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עמודי התווך של קרן העתיד
חבר הנאמנים
קולות מחבר הנאמנים

כקרן גרמנית-ישראלית משימתנו היא לקחת חלק פעיל בעיצוב
היחסים בין שתי הארצות שלנו .אנו עושות ועושים זאת על ידי קידום
ומימון פרויקטים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי ,יצירת קשרים בין
נשות ואנשי מקצוע צעירות וצעירים ,סטודנטיות וסטודנטים בישראל
ובגרמניה ,השתתפות בשיח הציבורי ותמיכה בדמוקרטיה וביחסים
אמיצים בין ישראל לגרמניה.

הצוות שלנו
קידום פרויקטים
תחום הפעילות פוליטיקה וחברה
תחום הפעילות חדשנות וטכנולוגיה
תחום הפעילות תרבויות ותקשורת
מעבדות העתיד
סקירה כללית של מימון הפרויקטים שלנו בשנת 2020
רשת העתיד גרמניה-ישראל
תוכנית מענקי מחקר ע״ש סילקה טמפל
עמיתות ועמיתים
תוכנית
פרס שמעון פרס
		
חבר השופטות והשופטים
כלות וחתני הפרס
יצירת קשר /מידע על הקרן
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התקרבות
שנת  2020לא הייתה קלה לרבות ולרבים מאיתנו .המגפה העצימה את חוסר הצדק
בחברות שלנו ופגעה קשה במיוחד בחלשים .בישראל ובגרמניה חלו אלפים רבים,
חלקם קשה .משפחות ,חברות וחברים איבדו את הקרובים להם .ואילו בני האדם
הבריאים חוו לעתים קרובות בידוד חברתי עמוק.
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למגפה היו השלכות ניכרות גם על פעילויות הקרן שלנו .מפגשים אישיים ,שעליהם
מתבססים הפרויקטים שלנו ,רשת הקשר שלנו ותוכנית מענקי המחקר שלנו על
שם סילקה טמפל ,לא יכלו להתקיים .את הענקת פרס שמעון פרס לשיתופי פעולה
גרמניים-ישראליים מצטיינים לא ניתן היה לקיים השנה כאירוע פיזי רב-משתתפים.

לבד ביכולתנו להשיג מעט כל כך ,ביחד ביכולתנו להשיג הרבה כל כך.
הלן קלר

משמאל לימין :ד״ר תמרה אור ,בירגיט לואיג ,מייקה הראל ,מרים דאור,
טל אלון ,תרזה שפר ,פאול שטיר וטינו שמידט

במשבר הזה לימדה אותנו בתו של שמעון פרס ,פרופ׳ צביה ולדן ,שהמילה העברית
למשבר אין פירושה רק ״בקע״ או ״שבר״ ,אלא גם ״הזדמנות ליצור עולם חדש״.
ובאמת ,ההגבלות שהטילה עלינו המגפה חוללו יצירתיות רבה .יחד עם הפעילות
והפעילים שלנו התגברנו באמצעות גשרים יצירתיים על המכשולים שנוצרו עקב
המגפה ,וקידמנו תנופת חדשנות גדולה עבור הקרן שלנו.
נמלאנו התלהבות מכמות הרעיונות ושיתופי הפעולה החדשים שנוצרו מעבר לכל
הגבולות והמגבלות .באמצעות הסמינרים והאירועים הדיגיטליים כמו גם הסרט של
פרס שמעון פרס הצלחנו להגיע לראשונה לא רק למאות ,אלא לאלפי צעירות וצעירים
בישראל ובגרמניה .רשת הקשר שלנו לנשות ולאנשי מקצוע צעירות/ים התרחבה
במידה ניכרת בשנה האחרונה בשתי הארצות.
לפיכך ,אנחנו בפורום העתיד מביטות ומביטים אל פני העתיד באופטימיות ,כמו
תמיד .גם בזמנים של מגפה עולמית לא ניתן לפלג אותנו .ביחד נמשיך לפעול למען
הדמוקרטיות שלנו ולמען יחסים אמיצים בין ישראל לגרמניה.

בשם הצוות כולו אני מודה לכן ולכם מקרב לב על התמיכה .תודה לכל האחראיות
והאחראים על הפרויקטים ,לנשות ואנשי רשת הקשר ,לעמיתות ולעמיתי התוכנית
על שם סילקה טמפל ולמוסדות השותפים בישראל ובגרמניה על המחויבות והתרומה
האדירה .תודה לחבר השופטות והשופטים החדש והמסור של פרס שמעון פרס,
שתרם רבות להצלחה הציבורית של הפרס ,ולנשות ולאנשי חבר הנאמנים הנפלא
שלנו ,שניווטו את הקרן שלנו בבטחה בזמנים הסוערים הללו.
פורום העתיד שמח מאוד לקראת המשך שיתופי הפעולה ,בתקווה לשנת  2021בריאה
ובסימן חזרה למפגשים פנים אל פנים.

ד״ר תמרה אור
מנכ״לית

פתח דבר

פתח דבר

עמודי התווך של פורום העתיד
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Mission Statement
| To connect and empower | The young generations of Israel and Germany
| To rise above history | To work together for a shared and inspired future
Based on values of democracy, freedom and tolerance

כמו הרבה דברים אחרים בשנה החולפת ,הוצאה לפועל של
פרויקט בילטרלי נתנה לנו תחושה של הליכה בארץ לא נודעת.
בשעה שאנחנו מתגברות/ים על אתגרים חדשים שלא היו
כדוגמתם ,יש לנו הרגשה שחיבור בני אדם בעלי רקעים שונים
וממקומות שונים הוא היום דחוף ומשמעותי יותר מתמיד.
בלי התמיכה של פורום העתיד גרמניה-ישראל הדבר לא היה
מתאפשר ,ועל כך נתונה לו תודתנו .עמית גולדברג ,מנהל פרויקט קולות
במרחקים מהצד הישראלי

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

סמינרי

יחסים
טרנס-אטלנטיים
()2021 – 2020

שיתוף פעולה עם
משפחת פרס

תחום פעילות
חדשנות וטכנולוגיה

Matchmakers

אירועים
הרשת הדיגיטלית
Clique

תחום פעילות
תרבויות ותקשורת

פורום העתיד

חבר שופטים מאויש
על ידי אישים בולטים
שני פרויקטים זוכים
מגרמניה ומישראל

People to People
Playground

פורום העתיד
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חבר הנאמנים
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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.
שנים-עשר החברות והחברים מתמנים/ות לכהונה בת שש שנים על ידי הממשלה
הגרמנית הפדרלית וממשלת ישראל באופן שווה .לכולם/ן מחויבות מיוחדת לקשרי
ישראל-גרמניה ומעורבות פעילה בתחום גם בעבודתם/ן המקצועית .נשות ואנשי חבר
הנאמנים עומדות/ים לצד הקרן בעצה ובתמיכה בכל העניינים החשובים .על כך נתונה
להם/ן תודתנו מקרב לב.
מדי שנה מתקיימות שתי ישיבות של חבר הנאמנים .ישיבת האביב מתקיימת לרוב
בגרמניה ,ישיבת הסתיו לרוב בישראל .עקב המגפה התכנס חבר הנאמנים במאי
ובדצמבר  2020לראשונה באופן מקוון.
ישיבת חבר הנאמנים ,משרד החוץ ירושלים ,יוני 2018
© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט

נשות ואנשי חבר הנאמנים :2020
ד״ר ד״ר הרמן סימון (יושב ראש) היה בשנים  2015—1988מנהל קרן בית הכנסת
החדש בברלין – המרכז ליודאיקה .הוא למד היסטוריה ומזרחנות באוניברסיטת
הומבולדט 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.
תמונה © קרן בית הכנסת החדש בברלין — המרכז ליודאיקה  /אנה פישר

יאיר המבורגר (ממלא מקום היושב ראש) משמש למעלה מ 20-שנה כמנכ״ל חברת
הביטוח הראל וקבוצת הראל ביטוח ופיננסים .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 BA
בכלכלה ובמדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים .תמונה © פרטי
אלקה בידנבנדר עברה הכשרה לאשת עסקים בתעשייה ,למדה משפטים
באוניברסיטת יוסטוס ליביג בעיר גיסן ועבדה החל משנת  1994כשופטת בבית הדין
המנהלי בהנובר .מאז שנת  2000היא שופטת בבית הדין המנהלי בברלין (לפי שעה
בחופשה) .היא נשואה לנשיא גרמניה פרנק-ולטר שטיינמאייר ולכן ׳הגברת הראשונה׳.
תמונה ©  / Bundespresseamtשטפן קוגלר

