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הֱקִדמה:

מיום איחוִד גרמניה בשנת

מִדיניות החוץ הגרמנית פתחה הזִדמנויות חִדשות תפיסתה בענייני אירופה ובעוֹלם.

זכויות אִדם וֹלִדיאֹלוג בין עם שותפים מרחבי העוֹלם כשהיא מחויבת ֹלִדמוֱקרטיה,

המטרה העיֱקרית שֹל מִדיניות החוץ הגרמנית היא שמירה עֹל השֹלום תרבויות.

והביטחון בעוֹלם בשת"פ הִדוֱק עם הֱקהיֹלה הבינ"ֹל.

בשנת

משנת בשת"פ ביטחוני באירופה וצפון אמריֱקה.

המייסִדות שֹל האיחוִד אירופי שֹל היום ומֱקבֹלת עֹל עצמה אחריות עצומה ֹלשמירת

בשנת היציבות הכֹלכֹלית ומטבע היורו באירופה כוֹלה.

חברה גרמניה כאומה תומכת כֹלכֹלית בתֱקציב האו"ם וכאחת מחמשת המעצמות

תרומתה שֹל גרמניה ֹלכֹלכֹלה החברות במועצת הביטחון שֹלו ֹלחיזוֱק השֹלום בעוֹלם.

באה ֹליִדי ביטוי בשנת יציבה בעוֹלם וֹליברֹליזציה,

הבינ"ֹל וכחברת מפתח בֱקרן המטבע הבינ"ֹל.

עמוִד התווך השֹלישי שֹל ֹלצִד הִדיפֹלומטיה הֱקֹלסית שֹל מִדיניות החוץ שֹל גרמניה,

מכון גתה ֹלטיפוח ההבנה ההִדִדית בין העמים. מִדיניות החוץ הוא החינוך התרבותי,

מפעיֹל

וֹלמיִדת השפה הגרמנית כשפה זרה.

הֱקמת מִדינת ישראֹל הציבה בפניה אתגר הראשוני בתחום יחסי החוץ שֹלה:

הכרה במִדינה הצעירה עֹל-יִדי המערכת הבינֹלאומית,

מסך כֹל המִדינות בעוֹלם,

ִדיפֹלומטיים,

אינן מכירות בישראֹל כֹלֹל, מִדינות מוסֹלמיות,

מצהירה מפעם ֹלפעם כי היא שֹל ישראֹל, ארצות הברית נחשבת ֹל"יִדיִדה הגִדוֹלה"

ערבה ֹלֱקיומה וֹלביטחונה שֹל המִדינה ואף משתמשת פעמים רבות בזכות הווטו שֹלה
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גרמניה הרחיבה יותר את התחייבויותיה ואת ,

(נאט"ו) הצטרפה גרמניה כמִדינה פעיֹלה בברית ההגנה הצפון אטֹלנטית

נמנתה  עם ששת המִדינות

בעֱקבות ארה"ב ויפן,

בהצטרפותה ֹלארגון הסחר

מוסִדות תרבות במִדינות רבות בעוֹלם שעיֱקרם הוא בשיח הרב-תרבותי

מהן מכירות במִדינת ישראֹל ומֱקיימות עימה יחסים

מתוכן כשרובן26מִדינות אינן מֱקיימות איתה יחסים ִדיפֹלומטיים כ-

תֱקציר מִדיניות החוץ שֹל גרמניה

תֱקציר מִדיניות החוץ שֹל ישראֹל



כנציגה ֱקבועה במועצת הביטחון כִדי ֹלמנוע החֹלטות הפוגעות בישראֹל.

המתאפיינת בתֹלות הִדִדית ֹלאיחוִד האירופי וישראֹל היסטוריה משותפת ארוכה,

שניהם שותפים ֹלאותם ערכי ִדמוֱקרטיה, - ובשיתופי פעוֹלה הוֹלכים וגוברים

ושניהם מחויבים ֹלמערכת כֹלכֹלית ֱקפיטֹליסטית כבוִד ֹלחירות ושֹלטון החוֱק,

בינֹלאומית פתוחה המבוססת עֹל עֱקרונות השוֱק.

שיתוף פעוֹלה פוֹליטי ומערכת חיֹלופי תרבות, ֹלמעֹלה מחמישה עשורים שֹל מסחר,

בשנת הסכמים מפותחת ביצרו את היחסים הֹלֹלו.

ישראֹל תצטרף ֹלתוכניות שֹל עֹל פי ההחֹלטה, וישראֹל עֹל שִדרוג נוסף ביחסים ביניהם.

האיחוִד האירופי בתחומים שונים וכן תוֱקם ֱקבוצת עבוִדה משותפת ֹלישראֹל וֹלאיחוִד

האירופי במטרה ֹלצרף את ישראֹל ֹלשוֱק האירופי האחיִד

ההחֹלטה עֹל שִדרוג היחסים שבוִדה זו תניח תשתית ֹלשִדרוג נוסף שֹל היחסים בעתיִד.

עם ישראֹל התֱקבֹלה פה אחִד עֹל יִדי שרי החוץ שֹל

וֹלמרות התנגִדותם שֹל גורמים בעוֹלם הערבי וברשות הפֹלסטינית. האירופי,

מאז הֱקמת המִדינה ב-

(ֹלרבות הסכסוך הישראֹלי- רוב המחֹלוֱקות נוגעות בסכסוך הערבי-ישראֹלי מעורבים.

החֹלטה פֹלסטיני).

התֱקבֹלה עם מִדינת ישראֹל ואת הפיכתה שֹל ירושֹלים ֹלעיר בינֹלאומית,

תומכים,

273

אבא אבן את ִדגֹל ישראֹל בפתח הבניין.

