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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.
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משמאל לימין :ד״ר תמרה אור ,בירגיט לואיג ,מייקה הראל ,מרים דאור,
טל אלון ,תרזה שפר ,פאול שטיר ,טינו שמידט ,אניקה פינקן ,כריסטיאן שורר,
רוני כצנלסון-גולשינר ודור גליק

ציפריס ונטע קורין ילוו את חבר
ריגיטה ּ
ֶ
אנחנו שמחות ושמחים מאוד שהשרה בדימוס ְּב
הנאמנים ואותנו בשנים הבאות בתור יושבות הראש הנבחרות החדשות .אנחנו שמחות
ושמחים לקראת שיתופי הפעולה הפוריים ומקוות ומקווים לבריתות רב-גוניות חדשות
בשנת .2022
בשם הצוות כולו של קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל

ד"ר תמרה אור
מנכ״לית

פתח דבר

בריתות רב-גוניות
שיתוף פעולה הוא מעקרונות היסוד של הקרן שלנו .במסגרת תוכניות הקרן שלנו
ברצוננו לבנות גשרים חדשים ולעודד צעירות וצעירים בגרמניה ובישראל ,ללמוד אלו
מאלו ולפעול למען תרבויות דמוקרטיות ודו-קיום פלורליסטי בשתי הארצות.
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את היעד הזה ניטיב להשיג אם נרחיב כקרן את שיתופי הפעולה הנוכחיים שלנו .בשנה
שעברה עיצבנו עם הפרטנריות והפרטנרים המהימנות/ים שלנו בהצלחה רבה תוכניות
גרמניות-ישראליות .יחד עם זאת ,גם כרתנו הרבה בריתות רב-גוניות חדשות ועבדנו
יחד עם מגוון רחב של ארגונים ומוסדות.

"חלום שחולמים לבד הוא רק חלום .חלום שחולמים ביחד הוא מציאות".
יוקו אונו

הממדים הפוליטיים והתרבותיים של הבריתות האלו מראים ,שלמרות כל השוני בין
הארגונים ,ישנם עדיין יותר דברים מאחדים בינינו מאשר מפרידים :ביחד אנחנו
פועלות/ים בשתי הארצות למען יחסים רחבי-היקף בין גרמניה לישראל ,למען
דמוקרטיה ,חופש וכבוד הדדי .בעשותנו זאת ,אנו מציבות/ים במוקד שיתופי הפעולה
הגרמניים-ישראליים לא רק יעדים ומטרות בילטרליים ,אלא גם גלובליים .מכלול עבודת
הקרן שלנו ,הפרויקטים שלנו ,הרשת שלנו ותוכנית עמיתות ועמיתי המחקר שלנו
מודרכים על ידי רעיון ההבנה בין העמים ויעדי האו״ם לפיתוח בר-קיימא.
בדו״ח השנתי זה אנחנו מסתכלות/ים לאחור בהכרת תודה על שנת  ,2021שאפשרה
לנו לכרות בריתות רב-גוניות .על העבודה המשותפת הטובה אנחנו מודות/ים
לפרטנריות ולפרטנרים הרבות/ים שלנו בפרויקטים ובשיתופי הפעולה ,לחברות וחברי
הרשת שלנו ,ל Matchmakers-שלנו ,לעמיתות ולעמיתי התוכנית על שם סילקה
טמפל וגם לכל המעורבות והמעורבים הצעירות/ים ,שלעתים קרובות עבדו בהתנדבות.
תודה מיוחדת שלוחה לנשות ואנשי חבר הנאמנים שלנו ,בייחוד לאלו שחדלו
מכהונתן/ם אחרי שש שנים בהתאם למחזור הסדיר :מכל הלב אנחנו מודות/ים לשני
יושבי הראש הנהדרים שלנו ד״ר הרמן סימון ויאיר המבורגר ,לשגריר ג׳רמי יששכרוף,
לסגנית השר מישל מינטפרינג ,לד״ר יעל הדס ,לד״ר תומס שפאר ולד״ר אסתר לופטין
על שנים של פעילות למען הקרן שלנו ,על עצתן/ם רבת-הערך ועל תמיכתן/ם הבלתי
נלאית .הן/ם העניקו לנו בשפע ממומחיותן/ם יושרתן/ם האישית.

פתח דבר

תמיכה ונקיטת עמדה .בשיתוף פעולה עם משרד החוץ הגרמני ובתרומתו,
הפורום מעניק מדי שנה את פרס שמעון פרס לצעירות/ים הפועלים/ות למען
החברות שלנו .חבר השופטות/ים שלנו מציין יוזמות הפועלות בנחישות בהקשר
הגרמני-ישראלי ולמען הערכים המשותפים שלנו .הפרס מציב דוגמה ומופת
ומדגיש את חשיבותו של הדור הצעיר בדיאלוג הגרמני-ישראלי.
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שיתופי פעולה .אנחנו מאמינות/ים בשיתופי פעולה למען חיזוק ועיצוב החברות
והדמוקרטיות שלנו .לכן ,אנחנו משתפות/ים פעולה עם ארגונים ויוזמות אחרות,
מנהלים/ות יחד פרויקטים ואירועים ,מחליפים/ות דעות ,לומדים/ות זה מזו
ומעצבים/ות אירועים ציבוריים במטרה להגיע לכמה שיותר נשים ואנשים.

קרן פורום העתיד

קידום פרויקטים
בילטרליים

רשת העתיד

תוכנית מענקי
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)(2019
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סמינרי הכשרה
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פרס שמעון פרס

שיתופי פעולה

הענקת הפרס על ידי
שר החוץ של גרמניה

אירועים )מקוונים(

שיתוף פעולה עם
משפחת פרס
חבר שופטות
ושופטים המאויש על
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מה עושה קרנ פורומ
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העתיד?

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

מימון וקידום .כבר יותר מעשור מממן ומקדם פורום העתיד פרויקטים של שיתוף
פעולה גרמני-ישראלי ייחודיים ,חדשניים ורלוונטיים מבחינה חברתית .נוסף על
כך ,במסגרת מעבדת העתיד שלנו הפורום תומך בפגישות לפיתוח פרויקטים על
מנת להוציא לדרך שיתופי פעולה חדשים.

יצירת קשרים .רשת העתיד שלנו פתוחה בפני כל השחקניות והשחקנים
הצעירות/ים ,הפועלות/ים למען החברות שלנו ולמען יחסי ישראל-גרמניה.
באמצעות פגישות של רשת הקשר ,סמינרי הכשרה לMatchmakers-
והפלטפורמה המקוונת שלנו אנחנו מקשרים בין פעילות ופעילים לבין נשים
ואנשים המעוניינות והמעוניינים והתומכות והתומכים ברשת קשר בליטרליים
במגוון נושאים.

הפגנת מעורבות .קולות הצעירות/ים 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 וצעירים .תוצאות המחקרים נידונות בפומבי ומפורסמות
בכתבי עת שונים.

פורום העתיד

ד"ר ד"ר הרמן סימון )יושב ראש עד דצמבר  (2021היה שנים רבות מנהל קרן בית
הכנסת החדש בברלין – המרכז ליודאיקה .הוא למד היסטוריה ומזרחנות באוניברסיטת
הומבולדט שבברלין ,אחר כך למד לתואר מתקדם בפראג; אחרי שהגיש דיסרטציה
בשנת  1975עבד בהתאחדות המוזיאונים הממלכתיים של ברלין .הוא פרסם מאמרים
רבים בתחום תורת המטבעות ובמיוחד בתחום תולדות היהודיות והיהודים בגרמניה.
תמונה © קרן בית הכנסת החדש בברלין — המרכז ליודאיקה  /אנה פישר

יאיר המבורגר )ממלא מקום היושב ראש עד דצמבר  (2021משמש למעלה מ20-
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 תעודת גמר בכלכלה ובמדעי המדינה מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
תמונה © פרטי

פרופ' ד"ר מנחם בן&ששון הוא נגיד האוניברסיטה העברית בירושלים ,אחרי
שבעבר שימש שמונה שנים כנשיא האוניברסיטה העברית .בשנת  2017הוענק לו צלב
הכבוד הפדרלי על תרומתו המיוחדת לשיתוף הפעולה הגרמני-ישראלי .בשנים 2006
עד  2009הוא היה חבר כנסת וכיהן כיושב ראש הוועדה לחוקה ,חוק ומשפט .בשנת
 1982הוא קיבל תואר דוקטור בהיסטוריה יהודית מהאוניברסיטה העברית ומעל 40
שנה עסק בהוראה ובמחקר .הוא חיבר כארבעים ספרים ומאמרים מדעיים בנושאים
שונים .הוא נשיא ואיש חבר הנאמנים בארגונים אקדמאיים רבים .תמונה © מרים אלסטר/
פלאש 90

אלקה בידנבנדר היא שופטת ונשואה לנשיא גרמניה פרנק-ולטר שטיינמאייר .היא
עברה הכשרה לאשת עסקים בתעשייה .אחר כך למדה משפטים באוניברסיטת יוּ סטוּ ס
גיסן וכיהנה החל משנת  1994כשופטת בבית הדין המנהלי בהנובר .החל
ליביג בעיר ֶ
ּ
משנת  2000היא שופטת בבית הדין המנהלי בברלין )בזמן הקדנציה הראשונה של
בעלה הייתה בחופשה( .בין היתר היא פטרונית של אוניצ״ף ופועלת למען שוויון זכויות,
זכות לחינוך ושוויון הזדמנויות לצעירות וצעירים .תמונה ©  / Bundespresseamtשטפן קוגלר

חבר הנאמנים

9

נשות ואנשי חבר הנאמנות/ימ
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חבר הנאמנות/ים 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
הנאמנות/ים עומדות/ים לצד הקרן בעצה ובתמיכה בכל העניינים החשובים .על כך
נתונה להם/ן תודתנו מקרב לב.
מדי שנה מתקיימות שתי וישיבות של חבר הנאמנות/ים .ישיבת האביב המתקיימת
בדרך כלל בגרמניה ,וישיבת הסתיו בדרך כלל בישראל .עקב המגפה התקיימו ישיבות
חבר הנאמנות/ים ב 17-ביוני  2021וב 7-בדצמבר  2021באופן מקוון בלבד.

