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INHALTSVERZEICHNIS תוכן עניינים

50 Jahre ist es nun her, dass der erste deutsche 
Botschafter in Israel sein Amt antrat. 50 Jahre, 
in denen sich nicht nur Politiker immer wieder 
trafen, sondern sich vor allem die Menschen beider 
Länder näher gekommen sind. Beruflich, ob als 
Wissenschaftler, Künstler oder Koch. Oder privat, 
als Paar. Von all diesen verschiedenen Beziehungen 
erzählt dieses Magazin. Und davon, was Sie im 
Jubiläumsjahr an Veranstaltungen und Initiativen 
alles erwartet. Das ständig aktualisierte Programm 
finden Sie auf der Internetseite zum Jubiläum:

www.de50il.org

Wir selbst waren ein Team aus beiden Ländern: 
deutsche Redakteure, israelische Designerinnen. Wir 
wollten kein zweigeteiltes Heft – vorne Hebräisch, 
hinten Deutsch. Wir wollten die Geschichten für 
Israelis und Deutsche auf denselben Seiten erzählen. 
Deshalb, liebe Leserinnen und Leser, blättern Sie von 
rechts nach links. Viel Spaß.

הראשו!  הגרמני  שהשגריר  מאז  חלפו  שנה   50
רק  לא  שבה!  שנה   50 לתפקידו.  נכנס  בישראל 
פוליטיקאי5,  בי!  תכופי5  מפגשי5  התקיימו 
אנשי5  בי!  ממש  של  התקרבות  חלה  ג5  אלא 
כחוקרי5,  המקצועית,  ברמה  המדינות.  משתי 
זוג.  כבני  האישית,  ברמה  וג5  שפי5,  או  אמני5 
האלה,  היחסי5  מגוו!  כל  על  נספר  זה  במגזי! 
בשנת  שצפויי5  הרחב  לקהל  האירועי5  על  וג5 
התכנית  הדיפלומטיי5.  היחסי5  לכינו!  היובל 
תעודכ! באופ! שוט9 באתר האינטרנט המוקדש 

לשנה זו:

www.de50il.org

ג5 בצוות שלנו יש ייצוג לשתי המדינות: עורכי5 
גרמני5 לצד מעצבות גרפיות ישראליות. לא רצינו 
ליצור חוברת מחולקת לשניי5, חלק בעברית וחלק 
לישראלי5  הסיפורי5  את  לספר  רצינו  בגרמנית. 
עברית  קוראי  את5,  העמודי5.  באות5  ולגרמני5 
כרגיל.  לשמאל  מימי!  לדפד9  יכולי5  יקרי5, 

קריאה מהנה!
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Leben in: Berlin 
Ein Paar seit: Juni 2013 
Sprechen zu Hause: deutsch, englisch 

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Philipp: Auf einer Party in Tel Aviv. Tomer sprach mich 
an. Danach haben wir die ganze Nacht miteinander 
getanzt und schon drei Wochen später seinen 
Geburtstag bei mir in Berlin gefeiert.

Mittlerweile ist Tomer nach Berlin gezogen.

Tomer: Wir wollten keine Fernbeziehung. Als Regisseur 
an einem Theater muss Philipp hier sein. Ich habe eine 
neue Stelle als Investment Manager. Und nach Feierabend 

 מגורי&: ברלי!
 יחד מאז: יוני 2013

מדברי& בבית: גרמנית, אנגלית

אי2 הכרת&?

כ!  אחר  איתי.  לדבר  התחיל  תומר  אביב.  בתל  במסיבה  פיליפ: 
רקדנו יחד כל הלילה, ושלושה שבועות מאוחר יותר כבר חגגנו את 

יו6 ההולדת שלו אצלי בברלי4.

בינתיי& תומר עבר לגור בברלי!.

עובד  פיליפ  רחוק.  בשלט  יחסי6  מערכת  לנהל  רצינו  לא  תומר: 
חדשה  עבודה  כא4  מצאתי  אני  לעזוב.  יכול  ולא  תיאטרו4  כבמאי 

lerne ich täglich Deutsch an einer Sprachschule.

Wie habt ihr euch verändert, seit ihr zusammen seid?

Philipp: Durch Tomer habe ich gelernt, mehr über meine 
Gefühle zu sprechen. 

Tomer: Mir fällt auf Anhieb nichts ein ...

Philipp: Stimmt, du bist noch immer ein bisschen 
verpeilt, wenn es um Absprachen geht. Am Ende kann 
man dir aber nie böse sein.

Tomer: Na, vielen Dank! Dafür isst du dank mir endlich 
Gemüse. Mehr israelische Küche gehörte bei deinem 
Fleischkonsum dringend auf den Tisch!

Wie haben eure Familien auf eure Beziehung reagiert?

Philipp: Alle haben Tomer gleich ins Herz geschlossen.

Tomer: Mein Großvater hatte anfangs Probleme damit, 
dass ich nach Berlin gehe. Er hat mehrere Verwandte 
im Holocaust verloren. Aber er sieht, dass Philipp mich 
glücklich macht. Und das zählt für ihn.

כמנהל השקעות, וכל יו6 אחרי העבודה אני לומד גרמנית. 

במה השתנית& מאז שאת& יחד?

פיליפ: למדתי מתומר לדבר יותר על הרגשות שלי.

תומר: לא עולה לי כרגע שו6 דבר בראש...

פיליפ: אתה עדיי4 קצת שכח4 כשקובעי6 אית! משהו, אבל בסופו 
של דבר אי אפשר לכעוס עלי!.

תומר: תודה באמת! ואתה בזכותי סו: סו: אוכל ירקות. ע6 כמויות 
הבשר שאתה אוכל, היית זקוק בדחיפות למטבח הישראלי. 

אי2 הגיבו המשפחות למערכת היחסי& ביניכ&?

פיליפ: במשפחה שלי כול6 מיד התאהבו בתומר.

עובר  שאני  העובדה  ע6  בהתחלה  קשה  היה  שלי  לסבא  תומר: 
רואה  הוא  אבל  בשואה.  משפחה  קרובי  הרבה  איבד  הוא  לברלי4. 

שפיליפ גור6 לי לאושר, וזה מה שחשוב בעיניו. 

Tomer Heistein, 35, aus Rehovot  
& Philipp Lau, 28, aus Berlin

 תומר היישטיין, 35, מרחובות
פיליפ לאו, 28, מברלין

BEZIEHUNGSSACHE
 Auf politischer Ebene ist zwischen Deutschland und Israel eineבמערכת יחסים

besondere Beziehung gewachsen. Privat hat es mitunter regelrecht 
gefunkt. Vier deutsch-israelische Paare erzählen von großen Familien, 

kleinen Hochzeiten, schwäbischen Spätzle und jüdischen Müttern.

 ברמה הפוליטית התפתחה מערכת יחסים מיוחדת בין ישראל לגרמניה. 
 ברמה האישית, לעתים אפילו עפו ניצוצות אהבה באוויר. 

 ארבעה זוגות ישראלים-גרמנים מספרים על המשפחות המורחבות, 
ֶפּ  ְצֶל ה שוואבי ואימהות יהודיות. החתונות המצומצמות, על ְש;

Beziehungssache                 במערכת יחסים

    
ג  
בר
וט
 ר
קס
לי
 פ
ום
יל
צ

 F.R.

פ.ר.

Fotos Felix Rettberg



45

Kinder: Dana, 12, und Marc, 26 (lebt in Berlin)  
Daniella, 21, Shira und Ori, beide 18 
Leben in: Netanya 
Verheiratet seit: März 2014 
Sprechen zu Hause: hauptsächlich deutsch

Seit wann kennt ihr euch?  

Miriam: Seit der Kindergartenzeit in München. Wir 
waren damals befreundet, haben immer viel Zeit 
miteinander verbracht. Mit 14 Jahren ist Jossi dann 
allerdings mit seiner Familie nach Israel ausgewandert. 
Da haben wir uns aus den Augen verloren. Erst 30 Jahre 
später haben wir uns über Facebook wiedergefunden.

Jossi: Wenn Miriam gut drauf ist, sagt sie, sie wollte 
sowieso nach Israel kommen. An schlechten Tagen sagt 
sie: Ich bin nur wegen dir hier! 

Kinder: Daniel, Nicole, Sophie, alle 7 Jahre alt  
Leben in: Bat Yam 
Verheiratet seit: August 2000 
Sprechen zu Hause: deutsch und hebräisch

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Liat: 1994 bei einer gemeinsamen Exkursion unserer 
Universitäten in Israel.

Henning: Danach habe ich eine Telefonkarte für 50 
D-Mark gekauft und von der Telefonzelle aus jede Woche 
20 Minuten lang in Israel angerufen.

Wie haben eure Familien reagiert?

Henning: Wenn die Tochter kommt und sagt: „Ich liebe 
einen Deutschen. Und übrigens, jüdisch ist er nicht“, 
fallen wohl viele Eltern erstmal vom Stuhl. Aber sie 
haben mich akzeptiert.

 War es schwer, sich in Israel einzuleben? 

Miriam: Je älter man ist, desto schwerer fällt es einem. 
Ich merke die kulturellen Unterschiede vor allem beim 
Essen: Jossi wartet nicht, bis alle am Tisch sitzen. Wenn 
ich schnell nochmal in die Küche gehe, ist sein Teller 
schon fast leer. 

Jossi: Wir haben in der Armee gelernt, schnell zu essen. 

Miriam: Und immer heißt es „hakol yiehe beseder“ 
– alles wird gut. Wenn ich das höre, weiß ich, dass wir 
eigentlich ein Problem haben. 

Jossi: Miriam hat sich noch nicht so richtig angepasst. 

Miriam: Aber es gibt auch viele Dinge, die ich hier 
wunderschön finde: Am Schabbat bleibt keiner allein. 
Immer lädt irgendjemand zum Abendessen ein. Hier ist 
man viel herzlicher miteinander. 

Kocht ihr deutsch? 

Miriam: Klar! Wenn ich in Deutschland bin, bringe ich 
viele Dinge mit, die ich hier vermisse. Puddingpulver 
oder deutsche Schokolade. Ich koche auch Gerichte wie 
Geschnetzeltes mit Knödel oder Spätzle. Heute habe ich 
schwäbischen Apfelkuchen gemacht. 

Jossi: Lecker!

Liat: Sie hatten nur Angst, dass ich wegziehe und nicht 
mehr so oft vorbeikomme.

Henning: Familie spielt hier eine große Rolle. Liats 
Familie ist riesig: 30 Cousinen und Cousins.

Liat: Es sind nur 15! Das ist gar nicht so viel für israelische 
Verhältnisse. 

Wo habt ihr geheiratet? 

Liat: Standesamtlich in Herford. Die Gäste aus Israel 
haben sich amüsiert über die Deutschen, alles war so 
steif. Und dann fängt so eine Hochzeit schon morgens 
um elf Uhr an und dauert bis zum Abend. Insgesamt 
waren wir gerade mal 60 Gäste.

Habt ihr euch an die Kultur des anderen angepasst? 

Henning: Ziemlich. Wir haben beide jeweils lange im 
Land des anderen gelebt. Hier in Israel geht zum Beispiel 
alles tschick-tschack – ruckzuck. Da kann ich nicht 
immer lange im Voraus planen. 

Spielt die deutsche Vergangenheit eine Rolle? 

Liat: Nicht zwischen uns, aber bei den Kindern. Zum 
Holocaustgedenktag wird in der Schule erzählt, was 
passiert ist. Wir haben die Lehrerin gebeten, das Thema 
vorsichtig zu behandeln. Denn die Kinder wissen ja, dass 
sie auch Deutsche sind. 

Miriam Braun, 51, aus München   
& Jossi Weinrauch, 50, aus Netanya

Liat Mizrahi-Todt, 43, aus Bat Yam   
& Henning Todt, 45, aus Herford

ילדי&: דנה, 12 ומארק, 26 (חי בברלי!)
דניאלה, 21, שירה ואורי (שניה& בני 18)

מגורי&: נתניה
נשואי& מאז: מר8 2014

מדברי& בבית: בעיקר גרמנית

ממתי את& מכירי&?

מרי&: מאז שהיינו יחד בג4 ילדי6 במינכ4. בזמנו היינו חברי6 טובי6 
ובילינו הרבה ביחד, א! בגיל 14 יוסי עלה ע6 משפחתו לישראל, 
את  אחד  מצאנו  מכ4  לאחר  שנה   30 רק  התנתק.  בינינו  והקשר 

השנייה בפייסבוק.

יוסי: כשמרי6 במצב רוח טוב, היא אומרת שממילא רצתה לבוא 
לישראל. בימי6 גרועי6 היא אומרת: אני פה רק בגלל!!

היה קשה להתאקל& בישראל?

 ילדי&: דניאל, ניקול וסופי (שלישיה, בני 7)
 מגורי&: בת י&

 נשואי& מאז: אוגוסט 2000
מדברי& בבית: גרמנית ועברית

אי2 הכרת&?

ליאת: זה היה בשנת 1994, במהל! סיור משות: של האוניברסיטאות 
שלנו בישראל.

הנינג: אחר כ! קניתי טלכרט ב-50 מארק, ושוחחנו מטלפו4 ציבורי 
פע6 בשבוע במש! 20 דקות.

אי2 המשפחות שלכ& הגיבו?

הנינג: כשהבת של! אומרת: "אני מאוהבת בגרמני. ואגב, הוא לא 
יהודי", עבור הרבה הורי6 זו טלטלה רצינית. אבל ה6 קיבלו אותי. 

את  מרגישה  אני  הגיל.  ע6  יותר  קשה  שנהיה  משהו  זה  מרי&: 
הבדלי התרבות בעיקר בזמ4 הארוחות: יוסי לא ממתי4 עד שכול6 
מתיישבי6 לשולח4. א6 אני הולכת לרגע למטבח, עד שאני חוזרת 

הצלחת שלו כבר כמעט ריקה.

יוסי: בצבא למדנו לאכול מהר.

שומעת  כשאני  בסדר".  יהיה  "הכל  הזה,  המשפט  ותמיד  מרי&: 
אותו, אני יודעת שבעצ6 יש לנו בעיה.

יוסי: מרי6 עוד לא ממש הסתגלה.

מרי&: אבל יש פה ג6 הרבה דברי6 נפלאי6 בעיניי: למשל, בשבת 
ערב.  לארוחת  אות!  יזמי4  מישהו  תמיד  לבד.  נשאר  לא  אחד  א: 

האנשי6 כא4 הרבה יותר לבביי6 אחד לשני.

את& מבשלי& מאכלי& גרמניי&?

בחזרה  איתי  מביאה  אני  לגרמניה  נוסעת  כשאני  בוודאי!  מרי&: 
או  פודינג  אבקת  כמו  כא4,  אליה6  מתגעגעת  שאני  דברי6  הרבה 
ֶנֶצְלֶטס" (נתחי בשר  שוקולד גרמני. אני ג6 מכינה מאכלי6 כמו "ֶגְש=
קטנות  בצק  (אטריות  ֶפּ  ְצלֶ ה  ְש= או  כופתאות  ע6  שמנת)  ברוטב 

מביצי6 וקמח). היו6 למשל אפיתי עוגת תפוחי6 שוואבית.

יוסי: טעי6!

ליאת: ה6 פשוט פחדו שאעזוב את האר? ולא אבוא לבקר הרבה. 

הנינג: למשפחה יש כא4 תפקיד חשוב. לליאת יש משפחה ענקית: 
30 בני דודי6.

ליאת: אנחנו רק 15! בישראל זה ממש לא נחשב להרבה.

איפה התחתנת&?

ליאת: בבית העירייה בהרפורד. האורחי6 מישראל היו משועשעי6 
מתחילה  בגרמניה  כזו  חתונה  נוקשה.  כ!  כל  היה  הכל  מהגרמני6, 
כבר ב-11 בבוקר ונמשכת עד הערב. בס! הכל, היו בחתונה בקושי 

60 אורחי6.

כל אחד מכ& הסתגל לתרבות של השני?

הנינג: כ4, במידה רבה. כל אחד מאתנו חי די הרבה זמ4 במדינה של 
השני. כא4 בישראל, למשל, הכל קורה צ'יק צ'ק – מהר מהר – אז 

לא תמיד אני יכול לתכנ4 הרבה זמ4 מראש.

העבר הגרמני משחק תפקיד?

השואה,  ביו6  למשל  כ4.  הילדי6  עבור  אבל  בינינו,  לא  ליאת: 
לנושא  להתייחס  מהמורה  ביקשנו  שקרה.  מה  על  כשמדברי6 

בזהירות, כי הילדי6 הרי יודעי6 שה6 ג6 גרמני6.

 מרים בראון, 51, ממינכן
יוסי ויינראוך, 50, מנתניה

 ליאת מזרחי טודט, 43, מבת ים
הנינג טודט, 45, מהרפורד

Beziehungssache                 במערכת יחסים Beziehungssache                 במערכת יחסים
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Leben in: Ramat Gan 
Verheiratet: ab März 2015 
Sprechen zu Hause: deutsch, hebräisch, englisch

Bei einer Reise in Bayern hat es zwischen euch gefunkt. 
Wie reagierten eure Eltern darauf?

Christian: Meine Mutter hat gesagt: „Christian, kannst 
du nicht hier ein Mädchen finden?“ 

Einat: Die größte Angst war, dass ich nach Deutschland 
ziehe. Noch heute ist meine Mutter nicht sehr 
diskussionsfreudig, wenn wir über diese Möglichkeit 
sprechen.

Und jetzt heiratet ihr…

Christian: Ja. Und unsere Familien freuen sich auch 
schon sehr lange darauf. 

Einat: Für meine Eltern ist Christian mittlerweile wie ein 
Sohn.  

Christian: Wir sind oft zum Schabbat-Essen bei Einats 
Familie. Ich liebe das. Wir bekommen immer Essen für die 
ganze Woche mit. Das ist typisch israelisch – himmlisch!

Christian Seybold, 33, aus Beilstein  
& Einat Hoobian, 32,  

aus Kiryat Tivon

מגורי&: רמת ג!
נשואי&: ממר8 2015

מדברי& בבית: גרמנית, עברית, אנגלית

ה"קליק" ביניכ& התרחש במהל2 טיול בבוואריה. 
אי2 ההורי& שלכ& הגיבו לכ2?

יכול  לא  אתה  "כריסטיא4,  אותי:  שאלה  שלי  אימא  כריסטיא!: 
למצוא ל! בחורה כא4?"

שאעבור  היה  שלי  המשפחה  של  ביותר  הגדול  החשש  עינת: 
זה,  על  לשוחח  אוהבת  ממש  לא  שלי  אימא  היו6  ג6  לגרמניה. 

כשאנחנו דני6 באפשרות הזו. 

ועכשיו את& מתחתני&...

כריסטיא!: כ4, והמשפחות שלנו מצפות לזה בשמחה כבר זמ4 רב.

עינת: עבור ההורי6 שלי, כריסטיא4 הוא כבר ממש כמו ב4.

אצל  שבת  לארוחות  קרובות  לעתי6  הולכי6  אנחנו  כריסטיא!: 
תמיד  אנחנו  אוהב.  מאוד  שאני  משהו  זה  עינת.  של  המשפחה 
למשל  זה  השבוע.  לכל  שמספיקות  אוכל  כמויות  אתנו  לוקחי6 

משהו ישראלי טיפוסי – פשוט נפלא!

הא& יש ג& הבדלי תרבות שמרגיזי& אתכ&?

כריסטיא!: ישראלי6 לא מודי6 בטעויות. מי שצועק הכי חזק הוא 
הצודק.

הקטע  למשל,  בעיניי.  מוזרי6  היו  שבהתחלה  דברי6  יש  עינת: 
הגרמני6 ע6 נעלי הבית: אפילו אורחי6 מורידי6 מיד נעליי6  של 

כשה6 נכנסי6 אלי! הביתה.

הצלחת& בינתיי& להסתגל?

כריסטיא!: אפילו ברמת השפה. יש לנו כל מיני ביטויי6 קבועי6: 
למשל, את הביטוי "לצחצח שיניי6 ואז ישר למיטה" אנחנו אומרי6 

בגרמנית. את המילה "מקרר" אנחנו אומרי6 בעברית.

לדוגמה,  לחלוטי4.  חדשות  מילי6  ממציא  ג6  כריסטיא4  עינת: 
את  ומצמיד  "וני6"  הסיומת  את  לקח  הוא  שניצלוני6  מהמילה 
 זה לכל דבר, אפילו א6 זו טעות. למשל, הוא אומר "חיבוקוני6". 

זה חמוד.  

 כריסטיאן סייבולד, 33, מביילשטיין
עינת חוביאן, 32, מקרית טבעון

Gibt es auch Kulturunterschiede, die nerven? 

Christian: Israelis geben keine Fehler zu. Wer am 
lautesten schreit, behält recht. 

Einat: Manches fand ich anfangs seltsam. Zum Beispiel 
die Sache mit den Deutschen und ihren Hausschuhen: 
Sogar Gäste ziehen sofort die Straßenschuhe aus, sobald 
sie die Wohnung betreten.

Habt ihr euch da mittlerweile angepasst?

Christian: Sogar sprachlich. Es gibt ein paar feste Begriffe: 
„Zähne putzen und dann ab ins Bett“ sagen wir immer 
auf Deutsch. Mekarer, Kühlschrank, auf Hebräisch. 

Einat: Christian hat auch ganz neue Worte erfunden. 
Zum Beispiel heißt es „Schnitzelonim“, kleine Schnitzel. 
Jetzt hängt er „onim“ überall an, obwohl es falsch ist, wie 
„Hibukonim“, kleine Umarmung. Das ist süß.    

Beziehungssache                 במערכת יחסים

DIE BRÜCKENBAUER
המגשרים

Text Ulla Thiede   /   כתבה אולה תיאדה

1959 ‒ noch vor der Aufnahme der 
diplomatischen Beziehungen – legten 
Wissenschaftler den Grundstein für die 
deutsch-israelische Zusammenarbeit. 
Bis heute ist die Wissenschaft ein 
starkes Fundament der Beziehungen. 

ב-1959, עוד לפני כינון היחסים 
הדיפלומטיים, היו אלה מדענים 

אשר הניחו את אבן הפינה לשיתוף 
הפעולה בין ישראל לגרמניה. עד 

היום מהווה המדע בסיס איתן 
למערכת היחסים.

בדרך לישראל: המשלחת הגרמנית הראשונה של מכון מקס פלאנק, 
שבה לקח חלק גם הכימאי אוטו האן (שני מימין). 

Auf dem Weg nach Israel: Die erste deutsche Delegation der Max-Planck-
Gesellschaft, darunter der Chemiker Otto Hahn (2.v.r.).  

 L.K.
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 „Etwas gehemmt“ sei man gewesen, gestand der Chemiker 
und Nobelpreisträger Otto Hahn später ein. Mit ihm an 
der Spitze besuchte 1959 eine Abordnung der Max-Planck-
Gesellschaft Israel – als erste Delegation aus der Bundesrepublik 
Deutschland überhaupt. Ihre Gastgeberin, die Witwe von 
Israels erstem Staatspräsidenten Chaim Weizmann, erwies 
sich jedoch als aufgeschlossen und voll menschlicher Wärme. 
„Wir wurden alle völlig frei und unbefangen“, erinnerte sich 
der damals schon 70-jährige deutsche Wissenschaftler.