ִדיפֹלומטי וכֹלכֹלי שֹל ישראֹל בֱקרב מִדינות רבות, יהִדות העוֹלם היא מוֱקִד כוח פוֹליטי,

יהִדות ארצות הברית נחשבת ֹלכח בעיֱקר באֹלה שבהן שוֹלטת שיטה ִדמוֱקרטית.

שעוֱקב אחרי חברי סנאט, מרכזי מאוִד בפוֹליטיֱקה האמריֱקאית בזכות הֹלובי היהוִדי,

ֱקונגרס ומועמִדים ֹלנשיאות ויחסם ֹלישראֹל מוֹל יחסם ֹלמִדינות ערב.

מהווה מֱקור ֹלתמיכה כספית שבמערב היא בעֹלת אמצעים רבים, יהִדות העוֹלם,

בישראֹל וסייעה ֹלבניית התעשייה הישראֹלית וֹלהכנסת כסף זר בתֱקופה שישראֹל

יהִדות העוֹלם עומִדת בפני ִדיֹלמה בין נאמנות ֹלמִדינה ֹלעתים, הייתה זֱקוֱקה ֹלו מאוִד.

ונאמנותה ֹלישראֹל.
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ב-

החֹליטו האיחוִד האירופי

המִדינות החברות באיחוִד

במאי

שֹל עצרת האו"ם שהיוותה את היסוִד ֹלהכרזת העצמאות שֹל

ֱקוֹלות

מתנגִדים ו-
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במאי

ֹלישראֹל וֹלאומות המאוחִדות יש יחסים ,

ישראֹל התֱקבֹלה ֹלאו"ם כחברה ה- נמנעים.

1949

59

וֹלמחרת הניפו שר החוץ משה שרת והשגריר הראשון באו"ם ,

בהחֹלטה



יחסי ישראֹל –גרמניה
ישראֹל וגרמניה מציינות

אבֹל גם מהניסיון שנרכש בעיצוב הווה הם מושפעים מהשואה, גרמניה אופי ייחוִדי:

אינו ועתיִד משותפים עֹל אף המשבר והאסון הנורא הזה. "מי שֹלא מאמין בנסים,

משפט זה שֹל ִדוִד בן-גוריון מתאים גם ֹלהתפתחות שביחסי ישראֹל- ריאֹליסט".

מעט מִדינות בעוֹלם הצֹליחו ֹלעבור במערכת יחסיהן כברת ִדרך כה ארוכה גרמניה.

בעשורים כה מעטים.

כיום,

היחסים בין - הרצח ההמוני שֹל יהוִדי גרמניה ואירופה שאורגן ובוצע עֹל יִדי גרמנים

גרמניה וישראֹל שותפות הן בִדרך התפתחותן והן ישראֹל ֹלגרמניה יציבים ומוצֱקים.

ֹלהתֱקרבות בתחום הפוֹליטי ֱקִדמו ֱקשרים חברתיים שהֹלכו ונטוו במהֹלך בערכיהן.

ויחסי ישראֹל-גרמניה מאופיינים בפעיֹלות ענפה שֹל חיֹלופי נוער ותֹלמיִדים, הזמן,

מִדע וספורט. בֱקשרי ערים תאומות וכן בֱקשרים בתחומי תרבות,

היא מכירה גם גרמניה מכירה באחריותה ֹלשימור זיכרון העבר ֹלִדורות הבאים.

באחריותה ֹלהתייצב ֹלמען שמירת ֱקיומה וביטחונה שֹל מִדינת ישראֹל כמוֹלִדתם שֹל

אין סֹליחה ואין שכחה עֹל השואה. ניצוֹלי השואה ושֹל היהוִדים בכֹל העוֹלם.

זיכרון העבר יהיה תמיִד אבן יסוִד ביחסי המִדינות.

פרֱק שייכתב וינוסח עֹל כינון היחסים הִדיפֹלומטיים שנה ציין נכונות ֹלפתוח ִדף חִדש.

שרואות עצמן כחֹלֱק מֱקהיֹלה עם ערכים משותפים שֹל הכרה יִדי שתי המִדינות,

ערכים משותפים אֹלה הם חוֹליה מִדינת חוֱק וִדמוֱקרטיה חופשית. בזכויות אִדם,

ישראֹל רואה בגרמניה שותפה מֱקשרת בין ישראֹל ֹלגרמניה ובין ישראֹל ֹלאירופה.

ויִדיִדה חשובה בזירה הבינֹלאומית ובמיוחִד באיחוִד האירופי.

בעיִדן שבו הוֹלך ומתמעט מספר הניצוֹלים שעִדיין יכוֹלים ֹלתת עִדות עֹל התֱקופה שֹל

ובתֱקופה שבה בגרמניה ובאירופה נאֹלצים עִדיין ֹלהתמוִדִד עם תופעות השואה,

מתחזֱק הצורך בהיִדוֱק היחסים המיוחִדים בין ישראֹל ֹלגרמניה ובעיצובם אנטישמיות,

ֹלֱקראת העשורים הבאים.

שרי החוץ שֹל ישראֹל וגרמניה רואים בשנת ה- ֹלכן אנו,

הִדיפֹלומטיים בין המִדינות הזִדמנות ֹלפעוֹל ֹלרענון היחסים וֹליציֱקת תכנים חִדשים

בהם ֹלמען העתיִד.

בין היתר שֹל שני הנשיאים ושני שרי חיֹלופי ביֱקורים רשמיים שֹל אישים בכירים,

כאירוע תרבותי מיוחִד שֹל טֱקסי החגיגות מִדגישים את חשיבות החגיגות. החוץ,

- "העברים החִדשים תיחנך בֱקרוב בברֹלין התערוכה

השתתפותה שֹל הנוכחות הגרמנית ביריִד הספרים בירושֹלים ובפסטיבֹל ישראֹל,

המופעים הרבים ישראֹל ביריִד הספרים בפרנֱקפורט וביריִד הספרים בֹלייפציג,

הספורט ובתחומים רבים אחרים שֹל שיתוף המִדע, והמגוונים בתחום התרבות,

כֹל אֹלה הופכים את כינון היחסים הִדיפֹלומטיים - הפעוֹלה הישראֹלי-גרמני

בין ישראֹל ֹלגרמניה ֹלאירוע ציבורי רב חשיבות.
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ֹליחסי ישראֹל- שנה ֹלכינון היחסים הִדיפֹלומטיים ביניהן.

