ע״ר

דגשימ

הקמת רשת בילטרלית של מומחות/ים
שתי סדנאות מודרכות
מחקרי פיילוט
פיתוח מודל המבוסס על Best Practices

חברה ופוליטיקה
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תחומ הפעילות
חדשנות וטכנולוגיה
בעידן של אתגרים גלובליים כגון תמורות אקלים ,גידול אוכלוסין והידלדלות משאבים,
אנחנו תלויים/ות בחדשנות ובטכנולוגיות חדשות .בתחום זה יכולים/ות נשות ואנשי
מקצוע מישראל ומגרמניה שחושבים/ות מחוץ לקופסה ,לתרום תרומה משמעותית.
בתחום הפעילות חדשנות וטכנולוגיה פורום העתיד מקדם פרויקטים גרמניים-ישראליים,
המפתחים ביחד רעיונות ותהליכי יישום שתורמים לחשיבה ולעשייה בנות-קיימא.
משמחים במיוחד הם פרויקטים אשר עוסקים בהיבטים שונים של הנושאים הבאים:
• תמורות אקלים
• שמירה על הסביבה וחינוך סביבתי
• פיתוח אורבני וחקלאי
• ניידוּ ת
• דיור בר-השגה

"רב תודות על המסר ועל הטיפול בפרויקט .זה היה תהליך יוצא מן הכלל
ומרגש מאוד! אנו מקווים להמשיך ולבנות מעל בסיס זה של מפגשים
רב1תרבותיים ברמות שונות אל עתיד/צוקונפט משותף".
.
אינטרסקס–טיפול–מודעות
מנהלות ומנהלי הפרויקט

© קרן פורום העתיד  /מתוך פרויקט
"Bau Now״ באוהאוס היום בגרמניה ובישראל
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חדשנות וטכנולוגיה

בשנת  2019קודמו הפרויקטימ הבאימ מתחומ
הפעילות הזה:
(2020—2018) 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 הוצגו והונגשו לציבור הרחב בכנס re:publica
במאי  2019ובפסטיבל אוטופיה בדצמבר.

משתתפות/ימ

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

בשיתופ עמ

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

דגשימ

אירועים ציבוריים במסגרת פסטיבל אוטופיה בתל אביב
הצגת תוצאות הפרויקט במסגרת  re:publicaבברלין

© אורי אביב
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חדשנות וטכנולוגיה

© ג’רלדין דה בסטיון

טכנולוגיות עיצוב חדשניות לקידומ שינוי חברתי
)(2019—2018
גרפיקאיות/ימ צעירות/ימ מעצבות/ימ קמפיינימ חברתיימ

רק לעתים רחוקות יש בידי ארגונים הפועלים למען החברה האזרחית את האמצעים
הפיננסיים כדי להעביר את המסר שלהם לציבור .במסגרת הפרויקט הזה נפגשו
גרפיקאיות/ים מגרמניה ומישראל במטרה ללמוד מכישורי הצד השני ולעצב ביחד
קמפיינים ויזואליים אפקטיביים עבור ארגונים לא ממשלתיים מקומיים .הפרויקט ִאפשר
לארגונים לא ממשלתיים נבחרים ללמוד ביחד עם האמניות/ים המשתתפות/ים כלים
לתקשורת פוליטית בערוצי מדיה עכשוויים ולתכנן קמפיינים בנוגע לאתגרים אקטואליים.
בסדנאות ,שבחלקן היו פתוחות למתעניינות/ים מן החוץ ,עסקו המשתתפות/ים בנושאים
כגון שמירה על הסביבה ,הזדמנויות בחינוך ,מעורבות בחברה ומאבק בגזענות ,וכן עיצבו
פוסטרים ורעיונות לקמפיינים.

משתתפות/ימ

 12מעצבות/ים גרפיים
נציגות/ים של ארגונים לא ממשלתיים מקומיים
ומתעניינים/ות אחרים/ות

בשיתופ עמ

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

דגשימ

הצגה פומבית של תוצאות הפרויקט בנושא
"להאבק בגזענות" בתל אביב
סדנה פתוחה למתעניינים/ות בברלין
הוצאה לפועל של קמפיינים למען שינוי חברתי

חדשנות וטכנולוגיה
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לרגל יובל המאה לתנועת הבאוהאוס ,החל בשנת  ,2019מימן וקידם פורום העתיד שני
פרויקטים שעסקו בנושא הבאוהאוס מהיבטים שונים.

 — BauNowבאוהאו :היומ בגרמניה ובישראל
)(2019—2018
לגלות מחדש את הא0תטיקה והערכימ של הבאוהאו0

לרגל יובל המאה לייסוד בית הספר הממלכתי ״באוהאוס״ בוויימאר הפגיש הפרויקט
חוקרות וחוקרי עיצוב במטרה להאיר את רעיונות היסוד של הבאוהאוס מנקודת המבט
של ימינו וליצור תערוכה משותפת.
בבסיסו של הפרויקט עמדו שתי סדנאות ,שבהן עבדו הסטודנטיות והסטודנטים
בקבוצות בילטרליות ובחנו רעיונות באוהאוס בהתייחס לשלושה תחומים :אסתטיקה,
טכנולוגיה ושאלות חברתיות .לצד הסדנאות בישראל ובגרמניה התקיים בין המשתתפות
והמשתתפים גם שיתוף פעולה באמצעים וירטואליים .תשומת לב מיוחדת ניתנה
לרלוונטיות של הערכים הנבחנים לאתגרים אקטואליים .המשתתפות והמשתתפים –
בעלי מומחיות בתחומים שונים ,כגון :עיצוב מוצר ,ארכיטקטורה ,אמצעי תקשורת
אינטראקטיביים ,טקסטיל וגרפיקה – שרטטו ביחד תוכניות ,אובייקטים וטקסטים,
שהוצגו 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

בשיתופ עמ

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

דגשימ

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

ב' זה באוהאו ,:ת' — תל אביב )(2019—2018
בחינה קולנועית של תולדות הבאוהאו 0ושל הרעיונ שמאחוריו

לרגל מאה שנים לבאוהאוס התקיימו 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 צילמו 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 ערכו מחקר וצילמו כל אחד בארץ האחרת
בתמיכת צוותי קולנוע מקומיים .בפרויקט היו מעורבים גם סטודנטים וסטודנטיות מבית
הספר הגבוה למוזיקה ע״ש פרנץ ליסט בוויימאר ,אשר הלחינו את המוזיקה לסרטים.
ארבעת סרטי התעודה שנוצרו צורפו לבסוף לכדי סרט מסאי באורך מלא ,אשר הוקרן
בישראל ובגרמניה ,בפסטיבלי קולנוע בינלאומיים ובתערוכות באוהאוס.

משתתפות/ימ

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

בשיתופ עמ

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

דגשימ

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
התדמית ההדדית של גרמניה וישראל ,סוגי התקשורת וצורות הביטוי התרבותי בשתי
הארצות השתנו בקצב מסחרר בשנים האחרונות .האפשרויות הטכנולוגיות החדשות
מכילות פוטנציאל לפתיחות חברתית ,אך בה בעת טמונה בהן גם סכנה להדרה מכוונת
ולמניפולציה .באמצעות תוכניות חילופים סביב הדומה והשונה יכולים פרויקטים של
שיתוף פעולה גרמני-ישראלי לתרום תרומה חשובה לדיון על מבנים של השתייכות
קבוצתית וייחוסים של זהויות.
בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת פורום העתיד מקדם ומממן פרויקטים גרמניים-
ישראליים אשר פועלים למען חיזוק חברות פלורליסטיות ולמען תרבות תקשורת שקופה
ואנושית .משמחים במיוחד הם פרויקטים אשר עוסקים בהיבטים שונים של הנושאים
הבאים:
• תרבויות אינטרנט ,רשתות חברתיות ומגמות במדיה
• פתיחות ורבגוניות של החברה
• צדק חברתי
• צדק מגדרי
• הכלה