Hahn war gekommen, um nach dem Holocaust erste Brücken 
zu bauen. Denn die Widerstände in der Bevölkerung beider 
Länder gegen Austausch und Kooperation waren groß. 
Eine Möglichkeit, dies zu ändern, war die Zusammenarbeit 
im Labor ‒ Seite an Seite. Denn Wissenschaftler brüteten 
über Fragestellungen, die sie gleichermaßen brennend 
interessierten. Zwei Jahre später folgte mit Lorenz Krüger 
schließlich der erste deutsche Wissenschaftler, der für einen 
Forschungsaufenthalt nach Israel kam. 1964 wurde mit dem 
Minerva-Vertrag die Forschungskooperation auf eine erste 
feste Grundlage gestellt (siehe Zeitleiste). Heute wird in 23 
Minerva-Zentren an israelischen Universitäten geforscht, 
finanziert von Deutschland und Israel.

„Die Bundesrepublik hat damals in viele Kanäle investiert, 
und die guten Früchte sieht man heute“, sagt die israelische 
Historikerin Yfaat Weiss, die das Franz Rosenzweig Minerva 
Forschungszentrum an der Hebräischen Universität in 
Jerusalem (HUJI) leitet. Weiss selbst hat in den 1980er Jahren an 
der Hamburger Universität studiert. Sie empfand sich damals 
als „Ausnahme“. Heute ist es normal, wenn an der Freien 
Universität Berlin Hebräisch gesprochen wird, und Forscher aus 
Deutschland in Jerusalem sich auf Deutsch unterhalten. Von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt ist das breite staatliche Förderangebot 
für Studierende und Wissenschaftler gewachsen. Zuletzt 
im Jahr 2010, als die Martin-Buber-Gesellschaft an der HUJI 
dazukam (siehe Zeitleiste). 

Ein Element, das in der Forschungskooperation verbindet, ist der 
deutsche Ursprung der israelischen Wissenschaftstradition. Als 
Historikerin erforscht Weiss diese Tradition. „Da gibt es mehrere 
parallele Projekte mit meinen deutschen Kollegen. Sie sehen 
es als Teil der deutschen Wissenschaftsgeschichte und ich als 
Teil der örtlichen Tradition.“ Das Technion in Haifa, die HUJI 
und das Weizmann-Institut in Rehovot haben Gründerväter, 
die an deutschen Universitäten promoviert hatten, bevor sie 
als überzeugte Zionisten nach Palästina emigrierten oder 
vor den Nationalsozialisten flohen. Einer der berühmtesten, 
Albert Einstein, war ein besonders aktiver Unterstützer der 
HUJI, saß in ihrem ersten Verwaltungsrat und vermachte ihr 
seinen schriftlichen Nachlass. 1923 hielt Einstein dort eine der 
ersten wissenschaftlichen Vorlesungen. Das Thema war seine 
Relativitätstheorie, für die er im Jahr zuvor den Nobelpreis 
erhalten hatte.

Heute profitieren beide Länder von den wissenschaftlichen 
Kooperationen: Deutschland findet in Israel eine der höchsten 

יותר  מאוחר  הודה  כ!  במקצת",  "מאופקי6  אז  היו  ה6   
הוא   1959 בשנת  הא4.  אוטו  הנובל,  פרס  זוכה  הכימאי 
המשלחת  פלאנק,  מקס  מכו4  מטע6  משלחת  בראש  עמד 
שביקרה  גרמניה  של  הפדרלית  מהרפובליקה  הראשונה 
נשיא  של  אלמנתו  שלה6,  המארחת  בישראל.  פע6  אי 
האורחי6  לעומת  התגלתה  וייצמ4,  חיי6  הראשו4  המדינה 
אנחנו  "ג6  אנושית.  חמימות  ומלאת  כפתוחה  מגרמניה 
הפכנו לחופשיי6 ופתוחי6 לחלוטי4", נזכר המדע4 הגרמני, 

שבעת הביקור כבר היה ב4 70. 

הראשוני6  הגשרי6  את  לבנות  כדי  לישראל  הגיע  הא4 
לשיתו:  גדולה  התנגדות  הייתה  כשברקע  השואה,  לאחר 
פעולה בקרב האוכלוסיות של שתי המדינות. אחת הדרכי6 
להביא לשינוי הייתה שיתו: הפעולה במעבדה – זה לצד 
בקרב6  שבערו  בשאלות  התלבטו  המדעני6  כל  הרי  זה. 
באותה מידה. שנתיי6 לאחר מכ4 היה לורנ? קרוגר למדע4 
ב-1964  מחקר.  לצור!  בישראל  ששהה  הראשו4  הגרמני 
אית4,  בסיס  על  המדעי  הפעולה  שיתו:  לראשונה  נקבע 
מתנהלי6  כיו6  זמ4).  ציר  (ראו  מינרבה  הסכ6  באמצעות 
באוניברסיטאות ישראליות מחקרי6 ב-23 מרכזי מינרבה 

הממומני6 על ידי גרמניה וישראל.  

"גרמניה השקיעה אז בערוצי6 רבי6, והיו6 אנו קוצרי6 את 
וייס,  יפעת  הישראלית  ההיסטוריונית  אומרת  הפירות", 
רוזנצווייג  פרנ?  ע"ש  מינרבה  מרכז  בראש  עומדת  אשר 
באוניברסיטת  למדה  עצמה  וייס  העברית.  באוניברסיטה 
המבורג בשנות השמוני6. בזמנו היא הרגישה יוצאת דופ4. 
במסדרונות  עברית  לשמוע  שבשגרה  דבר  כבר  זה  היו6 
מתרגש  לא  ואיש  בברלי4,   (FU) החופשית האוניברסיטה 
בגרמנית  ביניה6  משוחחי6  מגרמניה  חוקרי6  כאשר 
בירושלי6. מעשור לעשור גדל היצע התמיכה הממשלתית 
ע6   ,2010 בשנת  נוס:  לשיא  והגיע  וחוקרי6  לסטודנטי6 
העברית  באוניברסיטה  בובר  מרטי4  עמיתי  תכנית  הקמת 

(ראו ציר זמ4).

אחד הגורמי6 שתורמי6 לחיבור המוצלח בשיתו: הפעולה 
המחקר  מסורת  של  הגרמניי6  המקורות  הוא  המדעי 
הזו.  המסורת  את  חוקרת  וייס  כהיסטוריונית,  בישראל. 
"קיימי6 מספר מיזמי מחקר מקבילי6 ע6 עמיתיי הגרמני6. 
מבחינת6 זה חלק מתולדות המדע הגרמני, ומבחינתי חלק 
הטכניו4  של  המייסדי6  האבות  המקומית".  מהמסורת 
וייצמ4  ומכו4  בירושלי6  העברית  האוניברסיטה  בחיפה, 
ברחובות סיימו לימודי דוקטורט באוניברסיטאות גרמניות, 
נמלטו  או  מושבעי6  כציוני6  דאז  לפלשתינה  שעלו  לפני 
מהנאצי6. אחד הידועי6 שבה6, אלברט איינשטיי4, תמ! 
בוועדה  ישב  ביותר,  פעיל  באופ4  העברית  באוניברסיטה 
את  לה  והוריש  האוניברסיטה  של  הראשונה  המנהלית 
כתביו. בשנת 1923 העביר איינשטיי4 את אחת ההרצאות 
המדעיות הראשונות באוניברסיטה, בנושא תורת היחסות, 

אשר זיכתה אותו בפרס נובל שנה לפני כ4.

עבור  הפעולה:  משיתו:  מרוויחות  המדינות  שתי  כיו6, 
המדעני6  שיעור  שבה  מדינה  היא  ישראל  גרמניה, 
והמהנדסי6 באוכלוסייה הוא מהגבוהי6 בעול6. היצירתיות 
אפי6  סטארט  להניב  מפסיקה  שלא  ההיי-טק,  בתחו6 
חדשי6, ממשיכה לעורר את סקרנות4 של חברות גרמניות. 
ישראל, מצידה, פילסה את דרכה למרחב המחקר האקדמי 

Wissenschaftler- und Ingenieursdichten der Welt vor. Die 
Kreativität in der Hightech-Branche mit laufend neuen 
Start-ups weckt immer wieder das Interesse deutscher 
Unternehmen. Israel wiederum hat durch die enge 
Zusammenarbeit mit Deutschland in den 1990er Jahren den 
Weg in den europäischen Forschungsraum gefunden.

Das am längsten finanzierte Forschungsprojekt war bisher 
das GLOWA Jordan River Projekt. Wissenschaftler aus 
beiden Ländern untersuchten elf Jahre lang, wie sich die 
unterschiedliche Nutzung von Land und Wasser in Halbwüsten 
auf Mensch und Umwelt auswirkt. Die Gelder erhielt das 
Projekt aus der „Interministeriellen Zusammenarbeit“, die das 
deutsche Bundesbildungsministerium und seine israelischen 
Partnerressorts 1973 ins Leben riefen (siehe Zeitleiste).

Ein Leuchtturm der Zusammenarbeit ist die „Deutsch-
Israelische Stiftung für wissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung“. Über 1000 gemeinsame Forschungsprojekte 
hat sie finanziert, unter den Teilnehmern befanden sich 
schon 15 Nobelpreisträger. Ein weiterer Förderer, vor allem 
für Vorhaben  in Physik, Chemie, Biologie und Medizin, ist die 
„Deutsch-Israelische Projektkooperation“ (siehe Zeitleiste).

Seit Herbst 2014 betreut Klaus Hoffmann-Holland, 
Vizepräsident der Freien Universität Berlin, das erste bilaterale 
Doktoranden-Programm in den Humanwissenschaften 
mit dem Titel „Menschenrechte unter Druck – Ethik, 
Recht und Politik“. Kooperationspartner ist das Minerva-
Forschungszentrum für Menschenrechte an der HUJI. „Das 
Minerva-Zentrum in Jerusalem ist für uns in Berlin Teil 
einer strategischen Partnerschaft“, sagt Hoffmann-Holland. 
„Strategisch heißt für mich: Einen Partner zu haben, auf den 
man sich wirklich verlassen kann.“

גרמניה  ע6  ההדוק  הפעולה  שיתו:  באמצעות  האירופי 
בשנות התשעי6.

שזכה  ביותר  הארו!  הטווח  בעל  המחקר  פרויקט  כה,  עד 
למימו4 הוא פרויקט GLOWA נהר הירד4. במסגרת פרויקט 
את  שני6   11 במש!  בדקו  המדינות  משתי  מדעני6  זה, 
והסביבה  האד6  בני  על  והקרקע  המי6  ניצול  השפעת 
באקלי6 הערבה. מימו4 הפרויקט הגיע מ"שיתו: הפעולה 
ע6  יחד  הגרמני  החינו!  משרד  שהקי6  הבי4-משרדי" 
המשרדי6 המקבילי6 בישראל בשנת 1973 (ראו ציר זמ4). 

ישראל- "קר4  היא  הפעולה  שיתו:  של  הכותרת  גולת 
גרמניה למחקר ופיתוח מדעי". הקר4 מימנה עד היו6 מעל 
זוכי   15 נמני6  המשתתפי6  ובי4  משותפי6,  מחקרי6  אל: 
הפיזיקה,  בתחומי  במיוחד  נוס:,  תמיכה  מקור  נובל.  פרס 
הכימיה, הביולוגיה והרפואה, הינו "תכנית גרמניה-ישראל 
עתידית"  אוריינטציה  בעלי  בנושאי6  פעולה  לשיתו: 

(DIP) (ראו ציר זמ4).

נשיא  סג4  הופמ4-הולנד,  קלאוס   ,2014 סתיו  מאז 
תכנית  את  מלווה  ברלי4,  של  החופשית  האוניברסיטה 
מדעי  בתחו6  הראשונה  הבילטרלית  הדוקטורנטי6 
חוק  אתיקה,   – לח?  תחת  אד6  "זכויות  שכותרתה  הרוח, 
לחקר  מינרבה  מרכז  הוא  בישראל  השות:  ופוליטיקה". 
רואי6  בברלי4  "אנו  העברית.  באוניברסיטה  האד6  זכויות 
את מרכז מינרבה בירושלי6 כחלק משותפות אסטרטגית", 
אסטרטגית  שותפות  "מבחינתי,  הופמ4-הולנד.  אומר 

פירושה: שיש לי שות: עליו אפשר לסמו! באמת".

Die Brückenbauer                 המגשרים Die Brückenbauer                 המגשרים

1964
הו! הקר!

 Stiftungskapital 
€ 72 000 000 
תקציב מימו! שנתי

Jährliche Fördermittel 
€ 6 700 000 

ס2 המימו! על ידי משרד החינו2 והמחקר הגרמני מאז הקמת הקר!
 Gesamtfördermittel des BMBF seit Gründung  

€ 282 000 000  
מספר המלגות השנתיות לדוקטורנטי& ופוסט דוקטורנטי&

Jährliche Stipendien an Doktoranden  
und Postdoktoranden  

50

Minerva-Stiftung
קרן מינרבה

ETAPPEN DER ZUSAMMENARBEIT
שיתוף פעולה בשלבים

Die wissenschaftliche Kooperation beruht auf fünf Förderprogrammen, die im Laufe der Jahre gegründet wurden.
שיתו; הפעולה המדעי מבוסס על חמש תכניות מימו! שגובשו לאור2 השני&.
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 Die Vermittlerin

Tali Rosenbaum, Direktorin der 
Deutsch-Israelischen Stiftung für 
wissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung (GIF)

An die deutsche „Schlafstunde“ kann sie sich heute noch 
erinnern. In Naharija ist sie unter Jeckes aufgewachsen, 
erzählt Tali Rosenbaum, den Mittagsschlaf der Nachbarn 
stören, das durften die Kinder nicht. So hat sie schon früh 
gelernt, wie Menschen in Gemeinschaften ticken. Als 
Betriebspsychologin mit Masterabschluss weiß sie heute 
große Organisationen zu lenken, hat bereits mehrere 
Hightech-Firmen geleitet und war Generaldirektorin 
im israelischen Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung. 

Seit 2011 managt Rosenbaum die GIF und sieht ihre 
Rolle vor allem als „Partnervermittlerin“: „Ich bringe die 
passenden Forscher zusammen.“ Schon oft seien in der 
Vergangenheit aus ersten gemeinsamen Projekten später 
jahrzehntelange Kooperationen und sogar Freundschaften 
zwischen Wissenschaftlern gewachsen.

Beide Länder bringen ihre Stärken ein: In Deutschland sei die 
Ausstattung der Universitäten hervorragend. So fließen 40 
Prozent der Ausgaben an deutschen Hochschulen laut 
OECD in Forschung und Entwicklung. 2011 waren das rund 
5300 Euro für jeden Studierenden ‒ rund 1600 Euro mehr 
als der OECD-Durchschnitt. Und: Als kleinerer Partner 
bringe Israel dafür das unternehmerische Denken und das 
Kreative ein. Schließlich wird in Israel Wissenschafts- und 
Technologietransfer groß geschrieben und die Start-up 
Kultur bereits an den Universitäten gefördert.

 Der Forscher

Dror Wahrman, Senior Fellow der 
Martin-Buber-Gesellschaft der 
Hebräischen Universität Jerusalem 
(HUJI)

„Bücher sind meine große Leidenschaft“, sagt Dror 
Wahrman, Dekan der Philosophischen Fakultät an der 
HUJI. Schon sein Großvater Schmuel Wahrmann – das 
zweite N fiel nach der Emigration nach Palästina weg – 
betrieb bis 1933 in Frankfurt am Main eines der größten 
Antiquariate mit Büchern jüdischer Autoren. Sein Vater 
sammelte Bücher, die heute in der Nationalbibliothek in 
Jerusalem sind.  

Dror Wahrman hat zunächst Physik studiert, wechselte 
später zum Fach Geschichte und ist heute Senior 
Fellow der Martin-Buber-Gesellschaft der HUJI, die 
das deutsche Bundesbildungsministerium mit 20 
Millionen Euro Stiftungskapital ausgestattet hat. „Der 
intellektuelle Austausch in der Gruppe ist großartig“, sagt 
Wahrman. 30 Postdoktoranden aus Deutschland und 
Israel gehören zu dieser Gemeinschaft aus Geistes- und 
Sozialwissenschaftlern. 

„Die Universitäten haben in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten in Israel sehr geblutet.“ Auf der 
anderen Seite seien umso mehr Colleges gegründet 
worden, sodass sich die Zahl der Studierenden fast 
verdoppelt habe. Allerdings sank der Anteil in den 
Geisteswissenschaften. „Die deutsche Unterstützung und 
die bilaterale Zusammenarbeit tragen dazu bei, dass die 
Forschung in den humanistischen Fächern auch bei uns 
stark bleibt.“ 

המתווכת

טלי רוזנבאו!, מנהלת קר! 
ישראל-גרמניה למחקר ופיתוח 

  (GIF) מדעי

הגרמנית,  המנוחה  שעת  ה"שלאפשטונדה",  את 
שגדלה  מספרת  רוזנבאו6  טלי  היו6.  עד  זוכרת  היא 
להפריע  היה  אסור  ושלילדי6  בנהריה,  יקי6  בקרב 
מגיל  למדה  כ!  השכני6.  של  הצהריי6  למנוחת 
מסוימת.  קהילה  בתו!  מתנהלי6  אנשי6  כיצד  צעיר 
תואר  בעלת  ארגונית  כפסיכולוגית  הכשרתה  בזכות 
גדולי6,  ארגוני6  לנווט  כיצד  היו6  יודעת  היא  שני, 
הספיקה לנהל כמה חברות היי-טק וכיהנה כמנכ"לית 

משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי.

מאז שנת 2011, רוזנבאו6 מנהלת את ה-GIF ורואה 
את תפקידה בעיקר כ"מתווכת שותפי6": "אני בעצ6 
מפגישה בי4 החוקרי6 המתאימי6". לעיתי6 קרובות 
שיתופי  ראשוני6  משותפי6  פרויקטי6  מתו!  צמחו 
בי4  אישית  חברות  יחסי  וא:  שני6,  ארוכי  פעולה 

חוקרי6.

שלה4:  החזק  הצד  את  תורמות  המדינות  שתי 
ברמה  ומתקני6  ציוד  יש  בגרמניה  באוניברסיטאות 
גבוהה מאד. על פי נתוני ה-OECD, גרמניה משקיעה 
ופיתוח.  במחקר  הגבוהה  ההשכלה  מתקציב   40%
סטודנט,  לכל  אירו  לכ-5300  הגיע  הסכו6  ב-2011 
השות:   .OECD-ה מממוצע  יותר  אירו  כ-1600 
הקט4 יותר, ישראל, מביא עמו את החשיבה היזמית 
עליונה  חשיבות  מייחסי6  בישראל  והיצירתיות. 
תרבות  את  ומקדמי6  וטכנולוגיה,  במדע  לשיתו: 

א.ת.הסטארט אפ כבר באוניברסיטאות. 

החוקר

דרור ורמ+, עמית בכיר בתכנית 
עמיתי מרטי! בובר באוניברסיטה 

העברית בירושלי5

"ספרי6 ה6 התשוקה הגדולה שלי", אומר דרור ורמ4, 
דיק4 הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית. 
ניהל  דאז,  לפלשתינה  שעלה  לפני  עוד  ב-1933, 
ביותר  הגדולות  החנויות  אחת  את  ורמ4  שמואל  סבו 
בפרנקפורט לספרי6 יהודי6 עתיקי6. ג6 אביו אס: 
הספרייה  מאוס:  חלק  היו6  מהווי6  אשר  ספרי6, 

הלאומית בירושלי6.

עבר  יותר  מאוחר  פיזיקה,  תחילה  למד  ורמ4  דרור 
בתכנית  בכיר  עמית  הוא  והיו6  להיסטוריה  לחוג 
אשר  העברית,  באוניברסיטה  בובר  מרטי4  עמיתי 
מיליו4   20 שלה  לקר4  תר6  הגרמני  החינו!  משרד 
בקבוצה  האינטלקטואלית  "האינטראקציה  אירו. 
היא אדירה", אומר ורמ4. תכנית עמיתי מרטי4 בובר 
וישראלי6  גרמני6  דוקטורנטי6  פוסט   30 כוללת 

מתחו6 מדעי הרוח והחברה. 

רבי6  ממשברי6  סבלו  בישראל  "האוניברסיטאות 
שני  מצד  אומר.  הוא  האחרוני6",  העשורי6  בשני 
נוסדו מכללות רבות, כ! שמספר הסטודנטי6 כמעט 
הסטודנטי6  במספר  ירידה  חלה  זאת,  ע6  הוכפל. 
הגרמנית  "התמיכה  ורמ4.  מוסי:  הרוח,  במדעי 
שהמחקר  לכ!  תורמי6  הבילטרלי  הפעולה  ושיתו: 

במדעי הרוח ימשי! להישאר אית4 ג6 אצלנו".

Die Brückenbauer                 המגשרים Die Brückenbauer                 המגשרים

1973 
 Gesamtförderung durch das BMBF / ס2 המימו! על ידי משרד החינו2 והמחקר הגרמני 

€ 116 500 000 (seit 2010 מאז) 
zusätzlich israelische Kofinanzierung / בתוספת מימו4 משות: ישראלי

  Geförderte Projekte / מספר הפרויקטי& שמומנו
144 (seit 2010 מאז) 

Stiftungskapital / !הו! הקר 
€ 211 000 000  

ממומ4 שווה בשווה על ידי שתי המדינות
je zur Hälfte von beiden Ländern finanziert

  Jahresbudget / תקציב שנתי 
€ 12 000 000

ס2 המימו! מאז הקמת הקר!
 Gesamtfördermittel seit Gründung 

€ 225 000 000 
 מספר הפרויקטי& הממומני& בשנה (כ"א לשלוש שני&) 

 Jährl. geförderte Projekte für je 3 Jahre 
30

Interministerielle Zusammenarbeit
שיתוף פעולה בין<משרדי

Deutsch-Israelische Stiftung für wissenschaftliche Forschung und Entwicklung (GIF)
 קרן ישראל<גרמניה למחקר ופיתוח מדעי 

1986

U.T.U.T.

א.ת.
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 Die Doktorandin

Hannah Bartl, deutsche 
Stipendiatin der Minerva-Stiftung 

Der Weg von Osnabrück nach Jerusalem führte für 
Hannah Bartl über Kamerun. Bei einem dortigen 
Forschungsaufenthalt hat sie die israelische Psychologin 
Dorit Roer-Strier kennengelernt. Durch sie kam Hannah 
Bartl auf die Idee,  die Wertevorstellungen und 
Erziehungsansätze äthiopischer Juden zu untersuchen, 
von denen rund 100.000 in den vergangenen 30 
Jahren nach Israel eingewandert sind. „Es geht darum, 
wie Mütter mit ihren Kindern umgehen und welche 
Sozialisationsziele sie haben.“

Seit 2013 promoviert Hannah Bartl an der Universität in 
Jerusalem im Fach Psychologie und wird für drei Jahre 
gefördert von der Minerva-Stiftung. „Ich spüre hier am 
eigenen Leib, was es heißt, fremd zu sein. Als Psychologin, 
die mit Migranten arbeitet, kann ich mich so viel besser in sie 
hineinversetzen.“ Israel ist eine Einwanderungsgesellschaft, 
die trotz kultureller Einflüsse aus der ganzen Welt stark 
westlich geprägt ist. Das macht die Juden aus Äthiopien 
zu einer Minderheit, die große Anpassungsprobleme 
haben. „Ich führe Interviews mit Müttern und mit den 
Berufsgruppen, die mit ihnen zu tun haben.“ Das sind 
Lehrer, Kinderärzte, Psychologen, Sozialarbeiter. 