- שנים בֹלבִד אחרי מֹלחמת העוֹלם השנייה ובצֹל העבר הנורא שֹל השואה

ֹלכינון היחסים

שנות אמנות בישראֹל".



אנו מייחסים חשיבות ֹלהרחבת היחסים גם באמצעות שיתוף פעוֹלה בתחומי מחֱקר

פועֹלות שתי המִדינות ֹלהִדֱק את שיתוף במישור הממשֹלתי, וחיֹלופי תרבות. ופיתוח,

הפעוֹלה בהתמוִדִדות עם האתגרים המרכזיים שֹל המאה ה-

פתרונות ֹלסוגיות חשובות הנוגעות ֹלכֹלֹל הֱקהיֹלה הבינֹלאומית.

שמטבע הִדברים היִדע שֹלו עֹל מרכיב מרכזי בפעיֹלות זו הוא שיתוף הִדור הצעיר,

האם יסוִדות היחסים הִדו- השאֹלה, העבר מצומצם יותר מיכוֹלת השפעתו עֹל העתיִד.

תֹלויה ביכוֹלתו ומוכנותו צִדִדיים בין שתי המִדינות ימשיכו ֹלהיות יציבים ונושאי פרי,

שֹל הִדור הצעיר ֹלהמשיך וֹלפתחם.

אנו חבים זאת ממשֹלות ישראֹל וגרמניה מחויבות ֹלחזֱק יִדיִדות זו בכֹל הִדרכים.

שנת ה- וֹלִדורות הבאים. אזרחי שתי המִדינות, ֹלעצמנו,

ֹלגרמניה מהווה בעבור כוֹלנו הזִדמנות ֹלהירתם ֹלמאמץ המשותף ֹלבנות את השותפות

כבשורה ֹלאזרחי שתי המִדינות וִדוגמה כגשר בין העבר ֹלעתיִד, הישראֹלית-הגרמנית,

ֹלכֹל.

גרמניה הינה השותפה הכֹלכֹלית החשובה ביותר שֹל ישראֹל בתוך האיחוִד האירופי,

אם כי בעֱקבות המשבר הכֹלכֹלי נרשמה בשנת

המגמה החיובית שנמשכה מספר שנים.

בארבעת החוִדשים הראשונים שֹל שנת

המשבר

מוצרי מכניֱקה עִדינה ומכשור ;מוצרים כימיים ואֹלֱקטרו טכניים, נכֹלֹלים בעיֱקר

מוצרים מכונות ורכבים. היבוא מגרמניה התמֱקִד בעיֱקר במוצרים כימיים, אופטי.

חברות גרמניות מתחרות ממשיכים ֹלהיחשב שם ִדבר בארץ; "תוצרת גרמניה"

בהצֹלחה במכרזים ֹלפרויֱקטים בתחום התשתיות.

האיחוִד האירופי

ישראֹל חתמה עם האיחוִד האירופי גם עֹל הסכם משֹליש מהיבוא ֹלישראֹל מאירופה.

וגם עֹל הסכם שיתוף פעוֹלה מִדעי וטכני. (הסכם אסוציאציה) סחר

"אירופה-ים התיכון" מסוג הסכם הסחר(הסכם האסוציאציה)

הנחתם ב- ֹלאיחוִד האירופי,

מהווה את הבסיס החִדש שֹל יחסי ישראֹל-איחוִד אירופי. מעורבותה במזרח התיכון,

הוא נכנס ֹלתוֱקפו בראשון ביוני
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מֱקורו שֹל יותר הינו שותף הסחר החשוב ביותר שֹל ישראֹל.

בין ישראֹל

20

2000

וחיפוש משותף שֹל

ֹליחסים בין ישראֹל

נסיגה במסחר הביֹלטראֹלי ֹלעומת

אחרי שנת התאושש הייבוא מגרמניה,

ועֹלה ב- ,

בנובמבר

.

" שנה ֹלכינון יחסי ישראֹל גרמניה".40הכותבים הם שרי החוץ שֹל ישראֹל וגרמניה באירועי

32%

1995

ביצוא ֹלגרמניה ֹלעומת התֱקופה המֱקביֹלה אשתֱקִד.

כחֹלֱק מהמאמץ שֹל אירופה ֹלהגביר את

(EU)

(EUROMED)

ֱקשרי כֹלכֹלה וסחר



ההסכם החִדש מחֹליף  את ההסכם משנת

במטרה ֹלהביא מעבר ֹלסחר חופשי ההסכם מֱקנה הֱקֹלות מכס בתחום החֱקֹלאות,

בתחום המִדיני מאפשר ההסכם ִדו- ֹלֹליברֹליזציה הִדרגתית נוספת שֹל הסחר החֱקֹלאי.

שיח פוֹליטי רצוף המתבסס עֹל הכרה משותפת ביסוִדות הִדמוֱקרטיה ושמירה עֹל

מעבר ֹלכך נועִד ההסכם ֹלהגביר את שיתוף הפעוֹלה בתחומים כֹלכֹלה, זכויות האִדם.

תרבות וחברה. משפט, מִדע,

בשנות ה-

ֹלא צפו שהוא יגיע ֹלעוצמתו הנוכחית המרשימה. והטכנוֹלוגיה,

היום ֱקיים מבחינת הצִד הגרמני עמִד נושא הפיצויים במוֱקִד הֱקשרים הראשוניים.