“הם ציינו כמה משמעותי היה בשבילם לפגוש אנשים אחרים ][...
אחת מהם ,נכדה לניצולי שואה ,אמרה שהיא אף פעם לא האמינה
שהיא תדבר עם גרמני אי1פעם ,וכעת יש לה חברים גרמניים עימם
תשמור על קשר!" מנהלת פרויקט שיקום תעסוקתי

© קרן פורום העתיד  /מתוך פרויקט
ב׳ זה באוהאוס ,ת׳ – תל אביב
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תרבויות ותקשורת

בשנת  2019קודמ הפרויקט הבא מתחומ
הפעילות הזה:
שיקומ תע:וקתי — תוכנית חילופימ בינ-תרבותית
)(2020—2019
שיתופ של בני אדמ בעלי נכויות נפשיות

אינטגרציה חברתית של כל בני האדם היא אחד האתגרים המרכזיים בחברות דמוקרטיות,
ונודעת לה חשיבות גדולה גם בישראל וגם בגרמניה .לפתרונות תעסוקתיים המאפשרים
לבעלי נכות נפשית לקחת חלק בשוק העבודה יש השפעות חיוביות להפליא גם עליהם
וגם על החברה.
אלו מודלים תיאורטיים ומעשיים מתחום השיקום התעסוקתי יכולים לתמוך בשילובם של
בעלי נכויות נפשיות בשוק העבודה? אלו גישות חדשניות קיימות בתחום הזה? כיצד
אפשר לשפר את מתן השירותים לבני אדם עם נכות נפשית? וכיצד יכולים בני האדם
האלה להביא לשינויים במערכת השירותים ולהיות חלק מתהליכי קבלת ההחלטות?
בשאלות אלו ורבות אחרות דנים במסגרת תוכנית החילופים הבין-תרבותית עובדות/י
סדנאות עם בעלי נכויות נפשיות וכן נשות ואנשי צוות משני ארגונים – אחד מישראל
ואחד מגרמניה.

משתתפות/ימ

 14מקבלות ומקבלי שירות ועובדות ועובדים ממוסדות לשיקום

בשיתופ עמ

עמותת שכולו טוב
 ,gpeהחברה למוסדות פסיכו-סוציאליים

דגשימ

תוכנית חילופים בין נשות ואנשי מקצוע ועובדות/י
סדנאות משתי הארצות
שיתוף בעלי נכות נפשית בעיצוב מרחב העבודה שלהם
פיתוח מודלים המבוססים על Best Practices
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תרבויות ותקשורת

© קרן פורום העתיד  /פרויקט FUTURE/S

תרבויות ותקשורת
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מעבדות העתיד

החל משנת  2017תומך פורום העתיד באמצעות ״מעבדות העתיד״ שלו ביוזמות
גרמניות-ישראליות כבר בשלבי התכנון שלהן .בקשה לתמיכה כספית לפיתוח פרויקטים
בגובה מקסימלי של  2,000אירו יכולים/ות להגיש ופעילים/ות צעירים/ות המעוניינים/
ות לפתח רעיון לכדי פרויקט בשל .כדי לאפשר פגישות תכנון בישראל או בגרמניה
נותן הפורום סיוע כספי לכיסוי עלויות נסיעה והוצאות אחרות הנדרשות בשלב פיתוח
הפרויקט.

בשנת  2019התקיימו מעבדות העתיד הבאות:
חיזוק חברות רב-אתניות

במעבדת העתיד הזאת נערכה השוואה בין גרמניה לישראל כחברות מהגרים .מתוך
כך פותח רעיון לתוכנית ארוכת טווח לשמירה ולחיזוק מבנים דמוקרטיים של החברה
האזרחית ,רעיון שניתן ליישמו בשתי החברות המתפתחות מבחינת הריבוי האתני שלהן.
נוסף על כך ,ארגנו המשתתפים/ות רב-שיח במרכז משה דיין של אוניברסיטת תל אביב
בנושא ״אזרחות ,אתניוּ ת וזהוּ ת :טורקים בגרמניה ,פלסטינים בישראל״.

 PEER ALLIANCEבגרמניה ובישראל

מטרת מעבדת העתיד הזאת הייתה לפתח תוכנית  Peer Trainingלצעירות/ים הפעילות/
ים בתחום החינוך החוץ-בית-ספרי .תוכנית ההכשרה אמורה לפעול נגד פילוגים חברתיים
והתפתחויות לאומניות ,לחזק עקרונות פלורליסטיים ודמוקרטיים וליצור מודעות חיובית
בנוגע לרב-גוניות.

MAKING ONESELF HEARD IN SOCIETY

המשתתפות/ים במעבדת העתיד הזאת פיתחו קונספט תקשורתי ,שיכול לסייע לאנשים
בעלי דעות שונות וצורות חיים שונות להשמיע את קולם ובה בעת להתמודד בסובלנות
ובקבלה עם עמדות שונות ומנוגדות .ההוצאה לפועל של הרעיון נוסתה במבחן הרצה
ראשוני .המטרה היא לפעול נגד הפילוג והקיטוב ההולכים וגדלים בשיח הציבורי בשתי
הארצות.
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מעבדות העתיד

© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ

חינוכ מכליל :פרויקטימ גרמניימ-ישראליימ לחילופינ

במעבדת העתיד הזאת עסקו נשות ואנשי מקצוע מהמכון לחינוך מכליל בעיר קיל ומבית
איזי שפירא בישראל בשאלה ,כיצד ניתן לשפר את מעורבותם של בעלי נכות בגרמניה
ובישראל על ידי הכשרתם להיות מדריכות/ים .מתוך המעבדה אמורים לצמוח פרויקטים
ארוכי-טווח של חילופים.

בית :פר נודד לקולנוע

במפגש בן יומיים של מעבדת העתיד בברלין פיתחו המשתתפות/ים קונספט לבית ספר
נודד לקולנוע גרמני-ישראלי על סמך )מפעל( חיי )הנדודים( של יוצר הקולנוע פטר
ליליינטל .על פי העיקרון של בעלי המלאכה הנודדים יקבלו צעירות/ים וכן חוקרות/ים
מתחומים שונים מקומות לימוד והכשרה במשך שנה .הם/ן נודדים/ות או נוסעים/ות
בשטח בין סדנאות מודולריות .לבסוף יסוכמו החוויות באוניברסיטת קיץ.

לחזק שותפויות – לעצב ביחד את העתיד

ארגוני גג של עבודה עם בנות ובני נוער ומכללות מסקסוניה וכן מכללת ספיר מישראל
פיתחו קונספט לחיזוק פעילויות של חילופי רעיונות בין הארגונים המשתתפים ולפיתוח
שותפויות בילטרליות ארוכות טווח .מבחינת התוכן התמקדו הארגונים במניעת הקצנה
ובהנחלת התכנים בשדות אקדמיים ,סוציאל-פוליטיים ,ובתחומי המדיניות כלפי נוער
והעבודה הסוציאלית .חילופים תיאורטיים ומעשיים וכן תוכניות העשרה יכשירו את
החניכות/ים בתחומי המדיניות החברתית והעבודה עם בנות ובני נוער לקיים תהליכי
שינוי המחזקים את הדמוקרטיה ולהנחיל אותם לבנות/י נוער ולצעירות/ים.

מעבדות העתיד
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:קירה כללית של מימונ הפרויקטימ
שלנו בשנת 2019
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מקדמת ומממנת פרויקטים בילטרליים בשלושה
תחומי פעילות שונים ,וכן פיתוח יוזמות חדשות במסגרת מעבדות העתיד שלנו.

