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Eigene Dateien:

פרויקט חילופי נוער ישראל-גרמניה
בשיתוף העיר הרצליה ואיגוד הספורט במדינת Sachsen-Anhalt
דו"ח על סיור לימודי ומפגש נוער שנערך בגרמניה בין התאריכים 20.07.2006 :עד 30.07.2006
ב 03.08.2006 -קיימנו שיחת סיכום על ביצוע הביקור בגרמניה.
סיור לימודי ומפגש נוער זה מוכיחים ששיתוף פעולה והיכרות רבת שנים הם ערובה להצלחת
הפרויקט .בביקור זה יושמו הלקחים של השנים הקודמות .התוכנית השנה הייתה יותר טובה מאשר
בשנים הקודמות ,מגוונת ,מלאת תכנים ,אך למרות זאת לא עמוסה ביותר .כמו בשנים קודמות הושם
הדגש על עבודה משותפת של בני הנוער  -יצירת מצגת ,סרט ,שיפוץ מסלול התעמלות ,פעילויות
ספורטיביות .פעילויות אלו הובילו לתהליך של התקרבות וגיבוש של בני הנוער .הסיורים
ההיסטוריים-תרבותיים בערים  Halleוברלין היו מעניינות .טקס הזיכרון המשותף באתר הזיכרון
לשואה ב Langenstein-Zwieberge -היה מרגש ביותר.
השהייה ב Schierke -הייתה טובה מאוד .צוות המקום נענה להרגלי האוכל הישראלים .עדיף היה,
אילו חדרי הלינה של שתי המשלחות היו יותר קרובים  .לדברי המלווה  ,זה היה מעמיק עוד יותר את
הקשר בין הנוער הגרמני לישראלי .כך תהליך זה לקח יותר זמן מאשר בשנים הקודמים .אולם במשך
הימים נוצר קשר טוב ויש לשער כי הוא ישאר גם בעתיד  .צויין כי ההדרכות בברלין וב-
 Langenstein-Zwiebergeהיו ארוכים ומפורטים מידי .עדיף לצמצם את ההסברים בזמן ההדרכה
ולתת לבני הנוער את האפשרות ללמוד על המקומות בעצמם .ההליכה בהרים נראתה לנוער
הישראלי ללא תחליט ומטרה .הם היו מעדיפים שלכל פעילות תהיה מטרה מוגדרת וברורה כמו ברוב
הפעילויות האחרות שנעשו במסגרת המפגש.
הפרויקט זכה להתעניינות רבה מצד הפוליטיקאים המקומיים בגרמניה .השרה Dr. Gerlinde
 Kuppeטרחה להגיע ולפגוש את המשלחות בעיר  Halleמשום שהביקור בעיר  ,Magdeburgבירת
 Sachsen Anhaltבוטל מסיבות ביטחוניות .אלוף אולימפי מגרמניה לימד את בני הנוער מושגי יסוד
בהפלגה בסירות קייקים .בנוסף ביקרה המשלחות במפעל ליצור שוקולד בעיר .כך הפך יום הביקור
בעיר  Halleלאחד משיאי הסיור למרות  ,למרות שהביקור שם היווה חלק מתוכנית חילופית.
הישראלים זכו באירוח לבבי ביותר .המארחים והאחראים בגרמניה גרמו להרגשה נפלאה של חברי
המשלחת הישראלית .בראש וראשונה יש לשבח את הגב'  .Annett Streiberשהיא לא רק הכינה
תוכנית נפלאה ,אלא שהיא גם גילתה גמישות כאשר נאלצה לבצע שינוים הכרחיים בתוכנית .גב'
 Streiberוהמלווים  Juliaו  Marcoידעו – כמו בשנים הקודמות – להתאים את עצמם לבני הנוער
ולהיענות לכל בקשה ,אפילו הקטנה ביותר .עובדה זו גרמה לאווירה טובה ולבבית ביותר.
התוכנית היא להמשיך פרויקט זה עם סיור לימודי ומפגש נוער בשנה הבאה בישראל .משאלה זאת
הביעו בני הנוער משני הצדדים.