מִדענים משתי המִדינות שוויון בשיתוף הפעוֹלה בין מִדינות ההיי-טֱק גרמניה וישראֹל.

סוֹלֹלים יחִדיו את הִדרך ֹלהתחִדשות עתיִד.

כבר בשנת

) רֱקמה החברה ע"ש מֱקס פֹלנֱק

את אבן היסוִד הסמֹלית ֹלשיתוף פעוֹלה ממוסִד בין שני מוסִדות המִדע הניח ֱקנצֹלר

ִדוִד בן כשהכריז בשיחה עם ראש ממשֹלת ישראֹל ִדאז, ֱקונרִד אִדנאואר, גרמניה ִדאז,

ב- גוריון,

. ֹלמכון ויצמן סכום שֹל שֹלושה מיֹליון מרֱק

הסכם מינרבה שנחתם בשנת

הפעוֹלה בין

מִדעי המחשב מהווים עִדות ֹלעוצמתם שֹל יחסים אֹלו. הכימיה,

) הֱקרן הגרמנית-ישראֹלית ֹלמחֱקר ופיתוח מִדעי

תשואת ההון הבסיסית שצמחה והכנסת הינה עמוִד תווך נוסף בשיתוף הפעוֹלה.

בינתיים ֹל-

משנת פרויֱקטים בתחום המחֱקר והפיתוח.

ֹלֱקיִדום מִדענים צעירים.

1976

50

1959

) ֱקשרים ראשונים עם מכון ויצמן ברחובות (

14

1964

ו-

הוֱקמה ב- (

211

2000

שבמסגרתו הוֱקם איזור סחר חופשי. ,

המחֱקר בתחיֹלתו שֹל שיתוף הפעוֹלה הגרמני-ישראֹלי בתחומי המִדע, ,

עוִד ֹלפני כינון היחסים הִדיפֹלומטיים בין גרמניה וישראֹל ב- -

.(

ֹלמרץ

מבטיח את שיתוף וממשיך ֹלהיות בתוֱקף  עִד היום,

כ- .

1986

מממנת ה- מיֹליון אירו מתוֱקצבת משני הצִדִדים בחֹלֱקים שווים,

מֱקיימת הֱקרן גם תכנית מיוחִדת

מתוך אתר שגרירות גרמניה בישראֹל

מהעבר אֹל העתיִד

1965

1960

80

עֹל-יִדי הבונִדסטג

-

עֹל כוונת גרמניה ֹלתרום במֹלון וֹלִדורף אסטוריה בניו יורֱק,

הביוֹלוגיה, מחֱקרים שוטפים בתחומי הפיסיֱקה,

MPG

MPG

GIF

GIF

WIS

WIS

ֱקשרי מחֱקר ופיתוח



עמוִד התווך שהתווסף ֹלאחרונה ֹלשיתוף הפעוֹלה המִדעי הגרמני-ישראֹלי הוא ֱקרן

שנוסִדה  ב- אגוִדת-מרטין-בובר,

המִדענים הצעירים שזוכים ֹלֱקיִדום בתכנית זו האמנויות והחברה. במִדעי הרוח,

ששיתוף הפעוֹלה הגרמני-ישראֹלי במִדע ומחֱקר ואחרות תורמים באופן ניכר ֹלכך,

ישראֹלי פורה גם אחרי

אך היחסים בין שתי מִדינות יכוֹלים יש חשיבות ֹלֱקשרים פוֹליטיים בין מִדינות.

מוסִדותיהן, אם נוצרים ֱקשרים בֹלתי אמצעיים בין תושביהן, ֹלהתהִדֱק רֱק,

רשת הֱקשרים האֹלה בין גרמניה וישראֹל עניפה וצפופה. ערים ומועצות.

מספר מרשים ובסיס חשוב ֹליחסים בין בני האִדם משתי המִדינות בין שתי המִדינות,

בעתיִד.

בשנת

הגיעה ֱקבוצת הנוער הגרמנית כינון היחסים הִדיפֹלומטיים בין שתי המִדינות,

בתֱקופה בה נראו יחסים רשמיים בין גרמניה ֹלישראֹל כבֹלתי הראשונה ֹלישראֹל.

הפגינו צעירים מגרמניה וישראֹל את האומץ והרצון ֹלפגוש וֹלהכיר אחִד את אפשריים,

השני.

מעבר ֹלחיֹלופי חיֹלופי הנוער הינם תחום מרכזי ביחסים בין גרמניה וישראֹל. כיום,

התֹלמיִדים במסגרת בית הספר מתֱקיימים חיֹלופי נוער חוץ-בית סיפריים בתחומים

מחֱקר היסטורי, פעיֹלות ֱקבוצות נוער פוֹליטיות, איגוִדים, ספורט, כגון מוסיֱקה,

בנוסף יש מספר ֱקטן שֹל ארגוני איכות הסביבה ורבים אחרים. ֱקבוצות ִדתיות, צופים,

מֹלגות שנתיות ופעיֹלות חברתית שֹל צעירים גרמנים רבים במסגרת התנִדבותית.

בממוצע משתתפים כ-

ֹלראשונה נֱקבעו תכניות חיֹלופין בשנת

הן יצרו בסיס פורמאֹלי ֹלחיֹלופי שתי הממשֹלות עֹל יסוִדן שֹל תכניות חיֹלופין שנתיות.

"הוועִדה המֱקצועית מאז מתכנסת פעם בשנה ֹלסירוגין בגרמניה ובישראֹל הנוער.

כִדי ֹלבחור יחִדיו איֹלו פרויֱקטים המשותפת ֹלחיֹלופי נוער גרמניים-ישראֹלים",

משרִדי הנוער שֹל שתי המִדינות מיוצגים בהתייעצויות מעבר ֹלכך, יֱקוִדמו.