מ:פר התמיכות הפעילות בשנת  2019לפי תחומי מימונ
פוליטיקה וחברה
חדשנות וטכנולוגיה
תרבויות ותקשורת
מעבדות עתיד
0

1

בקשות למימון

86

פרויקטים שהתחילו

3

פרויקטים ממשיכים משנים קודמות

7

מעבדות עתיד

7

2

3

4

5

6

כ:פי תמיכה של כל הפרויקטימ בשנת  2019לפי תחומי פעילות:

מעבדות העתיד
פוליטיקה וחברה

6%34%

13%

חדשנות וטכנולוגיה
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מימון

%
7
4

תרבויות ותקשורת
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פרויקטימ בשנת ) 2019ממשיכימ וחדשימ(
שם הפרויקט

סיום
הפרויקט

תחילת
הפרויקט

תחום פעילות  1פוליטיקה וחברה
נקודות מבט גרמניות וישראליות על ״נוכחות ציבורית״

01. 06. 2017

30. 04. 2019

״עניין למשא ומתן״ .תערוכת פוסטרים

01. 03. 2018

01. 08. 2019

אינטרסקס-טיפול-מודע וּת – בניית גשרים בין מטפלות/ים,
לאינטרסקסואלים/ות ומשפחותיהם/ן

01. 05. 2018

01. 08. 2019

חינוך ליזמות בשכונות מצוקה

15. 08. 2019

14. 08. 2020

תחום פעילות  2חדשנות וטכנולוגיה
 – 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

FUTURE/S

01. 10. 2018

31. 01. 2020

תחום פעילות  3תרבויות ותקשורת
שיקום תעסוקתי – תוכנית חילופים בין-תרבותית

01. 06. 2019

15. 01. 2020

זהויות בהגירה הפוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו

01. 03. 2020

31. 03. 2021

מעבדות העתיד
Strengthening multiethnic societies

25. 11. 2018

31. 03. 2019

Peer Alliance in Germany and in Israel

29. 01. 2019

31. 01. 2019

Making Oneself Heard in Society

28. 02. 2019

01. 03. 2019

חינוך מכליל – פרויקטים גרמניים-ישראליים לחילופים

05. 11. 2019

07. 11. 2019

בית ספר נודד לקולנוע

20. 05. 2019

21. 05. 2019

לחזק שותפויות – לעצב ביחד את העתיד

01. 09. 2019

30.10. 2019

01. 02. 2020

30.04. 2020

Migrant and refugee children and youth between
policy and practice

מימון
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רשת העתיד גרמניה-ישראל
"מאז השקת רשת העתיד גרמניה1ישראל בכנס בשפיים ב ,20181המשימה שלנו
הייתה לפתח כלים ותשתיות שיאפשרו לה לגדול ולשגשג 2019 .הוקדשה ליצירת
אפיקי פעולה חדשים לרשת ,אונליין ואופליין .על בסיס יסודות חזקים אלה תוכל
הרשת שלנו להמשיך לצמוח ולהתרחב ,בדרכה להיות הלב הפועם של שיתופי
הפעולה בין גרמניה לישראל ,בדגש על החברה האזרחית בשתי הארצות".
טל אלון © קרן פורום העתיד  /אולף קונמן

"כשרציתי להקים את הפרויקט הגרמני1ישראלי הראשון שלי ב,20031
לא היה לי מושג למי לפנות .אחרי שצברתי ניסיון ,אני רוצה לתמוך
באנשים עם מוטיבציה ליצירת שיתופי פעולה גרמניים1ישראליים".
אחת ה Matchmakers-שלנו על המוטיבציה שלה להצטרף לרשת העתיד

:וכני שינוי של רשת העתיד:

הMATCHMAKRES-

שלנו

החל מ 2019-אנחנו מזמינים פעמיים בשנה ,פעם בגרמניה ופעם בישראל ,אנשי ונשות

מקצוע כמו גם מומחות/ים מתחומים שונים ,אקטיביסטים/ות ,להפוך לMatchmakers-

)"שדכניות/ים"( של רשת העתיד גרמניה-ישראל.

אם הרשת היא לב פועם ,הרי שה Matchmakers-הן/הם העורקים הראשיים ,הן
מבחינת ניסיון מקצועי ,ידע ורשתות קשרים ,והן מבחינת הנכונות והמוכנות לשתף בכל
אלה ,ובדרך זו לסייע לאחרות/ים ליצור קשרים פוריים בשתי המדינות.
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רשת העתיד

© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ
סמינר ה Matchmakers -הראשון ,גרמניה 2019

:מינר ה Matchmakers-הראשונ :יוני  2019בברלינ
עשרים ה Matchmakers-הראשונים/ות של רשת העתיד גרמניה-ישראל הוסמכו
בסמינר חד-יומי שהתקיים בברלין באמצע יוני .2019
הקבוצה נבחרה מתוך עשרות רבות של מועמדויות שקיבלנו ,והורכבה מישראליות/ים
וגרמניות/ים מרקעים ומתחומים מגוונים בחינוך ,יזמות חברתית ,אמנות ותרבות ,פוליטיקה
וחברה ,מדיה וכלכלה.
מלבד הזדמנות להיכרות הדדית ,הסמינר הוקדש לנושאים רלוונטיים שונים :מה מייצר
שותפות אפקטיבית? איך מתגברים על פערים תרבותיים? מהן השיטות הטובות ביותר
לפנות לקרנות? איך לקבל תשומת לב בעידן המדיה החברתית? בנוסף ,הMatchmakers-
קיבלו מידע על הכלים וההטבות שהקרן מציעה כדי לתמוך בפעילויות שלהם/ן.
במסגרת ההכנות המוקדמות לסמינר ,ה Matchmakers-התבקשו לשלוח לנו סרטוני
וידאו קצרים שבהם השיבו על שאלות שונות שקשורות לפערים תרבותיים אפשריים בין
גרמניה לישראל .מעבר לשימוש הפנימי המוצלח שעשינו בסרטונים במהלך הסמינר,
שמחנו לפרסם לאחר מכן גם גרסה ערוכה קצרה תחת הכותרת "הרוטב הסודי של
שיתוף פעולה גרמני-ישראלי מוצלח" )ניתן לצפות בסרטון באתר ובעמוד הפייסבוק
שלנו(.

רשת העתיד
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סמינר ה Matchmakers -הראשון ,גרמניה 2019

רשת העתיד
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:מינר ה Matchmakers-הראשונ בישראל:
רמת-גנ ,נובמבר 2019
סמינר ה Matchmakers-הראשון שלנו בישראל )והשני בכלל( התקיים בסוף נובמבר
.2019

"אני ממש מצפה להמשיך להיות בקשר ומודה מקרב לב על היום
מעורר ההשראה הזה .זה היה מרענן ומעניין ועזבתי עם הרבה סקרנות
ומחשבות על איך לשתף פעולה ".משתתפת בסמינר ה Matchmakers-השני
גם הפעם הייתה לנו הפריבילגיה לבחור מתוך מועמדויות רבות קבוצה מרתקת של
פעילות ופעילים חברתיים ונשות ואנשי מקצוע מרקעים ומתחומים מגוונים.

תחומי ההתמחות העיקריים של ה Matchmakers1שלנו:
חדשנות וטכנולוגיה

7

יזמות חברתית

תרבות ואומנות

11

5

3

2

7

מדעים

פוליטיקה וחברה

כלכלה

חינוך

1
1
תקשורת

שמחנו לקיים את הסמינר בבית אנוש ,העמותה הישראלית לבריאות הנפש ,כך שעלויות
האירוע הושקעו חזרה במיזם חברתי.
לאור המחויבות שלנו ליעדי האו"ם לפיתוח בן-קיימא ) ,(SDGsהיה זה אירוע ראשון של
פורום העתיד בישראל שהיה נטול כלים חד-פעמיים.

מה הסיכוי שתמליץ לחברות/ים ועמיתות/ים להגיש מועמדות לאחד מסמינרי
ה Matchmakers1הבאים שלנו:
מספר משתתפים

20
15
10
5

סיכוי נמוך מאוד

0

1

2

3

4

5

סיכוי גבוה מאוד

© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
סמינר ה ,Matchmakers -ישראל 2019
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© קרן פורום העתיד  /נירית ביאלר

הרחבת הרשת :אירועי נטוורקינג שמאורגנימ על-ידי

MATCHMAKERS

פורום העתיד תומך בפעילויות של ה Matchmakers-בדרכים שונות .אחד הכלים
המוצעים הוא האפשרות לקבל מענק של עד  500אירו לצורך ארגון אירועי נטוורקינג
קטנים/מקומיים .על מנת לקבל את המענק ,האירוע צריך לעמוד בקריטריונים שהוגדרו
מראש ולהיות רלוונטי הן מבחינת הנושא והן מבחינת פרופיל המשתתפות/ים.