An der HUJI lernt Hannah Bartl intensiv Hebräisch, sie 
will richtig in das Land eintauchen, aber forschen kann sie 
auf Englisch. Was sie an Israel schätzen gelernt hat: Dass 
am Schabbat nicht nur gläubige Juden einen Ruhetag 
einlegen und sich der Familie widmen. So schaffe auch sie 
es, mal nicht an ihrer Promotion zu arbeiten.

 Die Abiturientin 

Marwa Abo Atta, 
ausgezeichnet bei einem vom  
Bundesforschungsministerium 
mitfinanzierten Forschungswettbewerb

Marwa Abo Atta will Medizin studieren, gern auch 
mehrere Semester in Deutschland, und danach in die 
Forschung gehen. Drei Wochen lang hat sie im Oktober 
2014 auf Einladung des deutschen Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) schon deutsche 
Universitäten besuchen können, in Berlin, Potsdam, 
Hamburg, Kiel und Lübeck. Es war ihre erste Reise nach 
Europa überhaupt. Vorher hatte sie nur arabische Länder 
bereist. 

In Deutschland traf sie Professoren und Studierende. 
So erfuhr sie, wie viele Türen ihr als Medizinforscherin 
in Deutschland offenstehen würden. Marwa Abo Atta 
und zwei ihrer Mitschülerinnen waren zuvor bei einem 
israelischen Jugendforschungswettbewerb ausgezeichnet 
worden. Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gehört alljährlich zu dessen Sponsoren und 
lädt Gewinner nach Deutschland ein.

Mit ihrem Fachlehrer für Physik und Bioengineering 
hatten sie eine elektronische Apparatur für Schüler mit 
geistigen Behinderungen entwickelt. In Gesprächen 
mit ihren Lehrern erfuhren sie, dass die Jugendlichen 
Probleme haben, ihre Gefühle auszudrücken und daher 
aggressiv werden. Die Geräte, die die jungen Frauen 
entworfen haben, erleichtern es den Schülern, ihre 
Bedürfnisse wie „Essen, Trinken, Pause“durch Knopfdruck 
zu übermitteln. In Tests hat das schon zu weniger 
gewalttätigen Zwischenfällen im Unterricht geführt.

הדוקטורנטית

האנה ברטל, גרמניה, מלגאית של 
קר! מינרבה

לירושלי6  אוסנבריק  מהעיר  ברטל  האנה  של  דרכה 
את  והכירה  מחקר  לצור!  שהתה  ש6  בקמרו4,  עברה 
רואר-סטריאר.  דרורית  הישראלית  הפסיכולוגית 
מערכת  את  לחקור  הרעיו4  על  האנה  חשבה  בזכותה 
אתיופיה,  יהודי  בקרב  החינו!  ותפיסת   הערכי6 
השני6  בשלושי6  לישראל  עלו  מתוכ6  שכ-100,000 
האחרונות. "מעניי4 אותי לחקור את האופ4 בו אימהות 

מתנהגות ע6 ילדיה4 ואת מטרותיה4 החינוכיות".

לפסיכולוגיה  דוקטורנטית  היא  האנה   ,2013 מאז 
שני6  לשלוש  סיוע  ומקבלת  העברית  באוניברסיטה 
מקר4 מינרבה. "אני חשה כא4 על בשרי מה זה אומר 
מהגרי6,  ע6  שעובדת  כפסיכולוגית  זרה.  להיות 
רבה  בקלות  במקומ6  עצמי  את  לשי6  יכולה  אני 
א!  מהגרי6,  חברת  היא  ישראל  אומרת.  היא  יותר", 
בעלת  היא  העול6  מכל  תרבותיות  השפעות  למרות 
את  הופ!  אשר  דבר  מובהקת,  מערבית  אוריינטציה 
היהודי6 מאתיופיה למיעוט שחווה בעיות הסתגלות 
אנשי  וע6  אימהות  ע6  ראיונות  עורכת  "אני  קשות. 
מורי6,  כגו4  היומיו6",  בחיי  בה4  שפוגשי6  המקצוע 

רופאי ילדי6, פסיכולוגי6 ועובדי6 סוציאליי6.

בלימודי  אינטנסיביי6  מאמצי6  משקיעה  האנה 
עברית באוניברסיטה, ורוצה להכיר את האר? מקרוב 
ככל האפשר. ע6 זאת, את המחקר שלה היא מנהלת 
למשל,  בישראל?  להערי!  למדה  היא  מה  באנגלית. 
שג6 חילוני6 נחי6 בשבת ומקדישי6 זמ4 למשפחה. 
הודות לכ!, ג6 היא מצליחה לעשות אתנחתא קלה 

מכתיבת הדוקטורט שלה. 

בוגרת התיכון

 מרווה אבו עטא, 
זכתה בפרס בתחרות מחקר 

שממומנת בשיתו9 משרד המחקר 
הגרמני

תשמח  היא  רפואה.  ללמוד  רוצה  עטא  אבו  מרווה 
ללמוד כמה סמסטרי6 בגרמניה ולאחר מכ4 להמשי! 
במש!  שהתה   2014 באוקטובר  המחקר.  לתחו6 
החינו!  משרד  בהזמנת  בגרמניה  שבועות  שלושה 
באוניברסיטאות  וביקרה   (BMBF) הגרמני  והמחקר 
גרמניות בברלי4, פוטסדא6, המבורג, קיל וליבק. זה 
רק  טיילה  כ4  ולפני  באירופה,  הראשו4  ביקורה  היה 

במדינות ערביות.

וגילתה  וסטודנטי6,  מרצי6  פגשה  היא  בגרמניה 
בגרמניה  לרשותה  שיעמדו  האפשרויות  מגוו4  את 
ושתיי6  עטא  אבו  הרפואה.  בתחו6  כחוקרת 
מחברותיה ללימודי6 בבית הספר "עתיד אלאהליה" 
באו6 אל פח6 זכו בפרס בתחרות מדעני6 וחוקרי6 
והמחקר  החינו!  משרד  שנה,  מדי  בישראל.  צעירי6 
ומזמי4  התחרות  של  החסות  נותני  על  נמנה  הגרמני 

את הזוכי6 לגרמניה.

בעזרת המורה שלה4 לפיזיקה והנדסת ביוטכנולוגיה, 
עבור  תקשורת אלקטרוני  פיתחו מכשיר  התלמידות 
ע6  כששוחחו  מיוחדי6.  צרכי6  בעלי  תלמידי6 
מתקשי6  אלה  שצעירי6  גילו  ה4  שלה6,  המורי6 
אלימות.  להתפרצויות  הגור6  דבר  רגשות,  לבטא 
התלמידי6  על  מקלי6  פיתחו  שהנערות  המכשירי6 
הפסקה"  לשתות,  "לאכול,  כמו  צרכי6  לבטא 
באמצעות לחיצה על כפתור. בניסויי6 שנערכו כבר 
נרשמה ירידה באירועי6 אלימי6 במהל! השיעורי6.

Die Brückenbauer                 המגשרים Die Brückenbauer                 המגשרים

19972009
Jahresbudget / תקציב שנתי

€ 5 500 000 
ס2 המימו! ע"י משרד החינו2 והמחקר הגרמני מאז הקמת הקר!

 Gesamtfördersumme des BMBF seit Gründung 
€ 90 000 000

   הו! הקר! ממשרד החינו2 והמחקר הגרמני 
Stiftungskapital vom BMBF  

€ 20 000 000 
Jahresbudget / תקציב שנתי

 € 1 000 000

Projekte seit Gründung / !מספר הפרויקטי& מאז הקמת הקר 
 61

 מספר הפרויקטי& הממומני& בשנה (כ"א לחמש שני&) 
 Jährl. geförderte Projekte für je 5 Jahre 

5

ס2 המימו! מאז הקמת הקר!
Gesamtfördersumme seit Gründung 

 € 3 500 000
Stipendien seit Gründung / !מספר המלגות מאז הקמת הקר 

46

Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) 
תכנית גרמניה-ישראל לשיתוף פעולה בנושאים בעלי אוריינטציה עתידית  

Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft
 קרן תכנית עמיתי מרטין בובר

U.T.
U.T. א.ת.

א.ת.
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לפעול  סו:  סו:  צרי!  שאני  להבי4,  לי  לגרו6  מנסי6  שלי 
ומסביר  חוזר  פשוט  אני  ואז  החברה.  להחלטות  בהתא6 
לה6 את הסיבות הטובות לבחור בחלופה. רק כ! הדברי6 
וזה  חדשנות,  לקד6  הוא  שלי  התפקיד  בתנועה.  נשארי6 
דבר שדורש ממ! להילח6 בשיניי6 על מה שאתה מאמי4 
כנגד  מקובעות,  מתפיסות  שנובעות  התנגדויות  כנגד  בו – 
עלויות.  על  הגרמנית  והחשיבה  גרמנית  זהירות  מדי  יותר 
מצוי4.  למוצר  מוביל  זה  רבי6  במקרי6  משתל6.  זה  אבל 

האופי והתכונות החזקות שלנו משלימי6 אלה את אלה. 

אילו תכונות חזקות למשל?

חשש.  ללא  השולח4  על  הבעיות  את  שמי6  הצדדי6  שני 
שהתבקשנו,  מבלי  ביקורת  מעבירי6  הישראלי6  אנחנו 
ומהגרמני6 צרי! קוד6 לבקש. אבל אז ג6 ה6 לא מחזיקי6 

שו6 דבר בבט4. זה מוצא ח4 בעיניי.

ומה עוד?

מצד אחד, אני מאד מערי! את היכולת של הגרמני6 לפעול 
על פי תכנית ולארג4 תהליכי6. אבל ע6 כל החשיבות שיש 
לסדר, הגרמני6 צריכי6 ללמוד ג6 להרפות לפעמי6, ולאו 
דווקא להתעקש על הדר! והרעיו4 שאית6 ה6 נכנסו לחדר. 
לעיתי6 קרובות ה6 לא מוכני6 לחשוב מחו? לקופסה. מי 
לבצע  ולהעז  פתוח,  ראש  על  לשמור  חייב  לחדש,  שרוצה 
לא  כלל  שבדר!  דבר  בקבוצה,  מוחות  סיעור  בחופשיות 

מקובל לעשות. 

ומה יכולי& הישראלי& ללמוד מהגרמני&?

מספיק  מנתחי6  לא  אחורה,  מספיק  מסתכלי6  לא  אנחנו 
אנחנו  הזו  מהבחינה  נמצאי6.  אנחנו  והיכ4  באנו  מאי4 

צריכי6 להיות יותר גרמני6.

אומר,  שאתה  כפי  והגרמני&,  הישראלי&  מוב!  באיזה 
"נועדו זה לזה" מבחינה עסקית?

הישראלי6 טובי6 בלייצר כל הזמ4 יוזמות חדשות. הגרמני6 
אלופי6 בלהפו! אות4 למוצרי6 וג6 לשווק אות4 בהצלחה. 

ג6 ברמה הגלובלית זה הופ! אותנו ל"צוות מנצח".

לא  זאת  ובכל  אפי&,  הסטארט  לעיר  נחשבת  אביב  תל 
ברלי!.  לטובת  אותה  עוזבי&  ישראלי&  צעירי&  מעט 

מדוע?

את  מהווה  אביב  תל  הסיליקו4,  עמק  שלצד  ספק  אי4 
הסביבה המפותחת ביותר לסטארט אפי6. לסצנה בברלי4 
וחשיבה  בינלאומיות  יותר  קצת  לאמ?  מזיק  היה  לא 
יותר,  גלובלי  באופ4  לחשוב  צריכי6  את6  ישראלית. 
זאת,  ע6  שלכ6.  לגבולות  מחו?  למשקיעי6  יותר  ולעזור 
לעבר  מדי  קרובות  לעתי6  מסתכלי6  הישראלי6  אנחנו 
הקרוב  האירופאי  השוק  את  ושוכחי6  הברית,  ארצות 
הזינוק  נקודת  להיות  יכולה  ברלי4  הזה  בעניי4  והחשוב. 
לעיר  ובצדק,  נחשבת,  ברלי4  לכ!,  מעבר  ביותר.  הטובה 
צעירי6  עבור  חדשי6.  בדברי6  להתנסות  אפשר  שבה 
המשחקי6  מגרש  כמו  היא  ברלי4  מישראל,  ג6  וחברות, 

של העול6 האמיתי.

Kollegen mir zu verstehen geben, dass ich mich doch nun 
bitte endlich an die Unternehmensentscheidung halten möge. 
Dann zähle ich ihnen einfach noch einmal die guten Gründe 
für die Alternative auf. Nur so bleibt alles in Bewegung. Ich bin 
verantwortlich dafür, Innovationen voranzutreiben, da muss 
man beharrlich für das kämpfen, wovon man überzeugt ist 
– gegen all die Widerstände etablierter Vorstellungen, gegen 
zu viel deutsche Vorsicht und deutsches Kostendenken. Aber 
es lohnt sich. Oft kommt ein ausgezeichnetes Produkt dabei 
heraus. Unsere Temperamente und Stärken ergänzen sich.

Welche Stärken sind das? 

Probleme packen wir beide schonungslos auf den Tisch. Wir 
Israelis kritisieren ungefragt, die Deutschen muss man erst 
darum bitten. Dann halten sie sich aber auch nicht zurück. Das 
gefällt mir. 

Was sonst?

Einerseits schätze ich die Deutschen dafür, dass sie so planvoll 
vorgehen, so gut darin sind, Abläufe zu organisieren. So 
wichtig Ordnung aber ist, sollten Deutsche auch lernen, mal 
lockerzulassen, nicht ihren Weg, ihre Idee, mit der sie schon 
fertig in den Raum kommen, dann unbedingt durchsetzen 
zu müssen. Oft sind sie nicht bereit, noch mal völlig neu zu 
denken. Wer innovativ sein will, muss sich im Kopf aber frei 
machen, wagen, was man sonst nicht tut, im Team mit den 
Gedanken also auch mal auf den Betten hüpfen.

Und was können die Israelis von den Deutschen lernen?

Wir schauen nicht genug zurück, analysieren zu wenig: Wo 
kamen wir her, wo sind wir? Da sollten wir deutscher werden. 

Inwiefern sind Deutsche und Israelis dann auch 
unternehmerisch, wie Sie sagen, „wie füreinander 
geschaffen“? 

Israelis sind gut darin, ständig neue Innovationen zu 
produzieren. Die Deutschen sind Meister, diese in Produkte 
zu verwandeln und dann auch erfolgreich zu vermarkten. Das 
macht uns auch global zu einem „winning team“. 

Tel Aviv gilt als die Stadt der Start-ups, einige junge 
israelische Unternehmer verlassen sie trotzdem, gehen  
nach Berlin. Warum? 

Tel Aviv hat neben Silicon Valley das gewiss am besten 
entwickelte Umfeld für Start-ups. Der Szene in Berlin täte 
noch ein bisschen mehr Internationalität und israelisches 
Denken ganz gut: Denkt globaler, kümmert euch intensiver 
um Investoren von außerhalb eurer Grenzen. Allerdings: 
Wir Israelis schauen zu oft nur in die USA, vergessen den so 
nahen, wichtigen europäischen Markt. Dafür ist Berlin der 
beste Startpunkt. Außerdem gilt Berlin zurecht als die Stadt, 
in der man sich ausprobieren kann. Für junge Menschen und 
Unternehmer, auch israelische, ist sie wie eine Sandkiste der 
richtigen Welt. 

„WIR SIND EIN  
GEWINNER-TEAM“

"אנחנו צוות מנצח"

Interview und Foto Felix Rettberg   /   ראיון וצילום פליקס רטברג

Herr Horowitz, seit 14 Jahren schon arbeiten Sie mit 
Deutschen zusammen. Macht's Spaß? 

Kein Scherz, ich finde, dass wir wie füreinander geschaffen sind. 

Ihre deutschen Chefs und Kollegen können sich also keinen 
besseren Mitarbeiter und Kollegen wünschen?

Ich glaube, ich gehe ihnen sehr oft ziemlich auf die Nerven.  
So muss es aber sein. 

Was meinen Sie?

Wie viele Israelis akzeptiere ich so schnell kein Nein. Ich könnte 
Ihnen sehr viele E-Mails zeigen, in denen meine deutschen 

אתה  גרמני&.  ע&  שנה   14 כבר  עובד  אתה  הורובי8,  מר 
נהנה?

בכל הרצינות, אני חושב שנועדנו זה לזה.

יכולי&  לא  של2  הגרמני&  והעמיתי&  המנהלי&  כ!,  א& 
לבקש עובד ועמית טוב יותר ממ2?

זה  ככה  אבל  העצבי6.  על  לה6  עולה  די  שאני  חושב  אני 
צרי! להיות.

למה אתה מתכוו!?

כמו הרבה ישראלי6, אני לא מקבל "לא" כל כ! מהר. אני 
יכול להראות ל! הרבה אימיילי6 שבה6 העמיתי6 הגרמני6 

Er pendelt zwischen Israel und Deutschland, 
kennt beide Unternehmenskulturen und  
weiß, was Berlin von Tel Aviv noch lernen 
kann: Guy Horowitz, Manager der Deutschen 
Telekom in Israel. 

הוא מחלק את זמנו בין ישראל לגרמניה, 
מכיר את תרבות היזמות בשתי המדינות 

ויודע מה ברלין יכולה עוד ללמוד מתל 
אביב: גיא הורוביץ, מנכ:ל "דויטשה 

טלקום" בישראל.

„Wir sind ein Gewinner-Team“                 "אנחנו צוות מנצח"
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Text Felix Rettberg   /   כתב פליקס רטברג

Die Fliege mit der Kamera                 הזבוב עם המצלמה

 Als Konrad Adenauer im Mai 1966 in Israel aus dem Flugzeug 
steigt, erwartet ihn am Rollfeld nicht nur Israels Außenminister 
Abba Eban. Da steht noch ein Mann. Einer, der wie Adenauer 
längst nicht mehr im Amt ist: David Ben-Gurion. Der erste 
Ministerpräsident des Staates Israel will den ersten Kanzler 
der Bundesrepublik Deutschland bei seinem ersten Besuch 
unbedingt begrüßen. Und die Gelegenheit nutzen, ihn noch 
einmal ausdrücklich einzuladen. Zu sich nach Hause, in den 
Kibbuz Sde Boker. Adenauer nimmt an. 

Für Micha Bar-Am bedeutete das: Auch er würde sich 
aufmachen in die Negev-Wüste. Denn: Festhalten, wenn etwas 
Historisches, etwas Einmaliges geschieht, und dabei den einen, 
den besonderen Moment erwischen ‒ das ist es, wofür er brennt.

Jahrzehnte hat der heute 84-Jährige in Israel als Fotograf für 
die legendäre amerikanische Fotoagentur „Magnum“ und die 
New York Times gearbeitet, wurde mit der Kamera zu einem 
der herausragenden Chronisten des Landes. Und war so auch 
immer wieder dabei, wenn deutsche Persönlichkeiten nach 

 כשקונרד אדנאואר ירד מהמטוס בישראל בשנת 1966, 
לא רק שר החו? הישראלי אבא אב4 חיכה לו על המסלול. 
עמד ש6 אד6 נוס:. אד6, שכמו אדנאואר עצמו כבר מזמ4 
פרש מתפקידו: דוד ב4 גוריו4. ראש הממשלה הראשו4 של 
מדינת ישראל חש צור! לבר! את הקנצלר הגרמני הראשו4 
כדי  ההזדמנות  את  לנצל  וג6  בישראל,  הראשו4  בביקורו 
שדה  לקיבו?  הביתה,  אליו  במפורש  אותו  ולהזמי4  לחזור 

בוקר. אדנאואר נענה להזמנה. 

עבור מיכה בר-ע6, פירוש הדבר היה שג6 הוא ייסע לנגב. 
שכ4, לתעד התרחשות היסטורית חד-פעמית, ולתפוס את 

אותו רגע ייחודי – זה הדלק שמניע אותו.

עבור  בישראל  שני6  עשרות  עבד   ,84 ב4  היו6  בר-ע6, 
יורק  וה"ניו  "מגנו6"  האגדית  האמריקאית  הצילו6  סוכנות 
הכרוניקאי6  לאחד  הפ!  שלו  המצלמה  ע6  ויחד  טיימס", 
הבולטי6 במדינה. הוא תמיד היה ש6 כשנציגי6 מגרמניה 
לבנות  כדי  השנייה,  העול6  מלחמת  לאחר  לישראל  הגיעו 
אמו4 ולקשור קשרי6 חדשי6, בי4 א6 היו אלה קנצלרי6 כמו 
קונרד אדנאואר ווילי ברנדט, או אמני6 כמו מרל4 דיטרי!. 

DIE FLIEGE MIT  
DER KAMERA

הזבוב עם המצלמה

Wenn Historisches geschah, war er dabei. 
Auch einige Etappen der deutsch-israelischen 

Annäherung hat Micha Bar-Am miterlebt. 
Ganz nah. Ein Blick in das Archiv des 

israelischen Magnum-Fotografen.

הוא נכח כמעט בכל אירוע היסטורי. מיכה בר-עם חווה גם 
כמה מהרגעים החשובים בהתקרבות בין ישראל וגרמניה. 

 מקרוב מאוד. הצצה לארכיון של הצלם הישראלי, 
חבר סוכנות הצילום מגנום. 

©
 Reli Avraham

i  
© באדיבות רלי אברהמי
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לוי  ישראל  ממשלת  וראש  ארהרד  לודוויג  גרמניה  שקנצלר  לפני  שני6 
אשכול החליטו רשמית על כינו4 היחסי6 הדיפלומטיי6 ב-12 במאי 1965, 
החלו מגעי6 בי4 קודמיה6 בתפקיד. על כוס מי? תפוזי6, במקו6 ניטרלי. 
כבר ב-14 במר? 1960 נפגשו אדנאואר וב4 גוריו4 באופ4 לא רשמי בקומה 
הסעירו  מהמפגש  התמונות  יורק.  בניו  אסטוריה  וולדור:  מלו4  של  ה-35 
את העול6. כאשר השניי6 תכננו להיפגש בישראל שש שני6 מאוחר יותר, 
זיהה בר-ע6 את שעת הכושר שלו לצל6 תמונות שייחרטו בזיכרו4 באותה 

המידה. והוא אכ4 ניצל אותה.

