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Der neunte israelische Staatspräsident und 
Friedensnobelpreisträger Shimon Peres, einer 
der Gründerväter des Staates Israel, war eine 
herausragende Persönlichkeit, die Tatkraft,  
Weitsicht und Hoffnung verkörperte. Mehr als  
60 Jahre seines Lebens widmete Peres der 
Politik. Als Minister, Oppositionsführer, Premier-
minister und Präsident hatte er im Laufe seiner 
Karriere die wichtigsten Ämter des Staates  
Israel inne. 

Jahrzehntelang setzte sich Peres unermüdlich  
für Frieden in der Region ein. Er veranlasste 
1996 die Gründung des Peres Center for Peace, 
das innovative Programme zum Friedensaufbau 
zwischen allen Bevölkerungsgruppen in Israel 
und der Region entwickelt und durchführt. Den 
Blick stets in die Zukunft gerichtet eröffnete 
Peres im Juli 2016 das National Israeli Innova-
tion Center am Peres Center for Peace in Jaffa. 
Shimon Peres wurde weltweit als Staatsmann 
gewürdigt, dessen Vision für Optimismus und 
Hoffnung stand. Er verstarb am 28. September 
2016 im Alter von 93 Jahren in Tel Aviv.

© Jossef Avi Yair Engel

נשיא ישראל התשיעי וחתן פרס נובל לשלום, שמעון 
פרס, מהאבות המייסדים של מדינת ישראל, היה אישיות 

משכמה ומעלה שגילמה מרץ, חזון ותקווה. יותר מ-60 
שנה מחייו הקדיש פרס לפוליטיקה. במהלך הקריירה שלו 

כיהן בתפקידים החשובים ביותר במדינת ישראל: שר, 
מנהיג האופוזיציה, ראש ממשלה ונשיא.

במשך עשרות שנים פעל בלא ליאות למען שלום באזור. 
בשנת 1996 הורה פרס על ייסוד ״מרכז פרס לשלום״, 

אשר מפתח ומוציא לפועל תוכניות חדשניות לבניית שלום 
בין כל קבוצות האוכלוסייה בישראל ובאזור. ביולי 2016, 

בהפנותו את מבטו תמיד אל העתיד, חנך פרס את ״מרכז 

החדשנות של ישראל״ הפועל בתוך ״מרכז פרס לשלום״ 
ביפו. שמעון פרס זכה להערכה חובקת עולם כמדינאי 
בעל חזון של אופטימיות ושל תקווה. הוא נפטר ב-28 

בספטמבר 2016 והוא בן 93 שנה.
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Heiko Maas, Bundesminister des Auswärtigen, 
wies in seiner digitalen Festrede auf die beson-
deren Umstände der diesjährigen virtuellen 
Preisverleihung hin und erinnerte an Peres‘ 
Einsatz für die deutsch-israelischen Beziehungen 
und seinen Traum von Verständigung und 
Fortschritt durch Technologie. In der Hoffnung, 
dass wir im kommenden Jahr wieder zu einer 
gemeinsamen Feier zusammenkommen können, 
sprach er eine herzliche Einladung zur Shimon-
Peres-Preisverleihung 2021 in Berlin aus.

Der Shimon-Peres-Preis

In Kooperation mit der Stiftung Deutsch-Israe-
lisches Zukunftsforum vergibt das Auswärtige 
Amt seit 2017 jährlich den Shimon-Peres-Preis  
an Initiativen aus Deutschland und Israel, die 
zukunftsgerichtet an gemeinsamen gesellschaft-
lichen Herausforderungen arbeiten. Im An- 
denken an Shimon Peres würdigt der vom Aus-
wärtigen Amt gestiftete Preis junge Menschen,  
die den bilateralen Dialog ausweiten und fort- 
führen, der das Fundament der deutsch-israeli-
schen Beziehungen bildet.