"במהלך ההכנות לאירוע הנטוורקינג התוודעתי להרבה אנשים נהדרים
שפועלים כדי לאפשר עתיד טוב יותר לפליטות ולפליטים מאפריקה
בגרמניה ובישראל ,ואני כבר חושבת על ארגון אירוע המשך".
ה Matchmaker-נירית ביאלר ,שארגנה אירוע נטוורקינג בברלין באמצעות מענק של הקרן

ה Matchmaker-הראשונה להרים את הכפפה ולארגן אירוע נטוורקינג מרשים באמצעות
המענק הייתה נירית ביאלר .האירוע בברלין כלל הקרנה של סרט תיעודי על גן של ילדי/
ות פליטים/ות בתל אביב ,ולאחריו התקיים פאנל מרתק בהשתתפות אקטיביסטיות/
ים משתי הארצות .מלבד החיבור בין אנשי ונשות המקצוע שהיו על הבמה ,האירוע
היה פתוח לקהל הרחב והגיעו אליו משתתפות/ים מגרמניה ,מישראל וממדינות נוספות,
חלקם כבר הצטרפו לרשת העתיד ,ואחרים נחשפו לקיומה בזכות האירוע.
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רשת העתיד

התשתית הדיגיטלית של רשת העתיד:
שת"פ עמ ה:טארט-אפ הישראלי

CLIQUE

אחת המטרות של הקמת רשת העתיד כענף פעילות משמעותי של הקרן היא להרחיב
את האפשרויות של אנשים/נשים וארגונים למצוא שותפויות מתאימות .לצורך כך השקנו
ביוני  ,2019בשיתוף פעולה עם הסטארט-אפ הישראלי  ,Cliqueאת הקהילה הדיגיטלית
של הרשת ,שפתוחה בפני כל המתעניינים/ות בשותפויות מקצועיות גרמניה-ישראל.
זו אינה "עוד רשת חברתית" ,אלא כלי מקצועי שמותאם במיוחד לצרכי הרשת
שלנו ,כך שאפשר למשל לחפש שותפות/ים אפשריים/ות לפי "כוחות העל" שלהם
) ,(Superpowersולהיעזר בקהילה כדי לקשור קשרים לאנשים/נשים מהתחומים
הנכונים או לקבל מידע מועיל.
אנחנו רק בתחילת הדרך ,אבל עם הזמן הפלטפורמה מתפתחת לבסיס נתונים יחיד
במינו עבור כל המבקשות/ים לעצב באופן אקטיבי את שיתופי הפעולה המקצועיים בין
גרמניה לישראל.

© קרן פורום העתיד Clique /
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תוכנית מענקי מחקר ע"ש :ילקה טמפל
"תוכנית מענקי המחקר ע"ש סילקה טמפל מזמינה מומחות ומומחים מגרמניה
ומישראל לעסוק בנושאים אקטואליים של מדיניות פנים וחוץ בשתי הארצות
ולפרסם את תוצאות המחקרים .בנאמנות לדרכה של האישה שעל שמה התוכנית,
ברצוננו להפגין סקרנות ופיקחות בבואנו לדון ,לשאול ,לחשוב מחוץ לקופסא,
להרחיב את תחומי המחשבה שלנו ולנקוט עמדה ".תרזה שפר © צילום פרטי

"כוחה של הדמוקרטיה הוא בהיותה לא מושלמת  1אבל זוהי גם חולשתה,
כאשר מופיעה עייפות נוכח המאמצים לבנות קונצנזוס ולהתקרב אל מה
שהוא תמיד 'רק' מניח את הדעת ,אך לעולם לא מוצלח לגמרי ".סילקה טמפל

באוקטובר  2017נהרגה חברת חבר הנאמנים שלנו ד״ר סילקה טמפל ,שליוותה 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 ,סופרת ועורכת ראשית של כתב העת ״מדיניות בינלאומית״
היוצא לאור על ידי המועצה הגרמנית למדיניות חוץ.
לזכרה של סילקה טמפל ייסד חבר הנאמנים בשנת  2018את תוכנית מענקי המחקר
ע״ש סילקה טמפל .במסגרת התוכנית מעניקה הקרן מדי שנה מלגות מחקר למומחות/
ים צעירות/ים ,אשר חוקרות/ים נושאים בתחומי מדעי המדינה ומדעי החברה ,הרלוונטיים
בישראל ובגרמניה.
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© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ
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שנה ראשונה — מזרח-אירופה
בשנה הראשונה הוקדשה תוכנית מענקי המחקר לנושא ״קהילות דוברות רוסית בגרמניה
ובישראל :יחסיהן לרוסיה וחשיבותן בשתי הארצות״ ,ואורגנה בשיתוף פעולה עם החברה
הגרמנית לחקר מזרח-אירופה ,המועצה הגרמנית למדיניות חוץ והמרכז למודרניות
ליברלית.
סופה של ברית המועצות היה ראשיתה של תנועת הגירה גדולה .יותר ממיליון איש עזבו
את ברית המועצות לישראל ,יותר משני מיליון קיבלו אזרחות גרמנית ,וכמעט 250,000
מהגרות ומהגרים שהיו רשומים כיהודים קיבלו מעמד קבע בגרמניה .כיצד השתלבו בשתי
החברות ובאלו דרכים הם מעצבים את ההתפתחויות הפוליטיות ,החברתיות והתרבותיות
בישראל ובגרמניה כיום?
 5עמיתות/י מחקר עסקו בשאלות אלו ואחרות.

Gefördert
durch die

מענקי מחקר
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עמיתות ועמיתימ
השנה הראשונה של תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל עסקה בשאלות בנוגע
לסיווג הזר וסיווג עצמי ,זהו)יו(ת ושייכו)יו(ת בין גרמניה ,ישראל ומדינות ברית המועצות
לשעבר.
העמיתות/ים שלנו עסקו במערכת הנושאים הזאת מנקודות מבט שונות ובעזרת ידע
מקצועי מתחומים שונים .מגוון נושאי המחקר שלהם/ן ,הביוגרפיות שלהם/ן וגישות
העבודה שלהם/ן הוא דוגמה לגרעין תוכנית מענקי המחקר שלנו :היכולת לשאת סתירות
ולהימצא בו-זמנית בכמה מישורי התייחסות – ולראות עצמך כמי שיצא/ה נשכר/ת מן
הפתיחות הזאת.

עמיתות ועמיתי המחקר שלנו לשנת :2019

סרגיי גורביץ' :״כותבות וכותבים דוברי רוסית בגרמניה ובישראל:
שיקוף ועיצוב של סביבה סוציו-תרבותית״

״הבניית שייכות של מהגרות גרמניות-אתניות צעירות
רבקה האןְ :
מרוסיה"

ד"ר יורי נסטרקו :״השפעתן של השייכות האתנית/תרבותית ושל
זו הדתית ,כפי שהן נחוות באופן סובייקטיבי ,על הרגשת הרווחה
הכללית של מהגרות/ים יהודים/ות בגרמניה ובישראל״

יונה רוק :״גרמניו ת ,יהודיוּ ת ורוסיוּ ת תחת משא-ומתן בעידן של
גבולות חברתיים משתנים :מחקר על עיצוב זהות בקרב גרמנים-
אתניים מרוסיה ,יהודים-רוסים ורוסים-אתניים בברלין״

ליזה רוזובסקי :״הגירה  :2.0מה מושך ישראלים צעירים דוברי
רוסית לברלין?״
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כנ" :תפוצות דוברות רו:ית בגרמניה ובישראל"
השנה הראשונה של תוכנית עמיתות ועמיתי המחקר הסתיימה בכנס בברלין בתאריכים
 4ו 5-בנובמבר  2019בתמיכת הסוכנות הגרמנית לחינוך פוליטי )Bundeszentrale für
.(politische Bildung
תחת הכותרת ״תפוצות דוברות רוסית בגרמניה ובישראל״ דנו משתתפות/ים רמי דרג
מישראל ,מרוסיה ומגרמניה בנושאים שונים הקשורים למהגרות/ים דוברי/ות רוסית בשתי
הארצות – החל בספרות ,דרך השתתפות פוליטית ונראוּ ת בכלי התקשורת ועד מדיניות
ביטחון.
עם המשתתפות/ים נמנו בין היתר :פולינה ארונסון ,מקס צ'ולק ,נלי אליאס ,אולגה
גריאזנובה ,אלכסנדר איליצ'בסקי ,האנס יואס ,אכים גרס ,מריה קניאזאבה ,ג'וליה לרנר,
המזכיר המדיני אנדריאס מיכאליס ,יניס פאנאגיוטידיס ,רופרכט פולנץ ,קתרינה ראאבה,
לאריסה רמניק ושמעון שטיין.
תוצאות המחקרים של עמיתות ועמיתי התוכנית ע״ש סילקה טמפל פורסמו בכתב העת
 Osteuropaיחד עם מאמרים נוספים מאת מומחות/ים רבים/ות .הכרך מכיל בסה״כ 27
מאמרים ושתי מפות ב 448-עמודים.