נשות ואנשי חבר הנאמנות/ימ :2021
ּבריגיטֶה ציּפריס )יושבת ראש החל בדצמבר  (2021הייתה שרת הכלכלה והאנרגיה
ושרת המשפטים של גרמניה .בשנים  2013עד  2017היא כיהנה כמזכירת מדינה
פרלמנטרית לטכנולוגיית מידע ,תעופה וחלל .בשנים  2005עד  2017היא ייצגה
בבונדסטג הגרמני את מחוז ַד ְר ְמ ׁש ַט ְדט מטעם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית.
גיסן וסיימה את
ליביג בעיר ֶ
בריגיטה ציפריס למדה משפטים באוניברסיטת יוּ סטוּ ס ּ
לימודיה בבחינת הגמר הארצית השנייה למשפטים .היא יושבת ראש המועצה של
ה European Leadership Network-בגרמניה ע״ר ) (ELNETונציבת קבילות הציבור
של האיגוד הארצי של חברות ההוצאה לפועל בגרמניה ) .(BDIUמלבד זאת היא אשת
חבר הנאמנות/ים של הקרן הלאומית הגרמנית .תמונה © סוזי ְקנוֹל

נטע קורין )ממלאת מקום היושבת ראש החל בדצמבר  (2021היא מייסדת שותפה
קסה ,מלכ״ר המבקש
בחברת או ְֹר ְּבס ,קבוצת הבלוקצ׳יין הגדולה בישראל ,ובקרן ֶה ָ
להביא לשינוי חברתי באמצעות בלוקצ׳יין .את הקריירה שלה היא החלה בוול סטריט
כבנקאית השקעות ולימים נעשתה מנהלת של קרן גידור .בשנים שלאחר מכן ,שימשה
יועצת בכירה במשרד הביטחון הישראלי ובמשרד ראש הממשלה .מזה יותר מ 15-שנה
היא פילנתרופית וכיהנה כמנכ״לית בקרנות ללא כוונת רווח רבות בישראל ובארצות
הברית .כיום היא מנכ״לית של !  .IMPACTתמונה © איתי סליקטר

חבר הנאמנים

השגריר ג'רמי יששכרוף היה עד אביב  2022שגריר ישראל בגרמניה .לפני 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

מר ֵיח היא השליחה הדרוזית הראשונה של הסוכנות היהודית בארה״ב
ע'ד ִיר ַּכמַאל& ְ
ומאז  2019היא האישה הדרוזית הראשונה המשמשת חברת כנסת .החל משנת
 ,2011היא עבדה כמגישה ברשות השידור הישראלית .יש לה תואר ראשון בדימות
רפואי ובמדעי החברה מאוניברסיטת בר-אילן ,וכן תואר שני ביחסים בינלאומיים
מאוניברסיטת חיפה .כחברת כנסת ,היא הייתה סגנית יושב ראש קבוצת הידידים/ות
הפרלמנטרית ישראל-גרמניה .תמונה © פרטי

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 ,שימשה חוקרת
בתחום מדעי הרוח במכון לחקר ההגירה הבינלאומית ) (ISIMבאוניברסיטת ג׳ורג׳
וושינגטון והייתה מלגאית של קרן מרשל הגרמנית .תמונה © פרטי

סגנית השר מישל מינטפרינג היא חברת הפרלמנט הגרמני החל משנת .2013
בשנים  2018עד  2021היא כיהנה כסגנית שר במשרד החוץ הגרמני .היא הייתה
חברה וכתבת בוועדת החוץ ,דוברת של הסיעה הסוציאל-דמוקרטית בנושאי מדיניות
חינוך ותרבות ויושבת ראש הקבוצה הפרלמנטרית הגרמנית-טורקית .לאחר שהשלימה
תואר ראשון בלימודי עיתונאות עם התמקדות בכלכלה בשנת  ,2007עבדה כעיתונאית
פרילנסרית וכעמיתת מחקר בפרלמנט הגרמני .תמונה © יורינדה גרזינה

חבר הנאמנים
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פרופ' דוריס ד ֶרי היא במאית קולנוע וסופרת .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 33
סרטים ,בהם גם הצלחות קולנועיות כגון ״אף אחד לא אוהב אותי״ ,״פריחת הדובדבן״
ו״דרישת שלום מפוקושימה״ .מלבד זאת ,כתבה דרי  24ספרים ,ביימה  7הצגות
תיאטרון ואופרות וזכתה בפרסים רבים על יצירתה .סרטה האחרון ,״פריחת הדובדבן
ושדים" ,יצא לאקרנים בשנת  ; 2019ספרה האחרון" ,העולם על הצלחת" ,הוא הזמנה
למסע קולינרי ברחבי העולם .תמונה © מתיאס בוטור

פרופ' ד"ר וד"ר לשם כבוד אּוטֶה פְרֶבֶר ְט היא היסטוריונית והחל משנת
 2008מנהלת המחלקה לחקר תולדות הרגשות במכון מקס פלאנק לפיתוח אנושי
בברלין .בשנים  1989עד  2007היא כיהנה כפרופסורית באוניברסיטאות ייל ,בילפלד
וקונסטנץ וכן באוניברסיטה החופשית בברלין .היא קיבלה תואר דוקטור בשנת 1982
מאוניברסיטת בילפלד ותואר הביליטציה בשנת  .1989פרסומיה בתחומי היסטוריה
חברתית ,תרבותית ופוליטית ,תולדות הרגשות ותולדות המגדר ,התפרסמו בשפות
רבות .בין היתר ,היא חברה בנשיאות האקדמיה הלאומית למדעים ״ליאופולדינה״
ובמועצת האקדמיה למדעים ברלין-ברנדנבורג .תמונה © אנדריאס ריג

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 היא 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
" ,"Zonenkinderבשנת  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 בתחום התרבות לשנת  .2019תמונה © דומיניק בוצמן

חבר הנאמנים
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ישיבת חבר הנאמנים ,משרד החוץ ירושלים ,יוני 2018
© קרן פורום העתיד  /אייל גרניט

נשות ואנשי חבר הנאמנות/ים לשעבר מוסיפים/ות לעמוד לצדנו בעצה ובתמיכה
גם אחרי שסיימו את תפקידם/ן .על כך נתונה להם/ן תודתנו מקרב לב.

נשות ואנשי חבר הנאמנות/ימ :2020—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(
פרופ׳ ד״ר וד״ר לשם כבוד כריסטוף מארקשיס
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
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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 ) .(ECMהיא קיבלה פרסים מדעיים ומרצה
מבוקשת בכנסים בינלאומיים רמי דרג רבים בארה״ב ,בישראל ובאירופה .היא הגישה
בשנת  1992את הדוקטורט שלה באוניברסיטת ג׳ורג׳טאון בתחום הכימיה הביו-
אנאורגאנית .תמונה © מכון ויצמן למדע  /איל יזהר

המנהלת הישראלית למו"פ אירופאי ) (ISERDברשות
נילי שלו היא מנכ״לית ִ
הישראלית לחדשנות )המשרד לכלכלה ולתעשייה( ואחראית שם על יישום שיתופי
פעולה בילטרליים ומולטילטרליים בין ישראל לאירופה בתחומי המחקר והפיתוח .לפני
כן ,שימשה כנספחת מסחר של ישראל באוסטרליה וניו-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
ישר ֶפ ָ
 ,1998–1990הוא היה מנהל "היִ ִיד ֶ
פרסם מחקרים על פאול צלאן .ספריו האחרונים שראו אור נקראים ״גרונוולד באוריינט.
ירושלים היהודית-גרמנית״ ) ,(2018״פוגת מוות :ביוגרפיה של שיר״ ) (2020וכן ״מלון
בודפשט ,ברלין ...מהונגריה לגרמניה״ ) .(2021תמונה © יירגן באואר

חבר הנאמנים

טל אלון מנהלת את פעילויות רשת העתיד של הקרן.
״הרשת מציעה לנשות ואנשי 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/ן מודעים ומודעות לפוטנציאל
הקשר הבילטרלי או שאין להן/ם נגישות אליו .המוטיבציה שלי נובעת מהאמונה בכוחם
של חיבורים אנושיים ,כמו גם מהקשר הביוגרפי שלי להיסטוריה הישראלית-גרמנית״.
תמונה © כפיר חרבי

דור גליק יוזם בשביל הקרן פרויקטים חדשים של שיתוף פעולה בישראל.
״אני חי ,לומד ועובד מזה שנים רבות בין הערים תל אביב ,ברלין וניו יורק ,ומרגיש קשר
אישי לחזון של קרן פורום העתיד .מאז צעירותי אני עוסק בשאלות של עתיד יחסי
ישראל-גרמניה .אני עיתונאי ושמח במיוחד על שיתוף הפעולה עם עיתונאיות ועיתונאים
ונשות ואנשי תקשורת שהחליטו גם הן/ם לכתוב ,להיות מעורבים/ות וכך לתרום לפיתוח
יחסי ישראל-גרמניה ולהעמקתם״ .תמונה © רותי צונץ

מייקה הראל ניהלה עד דצמבר  2021את תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל.
״העבודה עם עמיתות ועמיתי המחקר הייתה מהנה במיוחד בשבילי :השיחות בנוגע
לפרויקטים המחקריים ,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

אניקה פינקן מנהלת החל משנת  2022את תוכנית מענקי המחקר ע״ש סילקה טמפל.
״העבודה על תוכנית מענקי המחקר מעניקה לי השראה מיוחדת מפני שאני מזדהה
באופן אישי עם מטרת התוכנית ,להעניק לנשות ואנשי תקשורת צעירות/ים קול בשיח
הציבורי; כאישה צעירה עם עניין ביחסי ישראל-גרמניה ובמדעי המדינה וההיסטוריה ,אני
עצמי משתייכת לקבוצת היעד של התוכנית.״ תמונה © פרטי