Der Shimon-Peres-Preis 2020 wird verliehen an:

Environmental Educational Partnership between Israel and Germany 

Inclusion in German and Israeli Societies – challenges in social and youth work

בשיתוף עם קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל מעניק 
משרד החוץ הגרמני החל מ-2017 מדי שנה את פרס 

שמעון פרס ליוזמות מגרמניה ומישראל, הפועלות יחדיו 
לפתרון אתגרים חברתיים משותפים מתוך מבט לעתיד. 
הפרס לזכרו של שמעון פרס מטעם משרד החוץ מוענק 

כאות הערכה לצעירות וצעירים, אשר ממשיכים ומרחיבים 
את הדיאלוג הבילטרלי, המשמש בסיס ליחסי ישראל-

גרמניה.

פרס שמעון פרס לשנת 2020 יוענק לפרויקטים הבאים:

שיתוף פעולה בין ישראל לגרמניה בתחום החינוך הסביבתי

הכלה בחברה הגרמנית והישראלית — אתגרים בעבודה סוציאלית עם
בנות ובני נוער

הייקו מאס, שר החוץ של גרמניה, הצביע בנאום הטקס 
הדיגיטלי שלו על הנסיבות המיוחדות של הענקת הפרס 

הווירטואלית השנה, והזכיר את פועלו של פרס למען יחסי 
ישראל-גרמניה ואת חלומו על הבנה וקדמה באמצעות 
טכנולוגיה. בתקווה שבשנה הבאה נוכל לשוב ולהיפגש 

בטקס משותף, הוא הזמין מכל הלב להענקת פרס שמעון 
פרס לשנת 2021 בברלין.
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Grußwort von Heiko Maas )Bundesminister des Auswärtigen(

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 

plant euer Leben genau – aber träumt auch: 
„keep dreaming!“ 
Dieser Ratschlag stammt von Shimon Peres.

Geplant war meine Teilnahme an dieser Preisver-
leihung im Roten Rathaus in Berlin schon lange. 
Aber selbst im Traum wäre mir nicht eingefallen, 
dass ich heute hier allein stehen würde.

Vor einem Jahr haben wir hier gemeinsam eine 
große Party gefeiert – mit hunderten Gästen, 
glücklichen Preisträgern und Live-Musik.

Dieses Jahr fehlt wegen der Corona Pandemie 
das Wichtigste: Sie alle, unsere Gäste. Umso 
herzlicher gratuliere ich den diesjährigen Preis-
trägern – auf diesem virtuellen Weg! Ihre 
Projekte zu Inklusion und Umweltschutz haben 
mich beeindruckt. Dafür ganz herzlichen Dank! 
Ich danke auch dem Deutsch-Israelischen
Zukunftsforum für die Konzeption dieser digi-
talen Feier. 

Verständigung und Fortschritt durch Technologie 
waren ein Traum von Shimon Peres. Wir erinnern 
uns an ihn als „Taufpaten“ der Startup-Nation 
Israel. Und deshalb bin ich sicher: Diese virtuelle 
„Watchparty“ hätte ihm gefallen.

Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,

Shimon Peres hatte einen zweiten Traum – den 
von der deutsch-israelischen Freundschaft. Nach 
dem Horror der Shoa schien er illusorisch. Doch 
Shimon Peres setzte sich dafür ein – wie kaum 
ein anderer. Etwa, als er 1986 als erster israe-
lischer Premierminister diese Stadt Berlin be-
suchte.

Sie alle, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 
verwirklichen den Traum der Freundschaft un-
serer Länder. Diese Freundschaft lebt von Begeg-
nungen. Daher haben mein Amtskollege Gabi 
Aschkenasi und ich bei meinem letzten Besuch 
in Israel im Juni beschlossen: Wir stärken den 
deutsch-israelischen Jugendaustausch – und 
unterstützen deshalb auch den Aufbau eines 
gemeinsamen Jugendwerks.