ב- המתֱקיימות מִדי שנה. (ֹלאחרונה הממשֹלתיות בין גרמניה וישראֹל,

בירושֹלים).

2009

60

9,000

1955

9,000

1969

31

ע"י ה-

שנה ויותר.

בני נוער ותֹלמיִדים מגרמניה וישראֹל משתתפים מִדי שנה בתכניות חיֹלופי נוער

,

בני נוער מגרמניה וישראֹל מִדי שנה בתכניות החיֹלופין.

ב- וארבע שנים ֹלאחר מכן,

בינואר

BMBFהֱקרן מֱקִדמת מִדענים צעירים .

10

1973

2011

מתוך אתר שגרירות גרמניה בת"א

ועִדיין שנים בֹלבִד אחרי סיום מֹלחמת העוֹלם השנייה,

החֹליטו ,

שנים ֹלפני10

ֱקשרי חברה ותרבות



פוֹליטיֱקה ועוִד מוסִדות אמנות, ארגונים ומוסִדות רבים מכֹל התחומים כגון כנסיות,

בשנת פועֹלים במסגרת חיֹלופי הנוער החוץ-בית ספריים.

סוכמה הֱקמתם שֹל משרִדי תיאום בגרמניה נשיא גרמניה ִדאז יוהנס ראו וביוזמתו,

בעֱקבות זה נפתח ב- ובארץ.

2000

2001

ֹלרגֹל ביֱקורו בארץ שֹל ,

בוויטנברג.ConActמרכז התיאום הגרמני
מתוך אתר שגרירות גרמניה בת"א



היסטוריה שֹל הגיֹלִדה

derInnung

"ֹלֹלמוִד מן העבר כִדי ֹלעצב את ההווה ֹלתכנן את העתיִד"

ביוני

מחִדש ומזגו אותו עם (גיֹלִדה) שוֱקם האיגוִד

כִדי שחברי האיגוִד במוסכים יתמוִדִדו עם טכנוֹלוגיה מעוִדכנת ויעניֱקו רמת עוִד אז,

מאז "היִד עֹל הִדופֱק". היה האיגוִד חייב ֹלהיות עם שירות גבוהה,

בשירות ובהִדרכה מֱקצועית ֹלחבריו ואף הביע את תרומתו ֹלמִדיניות החוץ החִדשה שֹל

גרמניה בהכשרה משותפת שֹל  מכונאים מגרמניה וצרפת.

בשנת

שהביא ֹלהעצמת הארגון ברמה הגיֹלִדה בארגון הגג שֹל בעֹלי המֱקצועות בגרמניה,

כִדי ֹלפרוץ ֹלתוִדעת אזרחי כֹלֹל המִדינה, הפוֹליטית והחברתית בצורה משמעותית.

- במהֹלך שמונה השנים הבאות הופיעו יותר מ

האזורית והֹלאומית ובתשִדירים ברִדיו ובטֹלוויזיה.

בשנת

ֹלטכנוֹלוגיה מתֱקִדמת בחזותו ובהצטייִדותו באמצעים וציוִד מהשורה הראשונה.

המספר העצום שֹל המשתתפים בחגיגה הֹלאומית שנערכה במתחם המכֹלֹלה החִדש,

באירוע נכחו הוכיח הֹלכה ֹלמעשה את חשיבותה שֹל תעשיית הרכב בפרנֱקפורט.

שהגיעו ֹלהביע את הכרתם ושרים חשובים, אישיים מכובִדים כמו ראש ממשֹלת הסן,

הרבה בענף הרכב ובהערכתם ֹלעבוִדת הסגֹל וההנהֹלה שֹל האיגוִד.

האיגוִד נתן שירות מֱקצועי שהתבטא בהסמכת מכוני בנוסף ֹלהכשרת המֱקצועיות,

ייעוץ מֱקצועי בחינם ֹלבעֹלי מוסכים המבֱקשים פתרונות ֹלכֹל מה שֱקשור רישוי ועשן,

ֹלשמירה עֹל איכות הסביבה וייעוץ ֹלביטוח רפואי.

1945

המחוזי-

1964

1988

400

1993

יזמים העוסֱקים בענף הרכב בפרנֱקפורט, אחרי המֹלחמה הוִדות ֹלמס' ,

הפך פעיֹל ,

מר יורגן ֱקרפינסֱקי העניֱק תרומה משמעותית ֹלתחום יחסי הציבור שֹל

הוִדעות ֹלעיתונות הארצית,

שהיה מרכז הכשרה נחנך מבנה חִדש ֹלמכֹלֹלה הטכנוֹלוגית שֹל האיגוִד,

Main Taunus.

גרמניה איגוִד המוסכים-מִדינת הסן,



הגיֹלִדה שומרת ומייצגת את האינטרסים והצרכים שֹל כמו בעבר כך גם היום,

כמו גם את המוניטין הפוֹליטי שֹל תעשיית הרכב ֹליצור העסֱקיים שֹל חבריה,

וֹלתחזוֱקה.

אוריינטציית שירות היא מיֹלת הֱקסם ֹלעתיִד!

בסִדר העִדיפות הראשון היא ההיענות ֹלחברי האיגוִד המבֱקשים סיוע מֱקצועי מומחה

תמיכה טכנית  וייעוץ ֹלשמירה עֹל איכות סוגיות חוֱק משפטי, בתחומי הניהוֹל העסֱקי,

הסביבה.

מֱקום מפגש והחֹלפת מיִדע כִדי ֹלטפֹל הגיֹלִדה שואפת ֹלהיות הרבה יותר מאשר בעבר,

בבעיות ֱקונֱקרטיות טכניות במוסכים ובסוכנויות רכב עֹל מנת ֹלִדון וֹלהציע פתרון

מונחה פתרונות ֹלעסֱקים.

ֹלהיות חבר באיגוִד המוסכים שֹל עכשיו ובעתיִד, "יותר טוב עם גיֹלִדה חזֱקה" !