צוות הקרן
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הצוות שלנו
תמרה אור מנהלת את פורום העתיד בתפקידה כמנכ״לית.
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״בשבילי זוהי פריווילגיה גדולה לקחת חלק פעיל בעיצוב יחסי גרמניה-ישראל בהווה
ובעתיד .אני משוכנעת שהדמוקרטיות שלנו מעניקה 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 מנהלת את יחסי הציבור של הקרן.
״נפל בחלקי 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 בסיפורים מעניינים ונותני השראה,
שרוצים להיות מסופרים :בצורת טקסט ,סיפור ,וידאו ,באמצעות תמונות או בפודקאסט.״
תמונה © פרטי

מרים דאור מנהלת את תחום מימון הפרויקטים ואחראית על פרס שמעון פרס.
״הטיפול בפרויקטים ,שבהם עובדות/ים ביחד פעילות ופעילים צעירות/ים ויצירתיות/ים
מישראל ומגרמניה על נושאים מרתקים וחשובים בנוגע להווה ולעתיד ,גורם לי שמחה
גדולה במיוחד .אנחנו דנות/ים ,סועדות/ים וצוחקות/ים ביחד ,אנחנו לומדות/ים איש
מרעהו ,מעבירות/ים את הידע שלנו לאנשים ונשים מעניינים/ות אחרים/ות ומחזקים/ות
בכך את החברות האזרחיות ואת יחסי הידידות של שתי הארצות.״
תמונה © קרן פורום העתיד \ רותי צונץ

בירגיט לואיג ניהלה עד קיץ  2021את תחום מימון הפרויקטים.
״אני שמחה 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 חווות/ים צמיחה של מגמות
אנטי-דמוקרטיות ואיום על מרחבי החופש בחברה האזרחית.״
תמונה © קרן פורום העתיד \ רותי צונץ

צוות הקרן

17

תודה בירגיט !
פרידה מבירגיט לואיג ו"העברת המקל" למרים דאור
© קרן פורום העתיד

תודה טינו ומייקה !
פרידה ממייקה הראל ומטינו שמידט
תמונה משמאל © :קטיה חרבי ,מימין © :פרטי

צוות הקרן

רוני כצנלסון&גולשינר אחראית על תיאום חבר הנאמנות/ים ומשרד ההנהלה
ומתאמת את ישיבות חבר הנאמנות/ים.
16

״יותר מעשור אני פועלת בתחומים שונים למען יחסי ישראל-גרמניה .העבודה בקרן היא
בשבילי משימה חשובה כי הקרן פעילה בשדות ומישורים רבים ושונים וממלאת פערים
רבים שהיו קיימים עד כה.״ תמונה © פרטי

כריסטיאן שורר מנהל את משרד המנכ״לית ואחראי על בניית ה.Young Board-
״אני שמח לעבוד בקרן פורום העתיד כי אני חושב שפתיחות וסקרנות משנות לחיוב את
שיתוף הפעולה עם נשים ואנשים מתרבויות אחרות .במיוחד אני שמח להעלות רעיונות
חדשים כיצד לשלב בתהליכי ההחלטה את קבוצות היעד הצעירות של קרן העתיד.״
תמונה © פרטי

בעבודת הצוות תומכים בנוסף גם עמיתים/ות סטודנטיאליים:

טינו שמידט היה חלק מהצוות עד קיץ  .2021הוא מעורב מבחינה חברתית-פוליטית
בעבודת החינוך נגד אנטישמיות וגזענות ולומד לימודי יהדות והיסטוריה באוניברסיטה
החופשית בברלין .תמונה © פרטי
פאול שטיר הוא עמית סטודנטיאלי מאז שנת  .2018העניין שלו בישראל ,שבה
חי בעבר יותר משנה וחצי ,מלווה אותו גם בלימודיו ,בתחום ההתנדבות שלו ובחייו
הפרטיים .הוא לומד היסטוריה גלובלית בברלין ,אבל מרגיש בבית גם בירושלים.
תמונה © פרטי

בר אש עוסקת בנקודת המפגש בין חברה ,תרבות ואמנות .היא לומדת תואר ראשון
בעיצוב טקסטיל וחומרים באקדמיה לאומנויות וייזנזה בברלין ובמקביל מעבירה סדנאות
בנושאים פוליטיים בבתי ספר בעיר .תמונה © פרטי

צוות הקרן
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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 בשנה השנייה של מגפת הקורונה נפגע מימון הפרויקטים ,במיוחד בגלל הגבלות
בתחום התעופה הבינלאומית .למרבית הפרויקטים הממומנים על ידי הקרן לא
התאפשר לצאת לפועל כמתוכנן :חלק מהפגישות בשתי הארצות נאלצו להידחות,
קונספטים השתנו ,זמנים הוארכו ומפגשים הועברו אל המרחב הווירטואלי.
בחודשי הקיץ וראשית הסתיו ,היה מרווח נשימה קצר מן ההגבלות עקב המגפה.
רבים מן הפרויקטים שלנו ניצלו את הזמן הזה באינטנסיביות לפגישות פנים-אל-
פנים ולעבודה משותפת .למרות התנאים הקשים ,הצליחו המשתתפות והמשתתפים
בפרויקטים לשתף פעולה בצורה טובה ולהשיג תוצאות מרשימות.

קידום פרויקטים

מתוך פרויקט חינוך ליזמות בשכונות מצוקה
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חינוכ ליזמות בשכונות מצוקה )(2021—2019
הנחלת כישורי יזמות לתלמידות/ים לצורת חשיבה יזמית
בצורת חשיבה יזמית אפשר לעשות שימוש גם מחוץ לתחומי עיסוק כלכליים.
אולם הנחלת חשיבה ועשייה יזמית אינה חלק מן ההכשרה בבתי הספר .במסגרת
הפרויקט הזה ,שני מוסדות חינוך בגרמניה ובישראל מפתחים יחדיו מודל המבקש
לענות על הצורך הזה .בתי ספר ,מורות ומורים וכן תלמידות ותלמידים יקבלו כלים
שיאפשרו להן/ם 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
בשביל תלמידות ותלמידים מאוכלוסיות מקופחות.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 14מומחות/ים בתחום החינוך ומורות/ים
משתפימ פעולה
מפרש – חממה ליזמות חינוכית
 – NFTEרשת להנחלת יזמות בגרמניה ע״ר
HIGHLIGHTS
•
•
•
•

הקמת רשת בילטרלית של מומחות ומומחים ושל בתי ספר
סדנאות בילטרליות מודרכות וביקור בבתי ספר מקומיים
הכשרת מורות ומורים
תרגום ושימוש בחומרי לימוד מן הארץ האחרת

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

חברה ופוליטיקה

תחומ הפעילות
פוליטיקה וחברה
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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 הפרויקטים אשר מחזקים יוזמות של החברה האזרחית
ותורמים תרומה אקטיבית ללכידות חברתית.

"שיתוף הפעולה פתח בפניי עולם חדש של דיאלוג ועבודת צוות עם
סטודנטיות וסטודנטים מעולות/ים מהארץ האחרת .באמצעות הלימוד של
אחד מהנושאים המרכזיים של הסמינר ,התקפות על עיתונאיות/ים וכלי
תקשורת ,נעשינו מודעים לכך שמדובר בתופעה גלובלית רווחת ביותר".
אור גרבלי ,משתתף בפרויקט אתגרים לכלי תקשורת

חברה ופוליטיקה

מתוך פרויקט חינוך ליזמות בשכונות
מצוקה ,סדנה בתל אביב

מתוך פרויקט אתגרים לכלי התקשורת בגרמניה ובישראל בעידן הדיגיטלי

22
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אתגרימ לכלי התקשורת בגרמניה ובישראל
בעידנ הדיגיטלי )(2022—2020
סטודנטיות וסטודנטים מפתחות/ים יחד אסטרטגיות ופתרונות להגנה על
הדמוקרטיות שלנו
תקשורת חופשית ועיתונות עצמאית מותקפות על ידי פעילות ופעילים פוליטיות/ים,
אשר משתמשות/ים ברשתות החברתיות על מנת להפיץ מידע כוזב ודברי הסתה,
ובה בעת לעשות דה-לגיטימציה לעיתונאיות ועיתונאים ולענף התקשורת בכללותו.
הפרויקט הנוכחי מפגיש סטודנטיות וסטודנטים משתי הארצות לבחינה של האתגרים
האקטואליים לתקשורת עצמאית וחופשית ,ולפיכך גם לדמוקרטיות ולמבנים
דמוקרטיים ,ולעיסוק בשאלה ,כיצד יכולות/ים צעירות וצעירים להגן על מוסדות
דמוקרטיים באקלים הפוליטי הנוכחי ולחזק אותם.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 15סטודנטיות וסטודנטים מכל מדינה ו 2-מרצות ומרצים
מכל מדינה מתחום מדעי התקשורת
משתפימ פעולה
האוניברסיטה על-שם יוהאנס גוטנברג במיינץ
המכללה האקדמית הדסה ,ירושלים
HIGHLIGHTS
•
•
•

נסיעות למיינץ ולירושלים כולל דיונים עם נשות ואנשי תקשורת מקומיות/ים
ועם סוכנויות ידיעות
פיתוח אסטרטגיות להגנה על הדמוקרטיות שלנו בעידן הדיגיטלי
בלוג של הפרויקט עם כל הפרסומים שיונגשו לציבור הרחב בשתי הארצות

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

חברה ופוליטיקה

תמונות © אוניברסיטת ברמן
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חיפהּ/בר ֶמנ — עירוניות  — 2030ציפופ ,גיוונ 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 להתחשב בהיבטים קהילתיים ,חברתיים ואקולוגיים בעיצוב המרחב
העירוני .יש לשפר את אפשרויות הניידוּ ת וכך להקל על הכלה והשתתפות מקיפים
בהיצע העירוני .במסגרת הפרויקט יפותח קונספט אינטגרטיבי לבינוי עירוני .הרעיונות
יפותחו על ידי סטודנטים וסטודנטיות לתואר שני בשתי האוניברסיטאות בעבודה
משותפת .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
משתפימ פעולה
אוניברסיטת ברמן ,הפקולטה לאדריכלות ,בניין וסביבה
טכניון – המכון הישראלי לטכנולוגיה )אוניברסיטה( ,הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים
HIGHLIGHTS
•
•
•
•

רעיונות חדשים ורעננים לפיתוח עירוני בר-קיימא
 5סדנאות בילטרליות
שיתוף פעולה עם מתכננות ומתכנני ערים מקומיות/ים
תערוכות בברמן ובחיפה

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

חדשנות וטכנולוגיה

תחומ הפעילות
חדשנות וטכנולוגיה
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בעידן של אתגרים גלובליים ,כגון תמורות אקלים ,גידול
אוכלוסין והידלדלות משאבים ,אנחנו תלויים/ות בחדשנות
ובטכנולוגיות חדשות .בתחום הפעילות חדשנות וטכנולוגיה,
אנחנו מקדמות/ים פרויקטים גרמניים-ישראליים ,המפתחים
ביחד רעיונות ותהליכי יישום התורמים לחשיבה ולעשייה
בנות-קיימא.