פרופ׳ דוריס דרי היא במאית קולנוע וסופרת נודעת .ב 1997-מונתה לפרופסורית
בבית הספר הגבוה לטלוויזיה ולקולנוע במינכן ,שם היא עומדת בראש הקתדרה
לכתיבה יוצרת .ב 1985-נחלה הצלחה גדולה כבמאית עם סרטה ״גברים" .מאז
ביימה  33סרטים ,בהם גם הצלחות קולנועיות כגון ״אף אחד לא אוהב אותי״ ,״פריחת
הדובדבן״ ו״דרישת שלום מפוקושימה״ .מלבד זאת כתבה דרי  24ספרים ,ביימה שבע
הצגות תיאטרון ואופרות וזכתה בפרסים רבים על יצירתה .סרטה האחרון ,״פריחת
הדובדבן ושדים" ,יצא לאקרנים ב ;2019-ספרה האחרון" ,חיים ,כתיבה ,נשימה" ,הוא
הזמנה לכתיבה יוצרת .תמונה © מתיאס בוטור
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 ובמדעי המדינה באוניברסיטת הרווארד .בשתי
האוניברסיטאות היא הועסקה כמרצה .תמונה © אופיר רחבוך
יאנה הנזל סופרת ועיתונאית פרילנסרית באתר ״צייט-אונליין״ ובשבועון ״די צייט״ .היא
הייתה חברת מערכת ראשית בשבועון ״דר פרייטאג״ ולמדה גרמניסטיקה ורומניסטיקה
בלייפציג ובאקס-אן-פרובנס .בשנת  2002ראה אור ספרה ״Zonenkinder״ ,בשנת
 2010זכתה בפרס תיאודור וולף בקטגוריה מסה על הטקסט ״Vater Morgana״,
בשנת  2017ראה אור הרומן הראשון שלה ״Keinland״ ,בשנת  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 .2019
תמונה © דומיניק בוצמן

חבר הנאמנים

חבר הנאמנים

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 (.)2009—2005
פעמיים כיהן גם באו״ם ,בפעם השנייה כחבר בוועדת האו"ם לפירוק מנשק (—2003
 .)2008הוא למד משפטים בבית הספר לכלכלה של לונדון .תמונה © שגרירות ישראל
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ד״ר אסתר לופטין עובדת במכון לשפות של אוניברסיטת תל אביב .לפני כן לימדה
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 ,הועסקה כחוקרת
מתחום מדעי הרוח במכון לחקר ההגירה הבינלאומית ( )ISIMבאוניברסיטת ג׳ורג׳
וושינגטון והייתה מלגאית של קרן מרשל הגרמנית .תמונה © פרטי

נילי שלו היא החל משנת  2016מנכ״לית המינהלת 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 .תמונה © שחר עזרן
ד״ר תומס שפאר משמש  editor-at-largeבהוצאת זורקאמפ בברלין .אחרי
לימודי ספרות ופילוסופיה במרבורג ,המבורג ופריז הוא הועסק בשנים 1989–1986
באוניברסיטה העברית בירושלים ואחר כך בארכיון הספרות הגרמנית במארבך .בשנים
רלאג ועורך ראשי בהוצאת זידלר .הוא פרסם
ישר ֶפ ָ
 1998–1990הוא היה מנהל היִ ִיד ֶ
מחקרים על פאול צלאן .ספריו האחרונים שראו אור נקראים ״גרונוולד באוריינט.
ירושלים היהודית-גרמנית״ ( )2018וכן ״פוגת מוות :ביוגרפיה של שיר״ (.)2020
תמונה © פרטי

פרופ׳ ד״ר וד״ר לשם כבוד כריסטוף מארקשיס הוא פרופסור לנצרות עתיקה
באוניברסיטת הומבולדט בברלין החל משנת  .2004לפני כן היה פרופסור באוניברסיטת
יֶ נָ ה ובאוניברסיטת היידלברג .הוא למד במרבורג ,ירושלים ,מינכן וטיבינגן ,בשנת 1991
הגיש דיסרטציה ובשנת  1994הביליטציה .בשנים  2010–2006היה נשיא אוניברסיטת
הומבולדט בברלין ,בשנים  2018–2012סגן נשיא ,והחל מסוף  2020הוא מכהן כנשיא
האקדמיה למדעים ברלין-ברנדנבורג .תמונה © epd 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 .תמונה © יורינדה גרזינה
פרופ׳ ד״ר אירית שגיא היא החל משנת  2020סגנית נשיא ליישומים טכנולוגיים במכון
וייצמן 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-אנאורגאנית.
תמונה © מכון ויצמן למדע  /איל יזהר

חבר הנאמנים

נשות ואנשי 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 הנאמנים :2019—2008
פרופ' ד"ר שלמה אבינרי
השגריר בדימוס יורם בן-זאב
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 הדס-הנדלסמן
סגן השר בדימוס ד"ר מיכאל יאנסן (היושב ראש)
ד"ר מיכאל נאומן
פרופ' ד"ר גינטר נוננמאכר
רנה ר׳ אוברמן
פרופ' ד"ר פניה עוז-זלצברגר
סגנית השר בדימוס קורנליה פיפר
אדר פרימור
כריסטינה ראו
דניאלה שאדט
נאוה סמל ()2017–1954
ד"ר סילקה טמפל ()2017–1963
דוד ויצטום
פרופ' ד״ר רגינה ציגלר

חבר הנאמנים

12
11

קולות מחבר הנאמנים

13
14

15
12

מגן משפחת מנדלסון

חבר הנאמנים

חבר הנאמנים

הצוות שלנו

1714

ד״ר תמרה אור מנהלת את פורום העתיד בתפקידה כמנכ״לית .היא רואה בכך
פריווילגיה גדולה לקחת חלק פעיל בעיצוב יחסי גרמניה-ישראל בהווה ובעתיד.
היא משוכנעת שהדמוקרטיות שלנו מעניקות לנו תמיד אפשרויות השפעה חדשות,
וששיתופי פעולה גרמניים-ישראליים לא רק גורמים הנאה רבה ,אלא יש בהם גם
תועלת גדולה לשתי הארצות .תמונה © קרן פורום העתיד \ רותי צונץ

תרזה שפר ממונה על יחסי הציבור של הקרן ,ולכן נפל בחלקה העונג הגדול לתקשר
לעולם את הפרויקטים ,את שיתופי הפעולה ואת האירועים של פורום העתיד ,ולהציג
לציבור הרחב את המוחות היצירתיים והפעלתניים העומדים מאחורי כל העבודה.
פורום העתיד מלא סיפורים מעניינים ומעניקי השראה ,שרוצים להיות מסופרים :בצורת
טקסט ,סיפור ,וידאו ,באמצעות תמונות או בפודקאסט .תמונה © פרטי

מייקה הראל ממונה על תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל ,שבמסגרתה
צעירות וצעירים מישראל ומגרמניה עוסקים מאז  2018בשאלות חברתיות ובשאלות
של מדיניות חוץ .העבודה עם עמיתות ועמיתי המחקר מהנה מאוד בשבילה :השיחות
בנוגע לפרויקטי המחקר ,הדיונים הפתוחים ,הלמידה ההדדית .תוכנית מענקי המחקר
לא רק מאפשרת לצעירות ולצעירים לעבוד בצורה אינטנסיבית על נושא מסוים ,אלא
מאפשרת גם לקרן לשמוע קולות חדשים ,לקדם רעיונות רעננים וללוות נשות ואנשי
תקשורת בדרכן/ם המקצועית .תמונה © קטיה חרבי

מרים דאור אחראית על פרס שמעון פרס ,שהקרן מעניקה בשיתוף עם משרד החוץ
הגרמני לשיתופי פעולה מצטיינים גרמניים-ישראליים .בנוסף היא ממונה על ארגון
הישיבות של חבר הנאמנים ועל ניהול משרד הקרן .היא מאמינה בכך שלמפגשים עם
בני אדם מארצות אחרות יש השפעה חיובית ומתמשכת על חיינו.
תמונה © קרן פורום העתיד \ רותי צונץ

בירגיט לואיג אחראית לתחום מימון הפרויקטים ושמחה על כל פרויקט חדש ,שבו
צעירות וצעירים מעורבות/ים ,חדשניות/ים ויצירתיות/ים נוקטות/ים עמדה למען לכידות
פתוחה ,סובלנית ,שוויונית בין המגדרים וסולידרית בשתי החברות – דווקא בזמנים
כאלה ,שבהם אנו חווים צמיחה של מגמות אנטי-דמוקרטיות ואיום על מרחבי החופש
בחברה האזרחית .תמונה © קרן פורום העתיד \ רותי צונץ

טל אלון אחראית לפיתוחה של רשת העתיד .הרשת מציעה לנשות ולאנשי מקצוע
מכל התחומים ,המתעניינות/ים בשיתופי פעולה בילטרליים ,פלטפורמה ליצירת קשרים
ולהחלפת רעיונות ומידע ,או במילה אחת :נטוורקינג .הרשת גם פותחת את הדלת למי
שעדיין אינם מודעים ומודעות לפוטנציאל הקשר הבילטרלי ,או שאין להן/ם נגישות אליו.
המוטיבציה האישית של טל ליצירת רשת קשרים אפקטיבית ופתוחה נובעת מהאמונה
בכוחם של חיבורים אנושיים ,כמו גם מהקשר הביוגרפי שלה לסיפור הישראלי-גרמני.

