
יצר קשר עם המכינה לבחינת האפשרות  Peer Learder Internationalלפני שנה ארגון נוער גרמני בשם 

לעבודה משותפת. הארגון הוא ארגון המעודד נוער למעורבות קהילתית בנושאים גלובליים )זיהום 

( המפיקים פרויקטים 12-22אוויר, תזונה, פליטים...( ומשתתפים בו בני נוער בטווח גילאים נרחב )

על מנת לערב אותם בעשייה. בשנה שעברה  בנושאים אלו ויוצרים קשר עם שותפים ממדינות נוספות

והמכינה. נושא המפגש היה בעיקר היכרות בין  PLIהתקיימו לראשונה חילופי משלחות בין ארגון 

 הארגונים ובחינת אפשרות לעשייה משותפת.

מבנה הפרויקט , Peer Leader Internationalכשהוצע לי להשתתף בחילופי המשלחות עם ארגון השנה, 

גמרי מגובש ולא היה ברור מה יכול להיות הערך המוסף ממפגש כזה מלבד הרעיון, שאין לא היה ל

 להמעיט בערכו, של עבודה משותפת של בני נוער השייכים לשני עמים בעלי היסטוריה משותפת נוראית. 

לאט ובזהירות נרקם מבנה ורעיון לפרויקט המשותף וככל שהעמקנו בו נחתה אצלי ההבנה עד כמה הוא 

דויק. הנושא שנבחר לפרויקט הוא נושא הפליטים. סוגיית הפליטים מהווה דיון אקטואלי מאין כמוהו מ

הנמצא על סדר היום גם בישראל וגם בגרמניה וטומן בחובו התייחסות לאינספור נושאים הרלוונטיים 

 ניה. לחיי היום יום שלנו במדינת ובאופן ברור נוגע ישירות להיסטוריה המשותפת שלנו עם גרמ

ההתעסקות בנושא גרמה לנו להעמיק בנושאים עולמיים שבזמני שגרה אנחנו רחוקים מלתת עליהם 

את הדעת כגון המלחמה בדרום סודן, המצב הפוליטי באריתריאה, השינוי המדיני הדרמטי שחל 

באפגניסטן והתוצאות הנוראיות של המלחמה בסוריה. כשמתחיל דיון בארץ על סוגיית הפליטים הוא 

מגיע תמיד לשאלה איך קליטת הפליטים תשפיע עלינו כעם וכמדינה. הדיון נעשה תמיד באופן שקול 

רציונאלי ומרוחק ונקודת מבט זו משפיעה גם על דעת הקהל וגם על מקבלי ההחלטות. הפרויקט 

 פתח לי צוהר לשתי נקודות מבט חדשות על הסוגיה.  PLIהמשותף של מכינת "מלח הארץ" וארגון 

ונה נוגעת לסיפורים האישיים. פגשנו נערים מאריתריאה שברחו באישון לילה, הסתירו אף הראש

ממשפחותיהם את תכנון הבריחה ונעלמו אל הלא נודע. חלקם שרדו וחלקם לא, חלקם עברו עינויים 

בדרך על ידי המבריחים עצמם שניסו לסחוט מהם דמי כופר מעבר לסכום אותו הם נדרשו לשלם 

גשנו נער שברח עם אח שלו מאפגניסטן בעידוד המשפחה כדי שלא יוכרח להצטרף לשורות מלכתחילה. פ

הטליבאן. יחד הם חצו ברגל, כמעט בריצה, את איראן בדרך לטורקיה ואח"כ לאירופה. היו עוד הרבה 

 סיפורים שקצר המקום מלהרחיב עליהם. 

רמניה, בטיפול בסוגיית הפליטים. נקודת המבט השנייה קשורה להשוואה בין שתי המדינות, ישראל וג

למדנו שבשנה האחרונה הגיעו לגרמניה כמעט מיליון פליטים. מדובר באחוז אחד מכלל האוכלוסייה 

( בתוך שנה הקימו הגרמנים מערך קליטה ראוי הכולל מתקנים 0.5%הגרמנית )בישראל הם מהווים 

נקלטים במרכז קליטה מסודר, לכל  ומשרות שנועדו להתמודד עם האתגר. הפליטים המגיעים לגרמניה

אזור בגרמניה מתקן משלו. הם מקבלים טיפול ראשוני ומוסרים את פרטיהם לבדיקה. אחרי שהייה 

חודשיים במתקן הם מפוזרים למגורים באזור. חלוקת הפליטים לאזורים השונים תלויה  –של חודש 

ל תושבים אך הם מקבלים סיוע בשטח האזור ובחוזק הכלכלי שלו. הפליטים לא מקבלים זכויות ש



שעוזר להם לחיות בכבוד ולהשתלב בחברה בלי להיות עול, מתוך הכרה שיבוא יום והם ישובו בשמחה 

 לארץ מוצאם. 

כמובן שאי אפשר לקיים פרויקט שכזה בלי התייחסות לשואה. במהלך ביקור המשלחת הגרמנית בארץ 

נים הקשורים לזיכרון השואה ולמפגשים עם הקהילה סיירנו ביד ושם וכשהיינו בגרמניה שילבנו גם תכ

לגור בגרמניה,  90היהודית המקומית. פגשנו ניצול שואה שהיגר אחרי המלחמה לארה"ב וחזר בגיל 

בלזן, התחקינו אחרי שורשי ההתיישבות היהודית בבראונשווייג, ביקרנו -ביקרנו במחנה הריכוז ברגן

 נו פרויקט הנצחה ייחודי התופס תאוצה בכל רחבי אירופה. בבית הכנסת המקומי הפעיל שם היום והכר

מעבר לנושאים הספציפיים שעלו במהלך חילופי המשלחות ומעבר לדעות האישיות לכאן ולכאן בכל 

אחד מהנושאים, שמחתי מאד לראות עד כמה משמעותית היציאה מהארץ וההיחשפות לתרבות אחרת 

בכל הדילמות והדרמות המלוות אותנו בארצנו הקטנטונת  ולנקודות מבט שונות, גם לי וגם לחניכים.

אנחנו מתנהלים בד"כ נחרצים וברורים. גם כי להיות נחרץ וברור זה האופי הישראלי וגם כי זו המציאות 

אותה אנחנו מכירים לאורך שנים. יש משהו בחשיפה לתרבות של מדינה אחרת ובחשיפה לצרות של עם 

 אחד ופותח כיווני מחשבה חדשים מצד שני. אחר שמכניס לפרופורציות מצד 

 בברכת חג חירות שמח

 ירון

 

 בתמונה: מנהל מתקן הקליטה בגרמניה מסביר על נהלי קליטת הפליטים ופיזורם במדינה

  



 

המשמש גם מורה בבי"ס וחלק ממשלחת חניכי "מלח הארץ" בכיתת פליטים רב  PLIבתמונה: מנהל 

גילאית המשולבת בבית ספר רגיל בגרמניה ושייעודה  של הנערים והנערות בתרבות הגרמנית בדגש על 

 לימוד שפה. 

 

 

שהיגר לארה"ב אחרי המלחמה וחזר לפני  92בתמונה: פגישה עם אלברט וויינברג, ניצול שואה בן 

 תיים לגור בגרמניה. שנ

 

 