הצלמי6  בי4  להידחק  כלל  ניסה  לא  הוא   ,1966 במאי  ה-9  יו6,  באותו 
אדנאואר  של  הפני6  קבלת  על  יותר  טובה  תצפית  להשיג  כדי  האחרי6. 
בשדה בוקר, הוא העדי: לטפס על מגדל השמירה בקרבת הצרי: של ב4 
גוריו4, ולהמתי4. השאיפה של בר-ע6 הייתה שונה: "תמיד העדפתי להיות 
כמו זבוב על הקיר". כאשר שני האדוני6 הקשישי6 נעלמו לבסו: אל תו! 
הצרי: והעיתונאי6 האחרי6 פרשו להפסקה על הדשא, בר-ע6 זיהה את 
שעת הכושר שלו. הוא החליט לעקוב אחר שני המדינאי6. אול6 מכשול 
אהבה  לא  "היא  גוריו4.  ב4  של  אשתו  פולה,  בדרכו:  עמד  רציני,  די  נוס:, 
עיתונאי6 וצלמי6, ואפילו תיעבה אות6." פולה שמרה על הדלת. כאשר 
שני שומרי ראש החליפו אותה לבסו:, בר-ע6 ניסה את מזלו. "ה6 הכירו 

dem Ende des Zweiten Weltkrieges nach Israel reisten, um 
Vertrauen aufzubauen und neue Beziehungen zu knüpfen. 
Egal, ob es Kanzler oder Künstler waren, ob Konrad Adenauer 
und Willy Brandt oder Marlene Dietrich. 

Schon Jahre bevor der deutsche Bundeskanzler Ludwig Erhard 
und der israelische Ministerpräsident Levi Eshkol am 12. Mai 
1965 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen offiziell 
beschlossen, hatten ihre Vorgänger erste Kontakte zueinander 
geknüpft. Bei einem Glas Orangensaft, auf neutralem Boden. 
Im 35. Stock des Hotels Waldorf-Astoria in New York waren sich 
Ben-Gurion und Adenauer bereits am 14. März 1960 informell 
begegnet. Fotos von diesem Treffen gingen als Sensation um 
die Welt. Als sich die beiden nun sechs Jahre später in Israel 
wiedersehen wollten, sollte sich für Micha Bar-Am die Chance 
ergeben, Fotos zu schießen, die ebenso im Kopf bleiben. Er 
nutzte sie.

Unter die vielen anderen Fotografen drängelte er sich an 
diesem 9. Mai 1966 erst gar nicht. Für den besseren Blick auf 
den Empfang von Konrad Adenauer in Sde Boker war er lieber 
auf den Wachturm geklettert, nahe der Holzbaracke, in der 
Ben-Gurion wohnte. Und wartete ab. Bar-Ams Ehrgeiz war ein 
anderer: „Ich wollte immer lieber wie eine Fliege an der Wand 
sein.“ Als die beiden älteren Herren schließlich in der Baracke 
verschwanden, sich die Vertreter der Presse zur Pause auf einer 
Wiese ausstreckten, sah Bar-Am seine Chance gekommen. 

למעלה: 1966, מרלן דיטריך מחלקת 
חתימות ביד-ושם

למטה: 1966, בן גוריון הזמין את 
אדנאואר לחדר העבודה שלו בקיבוץ 

שדה בוקר. בר-עם הצליח להתגנב לשם. 

עמ' 21/20: 1977, ווילי ברנדט כבר 
לא מכהן כקנצלר גרמניה. הוא נואם 

בירושלים כנשיא האינטרנציונל 
הסוציאליסטי לרגל ועידת מפלגת 

העבודה הישראלית. 

Foto oben: 1966, Marlene Dietrich 
gibt in Yad Vashem Autogramme.

Foto unten: 1966, Adenauer 
lauscht Ben-Gurion in dessen 
Arbeitszimmer im Kibbuz Sde 
Boker. Bar-Am gelang es, sich  
dazu zu schleichen. 

Seiten 20/21: 1977, Willy Brandt 
ist nicht mehr deutscher 
Bundeskanzler. Beim Parteitag 
der israelischen Arbeiterpartei 
in Jerusalem hält er dafür als 
Präsident der Sozialistischen 
Internationale eine Rede.

עמ' 18/19: בן גוריון ואדנאואר 
 משוחחים בחדר האוכל בקיבוץ 

 שדה בוקר. 
החיילים מבחוץ נצמדים לחלונות.

 בעמ' זה למעלה:
1984, קנצלר גרמניה, הלמוט קוהל, נפגש 

עם ראש ממשלת ישראל, יצחק שמיר.

Seiten 18/19: 1966, Ben-Gurion 
und Adenauer unterhalten sich im 
Speisesaal des Kibbuz Sde Boker. 
Draußen drängen sich Soldaten 
ans Fenster.

Diese Seite oben:  
1984, Bundeskanzler Helmut Kohl 
trifft Israels Premierminister 
Yitzhak Shamir.
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ממש  שאהיה  לה6  וכשהבטחתי  אחרי6,  מאירועי6  אותי 
שקט ואצל6 ללא ַמְבֵזק ה6 נתנו לי לעבור". בר-ע6 עשה 
זאת שוב: הוא היה לזבוב. "היה לי מזל. אפילו כאשר ממש 

התקרבתי אליה6, ה6 לא הבחינו בי".

היו6 הוא כבר לא זוכר על מה בדיוק דיברו אדנאואר וב4 
דיבר,  גוריו4  שכשב4  יודע  רק  "אני  העבודה.  בחדר  גוריו4 
דרמטיות.  בתנועות  שלו  המילי6  את  הדגיש  תמיד  הוא 
לעומתו, אדנאואר היה רגוע יותר, ומדי פע6 חל: חיו! על 
פניו". כשתמה השיחה ה6 עברו לחדר האוכל הגדול, ופולה 
הגישה את מרק תפוחי האדמה שלה. ג6 כא4 השניי6 היו 
כל כ! שקועי6 בשיחת6, עד שלא הוטרדו כלל מהחיילי6 
ישבו  ה6  לחלו4.  דבוק  הא:  ע6  לצרי:  מחו?  שעמדו 
אדנאואר  כשקונרד  ותיקי6.  ידידי6  כמו  לזה,  זה  קרובי6 
לגרמניה.  מטוס  על  עלה  גוריו4  ב4  מכ4,  לאחר  שנה  נפטר 

הוא רצה להיות בי4 משתתפי ההלוויה.

דיטרי!  מרל4  ביקרה   ,1966 אדנאואר,  של  ביקורו  בשנת 
בביקורה  לכ4,  קוד6  שני6  שש  בישראל.  השנייה  בפע6 
הראשונה  לזמרת  הייתה  היא   ,1960 בשנת  הראשו4 
לבקשת  בישראל –  במה  מעל  בגרמנית  לשיר  שהורשתה 
הראשונה,  בפע6  אותה  כשליוויתי  ב-1966,  "כבר  הקהל. 
התייחסו אליה כמעט בכל מקו6 כמו לאורחת ממלכתית", 
הנחושה  התנגדותה  על  מאד  אותה  בר-ע6. "העריכו  נזכר 
חתימות.  ממנה  ביקשו  וש6  ביד  בביקורה  אפילו  לנאצי6. 
במיוחד האנשי6 שנמלטו מגרמניה התרגשו מאוד לשמוע 
כרטיס  להשיג  הצלחתי  לא  אופ4,  בכל  אני,  שוב.  אותה 

להופעה עבור אשתי."

ביוני 1973, שבע שני6 לאחר ביקורו של אדנאואר, ושמונה 
היה  וגרמניה,  ישראל  בי4  השגרירי6  חילופי  לאחר  שני6 
שביקר  הראשו4  המכה4  הגרמני  לקנצלר  ברנדט  ווילי 
בישראל. "בהחלט הייתה לו כריזמה", נזכר בר-ע6, "הדבר 
ג6  אלא  ההוא,  הראשו4  הממלכתי  בביקור  רק  לא  בלט 
האינטרנציונל  כנשיא  באר?  שוב  כשביקר  יותר,  מאוחר 

הסוציאליסטי".

טבע  ב-1973  הראשו4  בביקורו  אשר  ברנדט,  ווילי  זה  היה 
הדיפלומטיי6  היחסי6  את  להגדיר  שעמדה  האמירה  את 
נורמליי6  "יחסי6  הבאי6:  בעשורי6  לישראל  גרמניה  בי4 

בעלי אופי מיוחד".

Den beiden Staatsmännern wollte er hinterher. Ein Hürde 
hatte er aber noch, eine hohe: Pola, die Frau von Ben-Gurion. 
„Sie mochte Journalisten nicht. Und Fotografen verabscheute 
sie sogar.“ Sie wachte an der Tür. Als zwei Leibwächter sie 
schließlich ablösten, versuchte Bar-Am sein Glück. „Die beiden 
kannten mich von anderen Gelegenheiten. Und als ich ihnen 
versicherte, dass ich ganz leise sein und ohne Blitz fotografieren 
würde, ließen sie mich durch.“ Bar-Am hatte es wieder einmal 
geschafft: Er konnte eine Fliege sein. „Ich hatte Glück. Selbst als 
ich den beiden immer näher kam, bemerkten sie mich nicht.“

Über was Adenauer und Ben-Gurion in seinem Arbeitszimmer 
genau sprachen, erinnert er nicht mehr. „Ich weiß nur noch: 
Immer, wenn Ben-Gurion redete, unterstrich er seine Worte 
meist mit dramatischen Gesten. Adenauer hingegen war 
eher ruhig. Und hin und wieder huschte ein Lächeln über sein 
Gesicht.“ Nach ihrem Gespräch zogen die beiden weiter in den 
großen Speisesaal, Pola Ben-Gurion tischte ihre Kartoffelsuppe 
auf. Auch hier hörten sich die beiden Männer wieder so 
intensiv zu, dass die Soldaten, die draußen ihre Nasen am 
Fenster plattdrückten, sie gar nicht störten. Vertraut, nah 
saßen sie beieinander. Als Konrad Adenauer im Jahr darauf 
starb, stieg Ben-Gurion ins Flugzeug. Nach Deutschland. Bei 
der Beerdigung wollte er unten den Trauergästen sein. 

1966, im selben Jahr des Adenauer-Besuchs, reiste Marlene 
Dietrich bereits das zweite Mal nach Israel. Sechs Jahre zuvor, 
bei ihrem ersten Besuch 1960, war sie die erste Sängerin 
gewesen, die auf einer israelischen Bühne auf Deutsch singen 
durfte – auf Wunsch des Publikums. „Als ich sie 1966 zum  
ersten Mal begleitete, wurde sie überall fast schon wie ein 
Staatsgast behandelt“, erinnert sich Bar-Am. „Dass sie sich 
immer klar gegen die Nationalsozialisten gestellt hatte, wurde 
ihr hoch angerechnet. Selbst bei ihrem Besuch von Yad Vashem 
wollten manche von ihr Autogramme. Besonders den aus 
Deutschland Geflohenen bedeutete es viel, sie wieder hören 
zu können. Für meine Frau konnte ich damals jedenfalls keine 
Konzertkarte mehr bekommen.“ 

Im Juni 1973, sieben Jahre nach Adenauers Besuch und acht 
Jahre, nachdem Deutschland und Israel erste Botschafter 
entsandt hatten, besuchte mit Willy Brandt schließlich der erste 
amtierende Bundeskanzler Israel. „Er besaß wirklich Charisma“, 
erinnert sich Bar-Am, „das fiel mir nicht nur bei diesem ersten 
Staatsbesuch auf, sondern auch später, als er als Präsident der 
Sozialistischen Internationale erneut im Land war.“

Willy Brandt war es, der bei diesem ersten Besuch 1973 erstmals 
öffentlich den Anspruch formulierte, der das diplomatische 
Verhältnis von Deutschland und Israel in den folgenden 
Jahrzehnten bestimmen sollte: „normale Beziehungen mit 
dem Charakter der Besonderheit.“

■ Eine Zeitleiste über die Entwicklung der diplomatischen Beziehungen 
finden Sie auf der Internetseite zum Jubiläumsjahr:  
www.de50il.org

■ את ציר הזמן של התפתחות היחסים הדיפלומטיים בין ישראל 
 לגרמניה ניתן למצוא באתר האינטרנט של שנת היובל: 

www.de50il.org 

שנה של חגיגות

Konzerte, Ausstellungen, Theater- und Kunstprojekte. 
Festivals, Messen und Kongresse – das Jubiläumsjahr 

2015 steckt voller Veranstaltungen. Einige Höhepunkte 
des Programms stellen wir Ihnen auf den folgenden 

Seiten vor. Eine vollständige Übersicht finden Sie 
 auf der Internetseite zum Jubiläum.  

 קונצרטים, תערוכות, הצגות תיאטרון ומיזמי אמנות. 
פסטיבלים, ירידים וכנסים – שנת היובל 2015 מלאה באירועים. 
 בעמודים הבאים נציג בפניכם את עיקרי האירועים שבתכנית. 

את התכנית המעודכנת והמורחבת תוכלו למצוא באתר 
האינטרנט של שנת היובל. 

www.de50il.org

EIN JAHR ZUM FEIERN

Aus dem Film „Der Himmel über Berlin“, der 2015 wieder in Israel gezeigt wird. 
מתוך הסרט "מלאכים בשמי ברלין" שיוקרן שוב בישראל במהלך 2015.

©
 Road M

ovies Film
produktion

Die Fliege mit der Kamera                 הזבוב עם המצלמה
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Ein Jahr zum Feiern                 שנה של חגיגות

50/50/50 

Wöchentlich  

Im gesamten Jubiläumsjahr werden  
50 deutsche Filme von 50 verschiedenen 
Regisseuren aus den vergangenen 
50 Jahren gezeigt. Vertreten 
sind verschiedene Genres – vom 
psychologischen Drama, Science-
Fiction bis zu zeitgeschichtlichen 
Dokumentationen und Kinderfilmen. 
Die Auswahl soll den zeitlichen Kontext, 
in denen die Filme entstanden sind, 
reflektieren als auch eine Vielzahl von 
Regisseuren vorzustellen. Die Filme sind 
hebräisch untertitelt.

 50/50/50

פע! בשבוע

לאור! כל שנת היובל נציג סרטי6 גרמניי6, 
של 50 במאי6 גרמני6 שוני6, מ-50 השני6 
האחרונות. בתכנית יש ייצוג לסרטי6 מכל 

 הז'אנרי6: החל מהדרמה הפסיכולוגית,
דר! מדע בדיוני וכלה בסרטי תעודה 

עכשוויי6 וסרטי ילדי6. בחירת הסרטי6 
מבקשת לשק: את התקופות השונות שבה4 

כל אחד מה6 נוצר, ובו בזמ4 להציג מגוו4 
רחב ככל האפשר של במאי6. 

כל הסרטי6 מוקרני6 בתרגו6 לעברית.

© Road Movies Filmproduktion

Deutschland für Anfänger
11. Januar – 15. Februar  

und 1. März – 1. Mai   

Anhand der Buchstaben des deutschen 
Alphabets und interaktiver Elemente 
bietet die Ausstellung „Deutschland 
für Anfänger“ einen humorvollen und 
selbstkritischen Blick auf Deutschland. 
Zu sehen sind Erinnerungsstücke und 
Alltagsgegenstände zu verschiedenen 
Themen rund um Geschichte, Kultur 
und Politik der Bundesrepublik. 

גרמניה למתחילים
 11 בינואר – 15 בפברואר

1 במר2 – 1 במאי

התערוכה "גרמניה למתחילי6" עושה שימוש 
באותיות האל: בית הגרמני ובהיבטי6 

אינטראקטיביי6 על מנת לאפשר הצצה 
מלאה בביקורת עצמית והומור על גרמניה. 

התערוכה מציגה מזכרות וחפצי6 יומיומיי6 
בנושאי6 שוני6 סביב ההיסטוריה, התרבות 

והפוליטיקה של גרמניה.

© Goethe-Institut

Open House Tel Aviv
 

14. – 16. Mai  

In diesem Jahr wird das Programm des 
„Open House Tel Aviv“ besonders den 
Einfluss deutscher Architekten auf die 
Architektur Tel Avivs herausstellen 
– über das Bauhaus hinaus. Neben 
Ausstellungen soll es auch wieder 
Führungen durch die Stadt geben, rund 
150 Privathäuser sowie öffentliche 
Gebäude können besichtigt werden. 
Der Eintritt ist frei. Ein vollständiges 
Programm zeigt die Internetseite ab 
Anfang Mai: www.batim-il.org

בתים מבפנים תל אביב

16-14 במאי

השנה יציג האירוע "בתי6 מבפני6" את 
השפעת6 של אדריכלי6 גרמני6 על הבנייה 
בעיר תל אביב – לא רק בסגנו4 הבאוהאוס. 

לצד תערוכות, ג6 השנה ייערכו סיורי6 
בעיר, במסגרת6 נית4 יהיה לבקר בכ-150 
בתי6 פרטיי6 ומבני6 ציבוריי6. הכניסה 
חופשית. מידע נוס: יעלה בתחילת מאי 

www.batim-il.org :לאתר האינטרנט

© Amit Geron

Verschwindende Wand

8. – 13. Februar 

 Im Rahmen der Jerusalemer 
Buchmesse verschwindet eine 
Wand: Diese besteht aus mehr als 
5 000 Holzklötzen. Auf jedem steht 
ein Zitat von deutschsprachigen 
Philosophen, Politikern und Künstlern 
– auf Hebräisch, Deutsch und 
Arabisch. Besucher können die Klötze 
mitnehmen. So verschwindet die Wand 
nach und nach. Die Installation wird 
im Laufe des Jahres auch in weiteren 
Städten an öffentlichen Plätzen in 
Israel aufgebaut.   

The First Station, Jerusalem

הקיר הנעלם

13-8 בפברואר

קיר שמורכב מ-5,000 בלוקי6 מע? ייעל6 
ביריד הספרי6 בירושלי6. על כל אחד 

מהבלוקי6 מופיע ציטוט מפי פילוסו:, 
פוליטיקאי או אמ4 דובר גרמנית – בעברית, 

גרמנית וערבית. המבקרי6 מוזמני6 לקחת 
אית6 את הבלוקי6. כ!, לאט לאט, ייעל6 

הקיר. המיצג יופיע במהל! השנה במרחבי6 
ציבוריי6 בערי6 נוספות בישראל. 

© Goethe-Institut

Tel Aviv in Berlin

26. März – 21. Juni  

Deutsch-israelische 
Ausstellungskooperation: Zum ersten 
Mal werden 70 Kunstwerke des Tel 
Avivs Museums im Martin Gropius 
Bau in Berlin gezeigt. Ein Dialog 
zwischen moderner Kunst und Werken 
zeitgenössischen israelischer Künstler, 
die sich mit persönlichen, sozialen 
und politischen Themen befassen. 
Die Ausstellung zeigt unter anderem 
Werke von Marc Chagall, Pablo Picasso, 
Wassily Kandinsky.

 
 
Martin-Gropius-Bau, 
Niederkirchnerstr. 7, Berlin

תל אביב בברלין

26 במר2 – 21 ביוני

תערוכה בשיתו: פעולה ישראלי-גרמני: 
70 יצירות אמנות מאוס: מוזיאו4 תל אביב 

יוצגו לראשונה בבניי4 מרטי4 גרופיוס 
בברלי4. זהו דיאלוג בי4 אמנות מודרנית 

כללית ליצירות של אמני6 ישראלי6 
עכשוויי6 העוסקות בנושאי6 אישיי6, 

חברתיי6 ופוליטיי6. בי4 היתר יוצגו יצירות 
של מארק שאגאל, וסילי קנדינסקי ופבלו 

פיקאסו. 

© Guy Ben-Ner

Jugendkongress

5. – 11. Mai  

Jugendliche diskutieren die deutsch-
israelischen Beziehungen und die 
Bedeutung für ihre Generation. 
Zentrale Themen sind unter anderem 
Israels Lebenswelten und das 
Gedenken an den Holocaust. Durch 
Panels, Ausstellungen, Workshops, 
kulinarische und musikalische 
Programme sowie Entdeckungstouren 
tauschen sich die Teilnehmer über die 
bisherigen Jugendkontakte aus und 
wollen Impulse für die Zukunft geben.

קונגרס בני נוער

8-5 במאי

בני נוער ידונו במערכת היחסי6 בי4 
ישראל לגרמניה ומשמעותה עבור הדור 

הצעיר. בי4 הנושאי6 המרכזיי6 יהיו אורח 
החיי6 בישראל והנצחת השואה. פאנלי6, 

תערוכות, סדנאות, תכניות קולינריות 
ומוזיקליות וסיורי6 יעזרו למשתתפי6 

 לחלוק את חוויותיה6 מהקשרי6 שיצרו 
 עד כה ע6 בני נוער מהמדינה השנייה 

ולתת משוב עבור העתיד. 

© ConAct

 Weitere Events und Informationen 
למידע נוס9 ואירועי5 עדכניי5

Zunächst in Israel, danach  
(9.‒11.5.2015) in Berlin Tel Aviv

11.1. – 15.2. Sourasky 
Bibliothek,  
 Tel Aviv Universität 
1.3. – 1.5. The First Station,  
David Remez 4, Jerusalem

In den Cinematheken Tel Aviv, 
Jerusalem, Haifa, Sderot und 
Holon

11.1 – 15.2 הספרייה ע"ש סוראסקי 
 אוניברסיטת תל אביב

 1.3 – 1.5 מתח6 התחנה הראשונה, 
דוד רמז 4, ירושלי6

בסינמטקי6 בתל אביב, ירושלי6, חיפה, 
שדרות וחולו4

 בניי4 מרטי4 גרופיוס, ברלי4 
Niederkirchnerstr. 7, Berlin

 מתח6 התחנה הראשונה,
ירושלי6

 חלק ראשו4 בישראל
חלק שני (9-11.5.2015) בברלי4 תל אביב
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Mach Musik!

8. Juni – 10. Oktober

Der deutsche Pädagoge und Künstler 
Michael Bradke bringt Instrumente der 
besonderen Art nach Israel: Hergestellt 
aus Alltagsdingen und recycelten 
Materialien, manche riesengroß, 
sodass sie nur draußen aufgebaut 
werden können. Die Ausstellung soll 
Kreativität durch Kunst und Musik 
fördern. Einige Programmpunkte 
befassen sich mit dem Thema 
Ökologie. Kinder dürfen mit den 
Ausstellungsstücken musizieren. 

תעשה מוזיקה!

8 ביוני – 10 באוקטובר

איש החינו! והאמ4 הגרמני מיכאל ברדקה 
מביא לישראל כלי נגינה מיוחדי6: ה6 
מיוצרי6 מחפצי6 יומיומיי6 ומחומרי6 

ממוחזרי6. חלק6 כה גדולי6 עד שאפשר 
להרכיב6 רק בחלל פתוח. התערוכה 

מבקשת לקד6 יצירתיות באמצעות אמנות 
ומוזיקה. חלק מהיבטי התערוכה עוסקי6 

באקולוגיה. הילדי6 מוזמני6 להתנסות 
בנגינה בכלי6. 

© Michael Bradke

Ensemble Modern

15. und 18. Juni    

Eines der bekanntesten Ensembles für 
zeitgenössische Musik, das Ensemble 
Modern, war als Ganzes seit mehr 
als 25 Jahren nicht mehr in Israel. 
Im Jubiläumsjahr geben sie zwei 
Konzerte: am 15.6. präsentieren sie 
„Schwarz auf Weiß“des Komponisten 
Heiner Goebbels. Am 18.6. spielen 
sie gemeinsam mit jungen 
israelischen Musikern der „Jerusalem 
Academy of Music“ und anderen 
Ausbildungsstätten, an denen sie 
zuvor unterrichtet haben. 