טינו שמידט הצטרף לצוות בשנת  2019ותומך בעבודת הקרן כעמית סטודנטיאלי
בתחומים פרס שמעון פרס ,חבר הנאמנים וניהול המשרד .הוא מעורב מבחינה
חברתית-פוליטית בעבודת החינוך נגד אנטישמיות וגזענות ולומד לימודי יהדות
והיסטוריה באוניברסיטה החופשית בברלין .תמונה © פרטי

פאול שטיר הוא עמית סטודנטיאלי בקרן מאז שנת  ,2018כיום בתחום יחסי הציבור.
העניין שלו בישראל ,שבה חי בעבר יותר משנה וחצי ,מלווה אותו גם בלימודיו ,בתחום
ההתנדבות שלו ובחייו הפרטיים .הוא לומד היסטוריה ולימודי יהדות באוניברסיטה
החופשית ומרגיש בבית בברלין ובירושלים .תמונה © פרטי

תמונה © כפיר חרבי

צוות הקרן

צוות הקרן

15
16

קידום פרויקטים

19
16

בשלושת תחומי הפעילות ״פוליטיקה וחברה״ ,״חדשנות וטכנולוגיה״ ו״תרבויות
ותקשורת״ הפורום מקדם ומממן פרויקטים של שיתוף פעולה ,אשר מחזקים את
הדמוקרטיה בחברה האזרחית ,ושמתוצאותיהם נהנות שתי הארצות .כל הפרויקטים
מתייחסים מבחינה נושאית לפחות לאחד מיעדי האו״ם לקיימוּ ת ויוצאים לפועל על ידי
נשות ואנשי ניהול ומקצוע ופעילות ופעילים מגרמניה ומישראל בגילאים .45-18
מעניינות במיוחד בשבילנו הן יוזמות הנמצאות על קו התפר שבין דיסציפלינות שונות
ומשיגות תוצאות היכולות להועיל לשתי החברות גם מעבר לתקופת הפרויקט.

גם מימון הפרויקטים של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל נפגע בשנת  2020ומוסיף
להיפגע ממגפת הקורונה .לפרויקטים שנבחרו לא התאפשר לצאת לפועל כמתוכנן; הם
לא יכלו להתחיל כמתוכנן ,נאלצו לדחות פגישות פנים-אל-פנים ,שינו את הקונספטים
שלהם ו/או העבירו אותם אל המרחב הווירטואלי .לנוכח הבעיות המקומיות הבוערות
יותר בשתי הארצות ,נאלצו הרוב להאט את שיתופי הפעולה שלהם.
למרות התנאים הקשים האלה — ואולי דווקא בזכותם — נמצאו פתרונות יצירתיים
חדשים ונוצרו שיתופי פעולה חיוניים.

מתוך פרויקט FUTURE/S

קידום פרויקטים

18

תחום הפעילות
פוליטיקה וחברה

21
18

במסגרת תחום הפעילות פוליטיקה וחברה הפורום
מקדם ומממן פרויקטים גרמניים-ישראליים ,המפתחים
יחדיו מערכי פעולה ,גישות ופתרונות לאתגרים פוליטיים
וחברתיים אקטואליים בשתי הדמוקרטיות .משמחים במיוחד
הם פרויקטים אשר מחזקים יוזמות של החברה האזרחית
ותורמים תרומה אקטיבית ללכידות חברתית.

© ג׳רלדין דה בסטיון

© אורי אביב

20
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(2020—2018) FUTURE/S
לחשוב על חזונות חיוביים לעתיד ,לפתח מודלים רצויים לעתיד
פסטיבל אוטופיה בתל אביב וכנס  re:publicaבברלין מפגישים אנשים במטרה לדון
בעתיד החברה הדיגיטלית .במסגרת הפרויקט ,חוקרות וחוקרים ,אמניות ואמנים
ואקטיביסטיות ואקטיביסטים מחוג אוטופיה ו re:publica-פיתחו ביחד רעיונות חיוביים
לחיים וחזונות חיוביים לעתיד ,המיועדים לאפשר שינוי חברתי .בסדנה משותפת חשבו
מחדש על נושאים רלוונטיים מבחינה חברתית והותוו קונספטים לעתיד ,שבמסגרתם
הטכנולוגיה והדיגיטליזציה מועמדות לשירות האדם.
הפרויקט הוצג לציבור הרחב בכנס  re:publicaבמאי  2019ובפסטיבל אוטופיה
בדצמבר  2019בגרמניה ובישראל.

לצד תוצאות מוחשיות ,כגון שיטות שפותחו או נוסו ביחד ,יעד מרכזי של
הפרויקט הוא בניית קהילות .משתתפות ומשתתפי הסדנאות וצוות הפרויקט
ממשיכות/ים לעמוד בקשר ,היו מעורבות/ים בכמה אירועים משותפים
ושומרות/ים על קשר מקוון .התקיימה בניית קהילה בין מומחות ומומחים
מגרמניה ומישראל .הנהלת הפרויקט FUTURE/S

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 25-20מעצבות ומעצבים ,חוקרות וחוקרים מתחום מדעי המדינה,
אמניות ואמנים ואקטיביסטיות ואקטיביסטים
משתפים 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

חברה ופוליטיקה

חברה ופוליטיקה

22
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חינוך ליזמות בשכונות מצוקה ()2021—2019
הנחלת כישורי יזמות לתלמידות/ים
לצורת חשיבה יזמית יש כיום ביקוש יותר מאי-פעם ,וגם מחוץ לתחומי עיסוק כלכליים
נעשה בה שימוש .ואולם הצורך הזה בקושי זכה עד כה לתשומת לב במגזר החינוכי,
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 ומורים וכן תלמידות ותלמידים 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 ולמורים .המטרה היא לפתח תנאי מסגרת בני-קיימא על מנת
ליצור הזדמנויות טובות יותר לניידות חברתית ולהשתתפות חברתית ,במיוחד עבור
תלמידות ותלמידים מאוכלוסיות מקופחות.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 14מומחות/ים בתחום החינוך ומורות/ים
משתפים פעולה
מפרש – חממה ליזמות חינוכית
 – NFTEרשת להנחלת יזמות בגרמניה ע״ר
HIGHLIGHTS

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

מתוך פרויקט
חינוך ליזמות בשכונות מצוקה

חברה ופוליטיקה

תחום הפעילות
חדשנות וטכנולוגיה

25
22

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.

23
24

חיפהּ/בר ֶמן — עירוניות  — 2030ציפוף ,גיוון חברתי,
ֵ
טכנולוגיה ()2023—2020
פתרונות בני-קיימא ,חברתיים ומכילים בתחום הפיתוח העירוני
פיתוח עירוני הוא נושא חשוב ובעל רבדים רבים בערים שונות בעולם .בין היתר הוא
מכיל ניסיונות להרחיב את האינטגרציה ואת הגיוון של המרחב העירוני ,להתחשב
בהיבטים קהילתיים ,חברתיים ואקולוגיים ולהנגיש אותם לציבור הרחב .מעבר לזה יש
לשפר את אפשרויות הנגישוּ ת וכך להקל על הכלה והשתתפות.
בשיתוף פעולה בין הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בחיפה לבין בית
הספר לארכיטקטורה בבית הספר הגבוה בברמן יפותח במסגרת הפרויקט קונספט
בינוי עירוני .הרעיונות יפותחו על ידי סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני בשתי
האוניברסיטאות בעבודה משותפת ובסדנאות ,ואחר כך יועמקו בכל אחת מהערים.

הגישה ששימשה כאן כדי לדבר על חינוך בעתיד הייתה חדשה ,שונה וחסרת
גבולות )…( .הפילוסופיה הזאת נתנה לי השראה להרהר בחשיבה שלי עצמי
מעבר לגבולות ולכללים (…) .משתתף בפרויקט ״חינוך ליזמות״

עד אביב  2023מתוכננים בברמן ובחיפה חמש סדנאות ישראליות-גרמניות וכן כנסים
וירטואליים ,שבהם יידונו יעדים ,ייערכו ניתוחים וכן יפותחו ויוצגו קונספטים ראשונים
בנוגע למרחב העירוני .בראשית  2023יסתיימו הדיונים ,והקונספטים יוצגו באופן
דיגיטלי וכן בתערוכות בשתי הערים ויונגשו לציבור הרחב.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 20סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני מהטכניון בחיפה ו 20-סטודנטיות וסטודנטים
לתואר שני מבית הספר הגבוה בברמן (ארכיטקטורה ותכנון ערים)
 1-2אדריכלים/ות  /מתכנני/ות ערים מהרשות העירונית של כל אחת מהערים
מנטורים ומנטוריות מתחומי מקצוע רלוונטיים
משתפים פעולה
בית הספר לארכיטקטורה ברמן ,בית הספר הגבוה ברמן ,עיצוב אורבני וארכיטקטורה
טכניון – המכון הישראלי לטכנולוגיה (אוניברסיטה) ,הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי
ערים
HIGHLIGHTS

חמש סדנאות בילטרליות
שיתוף פעולה עם מתכננות ומתכנני ערים
תערוכות בברמן ובחיפה

חדשנות וטכנולוגיה

חדשנות וטכנולוגיה

תחום הפעילות
תרבויות ותקשורת

24
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בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת פורום העתיד מקדם
ומממן פרויקטים גרמניים-ישראליים אשר פועלים למען
חיזוק חברות פלורליסטיות ולמען תרבות תקשורת שקופה
ואנושית.
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שיקום תעסוקתי — תוכנית חילופים בין-תרבותית
()2020—2019
שיתוף של בני אדם 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 לבני אדם עם נכות נפשית לקחת חלק בשוק העבודה ,יש
השפעות חיוביות להפליא גם עליהם וגם על החברה.