שנה שנייה — יח:ימ טרנ-:אטלנטיימ
תחת חסותו של זיגמר גבריאל ,שר החוץ לשעבר של גרמניה ויו"ר הגשר האטלנטי,
תתמקד השנה השנייה של תוכנית עמיתות ועמיתי המחקר ע״ש סילקה טמפל )(2020
בנושא ״ישראל וגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב :נרטיבים לאומיים ,זהויות ומדיניות
חוץ״ .השותפים שלנו הם הוועד היהודי האמריקני ) ,(AJCרשת המנהיגות האירופאית
) ,(ELNETהמגזין ״פוליטיקה בינלאומית״ ) (IPוארגון נשים בביטחון הבינלאומי ).(WIIS

© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ
כנס 4 ,בנובמבר 2019
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פר :שמעונ פר:
"בשיתוף עם משרד החוץ הגרמני אנו מציינים לשבח החל משנת  2017מדי שנה
צעירות/ים ,אשר תורמות/ים תרומה משמעותית בגרמניה ובישראל לחברות שלנו.
פרס שמעון פרס ניתן כאות הערכה למעורבות ,לשיתוף פעולה ולתקווה .שמחה
גדולה היא בשבילנו לקבל מדי שנה מועמדויות נפלאות רבות כל כך  1דבר שמעמיד
את חבר השופטים בפני משימה קשה ".מייקה הראל © קרן פורום העתיד  /מור ארקדיר

ביוזמת שר החוץ של גרמניה דאז ונשיא גרמניה כיום ד״ר פרנק-ולטר שטיינמאייר
מעניק פורום העתיד מדי שנה את פרס שמעון פרס ,מיסודו של משרד החוץ הגרמני.
בהענקת הפרס אנחנו מחברים בין זכרו של שמעון פרס ) (2016–1923ובין ציון לשבח
של צעירות/ים אשר הלכו בדרכו ופעלו למען החברות שלנו ולמען יחסי גרמניה-ישראל.

"...תודה רבה רבה ,התרשמתי והתרגשתי מאוד מהנאומים מצדכם
ומן הנואמות והנואמים האחרים/ות :מילים ברורות ועמדות ברורות,
ובה בעת מודעות רחבה ,שלום ואנושיות רחבים ומובנים לכל אדם,
נחישות וגם קבלת אחריות ביישום הפיוס ההדדי  1זה היה טקס
הענקת פרס שאין כדוגמתו!" חתן פרס :יותר מדמוקרטיה אחת

שר החוצ של גרמניה הייקו מא :מעניק את פר :שמעונ פר :לשנת 2019
ב 15-בספטמבר  2019התקיים בברלין זו הפעם השלישית טקס הענקת פרס שמעון
פרס בנוכחות משפחת פרס .שר החוץ של גרמניה ,הייקו מאס ,העניק את הפרס לשני
שיתופי פעולה ישראליים-גרמנייםProfessional Exchange: Understanding and" :
 "Responsibilitiesשל העמותה למרכזי פנאי לנוער בסקסוניה ומכללת ספיר משדרות;
ו״יותר מדמוקרטיה אחת״ של מדרשת אדם לדמוקרטיה ולשלום מירושלים בשיתוף
פעולה עם האקדמיה להנהגה וליכולות מהמרכז למחקר פוליטי יישומי ,אוניברסיטת
לודוויג מקסימיליאן במינכן ).(CAP
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© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ
חלוקת פרס שמעון פרס ,ברלין 2019

כ 350-אורחים/ות נאספו בבית העירייה של ברלין ונכחו בטקס הענקת הפרס; את פני
האורחים קידם בברכה ד״ר קלאוס לדרר ,ראש עיריית ברלין .למוזיקה דאגו ד״ר יונתן
פרס ,בנו של שמעון פרס ,ולהקתו ״יוני פרס & זמן לשלום״ .בעברית ,ערבית וגרמנית
הם הנעימו את הערב ועוררו את כולם/ן לשיר ביחד.
טקס הענקת הפרס התקיים ביום הדמוקרטיה הבינלאומי .ד״ר תמרה אור ,מנכ״לית
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל ,חלקה כבוד לעבודתם/ן החשובה והחלוצית של כלות
וחתני הפרס ופנתה אל הנוכחים/ות :״כעת עלינו לפעול יחדיו למען הדבר שאחרים מסרו
למענו הרבה כל כך ולעתים אף הכול [...] .כעת הדבר תלוי בנו :מה שכל אחת ואחד
מאיתנו וכולנו ביחד נביא לעולם – זה מה שיהיה בעולם״.
מיקה אלמוג ,עיתונאית ,סופרת ונכדתו של שמעון פרס ,ייצגה את משפחת פרס בטקס.
היא הודתה לכלות ולחתני הפרס על מעורבותם/ן למען ערכים דמוקרטיים ועל ההכרה
וההמשכיות שנוצרות לעבודתו של סבה באמצעות הפרויקטים שלהם/ן.
בנאומו הזכיר שר החוץ של גרמניה מאס את אמרתו של שמעון פרס ,שהעתיד שייך
לאמיצים .הוא הודה לכלות ולחתני הפרס על פועלם/ן נגד הדרה ולמען דמוקרטיה ועודד
אותם/ן להשמיע את קולם/ן בעקביות ובהתמדה נגד אנטישמיות ולמען חיים בשלום וללא
דעות קדומות.

פרס שמעון פרס
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חבר השופטימ )(2019—2017
כלות וחתני הפרס נבחרים/ות על ידי חבר שופטים בעל שיעור קומה שמתמנה למשך
שלוש שנים.
• מוחמד דראושה ,מנהל המרכז לשוויון וחברה משותפת גבעת חביבה
• קאי דיקמן ,סופר ,מו״ל ועורך ראשי לשעבר של העיתון ״בילד״
• פרופ' ד"ר ענת פיינברג ,פרופסורית לספרות עברית ויהודית בבית הספר
הגבוה ללימודי יהדות בהיידלברג
• שרה פון שוורצה ,שחקנית ובימאית תיאטרון ,חברת האנסמבל של תיאטרון הקאמרי
• ד"ר ד"ר הרמן סימון ,יו״ר חבר הנאמנים של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
• נדב תמיר ,מנהל התחום הבינלאומי והקשרים עם הממשלות בחברת פרס ושות׳
ייעוץ בינלאומי ובמרכז פרס לשלום ולחדשנות
• יוטה ודובן ,מנכ״לית ארגון אות הכפרה והשלום )(ASF
ישיבת חבר השופטים התקיימה ב 16-ביוני בברלין והונחתה בידי ד״ר תמרה אור.