Das ist mir persönlich wichtig – denn die Pande-
mie hat rassistischen und antisemitischen Vorur-
teilen Auftrieb gegeben – auch hier in Deutsch-
land und Europa. Und schon vorher haben 
Rassismus und Antisemitismus getötet. Ich sage 
deshalb ganz deutlich: Der Kampf gegen Rassis-
mus und Antisemitismus muss weitergehen – mit 
voller Kraft.

דברי ברכה מאת הייקו מאס )שר החוץ של גרמניה(

צופות וצופים יקרים,

תכננו את חייכם בדיוק — אבל גם חלמו: ״המשיכו לחלום!״ 
את העצה הזאת נתן שמעון פרס.

השתתפותי בטקס הענקת הפרס הזה בבית העירייה 
בברלין תוכננה כבר מזמן. אבל גם בחלומותיי לא הייתי 

מעלה על דעתי, שאעמוד כאן היום לבדי.

לפני שנה חגגנו כאן יחדיו מסיבה גדולה – עם מאות 
אורחים, כלות וחתני פרס מאושרים ומוזיקה חיה מדהימה.

השנה, בגלל מגפת הקורונה, חסר הדבר החשוב ביותר: 
אתם ואתן, האורחים שלנו. לכן אני מברך בלבביות את 

כלות וחתני הפרס השנה – באופן וירטואלי! הפרויקטים 
שלכם בנושאי הכלה ושמירה על הסביבה ממש נהדרים - 
תודה על כך! אני מודה גם לפורום העתיד גרמניה-ישראל 

על הפקת הטקס הדיגיטלי הזה.

שמעון פרס חלם על הבנה וקדמה באמצעות טכנולוגיה. 
אנו נוצרים אותו בזיכרוננו בתור ״הסנדק״ של אומת 

הסטארט-אפ הישראלית. ולכן אני סמוך ובטוח: ״מסיבת 
הצפייה״ הווירטואלית הזאת הייתה מוצאת חן בעיניו.

לשמעון פרס היה עוד חלום — החלום על הידידות 
הגרמנית-ישראלית. אחרי זוועות השואה נראה החלום 
הזה כמקסם-שווא. אבל שמעון פרס פעל להגשימו — 

יותר מכל אדם אחר כמעט. למשל בשנת 1986, כאשר 
היה ראש הממשלה הישראלי הראשון שביקר בעיר

הזאת, ברלין.

כולכם, כלות וחתני פרס יקרים, מגשימים את חלום 
הידידות בין ארצותינו. הידידות הזאת חיה בזכות מפגשים. 
לכן, במהלך ביקורי האחרון בישראל ביוני, החלטנו, עמיתי 

גבי אשכנזי ואנוכי, לחזק את תוכניות החילופים לנוער 
בין ישראל לגרמניה — ולתמוך לפיכך בהקמת רשת נוער 

משותפת.

העניין הזה חשוב לי אישית — כי המגפה נתנה דחיפה 
לדעות קדומות גזעניות ואנטישמיות – גם כאן בגרמניה 

ובאירופה. וגזענות ואנטישמיות הרגו כבר קודם לכן - גם 
בגרמניה. לכן אני אומר בצורה שאינה משתמעת לשתי 

פנים: המאבק בגזענות ובאנטישמיות חייב להימשך — בכל 
הכוח.

בשנה שעברה הקמנו לשם כך רשת אירופאית 
 .“Combatting Antisemitism through Education„

והשנה, במסגרת תפקידה של גרמניה כנשיאת מועצת 
האיחוד האירופי, אנו עובדים על אסטרטגיות נגד 

אנטישמיות, שיהיו משותפות לכל האיחוד האירופי. 

חברות וחברים יקרים,

בסופו של דבר שמעון פרס מייצג את חלום השלום. את 
החלום של ישראלים ופלסטינים החיים בשכנות של 

שלום — בשתי מדינות.

