אנחנו מודימ לתומכימ שלנו:

ילביה לורמנ – שרת בתי הפר וההשתלמויות
וממלאת המקומ ראש הממשלה
של מדינת נורדריינ – וטפלנ.

"אנחנו מתרגשימ לשמוע את הרעיונות של הצעירימ .תחרות מדהימה על נושא
שחשוב לעתידנו"
ד"ר אולריכ ויטה DBU ,מנהל מחלקת תקשורת וביבה והגנה על נכי תרבות,
קשרימ בינלאומיימ הקרנ הלאומית לביבה )(DBU

"כולנו רוצימ להיות ניידימ וגמישימ ,ולהגיע למטרות שלנו במהירות ובצורה
טובה .אכ כיצד ניתנ ליצור ניידות בת קיימא? כיצד ניתנ להצליח הנ לחוכ
במשאבימ והנ ליצור התאמה ניידת? מה אנחנו יכולימ לעשות נכונ בביבה שלנו
עצמנו? יש להציג פרויקטימ ורעיונות טובימ העונימ על השאלה הזו באמצעות
רטימ קצרימ בני חמש עד עשר דקות.
משמעות נופת של להיות נייד היא להיות מוגל לפגוש אנשימ אחרימ,
להתנות בחוויות חדשות ולחוות תרבויות אחרות .אנשימ צעירימ בישראל
ובגרמניה יעבדו באותה מגרת עבודה בתחרות ,יביאו את הפרפקטיבות
והרעיונות השונימ שלהמ וישתמשו באמצעימ אמנותיימ .אני שמחה שהתחרות
יכולה לאפשר היכרות בינ שני הצדדימ .הצוותימ המנצחימ יקבלו את ההזדמנות
לבקר במדינה השנייה – וככ יתאפשרו היכרויות וחברויות חדשות .עבור יתר
המשתתפימ תהיה זו הזדמנות טובה להכיר זה את זה ולהציג את העבודות
שלהמ .אני מאחלת לכל התלמידות והתלמידימ המשתתפימ ,לצוותי ההוראה
ולשותפימ בפרויקט הנאה ושמחה מנ העיוק בנושאי התחרות ובאמצעימ
האמנותיימ!

תחרות תלמידים
בגרמניה וישראל
2015
החל משנת  1947עובדת מועצת הנוער הבווארית ) (BJRלפי עקרונות מנחימ
של התחייבות למעורבות פוליטית ועבודה בקרב נוער לטובת כלל הצעירימ
בבוואריה .מאז שנת  1957מקיימת מועצת הנוער הבווארית ) (BJRקשרימ
פוליטיימ בתחומ הנוער עמ ישראל.

צרו קשר
נועה אinfoisrael@mobile-ideas-for-tomorrow.com .
+972-556694421
שרונ רinfo@mobile-ideas-for-tomorrow.com .
+49-152-31986778

בואו ללמוד על עולמ התחבורה
לפתח את פרוייקט התחבורה שלכמ
ולתעד את הפרוייקט ב רט

יצרנית הצמיגימ העולמית "מיכלינ" ) (Michelinתורמת בצורה מתמדת לשיפור
הניידות" .התחרות מאפשרת דרכ מהנה לקשר בינ אנשימ צעירימ מישראל
לגרמני לבינ נושא הקרוב לליבנו :עיצוב הניידות של המחר"
דיטר פרייטג ,דירקטור "מיכלינ" בגרמניה ,אוטריה ושוייצ

התכנית באחריות:
Jüdischer Nationalfonds – Keren Kayemeth Le’Israel e.V.
Büro Berlin, Wilmersdorfer Str. 128, 10627 Berlin
Tel. (030) 883 43 60, Fax (030) 883 68 81, E-Mail: berlin@jnf-kkl.de
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Quellenangabe: Bundesregierung / Kugler
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