אנסמבל מודרן

15 ו-18 ביוני

אחד מההרכבי6 הידועי6 בעול6 למוזיקה 
עכשווית, "אנסמבל מודר4", מופיע בישראל 
בהרכב מלא לראשונה מזה יותר מ-25 שנה. 

בשנת היובל ה6 יופיעו בשני קונצרטי6: 
ב-15.6 יופיעו חברי האנסמבל ע6 "שחור על 

גבי לב4" מאת המלחי4 היינר גבלס וב-18.6 
ינגנו יחד ע6 מוזיקאי6 ישראלי6 צעירי6 
מהאקדמיה למוזיקה בירושלי6 ומוסדות 

אחרי6 בה6 לימדו בעבר. 

© Anna Meuer

Made in Germany

28. Juni – 30. Oktober  

Die von den Wirtschaftsministern 
beider Länder eröffnete Ausstellung 
zeichnet die Markteinführungen 
deutscher Unternehmen in Israel 
sowie Aspekte wie Werbung oder 
Konsumverhalten nach. Fotos, 
Dokumente und Produkte sollen  
zum Erinnern, Anfassen und  
Probieren animieren. 
Außerdem veranstalten die 
Wirtschaftsministerien den  
Deutsch-Israelischen Innovationstag.

תוצרת גרמניה

28 ביוני – 30 באוקטובר

התערוכה, שתיפתח במעמד שרי הכלכלה 
של שתי המדינות, תתחקה אחר השקות 
של מוצרי חברות גרמניות בישראל ואחר 

היבטי6 כגו4 פרסו6 והתנהגות צרכנית. 
תמונות, מסמכי6 ומוצרי6 יעודדו את 
המבקרי6 להיזכר, למשש ולהתנסות. 

בנוס: יתקיי6 בחסות השרי6 יו6 היזמות 
הישראלי-גרמני. 

© Artik Design

Moves Without Borders

31. August – 3. September  

Im Rahmen des Projekts „Moves 
Without Borders“ kommt der 
ehemalige Pina Bausch Dramaturg 
und international anerkannte Tänzer 
Raimund Hoghe (Foto) nach Israel. 
Das Projekt soll eine neue Umgebung 
für den kritischen Diskurs über 
die Beziehung zwischen Körper, 
Gesellschaft und Politik schaffen. 
Zur Eröffnung des Diver Festivals für 
zeitgenössischen Tanz soll Hoghes 
Stück „L'Après-midi“ gezeigt werden. 

תנועות ללא גבולות

31 באוגוסט – 3 בספטמבר

במסגרת הפרויקט "תנועות ללא גבולות" 
יבקר בישראל ריימונד הוג (בתמונה), מי 

שהיה הדרמטורג של פינה באוש ורקד4 בעל 
ש6 עולמי בזכות עצמו. מטרת הפרויקט 

היא לאפשר מרחב לשיח ביקורתי על 
הקשר בי4 גו:, חברה ופוליטיקה. יצירת 

המחול של הוג, ,"L'Apres-midi" תפתח את 
פסטיבל צולל4 למחול עכשווי.   

© Jacqueline Chambord

Walter Benjamin
15. September 2015 –  

16. Januar 2016  

Das Tel Aviv Museum of Art 
zeigt Dokumente, Texte und 
Kunstgegenstände, die sich mit 
dem Denken des deutsch-jüdischen 
Philosophen Walter Benjamin  
(1892-1940) befassen.  
Die Ausstellung ist eine  
Kombination aus Archivmaterialien 
des Walter Benjamin Archivs der 
Akademie der Künste in Berlin, 
sowie zeitgenössischer lokaler  
und internationaler Kunst.

ולטר בנימין

15 בספטמבר 2015 – 16 בינואר 2016

מוזיאו4 תל אביב לאמנות מציג מסמכי6, 
טקסטי6 וחפצי אמנות העוסקי6 בהגותו 
של הפילוסו: היהודי-גרמני ולטר בנימי4 

(1940-1892). התערוכה משלבת חומר 
ארכיוני מארכיו4 ולטר בנימי4 של האקדמיה 
לאמנויות בברלי4 (UdK) ע6 אמנות מקומית 

ובינלאומית המשקפת את רוח התקופה. 

© AdK, Walter Benjamin Archiv

Zeitgenössische Kunst  
aus Deutschland

 17. Okober 2015 – Januar 2016   

Das Institut für Auslandsbeziehungen 
(ifa) zeigt rund 400 deutsche Werke aus 
den vergangenen sechs Jahrzehnten.  
Die Kuratoren Matthias Flügge und 
Matthias Winzen erarbeiteten aus dem 
Bestand zeitgenössischer Kunst des ifa 
einen Überblick, der die wichtigsten 
Entwicklungen in der Kunst in 
Deutschland nach 1949 nachzeichnet.

אמנות עכשווית מגרמניה 

17 באוקטובר 2015 – ינואר 2016

 (ifa) המכו4 ליחסי6 בינלאומיי6 בגרמניה
מציג כ-400 יצירות גרמניות מששת 

העשורי6 האחרוני6. היצירות שבחרו 
האוצרי6 מתיאס פליגה ומתיאס וינצ4 מתו! 
אוס: האמנות העכשווית של ifa מאפשרות 

מבט כללי על התפתחות האמנות בגרמניה 
לאחר 1949. 

© VG Bild-Kunst

 Weitere Events und Informationen 
למידע נוס9 ואירועי5 עדכניי5

Jerusalem (geplant) Ein Harod und Um el-Fachem
Bloomfield Science Museum, Museum 
Boulevard, Jerusalem

David Intercontinental 
Kongresszentrum, Tel Aviv

Suzanne Dellal Center,  
Yehieli Street 6, Tel Aviv

Tel Aviv Museum of Art, Shaul 
Hamelech Boulevard 27, Tel Aviv

Ein Jahr zum Feiern                 שנה של חגיגות

 מוזיאו4 המדע ע"ש בלומפילד
שדרות המוזיאוני6, ירושלי6

 מרכז הכנסי6, מלו4 דיוויד אינטרקונטיננטל
תל אביב

 מוזיאו4 תל אביב לאמנות
שד' שאול המל! 27, תל אביב

 מרכז סוז4 דלל
עי4 חרוד ואו6 אל פח6רח' יחיאלי 6, תל אביב האירועי6 מתוכנני6 להתקיי6 בירושלי6
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Text und Fotos Felix Rettberg   /   כתב וצילם פליקס רטברג

Für ein großes Konzert wird der 
israelische Geigenbauer Amnon 
Weinstein in diesem Jahr nach 
Deutschland fliegen. Im Gepäck: 
Violinen von Musikern, die im 
Holocaust ermordet wurden.  
Eine Reise mit gemischten Gefühlen.

בונה הכינורות הישראלי אמנון 
ויינשטיין יטוס השנה לגרמניה לרגל 

קונצרט גדול. באמתחתו: כינורות 
של מוזיקאים שנרצחו בשואה. מסע 

ברגשות מעורבים.

 Das Telefon klingelt. Amnon Weinstein, 75, muss erneut 
vertrösten. Terminprobleme. „Ich bin um die Zeit in Berlin“, 
erklärt er freundlich. Und kehrt schnell zurück an die Arbeit. Seit 
Wochen schon repariert der Geigenbauer in seiner Werkstatt 
in Tel Aviv 16 Violinen seiner Sammlung. In wenigen Tagen 
nimmt er sie mit auf die Reise. „Unglaublich“ sagt er immer 
wieder. „Dass dieses Konzert dort jetzt tatsächlich stattfindet.“

Nach Deutschland ist Weinstein zwar schon oft gereist. Nach 
Mainz, nach Worms, nach Dresden. Auch Berlin hat er bereits 
mehrmals besucht. Doch diese Reise, dieses große Konzert in 
der Berliner Philharmonie anlässlich des 70. Jahrestages der 
Befreiung von Auschwitz, das wird, vermutet er, wohl noch 
einmal ganz anders sein als alles zuvor. „Wenn ich dann im 
Saal sitze, und mir klar mache, dass diese Violinen jetzt in eben 
jener Stadt gespielt werden, wo die Nationalsozialisten den 
Mord auch an jenen Juden planten, denen diese Instrumente 
einst gehörten, wird das sehr emotional sein, mit Sicherheit.“ 
Amnon Weinstein spricht plötzlich leiser als zuvor.

Die Violine – für Weinstein steht dieses Instrument wie kein 
anderes für Kultur und Schicksal der Juden. „Kaum eine jüdische 
Familie in Deutschland und in Osteuropa hatte in den Jahren 
vor dem Holocaust nicht so ein Instrument im Haus. Und in 
jeder Generation konnte es mindestens einer spielen. Später 
benutzen die Nationalsozialisten in den Konzentrationslagern 
dann gerade diese Musiker, um die Gefangenen zu täuschen, 
sie durch den vertrauten Klang der Violine in scheinbare 
Sicherheit zu wiegen. Vor allem auf dem Weg zur Gaskammer.“

נאל?  שוב   ,75 ב4  ויינשטיי4,  אמנו4  מצלצל.  הטלפו4   
בתאריכי6  בברלי4  "אני  בלו"ז.  בעיות  מישהו.  לדחות 
בבית  לעבודתו.  מיד  ושב  בחביבות  מסביר  הוא  האלה", 
המלאכה שלו בתל אביב שוקד בונה הכינורות כבר שבועות 
רבי6 על תיקונ6 של 16 כינורות מהאוס: שלו. בעוד ימי6 
ספורי6 הוא ייקח אות6 אתו למסע. "לא ייאמ4", הוא חוזר 

ואומר, "שהקונצרט הזה באמת מתקיי6 ש6".

ויינשטיי4 אמנ6 ביקר בגרמניה לעיתי6 קרובות. הוא היה 
פעמי6  ביקר  הוא  בברלי4  ג6  ובדרזד4.  בוורמס  במיינ?, 
והקונצרט  הזו  שהנסיעה  משער  הוא  זאת,  ע6  רבות. 
שנה   70 לציו4  ברלי4,  של  הפילהרמונית  בתזמורת  הגדול 
לשחרור אושווי?, יהיו חוויה שונה לחלוטי4. "כאשר אשב 
ש6 באול6 ואזכיר לעצמי, שהכינורות האלה מנגני6 כעת 
באותה העיר שבה הנאצי6 תכננו את רציחת6 של בעליה6 
היהודי6, זה יהיה בוודאי מעמד מאד טעו4 רגשית". אמנו4 

ויינשטיי4 מדבר לפתע בקול שקט יותר.

את  מייצג  אשר  הנגינה  כלי  הוא  הכינור  ויינשטיי4,  בעיני 
"בימי6  ביותר.  הטובה  בצורה  היהודיי6  והגורל  התרבות 
שלפני השואה אפשר היה למצוא כלי נגינה כזה כמעט בכל 
בית יהודי בגרמניה ובמזרח אירופה. ובכל דור היה לפחות 
הנאצי6  יותר,  מאוחר  עליו.  לנג4  שידע  אחד  משפחה  ב4 
לרמות  כדי  המוזיקאי6  אות6  את  הריכוז  במחנות  ניצלו 
מדומי6  וביטחו4  אמו4  לחוש  לה6  ולגרו6  האסירי6,  את 

באמצעות הצליל המוכר. במיוחד בדר! לתאי הגזי6".

משפחתו  קרובי  רוב  את  ויינשטיי4  איבד  הוריו,  מלבד 
כ!",  על  אתנו  לשוחח  רצה  לא  פע6  א:  "אבי  בשואה. 

 Mit seinem Sohn Avshalom (links) arbeitet bereits die dritte Generationעם בנו אבשלום (משמאל), דור שלישי של בוני כינורות בבית המלאכה.
an Geigenbauern in der Werkstatt.

WEINSTEINS 
REISE

  המסע
של ויינשטיין

Weinsteins Reise                המסע של ויינשטיין



3233

„SIE WAREN JA  
NICHT DIE TÄTER“

 "לא הם ביצעו 
את הפשעים"

Thea

"Ich würde im Leben nicht nach Deutschland fahren – nicht 
ich und nicht meine Kinder. Mir scheint die Erde verbrannt  
zu sein. 

Aber nun mit den Handwerkern wieder deutsch zu sprechen, 
das war mir sehr angenehm. Sprache ist Sprache. Mit meinen 
Eltern habe ich doch auch deutsch gesprochen. Die kamen aus 
Österreich. Ich bin in Czernowitz in der Ukraine geboren. Aber 
zu Hause haben wir deutsch gesprochen. Erst später habe ich 
rumänisch und russisch gelernt. 

Mit Ulrike, eine der deutschen Helferinnen, unterhielt ich 
mich lange. Hier habe ich noch die Liste mit den Namen der 
Handwerker: Jochen war da, Siegfried, der Elektriker, der auch 
gestrichen hat, Uwe, Jana, Frieder. Sie kamen hier an und einer 
hat gesagt: ‚Du nimmst das Schlafzimmer, ich die Küche.’ Dann 
haben sie losgelegt. Für viel Geld hätte man nicht solche Leute 
bekommen, mit dieser Liebe zum Detail. Spezialisten höchster 
Klasse. Und sauber gemacht haben sie, ich weiß nicht wie, aber 
es blitzt alles. Und die Wände hier im Wohnzimmer haben sie 
mir in so einem schönen gelb gestrichen. 

Eine Gruppe deutscher Christen fliegt seit zehn Jahren 
mehrmals im Jahr nach Israel, um Bedürftigen und  
Überlebenden des Holocaust zu helfen. Sie dichten Fenster ab, 
verputzen Wände und streichen Decken für diejenigen, die es 
alleine nicht mehr können und kein Geld haben, Handwerker 
zu bezahlen. 193 000 Holocaustüberlebende leben in Israel, 
knapp ein Viertel davon in Armut. Trotz allem, was ihnen 
angetan wurde, öffnen sie heute den Deutschen ihre Türen: 
nicht nur für die Renovierungsarbeiten, manchmal auch zur 
Versöhnung. 

תיאה

האדמה ש6 חרוכה בעיניי."בחיי6 לא אסע לגרמניה – לא אני ולא הילדי6 שלי. 

המלאכה,  בעלי  ע6  בגרמנית  שוב  כעת  כשדיברתי  א! 
הרגשתי נעי6 מאד. שפה זו שפה. הרי ג6 ע6 הוריי דיברתי 
בצ'רנובי?  נולדתי  אני  מאוסטריה.  היו  ה6  בגרמנית. 
יותר  מאוחר  רק  גרמנית.  דיברנו  בבית  א!  שבאוקראינה, 

למדתי רומנית ורוסית.

שוחחתי  הגרמניות,  המתנדבות  אחת  אולריקה,  ע6 
רבות. יש לי פה עדיי4 את הרשימה ע6 השמות של בעלי 
ביצע  שג6  החשמלאי  זיגפריד,  כא4,  היה  יוכ4  המלאכה: 
עבודות צביעה, אובה, יאנה, פרידר. ה6 הגיעו לפה ואחד 
מה6 אמר: 'אתה תיקח את חדר השינה, אני את המטבח'. 
ואז ה6 התחילו לעבוד. ג6 תמורת כס: רב לא הייתי יכולה 
לקבל כאלה אנשי6, ע6 כזו אהבה לפרטי6, ממש מומחי6 
ממדרגה ראשונה. וה6 ג6 ניקו את הדירה. אני לא יודעת 
אי!, אבל הכל מבריק. ואת הקירות בסלו4 ה6 צבעו בצהוב 
כדי  כ!.  על  לשל6  יכולה  הייתי  לא  בחיי6  יפה.  כ!  כל 
להרגיש שתרמתי את חלקי, הגשתי לה6 אוכל: נקניקיות 
למשל. בבוקר ובצהריי6 ישבנו יחד מסביב לשולח4 האוכל.

לישראל,  גרמני&  נוצרי&  של  קבוצה  טסה  עשור  מזה 
נזקקי&.  שואה  לניצולי  לסייע  כדי  בשנה,  פעמי&  מספר 
תקרות,  וצובעי&  קירות  מסיידי&  חלונות,  אוטמי&  ה& 
עבור אלה שכבר אינ& מסוגלי& לעשות זאת בעצמ& ואי! 
חיי&  שואה  ניצולי   193,000 מקצוע.  לאנשי  כס;  לה& 
בישראל, כמעט רבע מה& עניי&. למרות כל העוול שנגר& 
דלתותיה&:  את  לגרמני&  פותחי&  ה&  היו&  בעבר,  לה& 

לעתי& לא רק לעבודות שיפו8, אלא ג& לפיוס. 

Protokolle Lissy Kaufmann Fotos Felix Rettberg   / תיעוד ליסי קאופמן  צילום פליקס רטברג

Außer seinen Eltern hat Weinstein selbst den Großteil seiner 
Verwandten im Holocaust verloren. „Mein Vater“, sagt er, 
„wollte mit uns nie darüber sprechen. Zu groß war der 
Schmerz.“ Und bis vor 25 Jahren war es auch für Weinstein 
noch zu früh. Das spürte er, als gegen Ende der 80er Jahre ein 
älterer Herr in die Geigen-Werkstatt kam, für seinen Enkel 
seine Violine restaurieren lassen wollte. Er selbst hatte seit 
Jahrzehnten nicht mehr darauf gespielt. Seitdem er Auschwitz 
überlebt hatte. „Im Inneren entdeckte ich Aschereste. Allein 
der Gedanke, dass es vielleicht Asche aus den Krematorien 
sein könnte, war so ein Schock, dass ich noch immer nicht 
mehr über diese Zeit wissen wollte.“

Doch dann kam ein junger Deutscher: Daniel Schmidt, ein 
Bogenbaumeister aus Dresden, der bei Weinstein für zwei 
Jahre in der Werkstatt arbeitete. Er wollte mehr über all die 
Instrumente wissen, die vor allem Weinsteins Vater, auch ein 
Geigenbauer, gesammelt hatte. „Als das ganze Ausmaß des 
Holocaust bekannt wurde, wollten viele Musiker in Israel ihre 
von Deutschen gebauten Instrumente sogar zerstören. Das 
konnte mein Vater nicht mitansehen und kaufte sie“, erklärt 
Weinstein. Das stetige Drängen von Schmidt, dass Weinstein 
ihm und anderen mehr über diese Violinen erzählt, brachte 
ihn schließlich dazu, auch mehr über den Holocaust wissen zu 
wollen. Und selbst Violinen zu sammeln: von Musikern, die im 
Holocaust getötet wurden.

„Wenn auf diesen Violinen heute gespielt wird, bekommen 
die Ermordeten eine Stimme zurück“, sagt Weinstein. „Das ist 
es auch, was mich bei Konzerten in Deutschland bewegt: Die 
grausame Vergangenheit wird nicht verdrängt. Die Menschen 
dort, sie wollen diesen Stimmen wirklich zuhören.“

הוא אומר. "הכאב היה גדול מדי". ואכ4, עד לפני 25 שנה 
היה זה מוקד6 מדי ג6 עבור ויינשטיי4 עצמו. הוא הרגיש 
מבוגר  אד6  הגיע  השמוני6  שנות  בשלהי  כאשר  זאת, 
נכדו.  עבור  שלו  הכינור  את  לשפ?  וביקש  המלאכה  לבית 
ששרד  מאז  שני6,  עשרות  מזה  עליו  ניג4  לא  עצמו  הוא 
רק  אפר.  של  שאריות  הכינור  בתו!  אושווי?. "גיליתי  את 
המחשבה על כ! שאולי מדובר באפר מהמשרפות גרמה לי 
להל6 כה חזק, עד שלא רציתי לשמוע שו6 דבר נוס: על 

התקופה ההיא".

א! אז הגיע אליו גרמני צעיר: דניאל שמידט, בונה קשתות 
בבית  ויינשטיי4  אצל  שנתיי6  שעבד  מדרזד4  מוסמ! 
המלאכה שלו. הוא רצה לדעת יותר על כל הכלי6, במיוחד 
על אלה שאס: אביו של ויינשטיי4, ג6 הוא בונה כינורות. 
רבי6  מוזיקאי6  השואה,  של  האסו4  ממדי  התגלו  "כאשר 
בישראל רצו אפילו להרוס את הכינורות שלה6, אשר נבנו 
על ידי גרמני6. אבי לא יכול היה לעמוד מנגד וקנה אות6", 
לו  לספר  בווינשטיי4  ודחק  המשי!  שמידט  מסביר.  הוא 
ולאחרי6 על הכינורות, מה שהצית בו לבסו: ג6 את הרצו4 
לדעת יותר על השואה ולאסו: כינורות בעצמו: כלי נגינה 

של מוזיקאי6 שנספו בשואה.

לנספי6  מחזירי6  האלה,  הכינורות  על  היו6  "כשמנגני6 
אותי  שמרגש  מה  ג6  "זה  ויינשטיי4.  אומר  קול6",  את 
האנשי6  מודחק.  לא  הנורא  העבר  בגרמניה:  בקונצרטי6 

ש6 באמת רוצי6 להקשיב לקולות האלה".

ויינשטיין עבד במשך שבועות כדי להכין את הכינורות לקונצרט 
התזמורת הפילהרמונית של ברלין.

Wochenlang hat Weinstein die Violinen für das Konzert in der Berliner 
Philharmonie präpariert.

Weinsteins Reise                המסע של ויינשטיין

■ Konzert der Berliner Philharmoniker mit den von 
Amnon Weinstein restaurierten Geigen: am 27. Januar in 
der Berliner Philharmonie.

■ קונצרט התזמורת הפילהרמונית של ברלין עם הכינורות שתיקן 
אמנון ויינשטיין: ב-27 בינואר בברלין. 
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הא6 מפריע לי שה6 גרמני6? לא. הרי לא ה6 רצחו. נהפו! 
הוא: ה6 עומדי6 לצדנו. מה שנורא בעיניי, זה שיש אנשי6 
אחרי  טוב,  יותר  מרוויחי6  שש6  בגלל  לגרמניה  שעוברי6 

כל הסבל שהגרמני6 גרמו לנו.

ממש  התחיל  הגטו  אזור  הצהוב.  הטלאי  את  ענדתי  אני 
מול הבית שלנו בצ'רנובי?. לא נתנו לנו לצאת יותר וגירשו 
לתו! הגטו את כל יהודי העיר. אחר כ! הגעתי ע6 משפחתי 
זו  זה.  את  אשכח  לא  לעול6  פודולסקי.  למוגילב  למחנה, 
הסיבה לכ! שאני א: פע6 לא רואה סרטי6 שמראי6 כיצד 

שלחו את היהודי6 למחנות. אני לא עומדת בזה".

בעמ' זה: לחבק אותם, לנחם אותם, לעזור להם: זה מה שרוצים 
נוצרים כמו יוכן (למעלה מצד שמאל) ורות (למטה מימין). תיאה, 

 ניצולת שואה, רשמה לעצמה את שמות העוזרים הגרמנים. 
בעמ' הבא: יוסף מראה את התמונה היחידה של אמו.

Ich hätte das ja nie bezahlen können. Dafür habe ich ihnen 
Essen serviert: Würstchen zum Beispiel. Früh und am Mittag 
haben wir gemeinsam hier am Esstisch gesessen. 