השותפות בין שני הארגונים רק התחזקה מאז תוכנית החילופים
הבין-תרבותית ,וכולנו סמוכים ובטוחים שהיא תוסיף לצמוח ותועיל
עוד יותר למקבלות ולמקבלי השירותים ולעובדות ולעובדים שלנו

אילו מודלים תיאורטיים ומעשיים מתחום השיקום התעסוקתי יכולים לתמוך בשילובם
של בני אדם עם נכויות נפשיות בשוק העבודה? אילו גישות חדשניות קיימות בתחום
הזה? כיצד אפשר לשפר את מתן השירותים לבני אדם עם נכות נפשית? וכיצד
יכולים בני אדם עם נכות נפשית להביא לשינויים במערכת השירותים ולהיות חלק
מתהליכי קבלת ההחלטות? בשאלות אלו ורבות אחרות דנו במסגרת תוכנית החילופים
הבין-תרבותית עובדות ועובדי סדנאות עם נכויות נפשיות וכן נשות ואנשי צוות משני
ארגונים – אחד מישראל ואחד מגרמניה.

הנהלת הפרויקט שיקום תעסוקתי ליזמות

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 14מקבלות ומקבלי שירות ועובדות ועובדים ממוסדות לשיקום תעסוקתי
משתפים פעולה
עמותת שכולו טוב
 ,gpeהחברה למוסדות פסיכו-סוציאליים
HIGHLIGHTS

תוכנית חילופים בין נשות ואנשי מקצוע ועובדות ועובדי סדנאות משתי הארצות
שיתוף בני אדם בעלי נכות נפשית בעיצוב מרחב העבודה שלהם
פיתוח מודלים המבוססים על Best Practices

תרבויות ותקשורת

תרבויות ותקשורת

© יואל רון
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זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל
() 2021—2020

קולות במרחקים — מוזיקה בנגב ובברנדנבורג
() 2021—2020

חוויות הגירה ואינטגרציה של צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר

להשמיע דרך מוזיקה את קולם של חסרי הקול

בפרויקט הבילטרלי החד-שנתי הזה עוסקים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות
לשעבר בחוויות ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה.

מטרת הפרויקט היא להשמיע פרשנות מוזיקלית לקולות בחברה שלא נשמעים בדרך
כלל ולא זוכים לייצוג הולם.

בסמינרים (מקוונים ולא-מקוונים) שיתקיימו במקביל בשתי הארצות ,יעמדו לדיון
בין-תרבותי חוויות ההגירה של צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר.
שתי סדנאות בילטרליות בהשתתפות אישים מתחומי התרבות והאקדמיה ירחיבו את
מסגרת הדיון .הסדנאות יתקיימו במרכז ללימודי מזרח-אירופה של האוניברסיטה על
שם יוסטוס ליביג בעיר גיסן ובמוזיאון העירוני בחיפה.

בחברות דמוקרטיות כל קול שווה בערכו .המשתתפות והמשתתפים בפרויקט חוקרים
בתהליך יצירתי ,אם הרעיון הזה אכן משתקף גם במציאות .הם מבקשים להשמיע
קולות ״לא-נשמעים״ ,גם במובן מילולי וגם במובן מטפורי.

בסמינרים יידונו סרטים על חוויות הגירה שצילמו יוצרות ויוצרים בעלות רקע של
הגירה.
בסוף הפרויקט תפותח פלטפורמה אינטראקטיבית מקוונת .למהגרות ולמהגרים
מברית המועצות לשעבר תינתן כך האפשרות לערוך התבוננות רפלקטיבית בתהליכי
ההגירה שלהם לישראל ולגרמניה .הדיונים יסייעו לפתח רעיונות חדשים לטובת
אינטגרציה חברתית ותרבותית ,ולעורר מוטיבציה חדשה להתברגות בקהילות השונות.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט

״קולות במרחקים״ מבקש להתחבר למסורת המוזיקלית המגיבה על נושאים חברתיים-
פוליטיים ,לשמש פלטפורמה לחסרי קול וכך לקחת חלק בעיצובן של תמורות
חברתיות .המשתתפות והמשתתפים משני האזורים יחברו טקסטים או ידווחו על
נושאים חשובים לחייהם .נוסף על כך הן/ם יקליטו רעשים וקולות מן הסביבה שלהן/ם,
המשקפים בצורה הטובה ביותר את נקודת המבט שלהן/ם על סביבתן/ם הקרובה.
בתהליכי עבודה בילטרליים יעבדו המלחינות והמלחינים מישראל ומגרמניה עם
הנגניות והנגנים מן הארץ האחרת.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט

 5מהגרות ומהגרים דוברות ודוברי רוסית מכל אחת מהערים חיפה וגיסן

שלושה משתתפות ומשתתפים מאזור הנגב בישראל ושלושה משתתפות ומשתתפים
מברנדנבורג בגרמניה

אישים מתחומי התרבות והאקדמיה

שלושה מלחינות ומלחינים מישראל ושלושה מלחינות ומלחינים מגרמניה

משתפים פעולה

שלושה נגניות ונגנים מישראל ושלושה נגניות ונגנים מגרמניה

עמותת תקשורת פתוחה (חיפה)

משתפים פעולה

( Arterraחיפה)

אנסמבל מיתר – איגוד הקומפוזיטורים בישראל ,תל אביב

מוזיאון חיפה

Ensemble Handwerk — hand werk GbR, Köln

האוניברסיטה על שם יוסטוס ליביג (גיסן)
HIGHLIGHTS
HIGHLIGHTS

סמינרים המתקיימים בו-זמנית בגרמניה ובישראל

מוטיבים מאזורים כפריים הופכים לטקסטים; טקסטים והקלטות של רעשי סביבה
הופכים למוזיקה

סדנאות בילטרליות בשתי הארצות

קונצרטים של נגניות ונגנים מישראל ומגרמניה בשתי הארצות

שילוב אישים מתחומי התרבות והאקדמיה

תרבויות ותקשורת

תרבויות ותקשורת

מעבדות העתיד

28
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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 פעילות/ים צעירות/ים המעוניינים/
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.

29
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עקב מגפת הקורונה נאלצנו לדחות את קיום מעבדות העתיד הבאות לשנת ,2021
אבל פגישות מקוונות ראשוניות נערכו כבר בשנת  .2020המארגנות והמארגנים בשתי
הארצות שומרות/ים על קשר עד שיתאפשר מפגש ממשי.

ילדות/ים ונערות/ים פליטות/ים :בין פוליטיקה למעשה
(נדחה לשנת )2021
מטרתה של מעבדת העתיד הזאת בנושא ״פליטות/ים קטינות/ים״ ובהשתתפות
עובדות ועובדים סוציאליות/ים וסטודנטיות/ים לעבודה סוציאלית מישראל ומגרמניה
היא התמקצעות וחילופי ידע.
המעבדה תעסוק בנושאים פוליטיים אקטואליים ובשאלות של הגירה ושל הגנה על
פליטות/ים הקשורים לזכויות אדם ולצדק חברתי בשתי הארצות.

מגדר — אינטרסקציונליות — עבודה סוציאלית .פיתוח תוכנית קורס
(נדחת לשנת )2021
מעבדת העתיד הזאת מבקשת לפתח תוכנית קורס לחילופי נשות ואנשי מקצוע
גרמניות/ים וישראליות/ים בתחום העבודה הסוציאלית .המשתתפות/ים יקיימו בחינה
אינטרסקציונלית תוך התחשבות בהיבטים תרבותיים ,היסטוריים ופוליטיים ובהצטלבות
של תפקידים מגדריים עם דת ,הגירה או רקע חברתי בגרמניה ובישראל .מושאי הדיון
יהיו הגישה בשתי החברות לאפליה ולפריווילגיות ,לתפקידים מגדריים ולמגוון מגדרי,
לגזענות ולאנטישמיות.