החלטתה של ישראל לדחות את תוכנית הסיפוח, מעוררת 
תקווה. ואולם למען שלום בר-קיימא נחוצות שיחות על 
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Vergangenes Jahr haben wir dazu ein euro-
päisches Netzwerk „Combatting Antisemitism 
through Education“ gegründet. Und dieses Jahr 
arbeiten wir während unserer EU-Ratspräsident-
schaft an gemeinsamen EU-Strategien gegen 
Antisemitismus.

Liebe Freundinnen und Freunde,

schließlich steht Shimon Peres für den Traum  
des Friedens. Den Traum von Israelis und Paläs- 
tinensern als friedliche Nachbarn – in zwei  
Staaten.

Hoffnung macht die jüngste Entscheidung Isra-
els, seine Annexionspläne ruhen zu lassen. Für 
dauerhaften Frieden aber braucht es nun neue 
Gespräche über eine faire Zwei-Staaten-Lösung. 
Dafür setzen wir uns ein.

Aus unserer eigenen Geschichte wissen wir: Aus 
Gegnern können Partner und schließlich Freunde 
werden. Wenn Menschen den Mut haben, auf- 
einander zuzugehen.

Meine Damen und Herren,

ganz in diesem Sinne lade ich Sie jetzt schon 
herzlich zur Verleihung des Shimon Peres Preises 

2021 hierher nach Berlin ein – wenn es das Virus 
bis dahin erlaubt.

„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ – so lautet der 
jüdische Wunsch zum Pessachfest. Er steht für die 
Hoffnung des jüdischen Volkes nach zwei Jahr-
tausenden in der Diaspora. Und voller Hoffnung 
und Vorfreude füge ich heute hinzu: Hoffentlich 
nächstes Jahr in Berlin!

© DIZF / Ruthe Zuntz

פתרון הוגן, פתרון-שתי-מדינות. אנו פועלים לקיומן.

מההיסטוריה שלנו עצמו אנחנו יודעים: יריבים יכולים 
להפוך לשותפים ולבסוף לידידים. זה קורה כאשר לאנשים 

יש אומץ ללכת זה לקראת זה.
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Grußwort von Prof. Dr. Tsvia Walden )Tochter von Shimon Peres(

Herzlich Willkommen zur Shimon-Peres-Preisver-
leihung 2020 in Berlin.

Dieses Jahr wird sie im Geiste der Zeit in Berlin 
stattfinden und in die riesigen Weiten des Univer-
sums – den digitalen Raum –  übertragen. Dies 
ist eine gute Gelegenheit für unsere Familie und 
das Peres-Zentrum für Frieden und Innovation, 
dem Auswärtigen Amt, der Bundesregierung und 
insbesondere dem Zukunftsforum für die großzü-
gige, respektvolle und wirkungsvolle Verleihung 
der Auszeich- 
nung in diesem vierten Jahr zu danken. Die 
Errichtung des Preises und die Verleihung sind 
dem Erbe und dem Willen von Shimon Peres treu 
geblieben: mit ständiger und unermüdlicher Er-
neuerung danach zu streben, die Welt, in der wir 
leben und die wir unseren Nachkommen hinter-
lassen werden, besser und gerechter zu machen.

Obwohl wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht 
treffen, werden wir uns dennoch sehen. Ganz so, 
wie es auf dem Berg Sinai gesagt wurde (Exodus 
20:15): „Das ganze Volk erlebte, wie es donnerte 
und blitzte, wie Hörner erklangen und der Berg 
rauchte. Da bekam das Volk Angst, es zitterte und 
hielt sich in der Ferne.“ 

Schwierige Zeiten bringen uns dazu, die Preis-
träger*innen – auch diesmal verdienen sie alle 

besondere Erwähnung – auf kreative Weise zu eh-
ren. Nutzt die Krise und produziert etwas Neues. 
Das Wort Krise hat auf Hebräisch mehrere Bedeu-
tungen: Zum einen ist es die Krise der Fraktur, 
der Spaltung, des Bruchs. Zum anderen ist es 
der Stein, auf dem die Gebärende sitzt, wenn sie 
die nächste Generation in die Welt bringt (Jesaja 
37:3): In der kabbalistischen Tradition bieten zer-
brochene Dinge immer auch eine Gelegenheit zur 
Verbesserung, um eine neue Welt zu schaffen.