Ob es mich stört, dass sie Deutsche sind? Nein. Sie haben ja 
nicht gemordet. Im Gegenteil: Sie stehen auf unserer Seite. 
Schlimm finde ich, dass andere nach Deutschland gezogen 
sind, weil man dort mehr verdient. Nach allem, was man unter 
den Deutschen gelitten hat.

Ich habe den gelben Stern getragen. Vor unserem Haus in 
Czernowitz hat das Ghetto angefangen. Man hat uns nicht 
mehr rausgelassen, und die Juden der ganzen Stadt hat man 
ins Ghetto getrieben. Danach kamen ich und meine Familie ins 
Lager, nach Mogiljow Podolski. Das werde ich nie vergessen. 
Deshalb schaue ich niemals Filme, in denen gezeigt wird, wie 
man die Juden ins Lager geschickt hat. Das ertrage ich nicht.“ 

Diese Seite: In den Arm nehmen, trösten helfen, das wollen Christen wie 
Jochen (Foto oben) und Ruth (Foto unten rechts). Holocaustüberlebende 
Thea hat sich die Namen der deutschen Helfer aufgeschrieben.  
Nächste Seite: Joseph zeigt das Bild seiner Mutter. 

Joseph

"Seit sechs Jahren lebe ich in dieser Wohnung. Wenn es 
regnete, kam über dem Fenster Wasser durch. Alleine hätte 
ich das nicht reparieren können. Dann kamen die Handwerker 
aus Deutschland. Jetzt ist es hier wieder trocken. Sie haben 
schon gesagt, was sie als Nächstes vorhaben: die Wände 
streichen. Wir haben uns in den Pausen bei Kaffee und Kuchen 
unterhalten. Wenn mich jemand fragt, erzähle ich, wie das 
damals war. Vier Jahre war ich im Konzentrationslager. Was 
sie mir angetan haben, sieht man heute noch. 

An einem Abend fand ich neben einer Baracke im Lager eine 
rohe Kartoffel, hob sie auf. Plötzlich kam ein SS-Mann und 
sagte: ‚Du, Jude! Die Kartoffel gehört zu Deutschland, nicht zu 
euch.’ Sie haben mich in einen Bunker gebracht und auf ein 
Holzbett gelegt. Drei Soldaten hielten mich fest und zogen 
mir die Zehennägel raus. Bis heute sind sie nicht mehr richtig 
nachgewachsen. 

Man hat mich mal gefragt: Kannst du vergeben? Ich habe 
gesagt: Ja. Denen, die nach dem Krieg geboren sind. Denn 
sonst kann ich nicht leben. Irgendwie hatte ich immer 
Sehnsucht nach Deutschland. Ende der 50er Jahre bin ich 
zurück nach Frankfurt. Dort bin ich geboren und die ersten 
Jahre aufgewachsen. Die Adresse unserer Wohnung habe 
ich in Yad Vashem herausgefunden. Meine Schwester, die 
heute auch in Israel lebt, war dagegen. ‚Was willst du dort? 
Alle sind gestorben, du wirst nichts finden’, sagte sie. Meine 
Mutter und acht meiner zehn Geschwister sind in Auschwitz 
umgekommen. 

Zurück in unserer Straße in Frankfurt war nichts mehr wie 
früher. Auf dem Türschild an einem Haus stand ‚Schmidt’. Ich 
klingelte. Eine Frau öffnete, schaute mich an und sagte: ‚Du 
bist doch der Sohn von der Fanni.’ Sie brachte mir einen Stapel 
Bilder und sagte: ‚Den hat deine Mutter dagelassen, bevor sie 
abtransportiert wurde.’ Es ist das Einzige, was ich von ihr habe.“

יוסף

נכנסו דר! החלו4. לא הייתי יכול לתק4 את זה בעצמי. ואז "אני גר בדירה הזו מזה שש שני6. כשירד גש6, המי6 
הגיעו בעלי המלאכה מגרמניה, ועכשיו שוב יבש פה. ה6 
כבר הודיעו מה ה6 מתכנני6 לעשות בפע6 הבאה: לצבוע 

את הקירות.

שואלי6  א6  ודיברנו.  ועוגה  קפה  על  ישבנו  בהפסקות 
שני6  ארבע  הייתי  אז.  שהיה  מה  על  מספר  אני  אותי, 

במחנה ריכוז. את מה שעוללו לי אפשר לראות עד היו6. 
 

אחד  ליד  מבושל  לא  אדמה  תפוח  מצאתי  אחד  ערב 
הצריפי6 במחנה, והרמתי אותו. פתאו6 הופיע איש אס-
לא  לגרמניה,  שיי!  האדמה  תפוח  יהודי!  ואמר:'אתה,  אס 
ע?.  קרש  על  אותי  והשכיבו  לבונקר  אותי  לקחו  ה6  לכ6'. 
הציפורניי6  את  לי  ותלשו  אותי  החזיקו  חיילי6  שלושה 
מאצבעות הרגליי6. עד היו6 ה4 לא גדלו בחזרה כמו שצרי!.

פע6 שאלו אותי, א6 אני יכול לסלוח. אמרתי שכ4, לאלה 
שנולדו אחרי המלחמה. אחרת אני לא יכול לחיות. 

איכשהו תמיד התגעגעתי לגרמניה. בסו: שנות החמישי6 
חזרתי לפרנקפורט, ש6 נולדתי וגדלתי בשנותיי הראשונות. 
ביד וש6 גיליתי את הכתובת של הבית שלנו. אחותי, שג6 
היא חיה כיו6 בישראל, התנגדה לכ!. היא אמרה לי, 'מה 
יש ל! לחפש ש6? כול6 מתו, לא תמצא דבר'. אמי ושמונה 

מתו! עשרת אחיי ואחיותיי נספו באושווי?.

כששבתי לרחוב שלנו בפרנקפורט, גיליתי ששו6 דבר לא 
שלט  היה  הבתי6  אחד  של  הדלת  על  שהיה.  כפי  נשאר 
ע6 הש6 'שמידט'. צלצלתי. אישה אחת פתחה, הסתכלה 
'אתה הב4 של פאני'. היא הביאה לי ערימה  עליי ואמרה: 
של תמונות ואמרה: 'אימא של! השאירה את זה כא4 לפני 

שגירשו אותה'. זה הדבר היחיד שנשאר לי ממנה."

„Sie waren ja nicht die Täter”                 "לא הם ביצעו את הפשעים" „Sie waren ja nicht die Täter”                 "לא הם ביצעו את הפשעים"
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 Ruth und Jochen Peter

Sie kommen aus dem thüringischen 
Vogtland in der Mitte Deutschlands. 
Heute leiten sie das Programm „Hände 
zum Leben“ in Israel. Jochen erzählt, was sie vor 
drei Jahren dazu bewegt hat, Menschen wie den 
Holocaustüberlebenden Thea und Joseph zu helfen.

"Da war dieser Lampenschirm aus Menschenhaut. Es 
hieß, den habe sich ein SS-Offizier anfertigen lassen. Brutal 
und unmenschlich. Das erinnere ich von meinem ersten 
Besuch des Konzentrationslagers Buchenwald. Ende der 
60er Jahre war ich mit meiner Schulklasse dort. In meiner 
Familie wurde kaum über den Holocaust gesprochen. 
In der Schule haben die Lehrer nur vom ‚bösen Hitler‘ 
gesprochen und uns erzählt, dass viele der ehemaligen 
SS-Aktivisten heute in der Bundesrepublik leben. Wir in 
der guten DDR hingegen hätten damit nichts zu tun. 

Erst, als ich knapp 40 Jahre später zum ersten Mal in 
Israel war, habe ich wirklich verstanden, was die deutsche 
Geschichte mit dem heutigen Israel zu tun hat. Bei meinem 
ersten Besuch von Yad Vashem habe ich mich in eine 
Ecke verkrochen und geweint. Durch das Handwerker-
Programm bin ich das erste Mal Holocaustüberlebenden 
begegnet. Mich bewegt das jedes Mal: Wie unglaublich 
ist es, dass sie uns in ihre Häuser lassen? Trotz allem, was 
Deutsche dem jüdischen Volk angetan haben.

Israelische Organisationen helfen uns: Sie schauen, wer 
Hilfe braucht und fragen, ob es in Ordnung ist, wenn 
Deutsche die Wohnung renovieren. Für uns alle gilt: Wir 
kommen, um zu helfen. Wir wollen anpacken, wo es nötig 
ist. Anfangs sprechen wir nur über ganz praktische Dinge: 
Wann wir morgens mit der Arbeit anfangen sollen. Was 
wir zu Mittag essen. Mit der Zeit erzählen uns manche, 
was sie erlebt haben. Das sind für uns immer wieder 
unvorstellbare Geschichten.

Ruth und ich finden, dass wir nicht nur als Deutsche, 
sondern auch als Christen die Verantwortung haben, zu 
helfen und für die Menschen wie Thea und Joseph da 
zu sein. Was die Christen dem Volk der Israeliten in den 
vergangenen 2000 Jahren angetan haben! Wir haben 
viel in der Bibel gelesen und verstanden, dass wir den 
gleichen Gott haben. Wir wollen nicht missionieren. Aber 
wir finden, dass wir einen Auftrag haben: ‚Tröstet, tröstet 
mein Volk’, heißt es in Jesaja 40 Vers 1.“

רות ויוכן פטר

ה& מגיעי& מחבל פוגטלנד 
שבמדינת תורינגיה במרכז 

גרמניה. היו& ה& מנהלי 
התוכנית "ידיי& לחיי&" בישראל. יוכ! מספר 

מה הניע אות& לפני שלוש שני& לעזור 
לאנשי& כמו ניצולי השואה תיאה ויוס;. 

אס- שקצי4  ואמרו  אד6,  מעור  אהיל  ש6  ובלתי "היה  אכזרי  כ!  כל  דבר  במיוחד.  אותו  הזמי4  אס 
שלי  הראשו4  מהביקור  זוכר  שאני  מה  זה  אנושי. 
שנות  בסו:  ש6  הייתי  בוכנוואלד.  הריכוז  במחנה 
השישי6 ע6 הכיתה שלי. במשפחה שלי כמעט ולא 
דיברו על השואה. בבית הספר המורי6 דיברו רק על 
'היטלר הרשע', וסיפרו לנו שרבי6 מפעילי האס-אס 
לשעבר חיי6 היו6 בגרמניה המערבית. לעומת6, אנו 

בגרמניה המזרחית הטובה כלל לא קשורי6 לכ!. 

 40 כמעט  בישראל,  לראשונה  כשביקרתי  רק 
בי4  הקשר  את  לעומק  הבנתי  יותר,  מאוחר  שנה 
ההיסטוריה הגרמנית למדינת ישראל בהווה. בביקור 
ובכיתי.  בפינה  התכווצתי  וש6  ביד  שלי  הראשו4 
דר! תוכנית בעלי המלאכה פגשתי בפע6 הראשונה 
ניצולי שואה באופ4 אישי. זה מרגש אותי בכל פע6 
מחדש: הא6 זה לא דבר בלתי יאומ4, שה6 מכניסי6 
אותנו לבתי6 שלה6? למרות כל מה שגרמני6 עוללו 

לע6 היהודי. 

מי  בודקי6  ה6  לנו:  מסייעי6  ישראליי6  ארגוני6 
זקוק לעזרה ושואלי6 א6 זה בסדר שגרמני6 ישפצו 
לעזור,  כדי  באי6  אנו  אחד:  כלל  לנו  יש  הדירה.  את 
ומטפלי6 במה שמצרי! תיקו4. בהתחלה אנו מדברי6 
רק על דברי6 מעשיי6: באיזו שעה להתחיל לעבוד 
חלק  הזמ4,  ע6  צהריי6.  לארוחת  נאכל  מה  בבוקר, 
אלה  עבורנו,  שחוו.  מה  על  לנו  מספרי6  מהניצולי6 
תמיד סיפורי6 שכלל לא נית4 להעלות על הדעת.     

ג6  אלא  כגרמני6,  רק  שלא  מאמיני6  ואני  רות 
תיאה  כמו  לאנשי6  לעזור  אחריות  לנו  יש  כנוצרי6, 
עוללו  דברי6  אילו  בשביל6.  ש6  ולהיות  ויוס: 
האחרונות!  השני6  באלפיי6  ישראל  לע6  הנוצרי6 
קראנו רבות בתנ"! והבנו שיש לנו את אותו אלוהי6. 
איננו מיסיונרי6, א! אנו מאמיני6 שיש לנו משימה 
מ'  פרק  ישעיהו,  בספר  שכתוב  כפי  ויחידה,  אחת 

פסוק 1: 'נחמו נחמו עמי'". 

Einige deutsche Handwerker-Begriffe haben 
es ins Neuhebräische geschafft. Manche Worte 
wurden bereits im Jiddischen verwendet, 
andere haben die Jeckes, die Einwanderer aus 
Deutschland, mitgebracht.

מונחים רבים מאוצר המילים של בעלי המלאכה 
מצאו את דרכם מהגרמנית לעברית המודרנית. 
חלק מהמילים כבר היו בשימוש ביידיש, וחלקן 

עלו לארץ יחד עם היקים.

Spachtel und Dübel שפכטל ודיבל

Unterkante/Oberkante (im Hebräischen: Unterkant/Oberkant) 

Schleiflack  

Dübel (im Hebräischen: Dibel) 

Spachtel (im Hebräischen: sowohl das Werkzeug als auch die 
Tätigkeit und das Material, bestimmte Art von Innen- und 
Außenputz)  

Beiz  

Isolierband  

Unterputz (Armaturen, die unter dem Putz angebracht werden)  

Installateur (im Hebräischen: Installator)      

Beton  

Gummi  

Tapete (im Hebräischen: Tapet) 

Leiste (im Hebräischen: Leist) 

Nirosta (vom Deutschen: nichtrostender Stahl) 

Schalter

Schieber  

Spritz (eine Farbe, die beim Auftragen eine reliefartige  
Oberfläche erzeugt) 

Spritzer

Steckdose (im Hebräischen: sheka) 

Kabel  

Profil

אונטרקאנט ואוברקאנט

שלייפלק 

דיבל

 שפכטל

ביי?

איזולירבנד

אונטרפו?

אינסטלטור

בטו4

גומי

טפט

לייסט

נירוסטה

שאלטר

שיבר

 שפרי?

שפריצר

שטקר

כבל

פרופיל

■ Im Jubiläumsjahr 2015 renovieren über 100 deutsche Handwerker 
jeden Monat für jeweils zwei Wochen die Wohnungen von Holocaust-
Überlebenden. www.zum-leben.de

■ בשנת היובל 2015, במשך שבועיים בכל חודש, מעל 100 בעלי 
 מלאכה גרמנים ישפצו דירות של ניצולי שואה.

www.zum-leben.de
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טורניר  מארגנת  ה"שיקריה"  חייו,  על  סרט  צול6  מאז, 
הקרוי על שמו, והמועדו4 הכריז עליו כעל נשיא של כבוד. 
הספר "באייר4 מינכ4 והיהודי6 שלה" נבחר לספר הכדורגל 
של שנת 2011. אפילו בישראל יש לקבוצה מועדו4 אוהדי6 
במשחקי6,  לצפות  כדי  קבוע  באופ4  נפגשי6  שחבריו 
בצבעי  בצעיפי6  ועטופי6  הקבוצה  בחולצות  לבושי6 

אדו6-לב4.

על  הירש"  יוליוס  "פרס  את  ה"שיקריה"  קיבלה  ב-2014 
של  הנשכחי6  מהגיבורי6  אחד  היה  הירש  ג6  פעילותה. 
בנבחרת  הראשו4  השחק4  היה  הוא  הגרמני.  הכדורגל 
אחד,  במשחק  שערי6   4 שהבקיע  הגרמנית  הלאומית 
 .5:5 בתיקו  שהסתיי6  הולנד  נגד  במשחק   ,1912 בשנת 
שחק4  מחזיק  היו6  עד   .1943 בשנת  באושווי?  נרצח  הוא 
אחד  במשחק  שהובקעו  השערי6  מספר  של  בשיא  יהודי 
במשחק  ב-1912,  פוקס.  גוטפריד  גרמניה:  נבחרת  של 
נמלט  הוא  שערי6.   16 מתו!   10 הבקיע  הוא  רוסיה,  נגד 

מגרמניה בשנת 1937.  

מי שהשפיע אפילו יותר על התפתחות הכדורגל בגרמניה 
הגרמני.  הכדורגל  מאבות  אחד  שהינו  בנזימ4,  וולטר  היה 
ביניה6  מועדוני6,  מספר  הקי6  הוא   1889 משנת  החל 
ובאייר4 מינכ4,  פרנקפורט  לאיינטרכט  שקדמו  המועדוני6 
כעבור  הגרמנית.  הכדורגל  התאחדות  את  ייסד  וב-1900 
"קיקר".  הכדורגל  עיתו4  של  להקמתו  שות:  היה  שנה   20
עיר6  נירנברג,  בעיר  העיתו4  מערכת  יושבת   1925 מאז 
לאומי  חג  (יו6  הריי!"  של  המפלגה  ו"ימי  הגזע  חוקי  של 
שכלל עצרות תמיכה בנאצי6 ובהיטלר). בשנת 2012, ג6 
של  לזכרו  כבוד  חלקו  נירנברג  של  המושבעי6  האוהדי6 
ינו  שלה6:  המועדו4  של  ההיסטוריה  את  שעיצב  האיש 
קונראד, המאמ4 של נירנברג שגורש מגרמניה ב-1932. 80 
שנה לאחר מכ4 שיחק בשורותיה של הקבוצה אד6 שמייצג 
את העיד4 החדש: אלמוג כה4, ב4 23, שחק4 נבחרת ישראל.

geprägt. Und geriet dennoch in Vergessenheit. Die „Schickeria“, 
eine der Ultrafangruppen des FC Bayern München, hat seine 
Geschichte wiederentdeckt. Im Jahr 2009 brachten sie ihn mit 
einer Choreographie zum ersten Mal zurück ins Stadion. In 
jenem Jahr wäre er 125 Jahre alt geworden. 

Mittlerweile wurde sein Leben verfilmt. Die Schickeria 
richtet ein nach ihm benanntes Turnier aus. Er wurde zum 
Ehrenpräsidenten ernannt. Das Werk „Der FC Bayern und seine 
Juden“ wurde Fußballbuch des Jahres 2011. Und selbst in Israel 
hat der Verein heute einen eigenen Fanklub, dessen Mitglieder 
sich regelmäßig zu den Spielen treffen und in Trikots und mit 
rot-weißen Schals vor den Leinwänden mitfiebern.

Die „Schickeria“ wurde 2014 für ihre Aktion mit dem 
„Julius-Hirsch-Preis“ ausgezeichnet. Auch Hirsch war ein 
Vergessener des deutschen Fußballs. Er war der erste deutsche 
Nationalspieler, der vier Tore in einem Spiel schoss, 1912, 
beim 5:5 gegen die Niederlande. Er wurde 1943 in Auschwitz-
Birkenau ermordet. Auch den Rekord für die meisten Tore in 
einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft hält noch 
heute ein Spieler jüdischen Glaubens: Gottfried Fuchs. 1912, in 
einem Spiel gegen Russland, schoss er zehn von 16 Toren. Er 
floh 1937 aus Deutschland.

Noch größeren Einfluss auf die Entwicklung des Fußballs in 
Deutschland hatte Walther Bensemann. Er ist einer der Väter 
des deutschen Fußballs, gründete ab 1889 etliche Vereine mit, 
darunter die Vorgängerklubs von Eintracht Frankfurt und 
Bayern München, 1900 den DFB. Und 20 Jahre später die dazu 
passende Zeitschrift, den „Kicker“, Redaktionssitz seit 1925: 
Nürnberg. Die Stadt der Reichsparteitage und Rassegesetze. 
2012 erinnerten auch hier die Ultrafans an einen Mann, der die 
Geschichte ihres Vereins prägte. Jenö Konrad, Trainer des 1. FC 
Nürnberg, wurde 1932 vertrieben. 2012, im Jahr der Erinnerung, 
stand im Kader des „Clubs“ ein Mann, der für die neue Zeit 
steht: Almog Cohen, 23, Nationalspieler Israels.

 Die Welt des Fußballs, sonst laut und schnell, wird ruhig, 
friert ein. Es ist, als hätten Millionen Menschen vor den 
Fernsehern gleichzeitig dieselbe Taste gedrückt: Standbild.  
Auf der Tribüne hat sich ein Bild geformt. Das Portrait eines 
Mannes auf einem Transparent, das die Fans entrollt haben. 
Schwarz auf weiß. Darüber und darunter der Schriftzug: „Der 
FC Bayern und ich gehören nun einmal zusammen und sind 
untrennbar voneinander.“

Es ist der 19. Spieltag der Bundesliga im Jahr 2014. Und die 
Bayern-Fans erinnern an einen Vergessenen. An einen, der für 
eine verdrängte, dunkle Ära des deutschen Fußballs steht. Sein 
Name ist Kurt Landauer.

Er war der erste Architekt des heute vielleicht weltbesten 
Teams, des Rekordmeisters, FC Bayern München. Landauer 
war drei Mal Präsident – zwischen 1913 und 1951. Er formte 
den Klub, machte ihn international, engagierte ausländische 
Trainer, organisierte den Kauf des Vereinsgeländes an der 
Säbener Straße. Mit ihm begann der Aufstieg des FC Bayern. 
In seiner Amtszeit gewann der Klub die erste deutsche 
Meisterschaft, 1932. Mit dem Trainer Richard „Dombi“ Kohn 
und dem Nachwuchsleiter Otto Beer. Alle drei lebten für den 
Fußball – und für den FC Bayern München. Alle drei verloren 
ihre Posten. Alle drei wurden verfolgt. Weil sie Juden waren.

Kurt Landauer trat im Jahr 1933 zurück, zwei Monate nach der  
Machtergreifung der Nationalsozialisten. Während der 
Novemberpogrome wurde er verschleppt und im 
Konzentrationslager Dachau inhaftiert. Nach zwei Monaten 
kam er frei. 1939 floh er in die Schweiz. Vier seiner fünf 
Geschwister wurden ermordet. Und dennoch: Kurt Landauer 
kehrte 1947 nach München zurück. Und übernahm noch einmal 
das Präsidentenamt seines Vereins. Er hat die Klubgeschichte 

 עול6 הכדורגל, מהיר וקולני בדר! כלל, משתתק וקופא. 
כפתור  על  זמנית  בו  לחצו  טלוויזיה  צופי  מיליוני  כאילו 
ההשהיה. ביציע מתגבשת תמונה, דיוקנו של גבר על גבי 
ומתחת  מעל  לב4.  גבי  על  שחור  האוהדי6.  שפרסו  כרזה 
ואי  לזה  זה  שייכי6  ואני  מינכ4  "באייר4  הכיתוב:  מופיע 
אפשר להפריד בינינו". זהו המשחק ה-19 של הבונדסליגה 
ה6  נשכחות.  מזכירי6  באייר4  של  והאוהדי6  ב-2014, 
זוכרי6 את מי שמסמל עיד4 מודחק ואפל בכדורגל הגרמני. 

שמו הוא קורט לנדאואר.