מתוך פרויקט FUTURE/S

מעבדות העתיד

מעבדות העתיד

סקירה כללית של מימון
הפרויקטים שלנו בשנת 2020

פרויקטים בשנת ( 2020ממשיכים וחדשים)
שם הפרויקט

סיום
הפרויקט

תחילת
הפרויקט

תחום פעילות  1פוליטיקה וחברה

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מקדמת ומממנת פרויקטים בילטרליים בשלושה
תחומי פעילות שונים וכן פיתוח יוזמות חדשות במסגרת מעבדות העתיד שלנו.

FUTURE/S

01.10.2018

31. 01. 2020
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33
30
חינוך ליזמות בשכונות מצוקה

מספר התמיכות הפעילות בשנת  2020לפי תחומי מימון

15.08.2019

31.08. 2021

תחום פעילות  2חדשנות וטכנולוגיה
חיפהְּ /ברֵמֶן – עירוניות  – 2030ציפוף ,גיוון חברתי ,טכנולוגיה

פוליטיקה וחברה

18.02.2020

31.03. 2023

תחום פעילות  3תרבויות ותקשורת

חדשנות וטכנולוגיה
תרבויות ותקשורת

שיקום תעסוקתי – תוכנית חילופים בין-תרבותית

01.06.2019

15.01. 2020

מעבדות עתיד
0

0,5

1

1,5

2,5

2

3

זהויות בהגירה הפוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל של ימינו

01.03.2020

31.12. 2021

קולות במרחקים – מוזיקה בנגב ובברנדנבורג

01.09.2020

30.09. 2021

מעבדות העתיד
				
בקשות למימון

29

				
פרויקטים שהתחילו

3

		
פרויקטים ממשיכים משנים קודמות

3

				
מעבדות עתיד

2

ילדות/ים ונערות/ים פליטות/ים :בין פוליטיקה למעשה

01.03.2021

31. 03. 2021

מגדר – אינטרסקציונליות – עבודה סוציאלית .פיתוח תוכנית קורס

01. 09. 2020

31. 03. 2021

מספר התמיכות הפעילות בשנת  2020לפי תחומי מימון

25

%
תרבויות ותקשורת

קידום

25

37
%
,5
%

מעבדות עתיד

פוליטיקה וחברה

12,5%

חדשנות וטכנולוגיה

מבט לעתיד
הפרויקטים השונים מניבים תוצאות מרשימות ויצירתיות (כגון סרטים ,תערוכות ,פרסומים).
פורום העתיד עובד על קונספטים ,כיצד להנגיש – יחד עם משתתפות ומשתתפי
הפרויקטים – את התוצאות הללו לציבור הרחב .חשוב לנו שהפרויקטים הממומנים ישקפו
את הגיוון החברתי והגיאוגרפי בשתי הארצות .ההחלטות שלנו בנוגע לקידום פרויקטים
ימשיכו להתייחס ליעדי האו״ם לקיימוּ ת.

קידום

רשת העתיד גרמניה-ישראל
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שנת  ,2020על אתגריה ומגבלותיה המקומיים והגלובליים ,הדגישה ביתר שאת את
החשיבות והפוטנציאל של בניית רשת קשרים אישית ומקצועית שיכולה להמשיך
להתפתח ולגדול גם בעתות משבר ,ובעיקר בתקופה שבה לא ניתן להיפגש פנים אל
פנים ,לטוס ,או לקיים אירועים גדולים .את האנרגיה של רשת העתיד הצומחת ניתבנו
בשנה החולפת בראש ובראשונה למרחב הדיגיטלי ,כדי לתת מענה לצורכי השעה
ולהתאים את התוכניות והכלים שלנו למציאות החדשה .לצד האכזבה מביטול מפגשים
פנים אל פנים ,נוצרה הזדמנות פז לחשיבה ולעשייה מסוגים חדשים ,הזדמנות
שפירותיה יישארו עמנו גם כשהמגפה תחלוף.

סמינר

MATCHMAKER

#meetourmatchmaker
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בעמוד הפייסבוק וברשת הדיגיטלית שלנו תוכלו להכיר טוב יותר את
ה Matchmakers-שלנו.

דיגיטלי

ה Matchmakers-הם קבוצה נבחרת שהפורום בונה ומטפח מאז  ,2019נשות ואנשי
מקצוע מרקעים ומתחומים מגוונים בישראל ובגרמניה ,שהמשותף להן/ם הוא רצון
ליצור שותפויות גרמניות-ישראליות ואף לסייע לאחרים בכך .אנחנו רואים ב"שדכניות"
וב"שדכנים" שלנו שותפות ושותפים בהרחבת הרשת המקצועית שלנו ובהעמקת
האפקטיביות שלה.
בעוד שב 2019-קיימנו סמינר  Matchmakersאחד בגרמניה ואחד בישראל ,הרי
שבשל מגבלות הקורונה ב 2020-הסמינר נערך באופן דיגיטלי .כך היה לנו העונג
לפגוש ולהפגיש את  18ה Matchmakers-החדשים שלנו ,שתחומי התמחותם
העיקריים במחזור הנוכחי הם פוליטיקה וחברה ( ,)6חדשנות וטכנולוגיה ( ,)4אמנות
ותרבות ( ,)4יזמות חברתית ( ,)2סביבה וקיימות ( )1ומדע (.)1

 18ה Matchmakers -החדשות והחדשים שהצטרפו אלינו ב2020-

מכיוון שהיה עלינו לקצר את התוכנית ,הקדשנו את רוב הזמן כדי להכיר ולהתחיל
לחשוף את פוטנציאל הקסם של החיבורים והשידוכים בתוך הקבוצה .המפגש היה
מוצלח מאוד ,והשאיר את כולנו עם צמא להמשיך בשיחה (זה כבר קורה) וגם עם
תקווה שנוכל להיפגש פנים אל פנים בעתיד הלא רחוק.
בסך-הכל הנבחרת המשובחת שלנו כוללת עכשיו כבר לא פחות מ55-
 ,Matchmakersשבכולן/ם ניתן להיעזר דרך הרשת הדיגיטלית שלנו.

רשת העתיד

רשת העתיד
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אירועים מקוונים

הרשת הדיגיטלית שלנו

באביב קיימנו סדרה של עשרה אירועים מקוונים :שמונה אירועי פייסבוק לייב ,שבהם
ה Matchmakers-שלנו הציגו את עצמם ואת עבודתם מתוך כוונה ליצור חשיפה
לרשת העתיד ,לכלים השונים שהיא מציעה וכן לדוגמאות ספציפיות של חיבורים
שיכולים להתהוות באמצעות ה .Matchmakers-בנוסף ,קיימנו שתי "שיחות מרפסת"
( :)Balkon Talksבאירוע הראשון (שנערך בלייב בזום והועלה לאחר מכן גם לעמוד
הפייסבוק שלנו) שוחחנו עם רופאה ישראלית על אתגרי מערכת הבריאות במהלך
ההסתגלות הראשונית למגפה; ובאירוע השני שוחחנו עם נשות ואנשי חינוך מגרמניה
ומישראל על המעבר המהיר לחינוך דיגיטלי ,ועל האופנים הדומים והשונים שבהם
מתמודדים בשתי הארצות עם הקשיים הנובעים ממנו (שודר בלייב בעמוד הפייסבוק
שלנו).

שנת  2020הדגישה את הצורך בכלים דיגיטליים יעילים ,שמאפשרים יצירת קשרים
ושיתופי פעולה .לשמחתנו ,את הפלטפורמה הדיגיטלית שמהווה מסד לרשת שלנו
השקנו כבר ב ,2019-כך שהיינו בנקודת פתיחה לא רעה .בשנה החולפת הרשת
הדיגיטלית שלנו ,על גבי הפלטפורמה של הסטרטאפ הישראלי  ,Clique.aiהמשיכה
לצמוח ולהשתכלל .כך ,למשל ,כדי להתאים את בסיס הנתונים הן לצרכים המשתנים
של הרשת והן לצרכים שלנו כקרן ,הוספנו חלוקה לסקטורים ,שמאפשרת עוד ממד
פילוח יעיל בתוך הרשת; ומשום שהקרן שלנו מחויבת ליעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא
( ,)SDGsביקשנו מחברות ומחברי הרשת לעדכן בפרופיל שלהן/ם עם אילו מ17-
היעדים הם מזוהים מבחינת הידע והכישורים המקצועיים שלהם .כעת יש לנו את
הנתונים הללו לגבי כשליש ממאות חברות וחברי הרשת ,ומעתה והלאה כל המצטרפות
והמצטרפים החדשות/ים יזינו את הנתונים האלה בעת ההרשמה.

סדרת האירועים המקוונים זכתה ליותר מ 5000-צפיות.