Shimon Peres sah in jeder Schwierigkeit eine 
Herausforderung und in jeder Krise die Mög-
lichkeit einer Neuen Genesis. Die Konzepte, die 
er in seinem letzten Buch formuliert hat, lassen 
Keinen Raum für kleine Träume. Er appellierte 
an die Entscheidungsträger*innen in Zeiten der 
Not, „unmögliche Szenarien aufzuzeigen und 
ihre Fantasie mit allem Mut einzusetzen“. Und er 
artikulierte die tiefe Einsicht, dass Erneuerungs- 
prozesse nur erfolgreich geleitet werden können, 
wenn „Führungskräfte jeweils bewusst wählen, 
große Träume zu verfolgen, und alle damit ver-
bundenen Schwierigkeiten anzunehmen.“

In diesem Jahr feiern wir gemeinsam mit einer 
virtuellen Zeremonie. Seid dabei und genießt 
und vor allem: hört nicht auf zu handeln, um die 
Welt gerechter und sicherer zu machen, denn 
gemeinsam wollen wir in die Zukunft schreiten.

דברי ברכה מאת פרופ׳ ד״ר צביה ולדן )בתו של שמעון פרס(

ברוכים הבאים לטקס חלוקת פרס שמעון פרס בברלין 
.2020

השנה ברוח הזמן הוא ייערך בברלין וישודר למרחב 
הענקי של היקום – המרחב הדיגיטלי. זאת הזדמנות 

של המשפחה ושל מרכז פרס לשלום ולחדשנות להודות 
למשרד החוץ ולממשלת גרמניה, ובמיוחד לקרן העתיד 

על ניהול נדיב, מכבד ויעיל של הפרס זאת השנה 
הרביעית. כינון הפרס ודרכי חלוקתו נאמנים למורשת של 

שמעון פרס וממלאים אחרי צוואתו – לשאוף בכל דרך, 
תוך התחדשות מתמדת וללא לאות, לעשות את העולם, 

שבו אנחנו חיים ושאותו נשאיר לבאים אחרינו, טוב וצודק 
יותר. 

אמנם לא ניפגש פנים אל פנים, אבל כן נראה אלה את 
אלה. למעשה נדגים את הנאמר במעמד הר סיני: "וְָכל-
ָפר וְֶאת- ֹּׁ יִדם וְֵאת קֹול ַהש ִפּ ָהָעם רִֹאים ֶאת-ַהּקֹוֹלת וְֶאת-ַהַלּ
ן, וַיְַּרא ָהָעם וַיָֻּנעּו וַיַַּעְמדּו ֵמָרחֹק" )שמות כ יד(. ָהָהר ָעֵשׁ

ואכן צוק העתים מביא אותנו לכבד את הזוכים – גם 
הפעם ראויים כולם לציון מיוחד – בדרך יצירתית; לנצל 

ר׳ בעברית יש  ֵבּ את המשבר ולייצר משהו חדש. ל׳ַמְשׁ
מספר פירושים: אחד הוא משבר מלשון שבר, בקע, קרע; 

פירוש נוסף הוא האבן שעליה יושבת היולדת בהביאה 
ר וְכַֹח  ֵבּ י ָבאּו ָבִנים ַעד-ַמְשׁ לאוויר העולם את הדור הבא:"ִכּ
ַאיִן ְלֵלָדה" )ישעיהו לז ג(. גם במסורת הקבלית מייצגים 

כלים שבורים הזדמנות לתיקון, ליצור עולם חדש. 