חבר השופטימ )(2022—2020
עם הענקת פרס שמעון פרס לשנת  2019הסתיימה תקופת הכהונה של חבר
השופטים שלנו ,שנבחר על ידי משרד החוץ הגרמני למשך שלוש שנים .אנחנו מודים
לכל השופטות/ים על פועלם/ן – ושמחות לקראת העבודה המשותפת עם חברות/י חבר
השופטים ,שיבחרו בשלוש השנים הבאות את כלות וחתני הפרס:
• כריסטיאן ברקל ,שחקן וסופר
• ד"ר אליס בראונר ,מפיקת סרטים ועיתונאית
• דרוויש הזרג'י ,ראש האגף נגד אפליה בסנאט של ברלין
• אחמד מנסור ,פסיכולוג וסופר
• ד"ר ד"ר הרמן סימון ,יו״ר חבר הנאמנים של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
• נדב תמיר ,מנהל התחום הבינלאומי והקשרים עם הממשלות בחברת פרס ושות׳
ייעוץ בינלאומי ובמרכז פרס לשלום ולחדשנות
• אנטוניה ימין ,עיתונאית ומנחה

© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ
חלוקת פרס שמעון פרס ,ברלין 2019
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כלות וחתני הפר:

״פרס שמעון פרס לשנת  2019הוענק לשני פרויקטים לשיתוף פעולה ,אשר פעלו
במסגרת פרויקטים ישראליים-גרמניים למען שלום ,דמוקרטיה וצדק .המציאויות
הפוליטיות והחברתיות בשתי הארצות קובעות את המסגרת :הסכסוך במזרח-התיכון,
תהליכי התמורה בגרמניה ,התחזקותן של תנועות אנטי-דמוקרטיות והסיכויים לחיי
שיתוף בחברות ההגירה שלנו .המציאויות הללו הן אתגרים ובד בבד הן הבסיס לחילופים
מרתקים ומרובי נקודות מבט בשני הפרויקטים שבחר חבר השופטים.״
מתוך נימוקי חבר השופטים מאת יוטה ודובן.

"בשבילנו זה היה סוף שבוע נהדר בברלין ,וכל הארגונים ששיתפו
פעולה פינו זמן על מנת לחלוק כבוד למה שהשגנו ביחד ) .(...תודה
רבה מקרב לב על הפרס ועל יצירת ההזדמנות הנפלאה לחשוב
ביחד ,לחגוג ולהגות רעיונות .הפרס הכספי יעזור להוציא לפועל
צעדים עתידיים בתחום הפעילות חילופים גרמניים1ישראליים ,זו
תמיכה נפלאה ומועילה (...) .אנחנו ממשיכים בעשייה ושומרים
על קשר!" חתן הפרסProfessional Exchange: Understanding and Responsibilities :

PROFESSIONAL EXCHANGE: UNDERSTANDING AND RESPONSIBILITIESI:
)גרמניה( ARBEITSGEMEINSCHAFT JUGENDFREIZEITSTÄTTEN SACHSEN E.V.

מכללת :פיר )ישראל(

משתתפות/י תוכנית החילופים  2018נפגשו בסקסוניה ובדרום-ישראל להשתלמות
מקצועית שעסקה בגישות לעבודה עם בנות/י נוער ,במיוחד בהקשר של רבגוניות ,מגדר,
בין-תרבותיות ,קיצוניות ודמוקרטיה .נשות/אנשי המקצוע והסטודנטיות/ים שהשתתפו
בפרויקט )AGJF Sachsen e.V., Sapir College, LAK Mobile Jugendarbeit
Sachsen e.V., LAG Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V., LAG Jungen (und Männerarbeit e.V., Evangelische Hochschule Dresdenביקרו בשתי

הארצות ביוזמות ובמוסדות מקומיים ויצרו ביחד כלים להתמודדות עם נערות/י רחוב ועם
אלימות נוער ,לקידום מעורבות )פוליטית( של צעירות/ים ולחיזוק כישורים דמוקרטיים,
וכמו כן להתמודדות עם ביוגרפיות חינוכיות שנקטעו.
במוקד תוכנית החילופים עמדו רכישת ניסיון מקצועי ולימוד משותף של מודלים להצלחה.
המשתתפות/ים פיתחו גישות להתמודדות עם ההשפעה של שינויים דינמיים בחברות
פוסטמודרניות .מלבד זאת יצרו המוסדות המשתתפים רשת הדוקה של שיתוף פעולה,
שתאפשר המשך עתידי של חילופי רעיונות מקצועיים.

52

פרס שמעון פרס

© קרן פורום העתיד  /רותי צונץ
חלוקת פרס שמעון פרס ,ברלין 2019

יותר מדמוקרטיה אחת:
מדרשת אדמ לדמוקרטיה ולשלומ )ישראל(
האקדמיה למנהיגות ולכישורימ במרכז למחקר פוליטי יישומי ,אוניבר:יטת
לודוויג מק:ימיליאנ במינכנ )גרמניה(
ספר ההדרכה המקיף ״More than One Democracy״ ,שחיברה ופרסמה בשנת
 2005מדרשת אדם בישראל בעברית ובערבית ,נערך ועובד החל משנת  2014במסגרת
שיתוף הפעולה הזה בין מדרשת אדם ובין המרכז למחקר פוליטי יישומי של אוניברסיטת
לודוויג מקסימיליאן במינכן ותורגם לגרמנית.
״יותר מדמוקרטיה אחת״ משמש בהצלחה בגרמניה ובישראל להכשרה ולסדנאות עם
קבוצות משתתפים/ות שונות .יותר מ 1,000-תלמידות/ים ומבוגרות/ים בשתי הארצות
כבר השתתפו בהשתלמויות לחינוך לדמוקרטיה .מעבר לכך מתקיימים בקביעות סדנאות
 Train-the-Trainerוכנסים במכון גוסטב שטרזמן בגרמניה ,על מנת לשמוע דיווחים על
התנסויות מיישום התוכנית בחברה הישראלית והגרמנית ולהוסיף ולשפר את התהליכים.
ספר ההדרכה ,המקיף  400עמודים ,הוא מיזוג חדשני של פילוסופיה ופסיכולוגיה,
סוציולוגיה ופוליטיקה ,ללימוד דמוקרטיה ופתרון סכסוכים ,והופיע לראשונה בגרמנית
בשנת ) 2015מהדורה שנייה בשנת .(2019
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"בתור מתאמת הנהלה אני הכתובת בכל העניינים הקשורים לחבר הנאמנים של
הקרן .חבר הנאמנים הוא הגוף העליון של הקרן; הוא קובע את הקווים המנחים
לעבודת הקרן ,מחליט על מימונים מעל  30,000אירו ומשמש כמועצה המפקחת
של הקרן .מדי שנה מתקיימות שתי ישיבות של חבר הנאמנים; ישיבת האביב
מתקיימת לרוב בגרמניה ,ישיבת הסתיו לרוב בישראל .בשנת  2019התכנס חבר
הנאמנים במאי במשרד החוץ בברלין ובנובמבר במכון ויצמן למדע ברחובות.
שנים1עשר החברות/ים מתמנים/ות לכהונה בת שש שנים על ידי הממשלה
הגרמנית הפדרלית וממשלת ישראל באופן שווה .לכולם/ן מחויבות מיוחדת
לקשרי ישראל1גרמניה ומעורבות פעילה בתחום גם בעבודתם/ן המקצועית".
מרים דאור © קרן פורום העתיד  /רותי צונץ

נשות ואנשי חבר הנאמנימ :2019
ד"ר ד"ר הרמן סימון )יושב ראש( היה בשנים 2015-1988
מנהל קרן בית הכנסת החדש בברלין – המרכז ליודאיקה .הוא
למד היסטוריה ומזרחנות באוניברסיטת המובולדט שבברלין ,אחר
כך למד לתואר מתקדם בפראג; ב 1975-הגיש דיסרטציה .משנת
 1975עבד בהתאחדות המוזיאונים הממלכתיים של ברלין .הוא
פרסם מאמרים רבים בתחום תורת המטבעות ובמיוחד בתחום
תולדות היהודים בגרמניה © .קרן בית הכנסת החדש בברלין  -המרכז
ליודאיקה  /אנה פישר

יאיר המבורגר )ממלא מקום היושב ראש( הוא מנכ״ל חברת
הביטוח הראל וקבוצת הראל ביטוח ופיננסים יותר מ20-
שנה .מלבד זאת הוא יושב ראש איגוד חברות הביטוח בישראל
והתאחדות החברות לביטוח חיים .נוסף על כך ,הוא חבר
במלכ״רים רבים הפועלים בתחומי הרווחה והאמנות למען רווחת
הכלל .הוא בעל תואר  BAבכלכלה ומדעי המדינה מהאוניברסיטה
העברית בירושלים © .פרטי

