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תחרות תלמידים
בגרמניה וישראל

2015
בואו ללמוד על עול� התחבורה

לפתח את פרוייקט התחבורה שלכ�
ולתעד את הפרוייקט ברט 

התכנית באחריות:

החל משנת 1947 עובדת מועצת הנוער הבווארית (BJR) לפי עקרונות מנחי� 
של התחייבות למעורבות פוליטית ועבודה בקרב נוער לטובת כלל הצעירי� 
בבוואריה. מאז שנת 1957 מקיימת מועצת הנוער הבווארית (BJR) קשרי� 

פוליטיי� בתחו� הנוער ע� ישראל. 

אנחנו מודי� לתומכי� שלנו:

יצרנית הצמיגי� העולמית "מיכלי�" (Michelin) תורמת בצורה מתמדת לשיפור 
הניידות. "התחרות מאפשרת דר� מהנה לקשר בי� אנשי� צעירי� מישראל 

לגרמני לבי� נושא הקרוב לליבנו: עיצוב הניידות של המחר"
דיטר פרייטג, דירקטור "מיכלי�" בגרמניה, או�טריה ושויי�

"כולנו רוצי� להיות ניידי� וגמישי�, ולהגיע למטרות שלנו במהירות ובצורה 
טובה. א� כיצד נית� ליצור ניידות בת קיימא? כיצד נית� להצליח ה� לח�ו� 

במשאבי� וה� ליצור התאמה ניידת? מה אנחנו יכולי� לעשות נכו� ב�ביבה שלנו 
עצמנו? יש להציג פרויקטי� ורעיונות טובי� העוני� על השאלה הזו באמצעות 

�רטי� קצרי� בני חמש עד עשר דקות.
משמעות נו�פת של להיות נייד היא להיות מ�וגל לפגוש אנשי� אחרי�, 

להתנ�ות בחוויות חדשות ולחוות תרבויות אחרות. אנשי� צעירי� בישראל 
ובגרמניה יעבדו באותה מ�גרת עבודה בתחרות, יביאו את הפר�פקטיבות 

והרעיונות השוני� שלה� וישתמשו באמצעי� אמנותיי�. אני שמחה שהתחרות 
יכולה לאפשר היכרות בי� שני הצדדי�. הצוותי� המנצחי� יקבלו את ההזדמנות 

לבקר במדינה השנייה – וכ� יתאפשרו היכרויות וחברויות חדשות. עבור יתר 
המשתתפי� תהיה זו הזדמנות טובה להכיר זה את זה ולהציג את העבודות 

שלה�. אני מאחלת לכל התלמידות והתלמידי� המשתתפי�, לצוותי ההוראה 
ולשותפי� בפרויקט הנאה ושמחה מ� העי�וק בנושאי התחרות ובאמצעי� 

האמנותיי�! 

�ילביה לורמ� – שרת בתי ה�פר וההשתלמויות 
וממלאת המקו� ראש הממשלה 

של מדינת נורדריי� – ו�טפל�. 

"אנחנו מתרגשי� לשמוע את הרעיונות של הצעירי�. תחרות מדהימה על נושא 
שחשוב לעתידנו"

ד"ר אולרי� ויטה, DBU מנהל מחלקת תקשורת ו�ביבה והגנה על נכ�י תרבות, 
 (DBU) קשרי� בינלאומיי� הקר� הלאומית ל�ביבה
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