עבור שמעון פרס כל קושי היווה אתגר, וכל משבר 
הזדמנות לבראשית חדשה. את תפיסותיו ניסח בספרו 

האחרון אין מקום לחלומות קטנים. הוא פנה למקבלי 
ההחלטות סביבו בשעת צרה בבקשה "להעלות תרחישים 

בלתי אפשריים ולהשתמש בדמיונם בכל אומץ הלב". 
וכך ניסח את התובנה העמוקה כיצד להוביל תהליכי 

התחדשות וחדשנות: "הבחירה המונחת ביסוד המנהיגות: 
לרדוף אחרי חלומות גדולים ולספוג את הקשיים הכרוכים 

בכך".

השנה אנו חוגגים יחד בטקס וירטואלי. צפו ותיהנו, 
והעיקר, אל תפסיקו לפעול כדי לעשות את התבל למקום 

צודק ובטוח יותר, כי יחד ניטיב לצעוד אל העתיד.
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Die Preisträger*innen des Shimon-Peres-Preises 2020 wurden ausgewählt von:

(v. l. n. r.)  Christian Berkel, Schauspieler und Autor, Foto: © Stefan Klüter  •  Dr. Alice Brauner,  
Filmproduzentin, Foto: © CCC Filmkunst Daniela Incoronato  •  Dervi ̧s Hızarcı, Antidiskriminerungsbeauf-
tragter der Berliner Bildungsverwaltung, Foto: © Daniel Eliasson  •  Ahmad Mansour, Diplom- 
Psychologe und Autor, Foto: © Heike Steinweg  •  Dr. Dr. Hermann Simon, Kuratoriumsvorsitzender 
Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum, Foto: © Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum/ 

Anna Fischer  •  Nadav Tamir, Director of International Policy and Government Affairs, Peres Center 
for Peace and Innovation  •  Antonia Yamin, Korrespondentin für Europa bei dem  
israelischen Rundfunkunternehmen KAN News, Foto: © Boaz Arad

Die Jury חבר השופטות והשופטים

כלות וחתני פרס שמעון פרס לשנת 2020 נבחרו על ידי:

)משמאל לימין( כריסטיאן ברקל, שחקן וסופר, צילום: © סטפן קלוטר • ד״ר אליס בראונר, מפיקת סרטים ועיתונאית, 

צילום: © CCC Filmkunst Daniela Incoronato • דרוויש הזרג׳י, ראש האגף נגד אפליה בסנאט של ברלין, צילום: © דניאל 

אליאסון • אחמד מנסור, פסיכולוג וסופר, צילום: © הייקה שטיינווג •  ד״ר ד״ר הרמן סימון, יו״ר חבר הנאמנים של 

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל, צילום: © Anna Fischer, Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum • נדב 
תמיר, מנהל התחום הבינלאומי והקשרים עם הממשלות בחברת פרס ושות׳ ייעוץ בינלאומי ובמרכז פרס לשלום 

ולחדשנות • אנטוניה ימין, כתבת בכירה של תאגיד השידור הישראלי כאן לענייני אירופה, צילום: © בועז ארד
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Environmental Educational Partnership between Israel and Germany 

Die größten Umweltschutzorganisationen in  
Israel und Deutschland, SPNI, NABU und  
NAJU, haben sich in einer Partnerschaft zusam-
mengeschlossen, um professionellen Wissens- 
austausch zu fördern, gemeinsame Naturschutz-
projekte durchzuführen und ihre Erfahrungen  
im Bereich Umweltbildung zu bündeln. Bei 
Jugendaustauschprogrammen und Delegations-
besuchen von Fachkräften in Israel und Deutsch-
land besuchten die Teilnehmenden Projekte in 

beiden Ländern und lernten neue Ansätze zum 
Ausbau von Naturschutzprojekten und der  
Verbesserung von Umweltschutzerziehung  
kennen. 

Dieses Programm ist das erste seiner Art, das 
formelle Beziehungen zwischen den führenden 
Umwelt-NGOs in Israel und Deutschland etabliert 
und gemeinsam an bilateralen Naturschutzpro-
jekten arbeitet.