אלקה בידנבנדר עברה הכשרה לאשת עסקים בתעשייה ,למדה
משפטים באוניברסיטת יוסטוס ליביג בגיסן ועבדה החל משנת
 1994כשופטת בבית הדין המנהלי בהנובר .מאז שנת 2000
היא שופטת בבית הדין המנהלי בברלין )לפי שעה בחופשה(.
היא נשואה לנשיא גרמניה פרנק-ולטר שטיינמאייר ולכן ׳הגברת
הראשונה׳ / Bundespresseamt © .שטפן קוגלר
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© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט
ישיבת חבר הנאמנים ,משרד החוץ ירושלים ,יוני 2018

ד"ר יעל הדס היא מנכ״לית הוצאת שוקן בישראל ומלמדת כלכלה בבית
הספר הבינלאומי ע״ש רפאל רקנאטי במרכז הבינתחומי בהרצליה ובמכללה
האקדמית תל אביב .היא למדה מדעי הכלכלה וספרות אנגלית באוניברסיטת
תל אביב ועשתה דוקטורט בכלכלה לאומית ומדעי המדינה באוניברסיטת
הרווארד .בשתי האוניברסיטאות היא הועסקה כמרצה © .אופיר רחבוך

יאנה הנזל סופרת ועיתונאית פרילנסרית ב״צייט-אונליין״ ובשבועון ״די צייט״.
היא הייתה חברת מערכת ראשית בשבועון ״דר פרייטאג״ ולמדה גרמניסטיקה
ורומניסטיקה בלייפציג ובאקס-אן-פרובנס .בשנת  2002ראה אור ספרה
" ,"Zonenkinderבשנת  2010היא זכתה בפרס תיאודור וולף בקטגוריה מסה
על הטקסט " ,"Vater Morganaבשנת  2017ראה אור הרומן הראשון שלה
" ,"Keinlandבשנת  2018כרך השיחות ״מי אנחנו .החוויה בהיות מזרח-גרמני/
יה״ ,ובשנת  :2019״איך הכול נשאר אחרת .סיפורים מגרמניה המזרחית״.
המגזין ״מדיום״ בחר בה לעיתונאית השנה לשנת  © .2019דומיניק בוצמן

השגריר ג'רמי יששכרוף הוא שגריר ישראל בגרמניה מאז  .2017לפני כן כיהן
כסמנכ״ל משרד החוץ בירושלים ולפני כן כסמנכ״ל לעניינים אסטרטגיים .הוא
כיהן פעמיים בשגרירות בוושינגטון הבירה ,בפעם השנייה כציר מדיני )2005-
 .(2009פעמיים כיהן גם באו״ם ,בפעם השנייה כחבר בוועדת האו"ם לפירוק
מנשק ) .(2008-2003הוא למד משפטים בבית הספר לכלכלה של לונדון.
© שגרירות ישראל
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ד"ר אסתר לופטין מלמדת בבית ספר לאודר לממשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה ,עד שנת  2019ניהלה
גם את המרכז ללימודי אירופה במרכז הבינתחומי .היא עוסקת
בנושאים מתחום היחסים בין האיחוד האירופי לגרמניה ,הגירה
ומדיניות אינטגרציה .אחרי הדוקטורט בשנת  2004לימדה
באוניברסיטת ג׳ורג׳ וושינגטון והועסקה כחוקרת מתחום מדעי
הרוח במכון לחקר ההגירה הבינלאומית ) (ISIMבאוניברסיטת
ג׳ורג׳ וושינגטון והייתה מלגאית של קרן מרשל הגרמנית © .פרטי

פרופ' ד"ר וד"ר לשם כבוד כריסטוף מארקשיס הוא פרופסור
לנצרות עתיקה באוניברסיטת הומבולדט בברלין החל משנת ,2004
לפני כן היה פרופסור באוניברסיטת יֶ נָ ה ובאוניברסיטת היידלברג.
הוא למד במרבורג ,ירושלים ,מינכן וטיבינגן ,בשנת  1991הגיש
דיסרטציה ובשנת  1994הביליטציה .בשנים  2006-2010הוא
היה נשיא אוניברסיטת הומבולדט בברלין ,בשנים  2018-2012סגן
נשיא ,והחל מסוף  2020הוא יכהן כנשיא האקדמיה למדעים ברלין-
ברנדנבורגepd 2012 © .

סגנית השר מישל מינטפרינג היא סגנית שר פרלמנטרית
במשרד החוץ הגרמני החל מ .2018-מאז  2013היא חברת
הפרלמנט הגרמני .לאחר שהשלימה תואר ראשון בלימודי עיתונאות
עם התמקדות בכלכלה ,היא עבדה כעיתונאית פרילנסרית וכעמיתת
מחקר בפרלמנט הגרמני .היא הייתה חברה וכתבת בוועדת החוץ.
נוסף על כך ,הייתה דוברת של הסיעה הסוציאל-דמוקרטית
בנושאי מדיניות חוץ בנוגע לחינוך ותרבות ויושבת ראש הקבוצה
הפרלמנטרית הגרמנית-טורקית © .יורינדה גרזינה

אדר פרימור )בחבר הנאמנים עד נובמבר  (2019הוא עורך ראשי
בתחנת הטלוויזיה באנגלית  i24newsהחל מ .2013-הקריירה
העיתונאית שלו התחילה ברדיו הישראלי .החל משנת  1993הוא
עבד במשך  19שנה בתפקידים שונים בעיתון הארץ .אדר פרימור
כתב בקביעות מאמרי פרשנות תוך התמקדות ביחסי ישראל-
אירופה .הוא למד מדעי המדינה ,ספרות צרפתית ולימודי אירופה
בירושלים ובברוז׳ © .ינאי יחיאל

פרופ' ד"ר אירית שגיא היא החל משנת  2020סגנית נשיא
ליישומים טכנולוגיים במכון ויצמן למדע ברחובות ופרופסורית
במחלקה לבקרה ביולוגית .היא ראש צוות מחקר העוסק במטריה
החוץ-תאית ) .(ECMנוסף על כך ,היא מרצה בכנסים בינלאומיים
רמי דרג רבים בארה״ב ,בישראל ובאירופה .פרופ׳ אירית שגיא
הגישה בשנת  1992את הדוקטורט שלה באוניברסיטת ג׳ורג׳טאון
בתחום הכימיה הביו-אנאורגנית © .מכון ויצמן למדע  /איל יזהר
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נילי שלו )בחבר הנאמנים החל מנובמבר  (2019היא משנת 2016
מנכ״לית המיִ נהלת הישראלית למו"פ אירופאי ) (ISERDברשות
הישראלית לחדשנות )המשרד לכלכלה ולתעשייה( ואחראית שם
על יישום שיתופי פעולה בילטרליים ומולטילטרליים בין ישראל
לאירופה בתחומי המחקר והפיתוח .לפני כן שימשה נספחת
מסחר של ישראל באוסטרליה ובניו-זילנד וכצירה כלכלית של
ישראל בארה״ב .היא בעלת תואר  MAבתקשורת מהאוניברסיטה
העברית בירושלים © .שחר עזרן
ד"ר תומס שפאר משמש  editor-at-largeבהוצאת זורקאמפ
בברלין .אחרי לימודי ספרות ופילוסופיה במרבורג ,המבורג ופריז
הוא הועסק בשנים  1989-1986באוניברסיטה העברית בירושלים
ואחר כך בארכיון הספרות הגרמנית במארבך .בשנים 1998-1990
רלאג ועורך ראשי בהוצאת זידלר .הוא פרסם
ישר ֶפ ָ
היה מנהל היִ ִיד ֶ
מחקרים על פאול צלאן .ספרו האחרון שראה אור נקרא ״גרונוולד
באוריינט .ירושלים היהודית-גרמנית״ © .יורגן באואר

חברות וחברי חבר הנאמנים לשעבר מוסיפים/ות לעמוד לצדנו בעצה ובתמיכה גם אחרי
שסיימו את תפקידם/ן .על כך נתונה להם/ן תודתנו מקרב לב.

