
 

 

 

  הזמנה

 !נעים להכיר – מתנדב-םקֹו

  בגרמניה ישראלים לצעירים חדשה התנדבות חשיפה לתוכנית ערב

 

   16:00 בשעה,  2012במרץ 15

   אביב- תל, בית ציוני אמריקה

  

, חברתיתתפתחו להיות מבחינה האנו ברוכים בקשרים ש, ם הדיפלומטים בין ישראל לגרמניהיובל לכינון היחסיכמעט  לאחר
אילו ש, חשוב לזכור של תהליכי נורמליזציה ביחסיםאך בעידן . למדינת ישראל המיוחדים והחשובים ביותר כלכליתו יתפוליט

היו דווקא הקשרים בין אישיים שנוצרו בין הדור הצעיר , בין שני העמיםהאמיתי שלום לדיאלוג ול אבני הדרךאת שסללו 

  . וסדרו היחסיים הרשמייםעשור לפני שה חלאשר ה, במסגרת מפעל חילופי הנוער
  

  :מתחזקותהולכות ותופעות ל אנו עדים בעשור האחרון
 .ים שםשתקערבים מולעבוד , ללמודדרכים מידי שנה יותר ויותר צעירים ישראלים  מחפשים, בעיקר לברלין": ...החזרה לגרמניה"

בעיקר עם החרפת . ההדדיות הקשרים הנורמליזציה ביחסיים בין ישראל לגרמניה מעלה שאלות קשות ונוקבות יותר לגבי
 . מובן מאליו יותרדבר אינו , אליהם גרמנים רבים הרגישו מחויבים, הסולידריות והיחס האוהד לישראל, המצב הפוליטי בארץ

  
- חברו ארגונים ישראלים וגרמנים ופיתחו תוכנית התנדבות ישראלית, המשותףהיחסים עתיד יל בעיצוב לקחת חלק פעבכדי 

  .מתנדב-קום –גרמנית 

  

    כאשר הגיעו , גרמניה-גבולות פיזיים וסימבוליים ביחסיי ישראל, תחצו המתנדבים הראשונים בתוכני 2010בספטמבר 

בפעם הראשונה יצאה קבוצה של . לשנה של שירות התנדבותי בפרויקטים שונים בליבת החברה האזרחית בגרמניה

 - בגרמניה ולהתנדב בדווקא הקדישו שנה מחייהם לחיות , י שלהם בארץלאומ/ לשירות הצבאי  שבנוסף, ישראלים צעירים

בתי , מרכזי נוער וצעירים –במסגרות כגון   -וברלין  זלצגיטר, ברמן, מוריטץ/ רובול , ווימאר, קולון, דכאו, מינכן, פרנקפורט

  . כמו גם מרכזי משפחות וקהילה, מוזיאונים ואתרי הנצחה, ארגוני ספורט, סמינרים

  

 רשמים של המשמעות מה ?אילו הזדמנויות מאפשרת שנת ההתנדבות בגרמניה? רלספ יכולים הם והתנסויות חוויותילו א

 ? ד היא יכולה לתרום להרחבת היחסיםכיצ ?לתוכנית הצלחותהו

  
  .דוןול לשאול ,להקשיב להזמינכם מתכבדים אנחנו



 

 

  תוכנית

   2012 מרץב 15, יום חמישי

  
  קבלת פנים    16:00

  
  פתיחת האירוע    16:30

 ישראל ,הנוער תנועות מועצת/  דרעי נפתלי

  
 ישראלי - גרמני נוער לחילופי תיאום מרכז – אקט-קון/  מלר כריסטינה

  
  ברכה דברי

  היועץ המדיני לנשיא המדינה ,בית הנשיא/ נדב תמיר 

 

  ה שגרירות גרמניה/נציג

  
   הרצאת פתיחה

  על גרמניה בעשור האחרון שינוים ומגמות בשיח הישראלי? לאן –גרמניה -ישראלים
   אשכול נבו

  

 פרזנטציה

 ההתנדבות תוכנית הצגת – מתנדב-קום
   בגרמניהובישראל  התוכנית רכזות/  צימנס קתרין | פרדו קרן

 

   הפסקת קפה    18:00

  
  דיונים סבב    18:30

הקשר בינה ובין החברה  לתרום לחברה הישראלית ולחיזוקכיצד יכולה פלטפורמת ההתנדבות 
   ?יתהגרמנ

 

   גרמניה-לשכת המסחר ישראל, ארלוזר-גרישה אלרוי

 בישראל החקלאי האיחוד ,מדר טל

  מפעלות חינוך וחברה, גל פלג

  אות הכפרה והשלום, כריסטה צוולינג
  מתנדב מחזור לשעבר-מתנדבת קום, לופט שיר

  מתנדב-מתנדבת קום, מאשה רוזובסקי

 

  תרבותי -מגשר בין, עומר בנציוני :הנחייה

  
  סיום האירוע    20:00

  

   !ההשתתפות כרוכה בהרשמה מראש, מספר המקומות המוגבלבשל 

   Nadev.org-Mit-Keren.Pardo@Kom : לפרטים והרשמה יש לפנות

  

  
 בעיקר מומנתמ היא .וישראלים מניםגר ארגונים בידי ומיושמת בילאטרלי באופן שפותחה התנדבות תוכנית היא מתנדב-קום

 .ונוער נשים ,ותיקים אזרחים ,למשפחה הגרמני הפדרלי המשרד בידי גם כמו ,ישראל -גרמניה העתיד פורום קרן בידי

 תיאום מרכז – אקט-וקון בישראל נוער לתנועות המועצה שלבשותפות   תיושממ התוכנית

 .בגרמניה ישראלי-גרמני נוער לחילופי