•    Society for the Protection of Nature in Israel (SPNI) (Israel)
•  Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) (Deutschland) 
•  Naturschutzjugend (NAJU) (Deutschland)

„Shimon Peres glaubte zeitlebens daran, dass junge Menschen die Fähigkeit haben, 
eine neue gemeinsame Realität zu schaffen. Er verstand, dass die Natur etwas ist, 
was wir alle teilen, und würde junge Menschen mit den Werkzeugen ausstatten  
wollen, um eine Welt zu schaffen, die den Klimawandel verhindern kann.“
Projektleitung „Environmental“-Projekt

הארגונים הגדולים ביותר להגנת הסביבה בישראל 
ובגרמניה התאגדו בשותפות לקידום חילופי מדע 

מקצועיים, להגשמת פרויקטים משותפים של שמירה על 
הסביבה ולשיתוף הניסיון שלהם בתחום החינוך הסביבתי. 
במסגרת תוכניות חילופי נוער וחילופי משלחות של נשות 

ואנשי מקצוע בישראל ובגרמניה ביקרו המשתתפות 
והמשתתפים בפרויקטים בשתי הארצות והתוודעו לגישות 

חדשות להרחבת פרויקטים של שמירה על הסביבה 
ולשיפור החינוך הסביבתי. 

״שמעון פרס האמין כל חייו, שצעירות וצעירים יכולים ליצור מציאות משותפת חדשה.

הוא הבין שהטבע הוא משהו שכולנו חולקים, והיה רוצה לצייד צעירות וצעירים בכלי עבודה 

ליצירת עולם המסוגל למנוע את שינוי האקלים.״

הנהלת הפרויקט ״סביבה״

•    החברה להגנת הטבע בישראל )SPNI( )ישראל(
•    האגודה להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר )NABU( )גרמניה(

•    נוער להגנת הסביבה בגרמניה ע״ר )NAJU( )גרמניה(

התוכנית הזאת היא הראשונה מסוגה המבססת יחסים 
רשמיים בין הארגונים הלא ממשלתיים המובילים בישראל 

ובגרמניה להגנת הסביבה, ומאפשרת עבודה משותפת על 
פרויקטים בילטרליים להגנת הסביבה.   
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Environmental Educational Partnership between Israel and Germany 
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•   Bildungsstätte Bredbeck (Deutschland)
•   Sapir College Sderot (Israel) 
•   Universität Bremen (Deutschland)

Das Austauschprogramm, das seit 2014 jährlich 
durchgeführt wird, vereint akademischen Unter-
richt mit praktischer Erfahrung. Bei dem Aus-
tausch geht es um eine gemeinsame Reflexion 
darüber, was Inklusion und Exklusion zu grund- 
legenden und ständig präsenten Faktoren in 
Gesellschaften macht. 

Die Teilnehmenden setzen sich intensiv mit 
verschiedenen Inklusions-Themen auseinander, 
bereiten Präsentationen vor und besuchen lokale 
Projekte, die Inklusion fördern. Jedes Jahr 
werden unterschiedliche  Themenschwerpunkte 

gesetzt. Dazu gehören zum Beispiel der Aus-
tausch zwischen unterschiedlichen Religionen, 
Fluchterfahrungen, Rassismus, Bildung, Erinne-
rungsarbeit, queere Exklusionserfahrungen und 
die Inklusion von Menschen mit Behinderungen.

Das Programm bietet die seltene Gelegenheit, 
Fragen von Ausgrenzung und Inklusion aus 
einer interkulturellen Perspektive zu betrachten 
und vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
Perspektiven eine größere Sensibilität für diese 
Themen zu entwickeln.