"השתתפתי בתוכנית כי חיפשתי רעיונות חדשים בנוגע לתפקידם של
ארגונים לא ממשלתיים בקידום פרויקטים של כלכלה מעגלית בישראל.
בברלין מצאתי תשובות לשאלות שהעסיקו אותי! פגשנו עמיתות ועמיתים
מברלין שעומדות/ים בפני אתגרים דומים ,ולמדנו על היוזמות ,שיתופי
הפעולה והמודלים העסקיים שלהן/ם  ...מאז חזרתנו אני עובדת על קידום
פרויקטים בחיפה & בהשראת מה שראיתי בברלין".
שני אלוני ,Social Innovation Hub ,מטרופולין חיפה ,משתתפת בפרויקט Re-Born Textiles

חדשנות וטכנולוגיה

44

משתתפות ומשתתפי הפרויקט Re-Born Textiles

תמונה © אלכס ואן דורן

מתוך פרויקט Re-Born Textiles
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RE-BORN TEXTILESי)(2022—2020
הקמת מערכת חדשנית ובת&קיימא לניהול פסולת טקסטיל עירונית
ישראל וגרמניה הן מדינות שפע ,וצריכת יתר הפכה בהן לעניין יומיומי .הדבר בולט
במיוחד בהיצע הביגוד ,שנמכר במחירים נמוכים יותר ויותר ,נקנה בכמויות עצומות ,ואז
מוחלף עד מהרה שוב בפריט לבוש חדש וזול .תעשיית האופנה היא אחת מהשחקניות
הגדולות בתהליך זיהום הסביבה .כעשרה אחוזים מן הפסולת העירונית הם מוצרי
טקסטיל ,אבל רק חלק מזערי שלהם מסולק ומעובד מחדש בצורה בת-קיימא .תוכנית
החילופים היא יוזמה לפיתוח מערכת חדשנית ובת-קיימא לניהול פסולת הטקסטיל
העירונית .מטרת הפרויקט היא להקים מרכזים עירוניים שבהם ייאספו פריטי טקסטיל
ישנים ,ימוינו בדרכים חדשניות ויועברו לשימוש חוזר.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 15משתתפות ומשתתפים מכל מדינה – מומחות ומומחים ויזמיות ויזמים מתחום
האופנה והטקסטיל ומתחום הכלכלה המעגלית ,כמו גם נציגות ונציגים מהרשויות
העירוניות
משתפימ פעולה
Re-Fresh Global, The Israeli Center for Circular Textiles
Circular Berlin
HIGHLIGHTS
•
•
•
•

סדנאות בשתי הארצות כולל ביקורים ביוזמות מקומיות למחזור טקסטיל
פיתוח משותף של פתרונות לבעיות החמורות ביותר של תעשיית הטקסטיל
עידוד דיאלוג בין הרשויות העירוניות של ברלין ושל תל אביב
בניית רשת קשר חדשה של מומחות ומומחים מהענף ושל יזמיות ויזמים
מישראל ומגרמניה

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

חדשנות וטכנולוגיה

מתוך פרויקט זהות הגירה פוסט-סובייטית בגרמניה ובישראל

29

זהות הגירה פו=ט=-ובייטית בגרמניה ובישראל
)( 2021—2020
חוויות ההגירה והאינטגרציה של צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות
לשעבר
בפרויקט הזה עוסקות/ים צעירות וצעירים שגדלו בברית המועצות לשעבר בחוויות
ההגירה והאינטגרציה שלהם בישראל ובגרמניה במסגרת סמינרים )מקוונים ולא-
מקוונים( שיתקיימו במקביל בשתי הארצות .בסמינרים יידונו ,בין היתר ,בסרטים על
חוויות הגירה שצילמו יוצרות ויוצרים בעלות/י רקע של הגירה .נוסף על כך ,תפותח
פלטפורמה אינטראקטיבית מקוונת לביסוס הקשר .מטרת הפרויקט היא לאפשר
לצעירות וצעירים לדון בחוויות ההגירה שלהן/ם ולערוך התבוננות רפלקטיבית
בתהליכי ההגירה שלהן/ם לישראל ולגרמניה .על סמך הדיונים יפותחו רעיונות חדשים
לאינטגרציה חברתית ותרבותית שיפורסמו בפלטפורמה שפותחה.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 10 – 5מהגרות ומהגרים דוברות ודוברי רוסית מכל אחת מהערים חיפה וגיסן
משתפימ פעולה
עמותת תקשורת פתוחה )חיפה(
) arterraחיפה(
מוזיאון חיפה
האוניברסיטה על שם יוסטוס ליביג )גיסן(
HIGHLIGHTS
•
•
•

סמינרים המתקיימים בו-זמנית בגרמניה ובישראל
סדנאות בילטרליות בשתי הארצות
פלטפורמת קשר

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

תרבויות ותקשורת

תחומ הפעילות
תרבויות ותקשורת

24
243
8

בתחום הפעילות תרבויות ותקשורת ,פורום העתיד מקדם
ומממן פרויקטים גרמניים-ישראליים אשר פועלים למען
חיזוק חברות פלורליסטיות ולמען תרבות תקשורת שקופה
ואנושית.

"לכל אורך השנה האחרונה ,כל צעד שעשינו לקראת הגשמת  ...קונצרטים
לייב מול קהל אמיתי ,הרגיש כמו הצלחה עצומה .הרגעים קטנים  ...הם
אלה שהיו המאושרים ביותר והמרגשים ביותר – רגעים שבהם המשתתפות
והמשתתפים בפרויקט סיפרו על עוד תקשורת פורייה שהתפתחה בינהן/ם,
או על שיתוף פעולה נוסף שנוצר ,חדש ומעורר השראה".
אור שמש ,Israeli Composers‘ League ,מתאם פרויקט ״קולות במרחקים״

תרבויות ותקשורת

מתוך פרויקט מרכז גינון אורבני ,תמונות © [p3] Werkstatt
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מרכז גינונ אורבני )( 2022—2021
פיתוח קונספט לאספקת מצרכי מזון עירונית בת&קיימא
במוקד הפרויקט עומד פיתוח קונספט למרכז גינון אורבני ) Urban Farming
 (Center – UFCשיוכל לתרום לאספקת מצרכי מזון מקומית וקהילתית בת-קיימא.
החזון ארוך הטווח הוא בניית מרכזי גינון אורבניים נוספים בגרמניה ובישראל.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט מפתחות/ים יחד קונספט ליישום מרכזי גינון
אורבני בגרמניה ובישראל ,המקיף חמישה תחומים רלוונטיים :מרכז ידע ,חממה
הידרופונית ,מפעל ,חנות וחלל קהילתי מכיל )אינקלוסיבי( .כאן יתקיימו במקום
אחד גידול ירקות ,עיבוד ירקות ומכירה של המוצרים ,וכן היצע חינוכי מכיל וחדשני
בנושא גינון אורבני .החילופים הבילטרליים של ידע וניסיון מקצועיים מאפשרים
לשני המוסדות המשתתפים בפרויקט להרחיב ולייעל קונספטים חדשים וקיימים
של מרכזי גינון אורבני ,ולהשתמש בהם באופן רווחי .יכתב ספר הדרכה אשר ישמש
להקמת מרכזי גינון אורבני נוספים ויכיל חומרי לימוד.

משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 6מומחות ומומחים עם ידע מקצועי בגינון אורבני ,בקיימוּ ת ובפדגוגיה
 60צעירות וצעירים משתי הארצות
משתפימ פעולה
סדנת ,[p3]-פרייבורג

 ,Association for Urban Farmingתל אביב
HIGHLIGHTS
•
•
•
•

היצע חינוכי חדשני ומכיל בנושא גינון אורבני
סדנאות וסמינרים בילטרליים
פיתוח קונספט למרכזי גינון אורבני חדשים
ספר הדרכה וחומרי לימוד

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

תרבויות ותקשורת

תמונה © יואל רון

מתוך פרויקט קולות במרחקים
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קולות במרחקימ — מוזיקה בנגב ובברנדנבורג
)( 2021—2020
להשמיע דרך מוזיקה את קולם של חסרי הקול
בחברות דמוקרטיות כל קול שווה בערכו .המשתתפות והמשתתפים בפרויקט
חוקרות/ים בתהליך יצירתי ,אם רעיון זה אכן משתקף גם במציאות .הן/ם מבקשות/
ים להשמיע קולות לא-נשמעים ,גם במובן המילולי וגם במובן המטפורי .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 וידווחו על נושאים
חשובים לחייהן/ם .נוסף על כך ,הן/ם יקליטו רעשים וקולות מן הסביבה שלהן/ם,
המיטיבים לשקף 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
 3משתתפות ומשתתפים מאזור הנגב )ישראל( ו 3-משתתפות ומשתתפים
מברנדנבורג )גרמניה(
 3מלחינות ומלחינים מישראל ו 3-מלחינות ומלחינים מגרמניה
 3נגניות ונגנים מישראל ו 3-נגניות ונגנים מגרמניה
משתפימ פעולה
אנסמבל מיתר – איגוד הקומפוזיטורים בישראל ,תל אביב
Ensemble Handwerk — hand werk GbR, Köln
HIGHLIGHTS
•
•
•

מוטיבים מאזורים כפריים הופכים לטקסטים
טקסטים והקלטות של רעשי סביבה הופכים למוזיקה
קונצרטים משותפים של נגניות ונגנים מישראל ומגרמניה

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

תרבויות ותקשורת

מעבדות העתיד
החל משנת  ,2017תומך פורום העתיד ביוזמות גרמניות-ישראליות כבר בשלבי התכנון
שלהן .בקשה לתמיכה כספית לפיתוח פרויקטים בגובה מקסימלי של  2,000אירו
יכולים/ות להגיש פעילות/ים צעירות/ים המעוניינות/ים 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.