הכדורגל  קבוצת  של  הראשו4  האדריכל  היה  לנדאואר 
האליפויות  שיאנית  בעול6,  הטובה  כנראה  היא  שהיו6 
באייר4 מינכ4. הוא כיה4 כנשיא שלוש פעמי6, בי4 השני6 
הפ!  המועדו4,  של  דמותו  את  עיצב  הוא  ו-1951.   1913
קניית  את  וארג4  זרי6  מאמני6  העסיק  לבינלאומי,  אותו 
של  לגדולה  עלייתה  סבנר.  ברחוב  המועדו4  של  המתח6 
זכתה  כהונתו,  בעת  ב-1932,  עמו.  החלה  מינכ4  באייר4 
ריכרד  המאמ4  ע6  גרמניה  באליפות  לראשונה  הקבוצה 
שלושת6  באר.  אוטו  הנוער  מחלקת  ומנהל  קוה4  "דומבי" 
חיו למע4 הכדורגל - ולמע4 באייר4 מינכ4. שלושת6 הודחו 
קורט  יהודי6.  שהיו  מכיוו4  נרדפו  ושלושת6  מתפקידיה6 
עליית  לאחר  חודשיי6   ,1933 בשנת  התפטר  לנדאואר 
במחנה  ונכלא  נעצר  הוא  הבדולח  בליל  לשלטו4.  הנאצי6 
הריכוז דכאו. הוא שוחרר כעבור חודשיי6, וב-1939 נמלט 
על  וא:  נרצחו.  ואחיותיו  אחיו  מחמשת  ארבעה  לשוויי?. 
פי כ4: בשנת 1947 קורט לנדאואר חזר למינכ4 ושוב קיבל 
על עצמו את תפקיד הנשיא של קבוצתו. הוא הטביע את 
חותמו על הקבוצה, א! למרות זאת נשכח ע6 הזמ4. סיפורו 
התגלה מחדש על ידי אחד ממועדוני האוהדי6 המושבעי6 
מונח  "האופנתיי6",  (בגרמנית:  יֶקִרָיה"  ה"ש=ִ הקבוצה,  של 
מינכ4  העיר  תושבי  את  לתאר  כדי  היתר  בי4  שמשמש 
לאחר   שנה   125  ,2009 בשנת  והמוקפדי6).  האמידי6 
לאצטדיו4  לראשונה  האוהדי6  אותו  החזירו  שנולד, 

באמצעות כוריאוגרפיה. 

Text David Binnig   /   כתב  דיויד ביניג

In Israel hat er sogar einen eigenen 
Fanklub: der FC Bayern München. Lange 

war kaum bekannt, dass einer der 
Präsidenten jüdisch war. Von den Nazis 
wurde Kurt Landauer verfolgt, seinem 

Verein blieb er dennoch treu. 2014 
würdigten Fans nun sein Lebenswerk.

 בישראל יש לה אפילו מועדון 
אוהדים משלה: באיירן מינכן. ובכל 

זאת, רק לאחרונה נודע ברבים שאחד 
מנשיאיה היה יהודי. קורט לנדאואר 
נרדף על ידי הנאצים, אך נותר נאמן 
לקבוצה שלו. בשנת 2014 האוהדים 

חלקו כבוד למפעל חייו.

אוהדים פורסים כרזה לזכרו של הנשיא היהודי של באיירן מינכן, 
קורט לנדאואר. 

Fans erinnern mit einem Transparent an den jüdischen Präsidenten des 
FC Bayern München, Kurt Landauer.  

 התגלה
מחדש

DER WIEDER- 
ENTDECKTE

©
 picture alliance

■ Den Dokumentarfilm  
„Kick it like Kurt“ zeigt  
die Cinemathek Jerusalem 
am 14. Mai 2015.

■ הסרט התיעודי "לבעוט כמו 
קורט" יוקרן בסינמטק ירושלים 

ב-14 במאי 2015. 
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Text Lissy Kaufmann   /   כתבה ליסי קאופמן

להיות גרמנייה בישראל: עבור 
בירטה ברודקורב מדובר לא רק 
בהתמודדות עם העבר הגרמני 
 והתעמקות בתרבות היהודית. 

זה אומר גם: לנסוע לגדה 
המערבית. כדי לרקוד.

Als Deutsche in Israel:  
Für Birte Brodkorb heißt  
das nicht nur, sich mit der 
deutschen Vergangenheit  
und der jüdischen Kultur  
zu beschäftigen. Sondern  
auch: in das Westjordanland
zu fahren. Zum Tanzen. 

 In roten Schuhen schreitet Bibi 
auf die Tanzfläche, das dunkelblonde 
Haar nach hinten geklemmt. Sie 
stellt sich rechts neben Musa 
(Namen aller Palästinenser von der 
Redaktion geändert), reicht ihm 
die Hand und ruft den Tänzern 
zu: „Wiederholen wir die Schritte 
von letzter Woche. Zwo, drei und 
Rockstep, step, step.“ Zum Rhythmus 
der Swing-Musik bewegt Bibi ihre 
Beine. Eines der Tanzpaare, das 
ihren Anweisungen folgt, sind 
Jamal und Dana. Er, ein 28-jähriger 
Palästinenser aus Bethlehem. Sie, eine 30-jährige Israelin aus Tel 
Aviv. Es ist noch früh an diesem Tanzabend. Die Paare müssen 
sich erst warmtanzen. Jamal beginnt mit dem falschen Fuß, 
Dana kommt aus dem Takt. Noch einmal von vorne.

Bibi, mit richtigem Namen Birte Brodkorb, 34 Jahre alt, 
unterrichtet Swingtanz in Beit Jalla, einem Ort nahe Bethlehem 
im Westjordanland. Hier, in dem von der israelischen Armee 
kontrollierten Gebiet C, dürfen sich sowohl Israelis als auch 
Palästinenser aufhalten. Sie macht das nebenbei, einmal in der 
Woche – eigentlich promoviert die Berliner Juristin in Tel Aviv. 
Hier wohnt sie seit eineinhalb Jahren zusammen mit ihrem 
israelischen Freund Ohad und Kater Sarkozy. „Tel Aviv ist mein 
Lebensmittelpunkt, hier habe ich meine Freunde, hier gehe 
ich abends aus“, sagt Bibi. Dienstagnachmittags packt sie ihre 
Tanzschuhe und ihren Reisepass 
ein, steigt in das Sammeltaxi nach 
Jerusalem und dort in den arabischen 
Bus Nummer 22 nach Beit Jalla.

Dort läuft sie die Straße hinunter 
bis zum Hosh Yasmin. In dem 
Restaurant dieser kleinen Ökofarm 
reichen sich einmal in der Woche 
Palästinenser wie Jamal, Musa 
und Elias und Israelis wie Dana, 
Ohad, oder Joanna die Hände und folgen Bibis Anweisungen. 
Rockstep, step, step. Bibi ist mit dem Tanzprojekt „Swing in 
Palestine“ ungewollt politische Aktivistin geworden. „Eigentlich 
wollten wir nur Swing ins Westjordanland bringen. Aber 
viele Palästinenser haben Angst, in der Area C auf Soldaten 
und Siedler zu treffen. Sie können ihren Freunden meist nicht 
erzählen, dass sie mit Israelis tanzen. Kontakt mit Israelis ist oft 
verpönt.“ Gleichzeitig meiden es viele Israelis, über die Grenze 
zu fahren und Palästinenser zu treffen.  

Wie für viele Deutsche bedeutete auch für Bibi der Aufenthalt 
in Israel irgendwann mehr als jüdische Kultur zu erleben, in 
Tel Aviv zu feiern und im Toten Meer zu baden. „Für mich war 
immer klar, dass ich nicht in ein Land gehe und dann dort alles 
großartig finde, sondern dass ich mich auch kritisch damit 
auseinandersetze – und das auch, wenn ich israelbegeistert 
bin“, sagt Bibi. 

 ביבי עולה לרחבת הריקודי6 בנעליי6 
לאחור.  מהודק  השטני  שיערה  אדומות, 
של  (שמותיה6  מוסא  ליד  נעמדת  היא 
המערכת),  ידי  על  שונו  הפלסטיני6  כל 
לעבר  וקוראת  היד  את  לו  מושיטה 
משבוע  הצעדי6  על  "נחזור  הרקדני6: 
סטפ,  ורוק-סטפ,  שלוש  שתיי6  שעבר. 
לקצב  רגליה  את  מניעה  ביבי  סטפ". 
שעוקב  הזוגות  אחד  הסווינג.  מוזיקת 
ג'מאל  הוא  ביבי  של  הוראותיה  אחר 
לח6  מבית   28 ב4  פלסטיני  הוא,  ודנה. 
ערב  אביב.  מתל  בת 30  ישראלית  והיא, 
הריקודי6 עוד בתחילתו, והזוגות צריכי6 
קצת להתחמ6. ג'מאל מתחיל ברגל הלא 

נכונה, דנה יוצאת מהקצב. עוד פע6 מהתחלה.

בירטה ברודקורב, או בקיצור ביבי, בת 34, מלמדת סווינג 
בבית ג'אלה, כפר באזור בית לח6 בגדה המערבית. הכפר 
ה4  מותר  ולכ4  ישראלית,  שבשליטה   C בשטח  נמצא 
לפלסטיני6 וה4 לישראלי6 לשהות ש6. עבורה זה עיסוק 
הברלינאית  הדי4  עורכת  למעשה,  בשבוע.  פע6  צדדי, 
כותבת עבודת דוקטורט בתל אביב. היא גרה ש6 מזה שנה 
וחצי ע6 החבר הישראלי אוהד והחתול סרקוזי. "תל אביב 
היא מרכז החיי6 שלי. כא4 החברי6 שלי, וכא4 אני מבלה 
היא  הצהריי6  אחר  שלישי  בימי  ביבי.  אומרת  בערבי6", 
מונית  על  עולה  שלה,  והדרכו4  הריקוד  נעלי  את  אורזת 
מספר 22  אוטובוס  ע6  ממשיכה  ומש6  לירושלי6  שירות 

לבית ג'אלה.

מש6 היא הולכת ברגל עד ל"חוש יסמי4". 
הקטנה  האורגנית  החווה  של  במסעדה 
פלסטיני6  בשבוע  פע6  נפגשי6  הזו 
וישראלי6  ואליאס,  מוסא  ג'מאל,  כמו 
ה6  ביד  יד  יוהנה.  או  אוהד  דנה,  כמו 
ביבי.  של  הוראותיה  פי  על  רוקדי6 
הריקוד  פרויקט  סטפ.  סטפ,  רוק-סטפ, 
"סווינג בפלסטי4" הפ! את ביבי לפעילה 
רצינו  רק  "בעצ6  כורחה.  בעל  פוליטית 
המערבית.  לגדה  הסווינג  את  להביא 
להיתקל  חוששי6  רבי6  פלסטיני6  אבל 

בחיילי6 ומתנחלי6 בשטח C. לרוב ה6 ג6 לא יכולי6 לספר 
לחבריה6 שה6 רוקדי6 ע6 ישראלי6. בדר! כלל, כל קשר 
ישראלי6  ג6  מידה,  באותה  לפסול".  נחשב  ישראלי6  ע6 

רבי6 נמנעי6 מחציית הגבול וממפגש ע6 פלסטיני6.

משמעות  אחרי6,  רבי6  גרמני6  עבור  ג6  כמו  ביבי,  עבור 
השהייה בישראל הפכה בשלב מסוי6 לחוויה הרבה יותר 
בתל  לבלות  היהודית,  לתרבות  להתוודע  מהרצו4  עמוקה 
לא  שאני  ברור  לי  היה  "תמיד  המלח.  בי6  ולרחו?  אביב 
בעיניי,  נפלא  ש6  יהיה  הכל  ואז  מסוימת  למדינה  אגיע 
למרות  ביקורתי,  באופ4  הדברי6  ע6  אתמודד  שג6  אלא 

ההתלהבות שלי מישראל", אומרת ביבי.

שלומדי6,  לא-יהודיי6  גרמני6  אלפי  מכמה  אחת  היא 
אליה  מושכת  ברלי4  רק  לא  בישראל.  וחיי6  עובדי6 
אביב,  תל  ובמיוחד  ישראל,  ג6  אלא  צעירי6,  ישראלי6 
גרמני6  כמו   – שביבי  קרה  כ!  גרמני6.  צעירי6  מושכת 

Tel Aviv ist ihr Zuhause. 
Hier promoviert sie.  

Hier geht sie mit Freunden 
aus. Dienstags aber 

schnappt sie die roten 
Tanzschuhe und den 

Reisepass und macht sich 
auf den Weg nach Beit Jalla.  

 תל אביב היא הבית שלה. כאן 
היא כותבת את עבודת הדוקטורט 

ומבלה עם חברים, אבל בימי שלישי 
היא אורזת את נעלי הריקוד האדומות 

והדרכון שלה ונוסעת לבית ג'אלה.

Die Grenzgängerin                 חוצה גבולות

    
ג  
בר
רט

ס 
יק
פל

ם  
לו
צי

Foto  Felix Rettberg



4243

Nach ihrem Referendariat zurück in Deutschland bekam sie 
das Angebot, neben ihrer Doktorarbeit am Israel Democracy 
Institut mitzuarbeiten und kehrte nach Israel zurück. Aus 
den ursprünglich geplanten vier Monaten sind zweieinhalb 
Jahre geworden – bis heute. Bibi hat Freunde in Israel und im 
Westjordanland. Sie zusammenzubringen – nervenaufreibend. 
„Beide wissen wenig voneinander und glauben, dass die 
Menschen auf der anderen Seite sie hassen. Mir haben 
Freunde aus Tel Aviv gesagt: ‚Was, du gehst nach Beit Jalla? Wo 
sie Steine werfen? Pass auf dich auf.‘ Gleichzeitig können sie 
nicht verstehen, dass Palästinenser unglaubliche Angst davor 
haben, nach Tel Aviv zu kommen. Elias zum Beispiel wollte 
immer als Italiener vorgestellt werden.“  

An diesem Abend ist die Stimmung auf der Tanzfläche nach 
einer halben Stunde locker. Dana und Jamal lachen. Doch Bibi 
möchte etwas erklären. Sie ruft laut: „Hört doch mal bitte 
alle kurz zu! Das ist unglaublich anstrengend, wenn ich so 
laut schreien muss.“ Die Tanzschüler müssen dringend noch 
ein paar Schritte lernen. In den kommenden Wochen sollen 
sie zur „Swing-For-Peace“-Party nach Tel Aviv fahren, wo 
fortgeschrittene israelische Tänzer auf sie warten.

„Ich bin nicht naiv. Frieden schaffen kann ich hiermit nicht. 
Aber ein bisschen kann man doch immer verändern – und sei 
es auch nur für eine kleine Gruppe.“ Sie klickt auf ihrem Laptop 
das nächste Lied an, wendet sich zu ihren Tänzern: „Zwo, drei 
und Rockstep, step, step.“ Jamal aus Bethlehem und Dana aus 
Tel Aviv reichen sich die Hand. Zwo, drei: Rockstep, step, step.

ביניה6  לקרב  הניסיו4  ובגדה.  בישראל  חברי6  יש  לביבי 
על  אחד  מאד  מעט  יודעי6  הצדדי6  "שני  עצבי6.  מורט 
אות6.  שונאי6  השני  בצד  שהאנשי6  ומאמיני6  השני, 
חברי6 מתל אביב אמרו לי: 'מה, את הולכת לבית ג'אלה? 
לא  ה6  זאת,  ע6  תיזהרי'.  אבני6?  זורקי6  שבו  למקו6 
מצליחי6 להבי4 שג6 פלסטיני6 מפחדי6 מאד להגיע לתל 
אביב. למשל אליאס, אחד הרקדני6, העדי: תמיד שיציגו 

אותו כאיטלקי".

בערב זה, האווירה על רחבת הריקודי6 משתחררת לאחר 
להסביר  רוצה  ביבי  אבל  צוחקי6.  וג'מאל  דנה  שעה.  חצי 
ממש  בבקשה!  רגע  "תקשיבו  קולה:  את  ומרימה  משהו, 
קשה לי לצעוק ככה". התלמידי6 חייבי6 ללמוד בדחיפות 
למסיבת  ייסעו  ה6  הקרובי6  בשבועות  צעדי6.  כמה  עוד 
רקדני6  לה6  מחכי6  ש6  אביב,  בתל  לשלו6"  "סווינג 

ישראלי6 מנוסי6. 

תמיד  אבל  השלו6.  את  אביא  לא  אני  נאיבית,  לא  "אני 
עבור  רק  הוא  השינוי  א6  אפילו  קצת,  לשנות  אפשר 
קבוצה קטנה". היא עוברת לשיר הבא במחשב הנייד ופונה 
סטפ".  סטפ,  ורוק-סטפ,  שלוש  "שתיי6  שלה:  לרקדני6 
ג'מאל מבית לח6 ודנה מתל אביב מושיטי6 ידיי6 זה לזו. 

שתיי6 שלוש: רוק-סטפ, סטפ, סטפ.

Sie ist eine von einigen tausenden nicht-jüdischen Deutschen, 
die in Israel studieren, arbeiten und leben. Denn nicht nur 
Berlin zieht junge Israelis an – umgekehrt tut das auch Israel, 
vor allem Tel Aviv. So fuhr Bibi – wie viele Deutsche – zunächst 
als Touristin auf die andere Seite der Sicherheitsmauer. „Mich 
haben mal zwei Freundinnen aus Deutschland mitgenommen. 
Wir haben uns Ramallah und Bethlehem angeschaut. Ich fand 
es spannend. Ich habe später an einem Sommerworkshop der 
palästinensischen Birzeit Universität teilgenommen und neue 
Freunde kennen gelernt.“ 

Je länger sie in Tel Aviv lebte, Hebräisch lernte (heute spricht 
sie fließend), an ihrer Doktorarbeit schrieb, mit ihrem Freund 
Ohad zusammenzog und anfangs nur mit Israelis Swing 
tanzte, desto mehr erfuhr sie gleichzeitig von den Menschen 
im Westjordanland. „Ich habe mich schon lange für den 
Nahostkonflikt interessiert.“ Allerdings kam sie zunächst nicht 
deswegen nach Israel. 2008 verbrachte sie drei Monate ihres 
Referendariats in einer Anwaltskanzlei in Israel und arbeitete 
bei einer Anwältin, die sich um die finanziellen Ansprüche von 
Holocaust-Überlebenden und Ghetto-Renten kümmerte. „Ich 
habe schon als Kind viel über den Holocaust gelesen, mich für 
das Thema interessiert. Im Westjordanland war ich damals 
kein einziges Mal. Ich wusste nicht mal, dass ich da hinfahren 
kann.“ Während ihres Referendariats lernte sie zum ersten 
Mal persönlich Holocaustüberlebende kennen, hörte ihre 
Geschichten. Damals stellte sich die Frage, ob sie in Tel Aviv offen 
sagen kann, dass sie Deutsche ist. Anfangs war sie vorsichtig, 
hat nicht laut im Café oder auf der Straße Deutsch gesprochen. 

משמאל: בירטה שוקדת על עבודת הדוקטורט במשפטים. ישראלים ופלסטינים רוקדים יחד סווינג בבית ג'אלה, ומתקרבים.  In Beit Jalla nähern sich Israels und Palästinenser beim Swingtanzen an.Birte arbeitet an ihrer Promotion in Jura. 

גדר  של  השני  לצד  כתיירת  תחילה  נסעה  אחרי6 –  רבי6 
ההפרדה. "נסעתי ע6 שתי חברות מגרמניה וביקרנו בבית 
לח6 ורמאללה. זה היה מרתק בעיניי. אחר כ! השתתפתי 
בקורס קי? של אוניברסיטת ביר-זית הפלסטינית והכרתי 

חברי6 חדשי6".

את  שיפרה  ביבי  אביב,  בתל  מגוריה  תקופת  במהל! 
שליטתה בשפה העברית (היו6 היא דוברת עברית באופ4 
שוט:), כתבה את עבודת הדוקטורט שלה, עברה לגור ע6 
ישראלי6.  ע6  רק  בהתחלה   – סווינג  ורקדה  אוהד  החבר 
האנשי6  על  שלה  הידע  את  העמיקה  ג6  היא  הזמ4,  ע6 
בגדה המערבית. "ההתעניינות שלי בסכסו! במזרח התיכו4 
שבגללה  הסיבה  זו  לא  אול6,  רב".  זמ4  לפני  התעוררה 
חלק  לעשות  החליטה  היא  בשנת 2008  לישראל.  הגיעה 
ועבדה  בישראל,  עו"ד  במשרד  שלה  ההתמחות  מתקופת 
ניצולי  של  הכספיות  בזכויות  שטיפלה  די4  עורכת  אצל 
שואה ובקצבאות לעובדי הגטו. "כבר כילדה קראתי המו4 
לא  עדיי4  תקופה  באותה  בנושא.  והתעניינתי  השואה  על 
ביקרתי בגדה. אפילו לא ידעתי שאני יכולה לנסוע לש6". 
שואה  ניצולי  לראשונה  הכירה  היא  ההתמחות,  במהל! 
עדיי4  היא  בזמנו,  סיפוריה6.  את  ושמעה  אישי  באופ4 
זהותה  על  חופשי  באופ4  אביב  בתל  להצהיר  א6  היססה 
כגרמנייה. בתחילה היא הייתה זהירה, ולא דיברה גרמנית 

בקול ר6 בבית קפה או ברחוב.

ביבי  ההתמחות,  את  וסיימה  לגרמניה  שחזרה  לאחר 
לצד  לדמוקרטיה,  הישראלי  במכו4  לעבוד  הצעה  קיבלה 
ארבעת  לישראל.  ושבה  שלה,  הדוקטורט  עבודת  כתיבת 
היו6.  עד   – וחצי  לשנתיי6  הפכו  המתוכנני6  החודשי6 
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Zubereitung: Den Rotwein mit Aceto balsamico, 
Lorbeerblättern, Gewürznelken, Zimt und Piment-
körnern kurz aufkochen lassen. Anschließend vom 
Herd nehmen und auskühlen lassen. Das Fleisch 
in eine Schüssel legen und die Marinade darüber 
gießen. So viel Wasser angießen, dass das Fleisch 
bedeckt ist. Zugedeckt an einem kühlen Ort 2–4 Tage 
ziehen lassen. Das Fleisch täglich ein- bis zweimal 
wenden.

3 Esslöffel Olivenöl in einem Bräter erhitzen. Das 
Fleisch aus der Marinade nehmen, sorgfältig trocken 
tupfen und rundum scharf anbraten. Das Fleisch 
aus dem Bräter nehmen. Das restliche Öl in den 
Bräter geben und die Zwiebeln einige Minuten glasig 
anschwitzen. Das Fleisch wieder hineinlegen und die 
Marinade durch ein Sieb angießen. Den Orangensaft 
hinzufügen, aufkochen lassen und zugedeckt  
2–2 ½ Stunden bei leichter Hitze köcheln lassen. Das 
Fleisch in dieser Zeit zwei- bis dreimal wenden. Für 
die letzte halbe Stunde die Früchte dazugeben. Den 
Braten herausnehmen und in Scheiben schneiden. 
Die Sauce mit Dattelsirup sowie Salz und Pfeffer 
süßsauer abschmecken. 

Wer die Sauce lieber kompakter mag, kann sie mit 
Saucenbinder etwas eindicken. Die Sauce vor dem 
Anrichten nochmals kurz aufkochen lassen und den 
Braten zurück in die Sauce legen.