4236352825181714%
חלוקה לסקטורים בתוך רשת העתיד

השירות הציבורי

אחר

אמנות ותרבות

תקשורת

החברה האזרחית

מדע

כלכלה

טכנולוגיה

(ריבוי תשובות אפשרי)

חברות וחברי רשת העתיד ויעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא

שיחה עם א/נשי חינוך מגרמניה ומישראל על המעבר המהיר לחינוך דיגיטלי

17

שותפויות להשגת היעדים
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09
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16
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בריאות ורווחה
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ערים וקהילות בנות-קיימא
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הרשת עובדת :סיפור הצלחה לדוגמה
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הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו ,וליתר דיוק הקשרים האנושיים שנוצרים דרכה ,כבר
הניבו כמה וכמה סיפורי הצלחה ,כלומר חיבורים ושידוכים שהבשילו לכדי שיתופי
פעולה .כך ,למשל ,סטודנטים מהאוניברסיטה הטכנית בברלין סייעו כמתמחים לארגון
ללא מטרות רווח בישראל ,והחל גם שיתוף פעולה גרמני-ישראלי בתחום המציאות
המדומה.

PEOPLE TO PEOPLE PLAYGROUND 2021

בפני חברות וחברי רשת העתיד נפתחה האפשרות לקבל מיקרו-מימון לצורך מימוש הרפתקאות
יצירתיות ישראל-גרמניה שבהן מיושמים פורמטים דיגיטליים מרעננים.

38

בזכות הרשת נוצרו לי כבר שני שיתופי פעולה :הראשון היה
תוצאה של פוסט שפרסמתי בפלטפורמה הדיגיטלית של
הרשת… השני נוצר לאחר שאחד ה Matchmakers -הישראלים
הציג את עצמו באירוע מקוון של הרשת.
חברת רשת העתיד שהפכה בינתיים ל"שדכנית" ()Matchmaker

עם הפנים ל:2021-
 ,PLAYGROUNDמיקרו-מימון להרפתקאות יצירתיות
ישראל-גרמניה

Home and Away

PEOPLE TO PEOPLE

כיוון שתכנון ארוך-טווח ובקנה מידה גדול לא קל לביצוע בימים אלה ,ב 2021-נשיק
ערוץ נטוורקינג חדש בשם  ,People to People Playgroundשמציע מיקרו-מימון
להרפתקאות יצירתיות ישראל-גרמניה ,כלומר מענקים של עד  1000אירו לצורך
מימוש דיגיטלי של רעיונות יצירתיים והתנסות בפורמטים חדשים עם עמיתות ועמיתים
בגרמניה ובישראל .כדי להגיש בקשה למענק יש להצטרף לרשת הדיגיטלית שלנו.
הפורמט למימוש הרעיון פתוח למדי ,כל עוד הוא נגיש לקהל הרחב באופן מקוון.
התוצרים של המחזור הראשון של  People to People Playgroundיוצגו בערוצים
הדיגיטליים השונים באביב .2021

To Be Understood

רשת העתיד

תחת אותם שמיים זרועי כוכבים :דוגמה להרפתקה יצירתית
אלכס ויבגני הם צלמי נוף מושבעים עם התמחות בנופים אסטרונומיים .השניים
עוסקים בתחביב זה מזה שנים רבות ומחליפים ביניהם כל העת רעיונות .בשנתיים
האחרונות הם מצלמים במקביל :מסכמים על נושא ,שלאחר מכן כל אחד מהם מיישם

במקום מושבו :אלכס בישראל ויבגני בגרמניה .כך נוצרות עבור כל נושא נבחר שתי
פרשנויות שונות של הנוף האסטרונומי ,כל אחד בסביבה שלו ,אבל תמיד תחת אותם
שמיים זרועי כוכבים.
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בחוץ עם העששית © יבגני צ׳רקסקי

בחוץ עם העששית © אלכס סבנוק
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תוכנית מענקי מחקר ע״ש סילקה טמפל

שנה שנייה — ישראל וגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב

באוקטובר  2017נהרגה אשת 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.

אחרי שהמחזור הראשון של תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל עסק במשולש
מזרח-אירופה-ישראל-גרמניה ,הועתק המוקד השנה ליחסים הטרנס-אטלנטיים.
לרגל הבחירות לנשיאות ארה״ב נקראו העמיתות והעמיתים לעסוק בנושאים חברתיים
ופוליטיים הרלוונטיים לכל שלוש הארצות .בכך מהווה המחזור השני פתיחה לשלוש
שנים שיעמידו במוקד את היחסים בין ארה״ב ,ישראל וגרמניה .פורום העתיד הצליח
לגייס לשם כך שותפים רבים ,שלוקחים חלק בעיצוב התוכנית ובהוצאתה אל הפועל:
הוועד היהודי האמריקני ( ,)AJCרשת המנהיגות האירופאית ( ,)ELNETכתב העת
״מדיניות בינלאומית״ ( )IPוארגון נשים בביטחון הבינלאומי ( .)WIISהתוכנית עמדה
תחת חסותו של זיגמר גבריאל ,שר החוץ של גרמניה בדימוס ,בתפקידו כיושב ראש
עמותת הגשר האטלנטי.

מבחינה תרבותית החברות שלנו השתנו לאין ערוך במהלך
 25השנים האחרונות .בעיניי מדובר בהתקדמות ,מפני שיש
יותר קבוצות שמשתתפות בשיח ,בין אם אלה עיתונאיות/ים
עם שמות לא גרמניים במיוחד ,שמסבירות/ים לנו את העולם,
קבוצות מהגרות/ים שונות ,או נשים .סילקה טמפל

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 .את העמיתות/ים מלווה קבוצת מנטוריות/ים
במסגרת סדנאות ,ומלבד זאת נוצר עבורן/ם ערך מוסף רב מהדיונים הפנימיים .לבסוף
מתפרסמות התוצאות בכתבי עת בעלי שם ומוצגות לציבור הרחב.

מענקי מחקר

שישה עמיתות ועמיתים נבחרו למחזור .2020

עמיתות ועמיתים
השנה השנייה של תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל עסקה בשאלות פוליטיות
וחברתיות ,שעמדו במוקד הדיונים בישראל ובגרמניה בשנת הבחירות בארה״ב והשפיעו
על היחסים בין שלוש הארצות.
העמיתות והעמיתים שלנו במחזור  2020היו סטודנטיות/ים ודוקטורנטיות/ים בתחומי
מחקר שונים ,עיתונאיות/ים ונשות/אנשי תקשורת .הן/ם עסקו בתחומי העניין שלהן/ם
במגוון גישות ובחנו את הנושא הטרנס-אטלנטי המשותף ממגוון נקודות מבט .לצד
המאמרים שלהן/ם ,שהתפרסמו בכתב העת ״מדיניות בינלאומית״ ,נוצר גם פודקאסט
בנושא ״יחסי יהודים-מוסלמים בגרמניה ,בישראל ובארה״ב״.

מענקי מחקר
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עמיתות ועמיתי המחקר שלנו לשנת 2020

תוכנית
בניגוד למתוכנן ,בשנת  2020לא היה אפשר לקיים פגישות אישיות עם העמיתות
והעמיתים שלנו .אבל ההגבלות עקב המגיפה גם היו פתח לאפשרויות חדשות :המעבר
הפתאומי לפתרונות דיגיטליים הביא לידי כך שהעמיתות והעמיתים ,שהיו מפוזרות/ים על
פני שלוש ארצות וערים רבות ,והארגונים השותפים נפגשו בקביעות במרחב הדיגיטלי,
ואפשר היה לקיים שיח אינטנסיבי – ככל הנראה אינטנסיבי יותר מאשר תוכנן בתחילה.
גם הסדנה ,שתוכננה כדי לעבוד עם העמיתות והעמיתים על שאלות המחקר שלהן/ם,
נערכה אונליין .לעמיתות ולעמיתים שלנו הוצמדו מנטורית או מנטור ,שהשתלבו וסייעו
עם המומחיוּ ת שלהן/ם בדיון על המאמרים הנכתבים :העיתונאית מערוץ  ZDFד״ר
ניקולה אלברכט ,כריסטינה פול מפורטל ״שפיגל אונליין״ ,העורך הישראלי אדר פרימור,
הסופר ד״ר מקס צ׳ולק ,השרה לשעבר קרסטין מילר וכן העיתונאי רפאל ארן מהעיתון
״טיימס אוף ישראל״.
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משמאל לימין:
בייזה ארסלן ,עמיתת מחקר בבית הספר הגבוה ללימודי היהדות בהיידלברג :״מעבר
לאידיאליזציה ולניכור – יחסי יהודים-מוסלמים בגרמניה ,ישראל וארה״ב״ .תמונה © פרטי
איתמר בן-עמי ,דוקטורנט במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית :״גבולות
נזילים – פופוליזם וליברליזם בארה״ב ,גרמניה וישראל״ .תמונה © פרטי
בנימין בראון ,עיתונאי וסטודנט ללימודי המזרח התיכון בעת החדשה באוניברסיטת
אוקספורד :״האם יגיעו הדברים לידי שבר ,היחסים בין ישראל ובין יהדות התפוצות
בנקודת שפל" .תמונה © לנה פולק
האנו האוונשטיין ,סופר ועיתונאי :״רוב ומיעוטים – חברות פלורליסטיות המבוססות
על הרבגוניות של מיעוטים״ .תמונה © פרטי
שקֶה ,עיתונאית :״ברוכים הבאים אל הייקים – העבר היהודי-גרמני וההווה
ט ְ
שטפי הֶנ ְ ְ
הישראלי של משפחת שטרקמן״ .תמונה © פרטי
נועה רקנאטי ,סטודנטית בבית ספר לאודר לממשל של המרכז הבינתחומי בהרצליה:
״הזהות היהודית :מדוע אמריקה? שלושה דורות של משפחה אחת  -עד כמה משפיע
מוצאם על דרכם״ .תמונה © פרטי