מתוך פרויקט שיחות על לאום וזהות ,תמונה ©  ,VorOrtung e.Vקי מוראמוטו

שיחות על לאומ וזהות
במעבדת העתיד הזאת ייבחנו ראשית כל היבטים שונים של הנושא לאום וזהות בגרמניה
ובישראל .בשתי הארצות מעורר המושג ״זהות לאומית״ דיונים סוערים .ראיונות בשתי
הארצות עם אקדמאיות/ים ,פליטות/ים ,מהגרות/ים ,אקטיביסטיות/ים ,רופאות/ים
ועובדות/ים בתעשיית המין ישמשו ליצירת הצגת תיאטרון שתשקף את ההיבטים השונים
של הנושא.
משתתפות ומשתתפי הפרויקט
 5יוצרות ויוצרים תיאטרון ופרפורמריות/ים משתי הארצות
משתפימ פעולה
VorOrtung e.V
e.V.
 –orOrtungאמנות ותרבות בנות זמננו בהקשרן ,לודוויגספלדה
תיאטרון החאן בירושלים
HIGHLIGHTS
•

מופע תיאטרון בילטרלי בנושא זהות לאומית

יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

מעבדות העתיד

33
38

מתוך פרויקט מרכז גינון אורבני ,תמונה © [p3] Werkstatt
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מתוך פרויקט קולות במרחקים ,הופעה של אנסמבל מיתר
תמונה © אנסמבל מיתר

קידום

=קירה כללית של מימונ הפרויקטימ שלנו
בשנת 2021
מ=פר התמיכות הפעילות בשנת  2021לפי תחומי מימונ
34

פוליטיקה וחברה
חדשנות וטכנולוגיה
תרבויות ותקשורת
מעבדות עתיד
0

1

3

2

כ=פי תמיכה בכל הפרויקטימ הפעילימ בשנת 2021
לפי תחומי מימונ

תרבויות ותקשורת

חדשנות וטכנולוגיה

מעבדות עתיד

40%
3%
%
6
3

2

פוליטיקה וחברה

*ביחס לכלל כספי התמיכה של תחום הפרויקטים

מבט
לעתיד

התוכניות שלנו לשנת 2022
בתחומ מימונ הפרויקטימ

•

הפרויקטים השונים מניבים תוצאות מרשימות ויצירתיות )כגון סרטים ,תערוכות
ופרסומים( .בעתיד ברצוננו להנגיש אותן לציבור הרחב בשתי הארצות באמצעות
אירועים ציבוריים.

•

חשוב לנו שהפרויקטים הממומנים ישקפו את הגיוון החברתי והגיאוגרפי בשתי הארצות.
ההחלטות שלנו בנוגע לקידום פרויקטים ימשיכו להתייחס ליעדי האו״ם לקיימוּ ת .לכן,
בכוונתנו לפרסם קולות קוראים תמטיים חדשים ולנסות על ידי כך ,להגיע לקבוצות יעד
חדשות ולתמוך בפרויקטים באזורים שעד כה יוצגו מעט מדי.

קידום

הפ=טיבל 14 :ימימ 14 ,הרפתקאות
מתוך עשרות ההצעות שהוגשו ,נבחרו  14ההרפתקאות היצירתיות המבטיחות ביותר,
ולאחר תהליך הפקתן הן הוצגו במסגרת פסטיבל דיגיטלי שנמשך על פני שבועיים
ובמהלכו בכל יום יצאנו להרפתקה יצירתית  -בעמוד הפייסבוק שלנו ובפלטפורמות
דיגיטליות נוספות.
ההרפתקאות היצירתיות הגרמניות-ישראליות הללו ,המפעילות את כל החושים ,הזמינו
את הקהל לרקוד ,להתפעל מהשמיים זרועי הכוכבים מעל ישראל וגרמניה ,להצטרף
לחוויית בישול משותפת וכן לסדנאות משחק .לקחנו חלק בהפנינג כדורגל ,היינו זבוב
על הקיר בדייט ראשון ויצאנו למסע עם הדרכה קולית .הפסטיבל היווה גיוון לפורמטים
הדיגיטליים שהפכו בינתיים לשגרה ,והעניק השראה למשתתפות/ים כמו גם לקהל.

"ה& People to People Playgroundלא רק תרם לעבודה שלנו
כיוצרות וכיוצרים צעירים ,אלא גם נגע באחרים ...תודה על ההזדמנות
הזאת ,זו היתה חוויה מאוד משמעותית ...לכבוד הוא לנו להיות חלק
מהרשת המדהימה הזאת ".משוב ממשתתפי פסטיבל People To People Playground

רשת העתיד

34
37

רשת העתיד גרמניה-ישראל

36
35

אנחנו רשת של ולמען פעילות ופעילים צעירות וצעירים מישראל ומגרמניה .כמה מאות
של נשות ואנשי מקצוע צעירות וצעירים משתי הארצות לוקחות/ים חלק ברשת העתיד
הצומחת שלנו .באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית שלנו וכן באמצעות פגישות פנים אל
פנים במסגרת אירועים וסמינרים ,אנחנו מאפשרות/ים לכל המשתתפות והמשתתפים
ליצור רשת קשר מקצועית ואישית .מתוך הרשת נוצרים רעיונות חדשים ,קשרים אישיים,
רב-שיח מקצועי מקיף וגם פרויקטים חדשים של שיתוף פעולה גרמני-ישראלי.
עקב מגפת הקורונה ,יכלו רבות מפעילויות רשת העתיד שלנו להתקיים במרחב
הדיגיטלי .עם זאת ,המרחב הדיגיטלי אפשר הרבה מקום ליצירתיות חדשה .בשנת 2021
היו גם רגעים ראשונים של הקלה שבהם אפשר היה שוב לקיים מפגשים פנים
אל פנים.

PEOPLE TO PEOPLE PLAYGROUND

מיקרו-מימונ להרפתקאות יצירתיות ישראל-גרמניה
המגפה הקשתה מאוד לקיים פגישות פנים אל פנים בין צעירות וצעירים מישראל
ומגרמניה .לכן השקנו מסלול מיקרו-מענקים לרעיונות יצירתיים ,שבאמצעותם שותפות
ושותפים מגרמניה ומישראל יכולות/ים להתנסות יחד וליישם את הרעיונות באופן
דיגיטלי.
פרסמנו קול קורא בחיפוש אחר הצעות מעניינות ,מרעננות וניסיוניות של נשות ואנשי
מקצוע צעירות וצעירים מכל התחומים ,שיכולות להיות מיושמות עם מענק של עד
 1,000אירו.
הפורמט לא היה קבוע מראש ,אלא נשאר פתוח במכוון ,כדי לאפשר ליצירתיות לפרוח.
ההרפתקה היצירתית יכלה להיות אירוע מקוון ,וידאו ,פודקאסט ,הופעה אונליין ,סדנה
וכו' – כל עוד יוצריה/תיה באים/ות מגרמניה ומישראל והיא פתוחה ונגישה לקהל הרחב.
שמחנו להיווכח שהתקוות שלנו התממשו ואף מעבר לכך :קיבלנו יותר מ 40-הצעות
להרפתקאות יצירתיות )רובן ,אגב ,מנשות ומאנשי מקצוע צעירות/ים( .כל מי שהגישו
הצעה להרפתקה יצירתית הצטרפו לפלטפורמה הדיגיטלית שלנו ,כך שזכינו גם לברך
חברות וחברים חדשות/ים רבות/ים שהפכו חלק מהרשת שלנו.

רשת העתיד

39
32

Kennenlernen / Lehakir

Stories From Across The Street

רשת העתיד

38
33

Alberta - Swinging Between Countries

Get Lost Get Found

רשת העתיד

שלנו – תמונת מצב
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MATCHMAKERS

בברלינ

בכל שנה אנחנו מכשירות/ים בסמינרים בישראל ובברלין צעירות וצעירים לשמש
״Matchmakers״ .ה Matchmakers-שלנו יוזמות/ים שיתופי פעולה גרמניים-
ישראליים ומשמשות/ים כמנטוריות ומנטורים ומסייעות/ים גם לאחרות ולאחרים לעשות
זאת.
אחרי תקופה ארוכה שבמהלכה לא יכולנו לארח סמינרי  Matchmakersפנים אל פנים,
שמחנו מאוד על האפשרות לקיים שוב בברלין סמינר פיזי על פני יום שלם.

