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Hebraeisch
דו"ח על סיור לימודי ומפגש בין נוער מאבן יהודה לבין נוער מהעיר בלציג – ( Belzigגרמניה)
בתאריכים .28.09 :עד 06.10.2005
מלאי רשמים ומוקסמים חזרו בני הנוער הישראלים מהסיור הנ"ל .הם שיבחו מאוד את התכנים ואת
ביצוע התוכנית בגרמניה .התוכנית התנהלה בסדר ודיוק מירבי .המארגנים היו יצירתיים ויזמו דברים
נוספים שלא היו בנויים מלכתחילה ,דבר שהעשיר את המשתתפים .כך הסיור והמפגש הפכו לחוויה
חד פעמית ומוצלחת ביותר .סיור זה יהווה אבן היסוד לקשר חילופין רבת שנים .הצלחה זו נובעת
משיתוף הפעולה האמין והטוב של האחראים בגרמניה ובישראל – מר הלמוט קאוטץ – Helmut
( Kautzבלציג) ,גב' ענת אלון (ראש המשלחת הישראלית) ומכון דיאלוג למפגשים בין תרבותיים
(נחשולים).
חשוב לציין שביקור הגומלין בגרמניה נערך שבועות ספורים לאחר הביקור של המשלחת הגרמנית
בישראל .עובדה זו גרמה להידוק והעמקת הקשרים בין בני הנוער .לכן מומלץ מאד להמשיך בשיטה
זו.
האירוח במשפחות בגרמניה היה נעים והישראלים הרגישו כמו בבית .המארחים יצאו מגדרם כדי
להנעים לצעירים מישראל את הזמן .כך זכו הישראלים להכיר את חיי המשפחה וחיי הנוער מקרוב.
זה מהווה בסיס מוצק לתהליך של הבנה הדדית מעמיקה .
הסיורים הוכנו בצורה טובה ביותר .בני הנוער הידרכו באתרים ההיסטוריים והתרבותיים השונים.
שיטה דידקטית זו העשירה את הידע של בני הנוער הישראלי והוכיחה את עצמה יותר מאשר סיור עם
מדריך  .הביקור בוילה וונזה –  Villa Wannseeהיה חשוב מאד ומומלץ לכל משלחת נוער .הוא
הועבר בצורה מעניינת ותרם להעמקת הידע ההיסטורי.
חשוב מאוד להתמודד עם נושאים כגון – תודעה דמוקראטית ,התמודדות עם זרמים פוליטיים
רדיקאליים ,הבדלים תרבותיים בין ישראלים וגרמנים ,תהליכי הגירה .נושאים אלה הם אקטואליים -
גם בחברה הישראלית וגם בחברה הגרמנית.