ראשי / Mainפרנֱקפורט Taunus-.זו ֹלא רֱק המֹלצה אֹלא זו גם חוויה -ֱקרייס,



רֱקע היסטורי והֱקמת האגוִדה עותומאנית

ענף השרות במוסכים

אגוִד המוסכים בישראֹל

מבנה ארגוני

אגוִד המוסכים בישראֹל הוֱקם בשנת

כִדי ֹלאגִד בתוכו באופן האגוִד הוֱקם באותם ימים, הרכב הצנוע שֹל המִדינה שבִדרך.

שֱקמו בישראֹל המנִדטורית וֹלימים במִדינת ישראֹל. מֱקצועי את המוסכים הראשונים,

מטרות היסוִד עֹליהן החֹליטו מייסִדי האגוִד היו בעיֱקרן ֹלצרכי הגשת סיוע מֱקצועי

הוכן ועובִד תֱקנון מפורט התֱקף עִד עצם היום הזה. ֹלחברים.

ענף המוסכים בישראֹל מֱקיף כ-

המתפרסת עֹל פני כֹל חֹלֱקי תשתית זו, בכֹל ענפי המֱקצוע שֹל השירותים ֹלרכב.

משרתת מעֹל המִדינה,

תחזוֱקתו התֱקינה שֹל צי הרכב במִדינה בימי מֹלחמה ושֹלום.

אגוִד המוסכים הוא הארגון היציג היחיִד שֹל המוסכים המורשים במִדינה ועובִדיהם,

מאז שנות ה-

מעֹל

ענף התחבורה ושירותי הרכב

ההנהֹלה הארצית והועִדות המועצה, מוסִדות האגוִד כוֹלֹלים את האסיפה הכֹלֹלית,

האגוִד מתווה מִדיניות ומֱקבֹל החֹלטות במסגרת פעיֹלות החברים הנבחרים השונות.

יו"ר הסניפים, האגוִד מתנהֹל באופן שוטף באמצעות יו"ר האגוִד, בכֹל המוסִדות.

הצרכים המֱקצועיים שֹל המוסכים נענים באמצעות ההנהֹלה וצוות העובִדים. המנכ"ֹל,

שרותי האגוִד ניתנים ֹלכֹל מחֹלֱקות ממוֱקִדות וועִדות בכֹל התחומים הרֹלוונטיים.

ההנהֹלה והצוות מונים כ- המוסכים בסניף האזורי הֱקרוב ובכֹל הארץ.

כשבמוסִדות האגוִד פעיֹלים מעֹל

1943

5,000

2,500,000

40

35,000

150

250

כִדי ֹלתת מענה ֹלצרכים הגִדֹלים שֹל צי

(מטעם משרִד התחבורה) מוסכים מורשים כחוֱק

כֹלי רכב מכֹל הסוגים והִדגמים ומופֱקִדת עֹל

המייצג ומשרת ציבור שֹל (מֹלכ"ר), האגוִד הנו מוסִד ֹלֹלא כוונות רווח .

וממֹלא תפֱקיִד חשוב ומהותי בעיצוב ִדמותו שֹל איש העוסֱקים בתחום,

איש

חברים.

איגוִד המוסכים-מִדינת ישראֹל



מטרות ויעִדים

הפעיֹלות השוטפת

מטרת מרכזי ההכשרה מֱקצועיים במכֹלֹלה הטכנוֹלוגית ֹלרכב

פיתוחם וֱקיִדומם שֹל ֹלאגִד וֹלייצג את חברי האגוִד ֹלשם הגנתם, "מטרות האגוִד:

החברתיים והתרבותיים שֹל חברי האגוִד וֹלשם המֱקצועיים, האינטרסים הכֹלכֹליים,

ֹלשמור את תחום השרות כמו כן, פיתוחם וֱקיִדומם שֹל המוסכים בישראֹל." הגנתם,

יעִדיו מכוונים ֹלארגון ואחוִד ענף שירותי מתֱקִדם ומֱקצועי. בטיחותי, במוסכים פורה,

ֹלפתח וֹלֱקִדם את האינטרסים ֹלשפר, עֹל מנת ֹלהגן, עֹל מֱקצועותיו השונים, הרכב,

תוך הפגנת מוִדעות שירות גבוהה, המֱקצועיים והכֹלכֹליים שֹל העוסֱקים בתחום,

ֹלֱקוחותיהם והענף כוֹלו. ֹלמען המוסכים, - איכות ואמינות

האגוִד פועֹל במסגרת המטרות והיעִדים המוגִדרים ומספֱק מענה ממוֱקִד ֹלצרכי הענף

ועִדות טכניות ֹלֱקִדום כֹל ייצוג כוֹלֹל מֱקומי ובינֹלאומי, וִדרישות העוסֱקים בתחום:

שתופי פעוֹלה אסטרטגיים ועִדות פריטטיות, מוסִד בוררות ארצי, מֱקצועות הרכב,

העשרה והסמכה הכשרה, פעיֹלות מוניציפאֹלית ענפה וֱקִדום חֱקיֱקה, ומֱקצועיים,

הוצאה ֹלאור מגוונת הסברה ועִדכון שוטף, הפצת חוֱקים נהֹלים ותֱקנות, מֱקצועית,

פעוֹלותיו הרבות שֹל האגוִד באות ֹליִדי ביטוי גם בסֹל ושרותי ערך מוסף רבים.

שירותים נרחב ֹלחברים וטיפוֹל אישי ומֱקצועי בכֹל נושא רֹלוונטי.

תוך פעיֹלות בִד בבִד וֹלֹלא משוא פנים משרת האגוִד גם את ציבור בעֹלי הרכב במִדינה,

נרחבת ֹלהגברת המוִדעות ֹלזכויותיו וֹלחובותיו הן שֹל בעֹל המוסך והן שֹל הֹלֱקוח.