מענקי מחקר

מהדורה מיוחדת של כתב העת ״מדיניות בינלאומית״ עם טקסטים של עמיתות ועמיתי
התוכנית ע״ש סילקה טמפל ,נובמבר 2020

מענקי מחקר
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את המאמרים שלהן/ם חיברו העמיתות והעמיתים תוך שיג ושיח צמוד עם מערכת כתב
העת ״מדיניות בינלאומית״ .המהדורה המיוחדת עם המאמרים ועם הקדמה מאת נותן
החסות זיגמר גבריאל הופיעה בנובמבר  2020בגרמנית ובאנגלית והיא נגישה בחינם.
תוצאות המחקרים של העמיתות והעמיתים הוצגו לבסוף בכנס סיום ,שגם הוא נערך
במרחב הדיגיטלי .גם כאן נהפכו ההגבלות ליתרון :מתעניינות/ים מהעולם כולו יכלו
להתחבר לכנס ולהשתתף בו .מעל  120אורחות ואורחים השתתפו בכנס בשידור חי,
וההקלטה נותרה נגישה אונליין.
46

44
47

הכנס נפתח בפאנל בנושא ״ההתעוררות הגיאופוליטית של אירופה?״ בהשתתפות
דוויד-וילפ מקרן מרשל
ּ
זיגמר גבריאל ,שגריר ישראל בדימוס שמעון שטיין וסודהא
הגרמנית; את הפאנל הנחתה המומחית למדיניות חוץ ,ד״ר אולריקה פראנקה .השיחה
הועברה בשידור חי בפייסבוק .אחריה נערכו פאנלים עם העמיתות/ים ,המנטוריות/ים
שלהן/ם ומומחיות/ים נוספות/ים .הקהל יכול היה להשתתף בדיון באמצעות הצ׳אט.
הכנס יצא לפועל בתמיכתה הנדיבה של קרן הלוטו ברלין.

העמיתות והעמיתים של  2020בשיחה עם השותפות והשותפים של
תוכנית המחקר על שם סילקה טמפל

מבט לעתיד
בשנת  2021המבט לעבר ארה״ב ,ישראל וגרמניה צפוי עוד להתחדד .יחד עם הארגונים
השותפים ,AJC, ELNET, IP ,ו WIIS.de-יערוך פורום העתיד תוכנית שתאפשר לקבוצה
של  6עד  10עמיתות ועמיתים לעסוק באינטנסיביות בנושאים טרנס-אטלנטיים .תקוותנו
היא ,שביקור בישראל שתוכנן לשנת  2020ובוטל בגלל המגיפה ,יוכל להתקיים בשנת 2021
לשני מחזורי התוכנית.

מענקי מחקר

מענקי מחקר

פרס שמעון פרס
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ביוזמת שר החוץ של גרמניה דאז ונשיא גרמניה כיום 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 וצעירים אשר הלכו בדרכו ופעלו למען החברות שלנו ולמען יחסי גרמניה-
ישראל.

הענקת הפרס עברה למרחב הווירטואלי
למרות כל ההגבלות עקב מגפת הקורונה ,גם השנה יכולנו לחגוג את הענקת פרס
שמעון פרס .ב 8-בספטמבר  2020התקיים הטקס זו הפעם הרביעית ,אבל הפעם
לא בבית העירייה של ברלין ,כמו בשנים הקודמות ,אלא במרחב הווירטואלי .לשם כך
נוצר פורמט יצירתי ומרענן ,שנתן ליותר מ 6,000-צופות וצופים את האפשרות לעקוב
אחרי טקס הענקת הפרס בצורה דיגיטלית גם באתר וגם בעמוד הפייסבוק של פורום
העתיד .זוג המנחים המקסים ,דקלה לוינגר ושי הופמן ,שידרו מפארק פרידריכסהיין
וליוו את הקהל לאורך הטקס .לרקע המוזיקלי דאגה הלהקה הישראלית-איראנית
סיסטנגילה .עבודות צילום נוספות התקיימו באתרים שונים בברלין; על ידי כך ניתן היה
להציע לצופות ולצופים תפאורה מגוונת וססגונית .מי שעדיין לא צפו בטקס ,יכולות/ים
לעשות זאת בפלטפורמות שהוזכרו לעיל.

שר החוץ של גרמניה ,הייקו מאס ,מעניק את פרס שמעון פרס
לשנת 2020
שר החוץ של גרמניה ,הייקו מאס ,העניק את פרס שמעון פרס לשנה זו לשני שיתופי
פעולה ישראליים-גרמניים :האחד הוא ״שיתוף פעולה לחינוך סביבתי בישראל
ובגרמניה״ של החברה להגנת הטבע בישראל ,האגודה להגנת הסביבה בגרמניה
ע״ר ונוער להגנת הסביבה בגרמניה ,הפועלים בשתי הארצות בתחומי ההגנה על
הסביבה והקיימוּ ת .שיתוף הפעולה השני שזכה בפרס הוא ״הכלה בחברה הגרמנית
והישראלית — אתגרים בעבודה סוציאלית עם בני ובנות נוער״ של המרכז לחינוך
ברדבק ( ,)Bredbeckמכללת ספיר בשדרות ואוניברסיטת ְּב ֵר ֶמן ,אשר מאז שנת
 2014משתפים פעולה בתוכנית חילופים מתמשכת בנושאי הכלה חברתית בגרמניה
ובישראל.

צילומי הטקס הווירטואלי להענקת פרס שמעון פרס
למעלה משמאל © :קרן פורום העתיד \ רותי צונץ ,למעלה מימין © :קרן פורום העתיד \ נילי רז אלמוג
באמצע משמאל © :קרן פורום העתיד \ קטיה חרבי ,באמצע מימין © :קרן פורום העתיד \ נעמה לנדאו
למטה © :קרן פורום העתיד \ קטיה חרבי

פרס שמעון פרס
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כמו בשנה שעברה ,גם השנה ד״ר קלאוס לדרר ,המשנה לראש עיריית ברלין ,קידם
בברכה את פני האורחות והאורחים באולם הגדול של בית העירייה – גם אם הפעם
נאלץ להיות שם לבד מסיבות של הגנה ממחלות מדבקות .בכל זאת היו דברי הברכה
של המארח הווירטואלי השנה לבביים באותה מידה .פרופ׳ ד״ר צביה ולדן ,בתו
של שמעון פרס ,דנה בדברי הברכה שלה במשמעויות השונות של המונח ״משבר״
בעברית ,שאפשר לפרשו כ״שבר או בקע״ אבל גם כ״הזדמנות ליצור עולם חדש״.
בהמשך הטקס הבלתי רגיל הזה הוצגו נשות ואנשי חבר השופטים; נדב תמיר נתן ביטוי
לארבעה אלמנטים בפילוסופיה של שמעון פרס  -״אופטימיות ,תמיד להסתכל קדימה
ולא אחורה ,שיתופי פעולה שכולם מרוויחים מהם ולקיחת אחריות ויוזמה״ – תכונות
המאפיינות גם את המעורבות של כלות וחתני הפרס לשנה זו.
אחרי הצגת שבעת נשות ואנשי חבר השופטים הגיעה הפסקה בלתי צפויה מצד
הקומיקאי שחק שפירא ואמו .הם ראו בעצמם מתמודדים בעלי זכויות לפרס שמעון
פרס והפגינו זעם על כך שלא נבחרו .הם ערכו פגישה ספונטנית ומבדרת מאוד עם
ד״ר תמרה אור ,מנכ״לית פורום העתיד גרמניה ישראל .היא מצדה הסבירה לשחק
שפירא ולאמו כיצד באמת ניתן לזכות בפרס שמעון פרס.
אחרי ההפוגה הקומית הזאת נערך טקס הענקת הפרס עצמו ממדרגות בית העירייה.
שר החוץ של גרמניה ,הייקו מאס ,ציטט את פרס :״תכננו את חייכם בדיוק ,אבל גם
ִחלמו – המשיכו לחלום!״ הוא הצביע על ההתפתחות שהופכת את השפעת הווירוס
על החברות לבעייתית לא רק מבחינה אפידמיולוגית ,אלא גם מבחינת הדחיפה
לאנטישמיות ,גזענות והמשך הפילוג החברתי .במובן זה כלות וחתני פרס שמעון פרס
השנה יכולים לשמש מופת ולעודד אחרים לקבל על עצמם אחריות .הייקו מאס סיים
את נאומו בגירסה של הברכה היהודית המסורתית לפסח ואמר :״לשנה הבאה בברלין״,
מתוך תקווה לחגוג שוב ביחד את הטקס הבא של הענקת פרס שמעון פרס.