Anrichten: Traditionell isst man Rheinischen Sauer-
braten mit Klößen oder Salzkartoffeln. Zu Tom Franz‘ 
Israelisch-Rheinischem Sauerbraten passt auch gut  
Pilaw. Den Braten in Scheiben schneiden. Die 
Fleischscheiben auf den Teller geben und mit der 
Sauce überziehen. 

"סאוארברט!" הוא צלי גרמני קלאסי וחגיגי ששמור לאירועי& 
מיוחדי&. הבשר מושרה במש2 מספר ימי& במרינדה במקרר, 
בגרמניה  אזור  בכל  ועסיסיות.  רכות  לו  שמקנה  פעולה 
מגיע  אני  שממנו  ובאזור  מעט,  שונה  באופ!  אותו  מכיני& 
נהוג להוסי; צימוקי& ותפוחי&. אני אוהב להכי! את המנה 
הקלאסית ע& ניחוח ישראלי ולהוסי; לתפוחי& ולצימוקי& 
לאור  שיצא  שלי,  בספר  מופיע  המתכו!  יבשי&.  פירות  עוד 

לאחרונה בגרמניה - "זהו טעמה של ישראל".

האדו6,  היי4  את  לרתיחה  מביאי6  בסיר,  ההכנה:   אופ! 
והפלפל  הקינמו4  הציפור4,  הדפנה,  עלי  הבלסמי,  החומ? 
האנגלי. מורידי6 מהאש ומצנני6 לחלוטי4. מעבירי6 את נתח 
מוסיפי6  המרינדה.  את  מעליו  ושופכי6  מתאי6  לכלי  הבשר 
מספיק מי6 כדי לכסות את הבשר. מכסי6 ומעבירי6 לקירור 
במקרר למש! יומיי6 עד ארבעה ימי6. פע6 עד פעמיי6 ביו6 

הופכי6 את הבשר.

הבשר  את  מוציאי6  צלייה.  בסיר  זית  שמ4  כפות   3 מחממי6 
היטב  הנתח  את  משחימי6  היטב.  אותו  ומייבשי6  מהמרינדה 
יתרת  את  מוסיפי6  מהסיר.  הבשר  את  מוציאי6  צדדיו.  מכל 
השמ4 לסיר הצלייה ומטגני6 את הבצל במש! מספר דקות, עד 
שהוא הופ! לשקו:. מחזירי6 את הבשר לסיר, ויוצקי6 מעליו 
התפוזי6,  מי?  את  מוסיפי6  מסננת.  דר!  המרינדה  נוזלי  את 
עד  כשעתיי6  במש!  להתבשל  לו  ונותני6  מכסי6  מרתיחי6, 
את  הופכי6  הבישול  במהל!  נמוכה.  להבה  על  וחצי  שעתיי6 
הבשר פעמיי6 עד שלוש פעמי6. בחצי שעה האחרונה מוסיפי6 
את הפירות. מוציאי6 את הצלי ופורסי6 לפרוסות. מתבלי6 את 

הרוטב ע6 סילא4, מלח ופלפל, להשגת טע6 חמו?-מתוק.

קמח  בעזרת  אותו  לעבות  יכול  יותר,  סמי!  רוטב  שאוהב  מי 
לרתיחה  הרוטב  את  שוב  מביאי6  ההגשה  לפני  קורנפלור.  או 

ומניחי6 את הצלי ברוטב.

הגשה: בגרסה המסורתית נהוג להגיש את צלי ה"סאוארברט4" 
של  הצלי  לגרסת  מבושלי6.  אדמה  תפוחי  או  כופתאות  ע6 
תו6 פרנ? מתאי6 ג6 תבשיל אורז פילא:. פורסי6 את הצלי, 

מניחי6 את פרוסות הבשר על צלחת ומוזגי6 רוטב מעל.

Deutschland und Israel sind sich in den vergangenen Jahren 
auch kulinarisch nähergekommen. Dafür steht Tom Franz: Der 
gebürtige Kölner wanderte nach Israel aus, konvertierte zum 
Judentum. Er gewann vor zwei Jahren bei der TV-Kochshow 
„Masterchef“ und brachte schließlich sein Kochbuch heraus: 
„So schmeckt Israel“. Er ist ein kulinarischer Botschafter für 
beide Länder. Von seiner Mutter hat Franz gelernt, wie man 
einen Rheinischen Sauerbraten zubereitet. Wie er ihm eine 
israelische Note gegeben hat, verrät er hier.

בי!  קולינרית  התקרבות  ג&  חלה  האחרונות  בשני& 
גרמניה וישראל. תו& פרנ8 מהווה סמל בנושא זה: תו&, 
יליד העיר קל!, עלה לאר8, התגייר, זכה לפני כשנתיי& 
ספר  הוציא  ולבסו;  ש;",  "מאסטר  הטלוויזיה  בתכנית 
טעמה  "זהו   – ”So schmeckt Israel„ משלו:  בישול 
שתי  עבור  קולינרי  כשגריר  משמש  תו&  ישראל".  של 
גרמני  "סאוארברט!"  צלי  להכנת  המתכו!  את  המדינות. 
למד תו& פרנ8 מאמו. כא! הוא יגלה לנו אי2 הצליח לתת 

לתבשיל ניחוח ישראלי.

200 ml Rotwein
200 ml Aceto balsamico
2 Lorbeerblätter
4 Gewürznelken
¼ TL Zimtpulver
4 Pimentkörner
1,5 kg falsches  
Rinderfilet
5 EL Olivenöl
3 mittelgroße Zwiebeln, 
geschält und in Ringe 
geschnitten
400 ml Orangensaft

2 Äpfel, geschält, 
entkernt und in Würfel 
geschnitten
4 EL Dattelsirup oder 
Honig 
Salz und schwarzer 
Pfeffer aus der Mühle  
100 g getrocknete 
Pflaumen, entkernt
100 g getrocknete Feigen
100 g getrocknete 
Aprikosen
100 g Rosinen

DA BRÄT SICH WAS 
ZUSAMMEN

משהו מתבשל פה

Israelisch-Rheinischer Sauerbraten  
(Für 6‒8 Portionen)

 סאוארברטן ברוטב חמוץ מתוק עם פירות יבשים 
(מתכון ל-6-8 סועדים)

200 מ"ל יי4 אדו6
200 מ"ל חומ? בלסמי

2 עלי דפנה
4 מסמרי ציפור4

¼ כפית קינמו4 טחו4
4 גרגרי פלפל אנגלי

 ½1 קילו נתח בשר לצלי 
  (וייסבראט4, כת: 

או פילה מדומה) 
5 כפות שמ4 זית

3 בצלי6 בינוניי6 מקולפי6, 
פרוסי6 לטבעות

400 מ"ל מי? תפוזי6
 תערובת פירות יבשי6: 

100 גר' שזיפי6, 100 גר' 
תאני6, 100 גר' משמשי6, 

100 גר' צימוקי6
2 תפוחי ע? מקולפי6, 

מגולעני6 וחתוכי6 לקוביות
4 כפות סילא4

מלח ופלפל טחוני6 טרי

Da brät sich was zusammen                 משהו מתבשל פה
©

 D
an Perez / AT Verlag
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 Weißwürste für die einen, Haxn oder Schweinsbraten mit 
Knödel für die anderen – zur Maß Bier darf es für die Münchner 
im Hofbräuhaus gern etwas Deftiges sein. Keine drei Kilometer 
entfernt serviert Ben Malenboym, was traditionell für ihn auf 
den Tisch gehört: Falafel, Salate, Lamm, Huhn, Kalb und Fisch. 
Und natürlich das absolute Muss: Hummus. Mit seiner „Eclipse 
Grillbar“ im Münchner Stadtteil Maxvorstadt hat sich der 
37-jährige Israeli vor drei Jahren den Traum vom eigenen Lokal 
erfüllt: „Ich liebe es zu kochen, schon immer.“ 

Nach Israel waren seine Eltern mit ihm einst aus Weißrussland 
eingewandert, als er noch ein Kind war. Wenn er erzählt, 
mixt er Deutsch, Englisch und Hebräisch. Vor zehn Jahren 
zog Malenboym wieder um, nach München: „Ich war damals 
eigentlich auf dem Weg nach Australien, hatte vorher einen 
Sommer lang in der Schweiz als 
Hotelkoch für orthodoxe Juden 
gearbeitet. In München wollte 
ich nur kurz israelische Freunde 
besuchen.“ Es gefiel ihm, er 
blieb. Neue Gäste seiner Grillbar 
ermuntert er bis heute, dass man 
Gabel oder Löffel zum Essen auch 
ruhig mal weglassen kann: „Für 
Hummus ist ein Stück Pita doch 
das beste Besteck. So kann jeder 
Bayer ganz einfach anfangen, mal 
ein bisschen israelisch zu sein.“

Eines ist ihm auch fern der alten 
Heimat wichtig: Er kocht koscher, 
aber ohne Aufsicht der Rabbanut. 
„Anfangs habe ich wie in Israel 
gekocht, mit vielen starken Gewürzen“, erzählt er, „für die 
Münchner war das aber ein bisschen zu viel.“ Knoblauch, Zatar, 
Paprika und Kreuzkümmel setzt er nun in geringerer Dosis ein. 
Ganz weglassen kommt für ihn nicht in Frage. „Israelische 
Küche soll es bleiben. Sonst würden mir ja die vielen Israelis in 
meinem Lokal aufs Dach steigen.“

Wie in München ist mediterranes Essen in ganz Deutschland 
heute nicht mehr wegzudenken. Mit Pizza, Gyros und Döner 
brachten die sogenannten Gastarbeiter, die in den siebziger 
Jahren auf Anwerbung der deutschen Wirtschaft ins Land 
kamen, ein Stück Heimat mit. Viele von ihnen blieben, 
eröffneten später Restaurants und Imbisse. So haben die 
Deutschen nun längst ihren Lieblingsitaliener, -griechen oder 
-türken gleich um die Ecke. Mit den israelischen Restaurants 
ist es außerhalb Berlins aber noch nicht ganz so weit. 

Doch Köche wie Ele Bernstein sind dabei, das zu ändern. Als 
der heute 67-Jährige vor 40 Jahren nach Frankfurt zog, fing 
auch er noch als Pizzabäcker an. Gebürtig aus Ramat Gan, 
kam er damals nach Deutschland, weil ihm, wie er sagt, „die 
Ordnung der Jeckes“ so gefallen habe. In einer Hotelküche in 
Tel Aviv hatte er zuvor neben Holländern auch mit Deutschen 
zusammengearbeitet.

HUMMUS 
GERMANI

חומוס
גרמני

Für viele Israelis in Berlin ist es das 
beste Mittel gegen akutes Heimweh: 
ein Teller Hummus. Längst hat die 
israelische Küche dort ihren festen  
Platz. Doch auch in anderen deutschen  
Städten bringen israelische Köche 
Falafel, Kebab und Shakshuka auf  
den Tisch. Eines mussten sie lernen: 
Vorsicht beim Würzen! 

בעיני ישראלים רבים אשר חיים בברלין, 
התרופה הטובה ביותר לגעגועים הקשים 

הביתה היא צלחת חומוס. המטבח 
הישראלי הבטיח לעצמו מקום משלו 

בבירה הגרמנית כבר לפני זמן רב, אך גם 
בערים אחרות בגרמניה שפים ישראלים 

מגישים פלאפל, קבב ושקשוקה. דבר אחד 
הם נאלצו ללמוד: להיזהר בתיבול!

 האחד מעדי: נקניקיות לבנות, והאחר יר! או צלי חזיר 
מאכלי6  לאכול  אוהבי6  מינכ4  תושבי   – כופתאות  ע6 
עסיסיי6 לצד כוס הבירה הענקית שלה6 ב"הופברויהאוס" 
של  במרחק  בעיר).  המפורסמת  הבירה  ומבשלת  (מסעדה 
את  מלנבוי6  ב4  מגיש  מש6,  קילומטרי6  משלושה  פחות 
מה שעל פי המסורת שלו חייב להופיע על שולח4 האוכל: 
המאכל  וכמוב4  ודגי6.  בקר  עו:,  כבש,  סלטי6,  פלאפל, 
ברובע  בר"  גריל  ה"אקליפס  חומוס.  האולטימטיבי: 
עבור  חלו6  הגשמת  מהווה  מינכ4  במרכז  מקספורשטאדט 
הישראלי ב4 ה-37: "אני פשוט אוהב לבשל, תמיד אהבתי".

הוא עלה לאר? ע6 הוריו מבלארוס כשהיה ילד. הוא מדבר 
בשפה ייחודית - ערבוב של גרמנית, אנגלית ועברית. לפני 
למינכ4:  הפע6  חדש,  למקו6  עבר  שוב  הוא  שני6  עשר 
"הייתי אז בעצ6 בדר! לאוסטרליה, ובקי? לפני כ4 עבדתי 

כש:  בשוויי?,  חודשי6  כמה 
חרדי6.  ליהודי6  מלו4  בבית 
במינכ4 רק עברתי כדי לבקר 
העיר  ישראלי6".  חברי6 
מצאה ח4 בעיניו והוא נשאר. 
עד היו6 הוא מעודד אורחי6 
חדשי6 במסעדה שלו לוותר 
כ::  או  מזלג  על  פע6  מדי 
הסכו"6  היא  פיתה  "חתיכת 
ככה  לחומוס.  ביותר  הטוב 
להתחיל  יכול  בווארי  כל 

להיות קצת ישראלי". 

דבר אחד חשוב לו ג6 כשהוא 
הישנה:  מהמולדת  רחוק 
ללא  א!  כשר,  שלו  המטבח 
"בהתחלה  הרבנות.  השגחת 
ע6  בישראל,  כמו  בישלתי 

הרבה תבליני6 דומיננטיי6", הוא מספר, "אבל למקומיי6 
במינכ4 זה היה קצת יותר מדי". היו6 הוא עדיי4 משתמש 
בשו6, זעתר, פפריקה וכמו4, א! הפחית את המינו4. לוותר 
בחשבו4  בא  שלא  דבר  זה  האלה  התבליני6  על  לחלוטי4 
מבחינתו. "זה צרי! להישאר מטבח ישראלי, אחרת אקבל 

נזיפות מהישראלי6 הרבי6 שבאי6 לפה".

היו6  לחשוב  אפשר  אי  כולה:  במדינה  ג6  כ!  במינכ4,  כמו 
על גרמניה ללא אוכל י6 תיכוני. מהגרי העבודה, שהגיעו 
הגרמני,  המשק  בהזמנת  במדינה  לעבוד  השבעי6  בשנות 
שנהגו  המאכלי6  בצורת  מולדת  פיסת  אית6  הביאו 
(שווארמה  ודונר  יוונית)  (שווארמה  גירוס  פיצה,  לאכול: 
א:  יותר  ומאוחר  בגרמניה,  נשארו  מה6  רבי6  טורקית). 
פתחו מסעדות ודוכני מזו4. היו6 כמעט לכל גרמני יש את 
המסעדה האיטלקית, היוונית או הטורקית האהובה עליו 
מעבר לפינה. המסעדות הישראליות עדיי4 לא הגיעו כל כ! 

רחוק, לפחות לא מחו? לברלי4.  

א! ג6 זה עומד להשתנות, בזכות שפי6 כמו אלי ברנשטיי4. 
והתחיל  שנה  לפני 40  לפרנקפורט  עבר  ב4 67,  היו6  אלי, 
את דרכו כאופה פיצות. הוא נולד ברמת ג4 והיגר לגרמניה, 
עוד  בעיניו.  ח4  מצא  היקי6"  של  "הסדר  שלדבריו  משו6 
לפני כ4, הזדמ4 לו לעבוד ע6 גרמני6 והולנדי6 במטבח של 

בית מלו4 בתל אביב.

Text Jennifer Bligh Fotos Felix Rettberg     /   כתבה ג'ניפר בליי צילום פליקס רטברג

Hummus Germani                 חומוס גרמני

למעלה: אלעד פרי במטבח 
המסעדה שלו.

בעמ' הקודם: אלי ברנשטיין 
פותח שולחן בפרנקפורט.

Diese Seite: Elad Peri in der 
Küche seines Restaurants.
Vorige Seite: Ele Bernstein 
tischt in Frankfurt auf.
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„Als ich in den siebziger Jahren 
nach Deutschland kam, war 
kaum jemand an israelischem 
Essen interessiert“, erinnert er 
sich, „heute reisen die Deutschen 
aber öfters auch nach Israel. 
Deswegen wissen sie, dass 
israelische Küche eben nicht 
nur aus traditionell jüdischen 
Gerichten wie Gefilte Fisch und 
Knedel besteht.“ Ihn freut das: 
„Vor rund 15 Jahren hatte ich 
einfach genug vom Pizzabacken. 
Ich wollte die Deutschen endlich 
mit meiner Küche begeistern. Die 
Zeit war reif.“ Auf der Speisekarte 
seines Restaurants „Carmel“ 
stehen nun Hummus, Falafel, 
Kube, Shakshuka und viele Salate. „Was den Knoblauch betrifft, 
scheuen ihn die Deutschen mittlerweile weniger. Auch Skhug, 
die grüne, scharfe Soße, probieren sie jetzt öfter. Doch was 
Schärfe betrifft, sind die Deutschen einfach dezenter.“

230 Kilometer weiter nördlich von Frankfurt, in Düsseldorf, hat 
sich Elad Peri in der Küche seines Restaurants ein Mini-Israel 
geschaffen: ein Ort, an dem alle eine andere Herkunft haben. 
Peri beschäftigt einen israelischen, einen irakischen und einen 
russischen Koch, sowie einen Inder, der Lafa backt. 2012 hat der 
studierte Betriebswirt für Gastronomie das Lokal „Die Kurve“ 
übernommen. „Ich hatte ursprünglich die Idee, den Betrieb an 
die jüdische Gemeinde anzukoppeln. Das hat dann aber nicht 
funktioniert, weil ich freitags und samstags wegen Schabbat 
schließen musste", erzählt er, „die deutschen Gäste standen am 
Wochenende vor verschlossener Tür. Und ausreichend Feiern 
wie Bar Mitzwas und große Familienessen von Mitgliedern der 
jüdischen Gemeinde blieben leider auch aus.“

Um „Die Kurve“ zu retten, änderte er das Konzept, passte die 
Öffnungszeiten ans deutsche Wochenende an. Mitglieder der 
Gemeinde kommen trotzdem. Und essen nun neben Deutschen 
und Arabern aus der Nachbarschaft, was das Menü hergibt: 
Hummus und Falafel, Kebab, Ente, Dorade, gehackte Leber, Salate 
und natürlich Aubergine mit Tahina. Abgeschmeckt wird eher 
aschkenazi, und nicht misrachi. So gilt auch in Düsseldorf: nicht 
so scharf und trotzdem mit Zatar, Kreuzkümmel und Knoblauch. 
„Ich bringe die Gewürze in 20 Kilo-Säcken direkt vom Markt in 
Tel Aviv", erklärt er, „nur beim Schuk Carmel bekomme ich die 
Gewürze so, wie sie sein sollen. Und natürlich brauche ich ab 
und zu einen Grund, mal wieder nach Hause zu fliegen.“ 

בשנות  לגרמניה  "כשהגעתי 
מי  היה  ולא  כמעט  השבעי6, 
ישראלי",  באוכל  שהתעניי4 
יותר  היו6  "אבל  נזכר,  הוא 
לטייל  נוסעי6  גרמני6  ויותר 
יודעי6  ה6  לכ4  בישראל. 
לא  הישראלי  שהמטבח 
יהודיי6  מתבשילי6  רק  מורכב 
פיש  גפילטע  כמו  מסורתיי6 
משמח:  זה  אותו  וקניידל!". 
הרגשתי  שנה   15 בער!  "לפני 
שמיציתי את התחו6 של אפיית 
שהגרמני6  ורציתי  הפיצות, 
סו: סו: יכירו את המטבח שלי 
היה  העיתוי  ממנו.  ויתלהבו 
שלו,  המסעדה  בתפריט  נכו4". 
חומוס,  למצוא  אפשר  "כרמל", 

השו6,  "בעניי4  סלטי6.  והרבה  שקשוקה  קובה,  פלאפל, 
מוכני6  אפילו  ה6  ממנו.  נרתעי6  פחות  כבר  הגרמני6 
מה  בכל  עדיני6  יותר  פשוט  הגרמני6  ירוק.  סחוג  לטעו6 

שקשור לחרי:".

 230 קילומטר צפונית לפרנקפורט, בדיסלדור:, יצר אלעד 
בו  מקו6  שלו:  המסעדה  במטבח  הקטנה  ישראל  את  פרי 
לכל אחד יש מוצא שונה. פרי מעסיק טבח ישראלי, טבח 
בוגר  פרי,  לאפות.  שאופה  הודי  וג6  רוסי,  וטבח  עירקי 
מסעדת "הסיבוב"  את  לידיו  קיבל  מסעדות,  ניהול  לימודי 
חיבור  ליצור  היה  המקורי  ב-2012. "הרעיו4   (Die Kurve)
משו6  הצליח,  לא  זה  א!  היהודית,  לקהילה  העסק  בי4 
הוא  ושבת",  שישי  בימי  המקו6  את  לסגור  שנאלצתי 
דלת  מול  עמדו  הגרמני6  האורחי6  השבוע  מספר. "בסופי 
נעולה. לצערי ג6 לא הגיעו די הזמנות לספק אוכל לחגיגות 

בר מצווה או לאירועי6 אחרי6 של הקהילה".

כדי להציל את "הסיבוב", הוא שינה את הקונספט והתאי6 
הקהילה  חברי  הגרמני.  השבוע  לסו:  הפתיחה  שעות  את 
מגיעי6 בכל זאת, ואוכלי6 לצד גרמני6 וערבי6 המתגוררי6 
בשכונה את כל מה התפריט מציע: חומוס ופלאפל, קבב, 
בטחינה.  חציל  וכמוב4  סלטי6  קצו?,  כבד  דניס,  ברווז, 
בדיסלדור:  ג6  מזרחי.  מאשר  אשכנזי  יותר  הוא  התיבול 
כמו4  זעתר,  ע6  זאת  בכל  אבל  מדי,  חרי:  לא  הכלל:  חל 
ושו6. "אני מביא את התבליני6 בשקי6 של 20 קילו ישר 
יש  הכרמל  בשוק  "רק  מסביר.  הוא  אביב",  בתל  מהשוק 
לטוס  סיבה  ג6  צרי!  שאני  וברור  שצרי!.  כמו  תבליני6 

הביתה מדי פע6".

Die Kurve, Elad Peri, Goebenstarße 18, Düsseldorf, +49 (0)211-56942080, www.die-kurve.com  

Carmel Restaurant, Ele Bernstein, Eckenheimer Landstraße 71, Frankfurt, +49 (0)69-592174 

Eclipse Grillbar, Ben Malenboym, Heßstraße 51, München, +49 (0)89-522221, www.eclipse-grillbar.de

Hummus Germani                 חומוס גרמני

 במינכן: 
 בן מלנבוים הגשים 

חלום עם המסעדה שלו.

In München: 
Ben Malenboym hat sich 
mit seinem Restaurant 
einen Traum erfüllt.