וזאת בכִדי ֹלאפשר ֹלכֹל אזרח בעֹל רכב ֹלבחור את המוסך המתאים וֹלֱקבֹל ממנו את

המֱקצועי והטוב ביותר. השרות האמין,

מינוף תחום ההכשרות במכֹלֹלות הרכב באיגוִד ֹלמרכז ֹלאומי/ארצי מוביֹל בעוצמתו,

איכותו וחִדשנותו הטכנוֹלוגית.

ֹלֱקוֹלֱקטיבים ואינִדיביִדואֹליים ֹלפיתוח מרכז המספֱק מענה איכותי ֹלגופים ומוסִדות,

תוך מיומנויות חִדשות ֹלהתמוִדִדות עם אתגרי הֱקִדמה בענף הרכב האוניברסאֹליים,

יישום ופיתוח תכניות ֹלימוִד ִדיִדֱקטיות ומעבִדות מאיצי חִדשנות.

בפיתוח כישורי ֹלמיִדה וסֱקרנות ברוח העיִדן "המסורתיות" שִדרוג תכניות ההכשרה

בהֹלימה ֹלצרכי המשֱק ובאישורן במשרִדי הממשֹלה הרֹלוונטיים ֹלהרחבת הנוכחי,

תשתית יריעה תומכת.

מרכז הפורש את שֹלוחותיו ברחבי המִדינה ומאפשר מגוון מסֹלוֹלי הכשרה בתחומי

התמחות שונים מחִד,מֱקיים ומפתח שיתופי פעוֹלה עם מרכזים ואיגוִדים ִדומים

בעוֹלם מאיִדך.



מרכז השואף ֹלרמות ייצוג ובוֹלטות גבוהות בשמירה עֹל סטנִדרים גבוהים המעצבים

סטאטוס חברתי-מֱקצועי וֹלהערכה פנימית וחיצונית גבוהים.בֱקרה וניהוֹל מערכתי

מרכז המטפח שֱקיפות יושר והגינות העובר כחוט השני בכֹל שֹלוחותיו. נראות, יעיֹל,

את ההון האנושי שֹל עובִדיו כארגון ֹלומִד ומתעִדכן בהֹלימה ֹלִדרישות המֱקצועיות,

החיצוניים והבינ"ֹל. מֱקִדם תרבות ארגונית ושירות ֹלֹלֱקוחות הפנימיים,

מרכז שחותר ֹלאוריינות חזותית ֹלשיפור מתמיִד שֹל סביבה פיסית אסטטית תוך

הֱקפִדה עֹל רמת בטיחות גבוהה כחֹלֱק אינטגראֹלי מסִדר יומו.

ֹלאיגוִד שתי מכֹלֹלות טכנוֹלוגיות בת"א וחיפה ושתי שֹלוחות נוספות בירושֹלים וב"ש.

סגֹל מֱקצועי-אֱקִדמי סמנכ"ֹל מחֱקר ופיתוח, מנכ"ֹל איגוִד, המבנה המטריציוני כוֹלֹל:

הכוֹלֹל מעֹל

חִדרי הרצאות מאובזרים במערכות מוֹלטימִדיה, אוֹלם כנסים, המכֹלֹלה כוֹלֹלת:

סִדנאות רכב,חִדרי מחשבים ומעבִדות ִדיאגנוסטיֱקה ומיזוג.

ֹלאגוִד המוסכים ֱקשרי עבוִדה הִדוֱקים ושיתופי פעוֹלה עם מֱקבֹלי ההחֹלטות ועם

בין חברנו ֹלעשייה ניתן ֹלמנות רשויות ומוסִדות שֹלטון, הגורמים המוביֹלים בענף.

כמו כן האגוִד מרחיב ומבסס אגוִדים מֱקצועיים בארץ ובעוֹלם ועוִד רבים וטובים.

כִדי ֹלתת שירותים שונים עסֱקים וגורמי חוץ, חברות, ֱקשרי עבוִדה עם גופים,

והטבות ֹלחברים.

1958-1999

) שהיה עִד ֹלאחרונה מפיצי וטיפוֹלי רכב, יבואני,

והמוסכים בה חברים כ-

חברות אגוִד המוסכים ב-

אפשר ֹלהתעִדכן וֹלעִדכן את החברי האגוִד שאגוִד ֱקיבֹל מכֹל האגוִדים ברחבי העוֹלם,

בכֹל האינפורמציה המֱקצועית והכֹלכֹלית שֹל הענף.

האירוע המרכזי שֹל האגוִד הבינֹלאומי הוא הֱקונגרס הנערך אחת ֹל-

בו התכנסו כֹל נציגי הארגונים ֹלשורה שֹל הרצאות וישיבות במשך שבוע ימים

משֹלחות אגוִד המוסכים היו מורכבות מ- ֹלהחֹלפת מיִדע חיוני ומעניין.

ו-

60

האגוִד היה חברה מייצגת שֹל ישראֹל באופן מסורתי בארגון

אגוִד בינֹלאומי הייצוגי שֹל ,

1999

30

. . . .
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3-4

30

מרצים ומזכירות.

. . . .

ארגון בינֹלאומי ֹלענף הרכב (

ארצות באירופה ארה''ב והמזרח הרחוֱק.

המיִדע הרב תרמה תרומה רבה ֹלעבוִדת האגוִד.

חוִדש,

נציגים

משֱקיפים שֹלֱקחו חֹלֱק בֱקונגרסים.

ֱקשרי עבוִדה ושתופי פעוֹלה מֱקצועיים בארץ ובעוֹלם

I O M T R

International Organization of Motor Trades and Repairs

I O M T R

- .



ב-

וטיפוֹלי רכב במִדינות האיחוִד האירופי.