סמינר ה Matchmakers-הרביעי שלנו עסק בין השאר באתגרים העכשוויים ביחסי
ישראל-גרמניה ,וכן גם בהטבות והכלים העומדים לרשות ה .Matchmakers-מעבר
לכך ,התמקד הסמינר בראש ובראשונה בהכרות מקצועית ואישית בין המשתתפות
והמשתתפים ,שתאפשר להמשיך ולחשוף את פוטנציאל החיבורים והקשרים של רשת
העתיד.
כמו בסמינרים הקודמים ,גם קבוצת ה Matchmakers-החדשה שלנו כוללת פעילות
ופעילים חברתיים ונשות ואנשי מקצוע מרקעים ומהקשרים מגוונים ,כאשר תחומי
ההתמחות העיקריים במחזור הנוכחי הם פוליטיקה וחברה ) ,(5חינוך ) ,(2חדשנות
וטכנולוגיה ) ,(1סביבה וקיימות ) (1ומדיה ).(1

רשת העתיד
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רשת העתיד
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סמינר ה Matchmaker -הרביעי ,ברלין
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רשת העתיד

מבט
לעתיד

התוכניות שלנו לשנת 2022
בתחומ מימונ הפרויקטימ

•

ועדות היגוי ואירוע נטוורקינג גדול
בשנת  2022ברצוננו ליצור יותר הזדמנויות וכלים לחברות ולחברי הרשת שלנו לתרום
באופן פעיל לעיצוב הרשת שלנו .כדי להיטיב להתאים את התוכניות שלנו לצרכים של
חברות וחברי הרשת שלנו ,הקמנו בשנת  2021שתי ועדות היגוי המאוישות על ידי
 Matchmakersשהתנדבו למשימה :ועדה אחת מסייעת לנו לפתח תוכנית מיקרו-
מענקים ,והוועדה השנייה תפתח תוכנית לאירוע נטוורקינג גדול שנקיים בסתיו .2022

•

 :G17הכלה של נשים ואנשים עם מוגבלויות
בשיתוף פעולה עם הקונסוליה הישראלית במינכן ,שבתחום טיפולה חמש מדינות
בדרום-גרמניה )בוואריה ,באדן-וירטמברג ,הסן ,זארלנד וריינלנד-פפאלץ( ,אנחנו
מפתחות/ים תוכנית חדשה וייחודית :אנחנו מחברות/ים באופן פרואקטיבי בין ארגונים
העוסקים בהכלה של נשים ואנשים עם מוגבלויות בכל אחת מחמש המדינות שלעיל,
עם ארגונים מקבילים ברחבי ישראל .התוכנית קרויה על שם יעד מס'  17של האו"ם
לפיתוח בר-קיימא ,שמטרתו ליצור שותפויות להשגת היעדים .במסגרת התוכנית
יתקיימו ביקורים הדדיים בישראל ובגרמניה ,לצורך למידה ופיתוח רעיונות לשיתופי
פעולה .הרעיונות יוצגו לציבור הרחב באירוע של הרשת בהשתתפות אורחות/ים
חשובות/ים.
יעדי האו"מ לפיתוח בר-קיימא

רשת העתיד
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נושא התוכנית  :2021ביטחונ וזהות
השנה השלישית של תוכנית מענקי המחקר על שם סילקה טמפל ) (2021התמקדה,
כמו בשנה הקודמת ,במשולש המדינות ישראל ,גרמניה ,ארה״ב .העמיתות והעמיתים
עסקו במערך הנושאים ביטחון וזהות ,אשר מילא השנה תפקיד גדול בכל רחבי העולם:
הן בישראל והן בגרמניה ובארה״ב צפו נשים ואנשים בדאגה אל עתיד בלתי ידוע .בעיקר
עקב מגפת הקורונה גדל הצורך בביטחון .בה בעת גדלה גם הכמיהה לאוריינטציה
והציבה לפיכך במוקד את פוליטיקת הזהויות.
העמיתות העמיתים שלנו עסקו מהיבטים שונים בצרור שאלות :אילו קבוצות חברתיות
קובעות את השיח בתוך ארה״ב ,גרמניה וישראל וביניהן? איזו משמעות עבור הדמוקרטיה
יש לכך שאנשים ונשים מגדירים/ות את עצמם/ן בעיקר או רק באמצעות שייכותם/ן
לקבוצה מסוימת? איזו השפעה על ביטחונן הפנימי והחיצוני של חברות דמוקרטיות יש
לכך שההגנה על הקבוצה ״שלנו״ עומדת בעדיפות ראשונה? למה אנחנו מתכוונים/
ות כשאנחנו מדברים/ות על ביטחון? אילו תפיסות ביטחון שוררות בישראל ,בגרמניה
ובארה״ב? ומה התוצאה של תפיסות ביטחון החורגות מכך על אתגרים גלובליים
משותפים?

תוכנית
סדנאות ונסיעה
כמו בשנה הקודמת ,גם בשנה השנייה למגפה ,לא יכלו להתקיים פגישות פנים אל
פנים בין העמיתות והעמיתים .במקום ,התקיימו שתי סדנאות מקוונות וכנס סיום
דיגיטלי ,וגם פגישות לא-פורמליות הועברו אל המרחב הדיגיטלי .את הנסיעה
המתוכננת לישראל ,וכן את המפגש של כל העמיתות והעמיתים בברלין נאלצנו לבטל
בהתראה קצרה בגלל הגבלות המסע.
למרות זאת ,אפשר היה להעמיק את התוכנית אחרי ההתנסויות בשנה הקודמת:
עוד סדנה נוספה .הסדנה הראשונה במאי אפשרה לעמיתות ולעמיתים להציג את
הפרויקטים המחקריים שלהן/ם בפני המנחות/ים והגופים השותפים לפרויקט ולשוחח
איתן/ם עליהם .הדיון עם המומחות/ים שימש לחידוד השאלות המחקריות ושיטות
המחקר .בסדנה השנייה באוגוסט עבדו העמיתות והעמיתים עם המערכת של
״פוליטיקה בינלאומית״ על הטקסטים שחוברו ועל ליטושם.

מענקי מחקר
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תוכנית מענקי מחקר ע"ש =ילקה טמפל
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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.

"אני משוכנע שמלגת סילקה טמפל ייחודית בנוף התכניות
המוצעות כיום לעיתונאים .היא גם תורמת לעיתונאי הצעיר בכך
שהיא מפגישה אותו עם מקצוענים בתחומם בישראל ובגרמניה,
גם מפתחת ומעשירה את יחסי המדינות — וגם מביאה לתודעת
הציבור את פועלה הייחודי של עיתונאית נדירה שנלקחה מאיתנו
בטרם עת ".דור גליק ,עמית מחקר 2021

לזכרה של סילקה טמפל ייסד חבר הנאמנים של הקרן בשנת  2018את תוכנית מענקי
המחקר ע״ש סילקה טמפל ,אשר מתקיימת כבר זו השנה השלישית ומכוונת לנשות
ואנשי תקשורת ולמי שמעוניינות/ים להתנסות בעבודה עיתונאית .העמיתות והעמיתים
מקבלות/ים מלגה בגובה של  3,000אירו כל אחת/ד ,על מנת לחקור נושאים בתחומי
החברה והמדינה בעלי רלוונטיות אקטואלית בישראל ובגרמניה .תוצאות המחקרים
מתפרסמות בכתב העת ״פוליטיקה בינלאומית״ ומוצגות בכנס ציבורי עם משתתפות/ים
רמות/י דרג.

מענקי מחקר

וזהויות יהודיות; וכן פופוליזם ימני וקיצוניות ימנית .במסגרת הכנס הוענק גם פרס
המאמר על שם סילקה טמפל.
בכנס לקחו חלק  120נשים ואנשים מארצות שונות .הכנס יצא לפועל בתמיכתו
האדיבה של המרכז הפדרלי לחינוך פוליטי.

נותני החסות שלנו

זיגמר גבריאל ,שר החוץ של
גרמניה בדימוס ויושב ראש
הגשר האטלנטי ע״ר

ציפי לבני ,שרת החוץ של
ישראל בדימוס
תמונה © פרטי

תמונה © מוריס וייס

הארגונים השותפים שלנו לשנת 2021
הוועד היהודי האמריקני ) (AJCברלין
רשת המנהיגות האירופאית )(ELNET
פוליטיקה בינלאומית )(IP
ארגון נשים בביטחון הבינלאומי )(WIIS.de

מענקי מחקר
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הגיליון המיוחד של ״פוליטיקה בינלאומית״ עם המאמרים של העמיתות והעמיתים
ועם דברי הברכה של נותני החסות זיגמר גבריאל וציפי לבני ,הופיע בנובמבר 2021
בגרמנית ובאנגלית ונשלח ליותר מ 4,500-מנויות ומנויים.
תוצאות המחקרים של העמיתות והעמיתים והגיליון הוצגו לבסוף בכנס סיום שנערך גם
הוא באופן דיגיטלי.

גיליון מיוחד של מגזין מדיניות החוץ
Internationale Politik
המאגד את מאמריהם של עמיתות
ועמיתי המחקר שלנו ,נובמבר 2021

כנס סיום
בכנס השתתפו מומחות ומומחים רמות/י דרג .בפאנל הערב בנושא ״השפעתה של
השותפות הטרנס-אטלנטית על יחסי ישראל-גרמניה״ דנו שר ושרת החוץ לשעבר,
זיגמר גבריאל וציפי לבני עם שגריר ישראל בגרמניה ,ג׳רמי יששכרוף ועם קנת׳
ויינשטיין ממכון הדסון .העמיתות והעמיתים הציגו את תוצאות מחקריהן/ם .על
בסיס עבודות המחקר של העמיתות והעמיתים הוצעו שלושה Breakout-Sessions
בנושאים שלהלן :שיח הביטחון בארה״ב ,בישראל ובגרמניה; פוליטיקות זהויות יהודיות

מענקי מחקר

51

עמיתות ועמיתי תוכנית המחקר ע"ש סילקה טמפל 2021
בשיחה עם השותפות והשותפים של התוכנית

מבט
לעתיד

תוכנית המלגות לשנת :2022
=ינ במזרח התיכונ

•

בשנת  2022תורחב תוכנית המלגות על שם סילקה טמפל .אוניברסיטת בר-אילן תהיה
הארגון השותף הישראלי הראשון.

•

בתכנון – על פי ההצעות של המלגאיות והמלגאים השנה – חטיבות וסדנאות נוספות
בנושא עבודה עיתונאית.

•

בכוונתנו לנסות לקיים את הנסיעות שבוטלו בשנים  2020ו 2021-ולהקים רשת
בוגרות/ים בישראל.