Inclusion in German and Israeli Societies – challenges in social and youth work

„Für Shimon Peres waren Bildung und Friedensförderung äußerst wichtig.  
Dies kann erreicht werden, indem junge Menschen unterschiedlichen Denkweisen  
ausgesetzt werden, und sie verstehen, dass Unterschiede kein Problem darstellen 
müssen, sondern ein Zugewinn sein können.“
Projektleitung „Inclusion“-Projekt

תוכנית החילופים, המתקיימת מדי שנה מאז שנת 2014, 
מאחדת לימודים אקדמיים עם התנסות מעשית. התוכנית 
מבקשת להביא לידי דיון משותף בשאלה, מה עושה הכלה 

והדרה לגורמים יסודיים ונוכחים-תמיד בחברה. 

המשתתפות והמשתתפים עוסקים עיסוק אינטנסיבי 
בנושאים שונים בנוגע להכלה, מכינים פרזנטציות 

ומבקרים בפרויקטים מקומיים לקידום הכלה. בכל שנה 
מתמקדת התוכנית בנושאים אחרים. בין השאר עסקה 

התוכנית עד כה בדיאלוג בין דתות שונות, חוויות של 
פליטּות, גזענות, חינוך, תרבות זיכרון, חוויות הדרה 

בהקשר הקווירי והכלה של אנשים עם נכויות.

״בשביל שמעון פרס חינוך וקידום שלום היו חשובים ביותר. אפשר להשיג זאת אם מעמתים 

צעירות וצעירים עם אופני חשיבה שונים, וכך הם מבינים, שהבדלים לא מוכרחים להיות 

בעיה, אלא יש בהם גם רווח.״

הנהלת הפרויקט ״הכלה״

ק )גרמניה( רֶדבֶּ •    המרכז לחינוך בְּ
•    מכללת ספיר בשדרות )ישראל(

רֵֶמן )גרמניה( •    אוניברסיטת בְּ

התוכנית היא הזדמנות נדירה לבחון שאלות של הדרה 
והכלה מנקודת מבט בין-תרבותית ולפתח רגישות גדולה 

יותר לנושאים הללו על רקע נקודות המבט השונות.



©  Projektfoto „Inclusion“  ©  Projektfotos „Inclusion“  צילומים מפרויקטצילום מפרויקט
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Inclusion in German and Israeli Societies – challenges in social and youth work
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Gestaltung: Sonja Frank Grafikdesign, Berlin, in Zusammenarbeit mit Amichai Green Grafikdesign, Berlin

Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל

עיצוב: סוניה פרנק עיצוב גרפי, ברלין, בעבודה משותפת עם עמיחי גרין עיצוב גרפי, ברלין

Die Stiftung Deutsch-Israelisches Zukunftsforum wurde 2007 auf Initiative des deutschen und 
des israelischen Staatspräsidenten gegründet. Das Zukunftsforum richtet Netzwerktreffen für 
Multiplikator*innen beider Länder aus, fördert junge Stimmen im gesellschaftlichen Dialog und 
unterstützt Kooperationsprojekte, die deutsche und israelische Teilnehmende im Alter von  
18 bis 45 Jahren zusammenbringen. Mit Blick auf die UN-Nachhaltigkeitsziele konzentrieren  
wir uns auf Initiativen, in denen Israelis und Deutsche gemeinsam an gesellschaftlichen  
Herausforderungen für unsere Gegenwart und Zukunft arbeiten. 

Mehr Informationen: www.dizf.de

קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל נוסדה בשנת 2007 ביוזמתם של נשיאי גרמניה וישראל. פורום העתיד מארגן 
מפגשי רשת לפעילות ופעילים משתי הארצות, תומך בקולות צעירים בדיאלוג החברתי ובפרויקטים של שיתוף 
פעולה, המחברים בין משתתפות ומשתתפים מגרמניה ומישראל בגילאי 18 עד 45. בהסתמך על יעדי האו״ם 

לפיתוח בר-קיימא אנו מתמקדים ביוזמות, אשר במסגרתן מתמודדים גרמנים וישראלים עם אתגרים חברתיים 
ופועלים למען ההווה והעתיד שלנו.

www.dizf.de :למידע נוסף