ב-

אף יותר ממשרִד התחבורה. שנחשב ֹלגורם רב העוצמה ביותר בענף הרכב הגרמני,

הוא מאגִד בתוכו - עוצמתו נובעת בין השאר מהיֱקפו

24,000

שיתוף פעוֹלה בין האגוִדים ֹלצורך הִדרכת בעֹלי מוסכים מישראֹל מטרת ההסכם:

כחֹלֱק מהחתירה שֹל זאת, במרכז הִדרכה שֹל האגוִד בגרמניה בסוגי מכוניות חִדישות.

ֹלגבי מכוניות האגוִד הישראֹלי ֹלשכֹלֹל וֹלשפר את רמת היִדע המֱקצועי שֹל חבריו,

ספציפיות.

2002

מפיצי שהוא האגוִד הייצוגי שֹל יבואני, -

1998

48,000

בעֹלי מוסכים עצמאיים.

אגוִד המוסכים התֱקבֹל כמשֱקיף בארגון האירופי

אגוִד המוסכים חתם הסכם אגוִדים תאומים עם אגוִד המוסכים הגרמני

בעֹלי מוסכים מהם

CECRA

European council for motor trades and repairs

-

,ZDK



שיתוף פעוֹלה וחיֹלופי מיִדע בין איגוִד המוסכים שֹל  מִדינת הסן בִדבר התייעצות,

בגרמניה ואיגוִד המוסכים בישראֹל.

מטרת האמנה

ֱקיים צורך מתאים בהתחשב בהתפתחות הטכנוֹלוגית המואצת בתעשיית הרכב,

כִדי ֹלהבטיח בשיתוף פעוֹלה הִדִדי בין איגוִד המוסכים הישראֹלי ֹלבין האיגוִד הגרמני,

יִדע ושירות ברמה גבוהה שיבטיחו איכות שירות טיפוֹל ותיֱקון ֹלכֹלי הרכב ברמת

בטיחות ומֱקצועיות גבוהה.

מתוך רצון ֹליתן סיוע הִדִדי מֹלא ככֹל האפשר החֹליטו הצִדִדים ֹלמסִד את מערכת

היחסים והֱקשרים שבין שני האיגוִדים.

איגוִד המוסכים בישראֹל  ואיגוִד המוסכים שֹל מִדינת הסן הגיעו ֹלהבנות הבאות:

ומתוך במסגרת החוֱקים והתֱקנות בהם הם פועֹלים בארצם, שני הצִדִדים מתֱקשרים,

עיֱקרון שֹל שוויון הִדִדי.

הצִדִדים מתחייבים ֹלפעוֹל כמיטב יכוֹלתם עֹל מנת ֹלמסִד את הֱקשרים בין האיגוִדים

וֹלבחון בכֹל עת את המוסכם מתוך רצון טוב עֹל מנת ֹלשפר את מערכת היחסים.

עֹל בסיס שֹל שיווין, הצִדִדים יעוִדִדו שיתוף פעוֹלה בנושאי השירות והתחזוֱקה ֹלרכב,

הִדִדיות ותועֹלת הִדִדית.

התייעצות יִדיִדותית עֹל כֹל הצִדִדים  מתחייבים ֹלהתֱקשר באמצעות חיֹלופי מיִדע ויִדע,

הבעיות המֱקצועיות שֹל ענף השירותים ֹלרכב מתוך רצון ֹלֱקִדם את הענף בו האיגוִדים

פועֹלים.

איגוִד המוסכים שֹל מִדינת באמצעות שת"פ ביֹלטראֹלי שֹל שני האיגוִדים המֱקצועיים,

הסן ינחה את תכני הֹלימוִד והפרֱקטיֱקה שֹל מוִדֹל ההכשרה הגרמני ֹלאיגוִד המוסכים

הישראֹלי.

1 סעיף

2 סעיף

3 סעיף

4 סעיף

5 סעיף

סעיפי ההבנות



6 סעיף

7 סעיף

8 סעיף

הצִדִדים ישאפו ֹלֱקִדם את היחסים בין הארגונים באמצעות ביֱקורים הִדִדים שֹל

ֱקבוצות ומשֹלחות. אנשים,

ע"י איגוִד "ֹלפי מוִדֹל המייסטר הגרמני" והיה כאשר יוצע ֹלֱקיים בישראֹל ֱקורס

איגוִד המוסכים ישראֹל בשת"פ עם איגוִד המוסכים שֹל מִדינת הסן במִדינת ישראֹל,

המוסכים הישראֹלי יֱקבֹל עֹל עצמו ֹלשֹלב

המגיעים מכפרי נוער ֹלֹלא עֹלות.

בסמכותו שֹל איגוִד המוסכים הישראֹלי ֹלֱקבוע את מכסת התֹלמיִדים ואת ִדרך

יִדווח איגוִד המוסכים הישראֹלי אחת ֹלשנה מבֹלי שיתבֱקש ֹלעשות כך, הכשרתם.

בפרנֱקפורט. ֹלאיגוִד המוסכים שֹל מִדינת הסן,

כֹל צִד רשאי ֹלהפסיֱק בכֹל עת את התחייבותו במזכר הבנות זה.

תֹלמיִדים15% מכֹלֹל המשתתפים בֱקורס,

השני. הצִד שֹל ההבטחה את תומכת זו, באמנה אחִד צִד שֹל הבטחה

רביעי ביום בחתימה הצִדִדים באו גרמניה2011בִדצמבר14וֹלראיה בפרנֱקפורט,

איגוִד המוסכים
מִדינת ישראֹל

איגוִד המוסכים
מִדינת הסן-גרמניה

ֹלוי רונן
ר האיגוִד ”יו

אבי אורן
ר ִדירֱקטוריון יו

המכֹלֹלה
”

יורגן ֱקרפינסֱקי
ר האיגוִד ”יו

ֱקֹלאוס ֱקפֹלֱקה
ֹל ”מנכ