מענקי מחקר

עמיתות ועמיתי המחקר שלנו לשנת 2021
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עמיתים ועמיתות מימין לשמאל:

יאקוב פלמינג :בחיפוש אחר מחנה משותף :פוליטיקת זהויות בפרלמנטים של ארה״ב,
ישראל וגרמניה
דור גליק :תרבות זיכרון ,לכידות חברתית וביטחון לאומי :קשר נשכח ומכריע לדמוקרטיה
המודרנית
ליסה הונל :גאווה יהודית :נקודת העיוורון של פוליטיקת הזהויות?
באסטיאן קייזר :ביטחון באמצעות חילופים :איך יוזמות בגרמניה ,בישראל ובארה״ב
יוצרות מרחבי דיון חדשים
יונתן קובץ' :עלייתה של פוליטיקת הזהויות ותפיסות משתנות של ביטחון לאומי
רבקה מיצנר :שחור ,לבן או בין לבין? המשמעות הגלובלית של פוליטיקת זהויות יהודית
גאורג רייכל :הכוחות המזוינים והזהות/זהויות שלהם
לנה פולק :שימוש )לרעה( בישראל :דעות קדומות ונרטיבים אנטישמיים בקבוצות
קיצוניות של הימין החדש בגרמניה ובארה״ב
איזבל וייס :באיזה משבר אנחנו נמצאים? גבולות הליברליזם

המנחות והמנחימ שלנו לשנת 2021
ננה ברינק ,עיתונאית
רלף פיקס ,מנכ״ל המרכז למודרניות ליברלית
אנטה כהנא ,יושבת ראש קרן אמדאו אנטוניו
לארס רנסמן ,פרופסור לפוליטיקה וחברה אירופאיות ,אוניברסיטת גרונינגן
ארמין סטייגיס ,בריגדיר-גנרל בדימוס ,סגן נשיא בדימוס של האקדמיה הפדרלית
למדיניות ביטחון

מענקי מחקר
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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 מחברות/ים בין זכרו של(שמעון פרס
) ,(2016–1923נשיא ישראל לשעבר וחתן פרס נובל לשלום ,ובין ציון לשבח של
צעירות וצעירים אשר הולכות/ים בדרכו ופועלות/ים למען החברות שלנו ולמען
יחסי גרמניה& ישראל.

הענקת הפר= 2021
ב 6-באוקטובר  2021התקיים זו הפעם החמישית ,טקס הענקת פרס שמעון פרס
בנוכחות משפחת פרס .שר החוץ של גרמניה ,הייקו מאס ,העניק את הפרס לשני
פרויקטים מצטיינים של שיתוף פעולה ישראלי-גרמני ,שפעלו באופן יוצא דופן למען
נושאים בעלי רלוונטיות חברתית בשתי הארצות.
למרות משבר הקורונה המתמשך ,כמאתיים אורחים/ות יכלו להשתתף בטקס הענקת
הפרס החגיגי שנערך בהתאם להנחיות ההיגיינה ,בבית העירייה של ברלין .ד״ר קלאוס
לדרר ,המשנה לראש עיריית ברלין ,בירך את האורחות/ים בלבביות רבה .פרופ׳ צביה
ולדן ,בתו של שמעון פרס ,הדגישה בנאומה את חשיבות הסולידריות ,ההכלה ושיתופי
פעולה חדשניים בימי המגפה .ד״ר אליס בראונר ,נציגת חבר השופטים ,הציגה את שני
הפרויקטים והדגישה בדבריה עד כמה הפרויקטים בשנה זו ממשיכים בצורה נהדרת
את מורשתו של שמעון פרס ,אשר תמיד פעל למען שיתוף פעולה חברתי ותמך שוב
ושוב במשא ומתן .ד״ר תמרה אור ,מנכ״לית פורום העתיד ,חלקה הערכה לעבודתן/ם
החשובה והמכוננת של כלות וחתני הפרס ,והזכירה כי המעורבות הזאת ״היא אבן היסוד
שלנו ושל הדמוקרטיות שלנו ,במובן זה שהיא ההוכחה לכך שעיצוב החברות שלנו נתון
בידי כולנו״.
הליווי המוזיקלי של הערב הופקד בידי פרויקט  Kayanהברלינאי ,שהשמיע שירים
בעברית ובערבית.

טקס הענקת פרס שמעון פרס 2021
תמונות © קרן פורום העתיד \ בועז ארד

פרס שמעון פרס
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פרס שמעון פרס
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טקס הענקת פרס שמעון פרס  © 2021קרן פורום העתיד \ בועז ארד

פרס שמעון פרס
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ד״ר אליס בראונר בטקס הענקת פרס שמעון פרס 2021
© קרן פורום העתיד \ בועז ארד

פרס שמעון פרס

חבר השופטות והשופטימ )(2020—2022
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משמאל לימין:

כלות וחתני הפרס נבחרים/ות על ידי חבר שופטות ושופטים בעלי/ות שיעור
קומה ,המתמנה למשך שלוש שנים.
כריסטיאן ברקל ,שחקן וסופר
תמונה © שטפן קליטר

ד"ר אליס בראונר ,מפיקת קולנוע ומנהלת חברת ההפקה

CCC Filmkunst

תמונה © CCC Filmkunst Daniela Incoronato

דרוויש הזרג'י ,יו"ר מועצת המנהלים של יוזמת קרויצברג נגד אנטישמיות )(KIgA e.V.
תמונה © דניאל אליאסון

אחמד מנסור ,מנהל מכון מנסור לקידום הדמוקרטה ומניעת הקצנה
וסופר ) (MIND Preventionתמונה © 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

אנטוניה ימין ,כתבת ופרשנית בכירה
תמונה © בועז ארד

פרס שמעון פרס

בBild TV-

הפרויקט  Negotiation Mattersהרשים את חבר השופטים והשופטות בזכות
התמקדותו במשאים-ומתנים כדרך ליישוב סכסוכים ,כמו גם בזכות יכולתו להציג
בצורה מוחשית את התהליכים המורכבים הללו .במסגרת הפרויקט סטודנטיות
וסטודנטים לעיצוב גרפי מישראל ומגרמניה פיתחו תערוכה נודדת עם פוסטרים
העוסקים בשנים-עשר סכסוכים בינלאומיים שהסתיימו בזכות משאים-ומתנים
והסכמים מוצלחים .הפרויקט מדגיש את חשיבותן של פשרה ואמפתיה כאלטרנטיבות
לסכסוכים אלימים .בעצם זה שהוא מעודד משא ומתן ,הפרויקט מרים תרומה חשובה
לחיזוק הדמוקרטיה בשתי החברות.

“I just wanted to thank you again for the wonderful opportunity to
”!be able to attend the ceremony. It was so impressive and touching
Shakked Bronstein, Teilnehmerin Negotiation Matters

הפרויקט יצא לפועל בשיתוף פעולה של המכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב,
מכללת שנקר ברמת גן ,מכון גתה ע״ר במינכן והאוניברסיטה לאמנויות בברלין.
במסגרת הענקת הפרס לפרויקט  Negotiation Mattersנחלק כבוד מיוחד לחייה
הקצרים מדי ולפועלה של הגר ברקת .הגר הייתה מעצבת צעירה ומוכשרת שלמדה
במכללה לאומנויות שנקר ברמת גן והשתתפה בפרויקט ,לפני שמתה מסרטן והיא
בת  27בלבד .שר החוץ של גרמניה ,הייקו מאס ,הזכיר את תרומתה רבת הערך של
הגר וקיבל בברכה את פניהם של אירית וגדעון ברקת ,הוריה של הגר ,שבאו במיוחד
מישראל להשתתף בטקס הענקת הפרס במקום בתם.

תמונה מתוך פרויקט Negotiation Matters

© מכון גתה ישראל ,דורין סדריק

פרס שמעון פרס
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כלות וחתני הפר=
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חבר השופטים והשופטות בחר בשני הפרויקטים הללו מכיוון ששניהם ממשיכים את
מורשתו של שמעון פרס ,מכיוון שיש להם רלוונטיות אקטואלית בישראל ובגרמניה
ומכיוון שהם השיגו תוצאות בעלות השפעה המשתרעת הרבה מעבר למשתתפות
ומשתתפי הפרויקט ולתקופת הפרויקט.

"זה היה ערב נהדר וחגיגי להפליא .ההתלהבות אחזה גם באורחות
ובאורחים שלנו ובמשתתפות ומשתתפי הפרויקט".
פרופ׳ ד״ר קטינקה שווייצר ,אחראית בפרויקט InterCare & Awareness

הפרויקט  InterCare & Awarenessהרשים את חבר השופטים והשופטות בזכות
גישתו החדשנית לנושא אינטרסקסואליות ,שעדיין זוכה למעט מדי תשומת לב בשתי
החברות .בסך הכול ,השתתפו בפרויקט  30פסיכולוגיות ופסיכולוגים ,עובדות ועובדים
סוציאליות/ים ,אינטרסקסואלים ובנות/י משפחותיהן/ם מישראל ומגרמניה .סדנאות
משותפות בשתי הארצות שימשו לדיאלוג פתוח ,להכשרה ולשיתוף פעולה בקבוצות
קטנות .השילוב בין התנסויות אישיות למחקר מדעי היווה בסיס לפיתוח קונספטים
חדשים של ייעוץ וטיפול.
הפרויקט יצא לפועל בשיתוף פעולה של חברת עמיתי מרטין בובר באוניברסיטה
העברית בירושלים עם המכון לחקר המיניות ,לרפואה סקסואלית ולפסיכיאטריה
המבורג-א ֶּפנדו ְֹרף.
ֶ
משפטית בבית החולים האוניברסיטאי

תמונה מתוך פרויקט InterCare & Awareness

© לימור מאודד דנון

פרס שמעון פרס
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ישראל-משתתפות ומשתתפי סדנת עיר חכמה בוואריה
Bayerisches Staatsministerium © תמונה
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

מ=ע עמ נשיא גרמניה
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פאנל על החברה הישראלית עם נשיא גרמניה ד"ר
פרנק-ולטר שטיינמאייר וד"ר תמרה אור ,תל אביב
תמונה © Bundespresseamt