הטקס הווירטואלי להענקת פרס שמעון פרס
© קרן פורום העתיד \ רותי צונץ

פרס שמעון פרס
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חבר השופטות והשופטים

כלות וחתני הפרס
פרס שמעון פרס לשנת  2020הוענק לשני פרויקטים מצטיינים לשיתוף פעולה,
אשר פעלו במסגרת פרויקטים ישראליים-גרמניים צופי פני עתיד למען הגנה על
הסביבה ולמען הכלה .חבר השופטות והשופטים השתכנע משתי היוזמות הללו ,מפני
״שהן התמקדו בחיבור בין צעירות וצעירים בשתי הארצות ובהקניית יכולות לעבוד
בשיתוף פעולה על הנושאים הדחופים של ימינו״ .הפרויקטים ״הכלה בחברה הגרמנית
והישראלית – אתגרים בעבודה סוציאלית עם בני ובנות נוער״ ו״שיתוף פעולה לחינוך
סביבתי בישראל ובגרמניה״ צוינו לשבח וקיבלו כל אחד פרס כספי בגובה  10,000אירו.

53
50

כלות וחתני הפרס נבחרים/ות על ידי חבר שופטות ושופטים בעלי/ות שיעור קומה,
המתמנה למשך שלוש שנים.

הסיפור של ישראל וגרמניה תמיד יהיה איכשהו קשור לעבר ,וטוב שכך,
אסור לשכוח את העבר הזה .אבל היחסים בין שתי המדינות הללו חייבים
להיות מבוססים על משהו שהוא מעבר לעבר בלבד .ובדיוק הדברים
הללו ,פרויקטים של צעירים ,שחושבים איך לשתף פעולה גם בימינו וגם
בעתיד ,זה בדיוק קולע למטרה .אנטוניה ימין ,חבר השופטים

משמאל לימין:
כריסטיאן ברקל ,שחקן וסופר
תמונה © שטפן קליטר

ד״ר אליס בראונר ,מפיקת סרטים ועיתונאית
תמונה © CCC Filmkunst Daniela Incoronato

דרוויש הזרג׳י ,מנהל תוכנית בקרן אלפרד לנדקר
תמונה © דניאל אליאסון

אחמד מנסור ,פסיכולוג וסופר
תמונה © הייקה שטיינווג

ד"ר ד״ר הרמן סימון ,יושב ראש חבר הנאמנים של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
תמונה © Stiftung Neue Synagoge Berlin

נדב תמיר ,מנכ"ל  J Streetישראל ,יועץ בכיר לקשרים בינלאומיים ודיפלומטיה במרכז
פרס לשלום וחדשנות
תמונה © פרטי

הכלה בחברה הגרמנית והישראלית – אתגרים
בעבודה סוציאלית עם בני ובנות נוער

שיתוף פעולה לחינוך סביבתי בישראל ובגרמניה

אנטוניה ימין ,עיתונאית ומנחה
תמונה © בועז ארד

פרס שמעון פרס

פרס שמעון פרס
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© פרויקט הכלה בחברה הגרמנית והישראלית

©  / NAJUפטרה מילר

©  / NAJUאניה צימרמן
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הכלה בחברה הגרמנית והישראלית — אתגרים
בעבודה סוציאלית עם בני ובנות נוער

שיתוף פעולה לחינוך סביבתי בישראל ובגרמניה

המרכז לחינוך ְּבר ֶד ֶּבק (גרמניה) ,אוניברסיטת ְּברֵמֶן (גרמניה),
מכללת ספיר (ישראל)

החברה להגנת הטבע בישראל (ישראל) ,האגודה להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר
(( )NABUגרמניה) ,נוער להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר (( )NAJUגרמניה)

מאז שנת  2014נפגשים בפרויקט הזה נשות ואנשי מקצוע מגרמניה ומישראל על מנת
לדון בדינמיקות החברתיות בארץ האחרת ולנהל שיג ושיח על האלמנטים המשותפים
דבק (גרמניה) ,המחלקה
והשונים בתחום ההכלה .שיתוף הפעולה בין המרכז לחינוך ְּב ֶר ֶּ
למדיניות ציבורית ולמנהל במכללת ספיר בשדרות (ישראל) והמכון למדעי הדת ולחינוך
דתי באוניברסיטת ְּב ֵר ֶמן (גרמניה) ,דן בשאלות רלוונטיות בתחומים כגון דת ,התנסויות
של פליטות ופליטים ,גזענות ,חינוך ,עבודת זיכרון ,התנסויות קוויריות של הדרה ,והכלה
של אנשים עם נכויות.

הארגונים הגדולים ביותר להגנת הסביבה בישראל ובגרמניה ,החברה להגנת הטבע
בישראל ( ,)SPNIנוער להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר ( ,)NAJUוהאגודה להגנת
הסביבה בגרמניה ע״ר ( ,)NABUהתאגדו בפרויקט הזה בשותפות לקידום שיח
מדעי מקצועי.

הטקס שהתקיים אתמול היה מאוד נחמד והצליח אפילו
לייצר איזו תחושה של אינטימיות ושותפות.
מולי בנטמן ,מנהלת הפרויקט בצד הישראלי

בתוכנית החילופים ובביקורים משותפים בפרויקטים נוצרו נקודות השקה חשובות בין
שיעורים אקדמיים ובין התנסויות מעשיות בחיי היומיום בעבודה סוציאלית עם בנות ובני
נוער.
הפרויקט לשיתוף פעולה גרמני-ישראלי היה הזדמנות נדירה לבחון שאלות של הדרה
והכלה מנקודת מבט בין-תרבותית ולפתח רגישות גדולה יותר לנושאים הללו על רקע
נקודות המבט השונות.

בשם החברה להגנת הטבע בישראל אנחנו מבקשים להודות לכם
ולעמיתות והעמיתים שלכם על אירוע נפלא וחשוב אמש .לזכות ולכבוד
היה לנו להיות מועמדים ולקבל את פרס שמעון פרס .אנחנו תקווה
ששיתוף הפעולה הזה בין הפורום ובין החברה להגנת הטבע בישראל
יוסיף לצמוח למען הנוער בארצות שלנו ,למען הסביבה ולמען כלל
האנושות על הפלנטה שלנו .גילי בצלאל ,מנהל הפרויקט בצד הישראלי

המשתתפות והמשתתפים התוודעו לגישות חדשות להרחבת פרויקטים של שמירה
על הסביבה ולשיטות מעשיות של חינוך לפיתוח בר-קיימא ,והשתמשו בחומרי לימוד
אקטואליים בסדנאות בבתי ספר בשתי הארצות .במסגרת תוכניות חילופי נוער וחילופי
משלחות של נשות ואנשי מקצוע התוודעו המשתתפות והמשתתפים לפרויקטים
לשיפור החינוך הסביבתי בשתי הארצות .בזכות חילופי התנסויות מקצועיות הצליח
הפרויקט הבילטרלי הזה להציב דגשים חשובים בתחום החינוך הסביבתי.
שיתוף הפעולה הזה הוא הראשון מסוגו המבסס יחסים רשמיים בין הארגונים הלא
ממשלתיים המובילים בישראל ובגרמניה להגנת הסביבה ,ומאפשר עבודה משותפת על
פרויקטים בילטרליים להגנת הסביבה.

פרס שמעון פרס

פרס שמעון פרס
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יצירת קשר
קרן פורום העתיד גרמניה ישראל
Meinekestr. 27
10719 Berlin
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info@dizf.de
טלפון+49-30-814562560 :
www.dizf.de
www.facebook.com/stiftung.dizf

מנכ״לית
ד״ר תמרה אור
יסוד הקרן
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 המסים
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
קונספט ועריכה
תרזה שפר
תרגום
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 ,ערוץ התרבות של דויטשלנדפונק ,״פרוטקציוניזם הוא הצורה המודרנית של הניאנדרטליזם״,
 25בפברואר 2017
עיצוב
עבודה משותפת של
סוניה פרנק עיצוב גרפי ,ברלין
ועמיחי גרין עיצוב גרפי ,ברלין
נכון ליום 31 :במרץ2021 ,
ניתן לקבל את הדו״ח בלי תשלום במשרד קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
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