נשות ואנשי חבר הנאמנימ :2018—2008
פרופ' ד"ר שלמה אבינרי
השגריר בדימוס יורם בן1זאב
סגנית השר בדימוס פרופ' ד"ר מריה במר
ד"ר אריה כרמון
ד"ר רותי איתן
מיכאל פדרמן )מ״מ היושב ראש(
השגריר בדימוס יעקב הדס1הנדלסמן
סגן השר בדימוס ד"ר מיכאל יאנסן )יושב ראש(
ד"ר מיכאל נאומן
פרופ' ד"ר גינטר נוננמאכר
רנה ר' אוברמן
פרופ' ד"ר פניה עוז1זלצברגר
סגנית השר בדימוס קורנליה פיפר
כריסטינה ראו
דניאלה שאדט
נאוה סמל )(2017-1954
ד"ר סילקה טמפל )(2017-1963
דוד ויצטום
פרופ' ד"ר רגינה ציגלר
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קולות מחבר הנאמנימ

שלוש שאלות לד״ר ד״ר הרמן סימון ,יושב ראש חבר הנאמנים ,ולאדר פרימור ,חבר
דירקטוריון בשנים :2019-2013

אדר פרימור
איך תתאר את פורום העתיד?
פורום העתיד נלחם למען עתיד שבו יישמרו ערכי הדמוקרטיה ויופצו ידע ואמת .בכך
הקרן היא אנטיתזה לתופעות שמערערות את יסודות הדמוקרטיה בגרמניה ובישראל
ופועלות ליצור עתיד קודר ומדאיג לעולמנו .פורום העתיד מתנגד להתפתחויות הללו
ומעודד מעורבות ולכידות – ואני גאה בשש השנים שבהן היה לי חלק בעבודה הזו.

מהי מבחינתך דוגמה חיובית לשיתוף פעולה גרמני1ישראלי?
יש דוגמאות רבות לשיתופי פעולה גרמניים-ישראליים מוצלחים ,שמתבססים על
אינטרסים הדדיים ,ומתמקדים בהווה ובעתיד של הארצות שלנו .בהרבה תחומים אנחנו
יכולים ללמוד ולהפיק תועלת אלה מאלה ,לדוגמה בשיתופי פעולה ביטחוניים ובשיתופי
פעולה כלכליים .פורום העתיד יוזם ומממן פרויקטים שנכנסים כולם להגדרה של שיתוף
פעולה שוויוני ,פורה ומכוון כלפי העתיד .פרס שמעון פרס הוא דוגמה חשובה אחת,
דוגמאות נוספות הן ״Living Future״ בשנת היובל  ,2015רשת העתיד ,הפרויקט
הנפלא שזכה לשם ״הפרעה״ ,שבו מדעניות ומדענים צעירות/ים מגרמניה ומישראל
יצרו חיבור בין רפואה ומדעי המוח למחול.

הטיפ הסודי שלך למבקרות ומבקרים בישראל?
התחקו אחר חברת המהגרים – ׳כור ההיתוך׳ הכה ייחודי לישראל – וגלו מקומות שבהם
עולים חדשים לומדים עברית ועל התרבות המקומית .אני ממליץ גם לגלות את הרבגוניות
של החיים היהודיים ולחוות את החגים הלאומיים והעדתיים בקהילות השונות .סדר הפסח
יהיה כנראה החוויה המרשימה מכולן ,אבל עניין יימצא מן הסתם גם בחגיגות החנוכה
והפורים .אני מאמין שחוויה ייחודית תהיה גם להשתתף בטקסי ימי הזיכרון הלאומיים.
לדוגמה יום השואה ,יום הזיכרון לחללי צה״ל ,שאותו מציינים בערב יום העצמאות ובעיקר
יום הכיפורים ,הנחשב ליום הקדוש ביותר ביהדות.
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ד"ר ד"ר הרמנ :ימונ
איך תתאר את פורום העתיד?
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל היא מקום מפגש ומשמשת כמתווכת ,כמעודדת
וכתומכת לכל האנשים בגילאי  45-18בגרמניה ובישראל המעוניינים בשיתוף פעולה
גרמני-ישראלי .פורום העתיד מקדם ומממן שיתופי פעולה חדשניים ורלוונטיים מבחינה
חברתית בלי תלות בתחום המקצועי ,יוצר קשרים בין אנשים ,מעניק מרחב לדיאלוג
ולחילופי דעות ובסופו של דבר גם מאפשר הרבה כיף!

מהי מבחינתך דוגמה חיובית לשיתוף פעולה גרמני1ישראלי?
כחיובי במיוחד זכור לי הפרויקט ״מסעו של העגור״ בשיתוף פעולה בין
 Naturschutzjugend im NABU (NAJU) e.Viמגרמניה והחברה להגנת הטבע
בישראל .בפרויקט הבין-תרבותי הזה שנמשך שנתיים בחנו המשתתפות והמשתתפים
את דוגמת העגור על מנת ללמוד על הקשרים אקולוגיים ,חברתיים ,תרבותיים וכלכליים
למען חינוך סביבתי אפקטיבי .מתוך הפרויקט נוצר ספר הדרכה מעשיר ואינטראקטיבי
בגרמנית ובעברית ושמו ״מסעו של העגור :תוכנית חינוך גרמנית-ישראלית״.

הטיפ הסודי שלך למבקרות ומבקרים בברלין?
לכל מבקר ומבקרת בברלין אמליץ לבקר בטירת שנהאוזן בשכונת שנהאוזן-תחתית
)ברובע פנקו( .לא מדובר רק בטירה ברוקית יפה ,ששופצה לגמרי ,אלא גם באתר
היסטורי מעניין ,שבו התרחשו אפיזודות רבות בהיסטוריה הגרמנית :החל בפרידריך
הגדול וכלה באחסון יצירות האמנות המוחרמות על ידי הנאצים; החל בקסרקטין לקצינים
של ִמינהלת הצבא הסובייטי וכלה במגורי השרד של נשיא גרמניה המזרחית ,וילהלם
פיק .התערוכות בטירה מסבירות על ההיסטוריה של האתר ,ובמזג אוויר נאה אפשר
לטייל בפארק היפה.
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יצירת קשר
קרן פורום העתיד גרמניה ישראל
Meinekestr. 27
10719 Berlin

info@dizf.de
טלפון+49-30-814562560 :
www.dizf.de
Facebook: www.facebook.com/stiftung.dizf

מנכ״לית
ד״ר תמרה אור
י:וד 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 באינטרנט באתר הקרן.

פיקוח קרנות/רשות המ:ימ
משרד המשפטים של הסנאט של ברלין הכיר בחוקיותה של הקרן ב 11-בדצמבר  2007בתיק מספר
.II. 2 – 3416/883
רשות המסים לתאגידים  Iבברלין ,בהודעתה מיום  3ביוני  ,2019מספר תיק  ,27/643/04320שחררה את הקרן
ממס התאגידים ומן המס העסקי לשנים  2015עד .2017
יוצא לאור על ידי קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
עריכה ,קונ:פט וטק:טימ
תרזה שפר
תרגומ
גדי גולדברג
תמונות
אם לא מצוין אחרת ,כל התמונות מקורן בארכיון התמונות של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל או הועמדו
לרשות הקרן על ידי פרויקטים במימונה.
ציטוט
סילקה טמפל ,״ניצוץ הבערות״ ,עמ’ . Internationale Politik 1. Januar/Februar 2017 ,47-43
עיצוב
סוניה פרנק עיצוב גרפי ,ברלין
בשיתוף פעולה עם
עמיחי גרין עיצוב גרפי ,ברלין
נכון ליום 31 :במרץ2020 ,
ניתן לקבל את הדו״ח בלי תשלום במשרד קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל.
טל׳ ,+49-30-814562560 :אימייל ,info@dizf.de :אתר אינטרנטwww.dizf.de :
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