בתאריכים  30ביוני עד  2ביולי  ,2021נחלה ד״ר תמרה אור כבוד גדול והתלוותה
לנשיא גרמניה ,ד״ר פרנק-ולטר שטיינמאייר ,במסעו לישראל .הביקור המדיני התקיים
בעקבות הזמנתו של נשיא ישראל ,ראובן ריבלין ,שכהונתו הסתיימה ב 7-ביולי .2021
נשיא גרמניה נפגש גם עם ממשיכו של ריבלין ,יצחק הרצוג ,וקיים שיחות עם ראש
הממשלה ,נפתלי בנט ,ועם ראש הממשלה ברוטציה ושר החוץ ,יאיר לפיד .מלבד זאת,
נערכו גם ביקור באתר ההנצחה לשואה ,״יד ושם״ ,וכמו כן ,ביקור ְּבמכון לחקר המדבר
בנגב.
נוסף על כך ,השתתף נשיא גרמניה בשני פאנלים שדנו בפרספקטיבות לעתיד בחברה
הישראלית ,וכן באתגרים של הדו-קיום היהודי-ערבי .במהלך המסע ,העניק נשיא
גרמניה את עיטור הכבוד של הרפובליקה הפדרלית הגרמנית לארבעה אישים/אישויות
חשובים/ות ,שתרמו בהישגיהן/ם ליחסי ישראל-גרמניה :ניצולת השואה רגינה שטייניץ,
הסופר דוד גרוסמן ,האמנית מיכל רובנר והמנהל בדימוס של אתר ההנצחה ״יד ושם״,
אבנר שלו.

מסע

הוועד היהודי האמריקני ברלינ

)(AJC

אונליין 25 ,באוגוסט 2021
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פאנל של פורום העתיד והוועד היהודי האמריקני על יחסי
גרמניה-ישראל עם השגריר ג'רמי יששכרוף

בשיתוף פעולה עם הוועד היהודי האמריקני ברלין ,קיים פורום העתיד דיון דיגיטלי
בהשתתפות מומחות ומומחים בנושא ״הממשלה החדשה בישראל ויחסי ישראל-
גרמניה״ .תמרה אור ,מנכ״לית קרן פורום העתיד ,הנחתה את האירוע ,שבו השתתפו
שגריר ישראל בגרמניה ג׳רמי יששכרוף ,טל שניידר ,כתבת מדינית של Times of
 ,Israelואנטוניה ימין ,הכתבת באירופה של ״כאן״ .החלק השני של האירוע בנושא
הממשלה החדשה בגרמניה ויחסי ישראל-גרמניה ,התקיים ב 1-במרץ .2022

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה נו=פימ
בצד הפרויקטים שאנחנו יוזמות/ים בעצמנו אנחנו גם משתפות/ים פעולה בכל
מיני רמות ובכל מיני תפקידים עם מוסדות רבים אחרים .להלן מבחר קטן של
בריתות רב&גוניות משנת :2021
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יוזמת ערכימ

ברלין 20 ,במאי 2021

קריאה לעצרת סולידריות בשער ברנדנבורג ,ברלין

בעקבות ההסלמה באלימות בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית ,והתגברותם של
פשעים אנטישמיים ברחובות גרמניה ,ארגנה יוזמת הערכים עצרת של סולידריות עם
ישראל ועם כל הקורבנות האזרחיים בשער ברנדנבורג .רשת של  35ארגונים ,ביניהם גם
פורום העתיד ,תמכו בהפגנה .נציגות ונציגים מכל המפלגות הדמוקרטיות בבונדסטאג
ומשגרירות ישראל בגרמניה נאמו בהפגנה ,שבה השתתפו כ 1,000-נשים ואנשים.

שיתופי פעולה

המרכז הפדרלי לחינוכ פוליטי

)(BPB

אונליין 26 ,באוקטובר2021
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פאנל בנושא "ישראל והמגיפה" עם ד"ר תמרה אור

המרכז הפדרלי לחינוך פוליטי אירגן יום עיון בנושא ״ישראל והמגפה״ שכלל אירועים
מקוונים שונים .בפאנל הסיום הדיגיטלי בהנחיית עיתונאית ה ,ZDF-אנה-מריה שוק,
ובראשות נשיא ה ,BpB-תומס קריגר ,דנה ד״ר תמרה אור עם הסופר ד״ר גיל ירון,
בהיבטים ישראליים וגרמניים של מגפת הקורונה .האירוע התקיים בגרמנית בפלטפורמת
 Zoomוהועבר בשידור ישיר )כותרת :״היבטים מצטלבים :התפיסה של מגפת הקורונה
בין ישראל לגרמניה״( עם  841הקלקות )עד פברואר .(2022

שיתופי פעולה

מגזינ אביבה ,המרכז הפדרלי לחינוכ פוליטי
אונליין 2 ,בספטמבר 2021
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במסגרת שנת היובל 1,700 ,שנה של חיים יהודיים בגרמניה ,ארגנו המגזין אביבה
והמרכז הפדרלי לחינוך פוליטי ,סדנה בנושא ״נשים יהודיות בגרמניה אחרי 1945״.
תמרה אור נשאה הרצאה ודנה עם המשתתפות והמשתתפים בשאלה ,כיצד ניתן
להבליט את תרומתן של נשים יהודיות לחברה ולהווה הגרמניים.

התאחדות הכדורגל הגרמנית
דיסלדורף 18 ,באוקטובר 2021

)(DFB

נבחרת הנשים בכדורגל במחנה האימונים בדיסלדורף ,תמונה © DFB

נבחרת הכדורגל הלאומית של גרמניה שיחקה את משחקה הראשון במוקדמות גביע
העולם לנשים של פיפ״א  2023נגד הנבחרת הלאומית של ישראל .כהכנה למסע
לישראל ,הזמינה התאחדות הכדורגל הגרמנית ) (DFBאת קרן פורום העתיד אל מחנה
האימונים שלה בדיסלדורף .יחד עם אחד מה Matchmakers-שלנו ,המורה לעברית
מתן שלמה ,סקרה תרזה שפר מקרן פורום העתיד סקירה את ההיסטוריה של ישראל
ושל הגיוון בחברה הישראלית וענתה על השאלות של הנבחרת הלאומית כולל צוות
המאמנים/ות והפעילים/ות ) 50משתתפים/ות(.

שיתופי פעולה

#SYSTEMRELEVANT
אונליין ,החל ב 16-בנובמבר 2021
67

יהודיות ויהודים בעבודות שירות ציבורי ותשתיות
תמונה © Heinrich-Böll-Stiftung

בשיתוף עם קרן היינריך בל ועם הבימאית הישראלית ,יעל ראובני ,פיתחה קרן פורום
העתיד קונספט למיני-סדרה המציגה את מגוון החיים היהודיים בגרמניה .המיני-סדרה
מתמקדת ביהודיות ויהודים צעירות/ים שעובדות/ים בשירות הציבורי ובתשתיות – בגני
ילדים ובתי ספר ,בבתי חולים ,במרכזי חיסונים ,ברכבת ,במשטרה ובצבא הגרמני.

ONGOING ROUNDTABLE
ברלין 14 ,בספטמבר  24 ;2021בנובמבר 2021
פורום העתיד יזם שולחן עגול של מומחות ומומחים בנושאים אקטואליים בנוגע ליחסי
ישראל-גרמניה .בשיתוף עם קרן ברטלסמן ,הוזמנו לדיון מקצועי נציגות ונציגים של קרן
זיכרון ,אחריות ועתיד ,של קרן מדע ופוליטיקה ,של קרן אמדאו אנטוניו ,אות הכפרה
והשלום ,ConAct ,הכנסייה האוונגלית ,הוועד היהודי האמריקני ופעילות ופעילים אחרים.
שני מפגשים אלה התקיימו בשנת  .2021השולחן העגול יוסיף להתקיים בשנת .2022

שיתופי פעולה

=דנת עיר חכמה בוואריה-ישראל
מינכן 11–8 ,בנובמבר 2021
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משתתפות ומשתתפי סדנת עיר חכמה בוואריה-ישראל
תמונה © Bayerisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

בתאריכים  8עד  11בנובמבר ,2021התקיימה במינכן לראשונה Smart City
 .Workshop Bavaria-Israelכאן התכנסו סטודנטיות וסטודנטים ,מומחות ומומחים

וחברות סטארט-אפ מישראל ומבוואריה לסדנה אינטנסיבית בת שלושה ימים בנושא
״ערים חכמות״ .מטרת הסדנה הייתה לדון בפתיחות ברעיונות ואסטרטגיות קונקרטיים,
בני-קיימא ומכווני עתיד לשימור והחייאה של ערים .התוצאות הוצגו לציבור במסגרת
 ;Munich Urban Co-Labבעלות ובעלי עניין יכלו להשתתף באמצעות סטרימינג
בשידור חי.
סדנת העיר החכמה הייתה פרויקט משותף של משרד הכלכלה הבווארי ,הקונסול
הכללי של ישראל ,קרן הנס זיידל ,הקרן לקידום חילופי נוער בינלאומיים בבוואריה וקרן
פורום העתיד גרמניה-ישראל .לשנת  ,2022מתוכננת להתקיים סדנת עיר חכמה שנייה
בישראל .הסדנה תעסוק באתגרים קונקרטיים למועצות עירוניות בישראל.

שיתופי פעולה

69

STATE OF ISRAEL
Ministry of Foreign Affairs

תודה

תודה על שיתופ הפעולה בשנת 2021
68

תודה

מידע על הקרנ
יצירת קשר
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
Meinekestr. 27
10719 Berlin

70
1

ליצירת קשר עם המשרד שלנו:
info@dizf.de
טלפון+49-30-814562560 :
www.dizf.de
Facebook: www.facebook.com/stiftung.dizf
Instagram: www.instagram.com/zukunft_atid
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 2007את קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל כקרן על פי הדין האזרחי הגרמני ,שמקום מושבה בברלין.
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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
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