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בס"ד

שגרירים צעירים,

 עברתם מסע בן שנתיים במסגרת תכנית שגרירים צעירים, בתכנית נחשפתם 
לרזי הדיפלומטיה ויחסי החוץ, לפעילות הסברתית ולעמידה מול קהל, כישורים 

שאין לי ספק שישמשו אתכם בעתיד.

השנה יצאתם לחוויה מרגשת בשליחות חשובה להולנד בה ייצגתם את המדינה 
בכבוד, דילגתם על מחסומי השפה והצלחתם לתקשר ולבנות גשרים עם נוער 

הולנדי בפעילות הסברתית שתייצר ידידות בין אזרחי מדינת ישראל והולנד.

במסגרת המסע השתתפתם בטקס לזכר נרצחי השואה, ביקרתם במוזיאון אנה 
  BDS – פרנק, פגשתם את ראשי התנועה הליברלית היהודית ונחשפתם לנושא ה

שפוגע בכלכלת מדינת ישראל. שיא הביקור היה בבית הדין הבינלאומי בהאג 
לפשעי מלחמה בו לא פעם מדינת ישראל וקציניה עלו לדיון והואשמו בפשעים 
כאלה ואחרים בשל אופי שירותם הצבאי, לכן כל כך חשובה ההסברה והנוכחות 

שלכם שם כבני נוער.

אין לי ספק שהתכנית שחשפה אתכם לעולמות אחרים ולידע נרחב בתחום 
תשמש אתכם בעתיד. אתם נבחרת נפלאה ומכם יצאו השגרירים והמנהיגים 

הבאים של מדינת ישראל. אני גאה בכם שאתם התלמידים שלנו.

בהערכה רבה,
רויטל הירשפלד

מנהלת השש שנתי 
מקיף ח'



יום ראשון, 28.5.2017
בשדה התעופה: תחילה נפגשנו בשדה לראשונה בין שתי הקבוצות: אליאנס תל אביב ומקיף ח' 
בראשון לציון. כולנו החלפנו שמות ולאט לאט התחלנו להיפתח אחד כלפי השני. רמי, שניר והילה 
חילקו את ה״פספורט-קארד״ ואת המתנות. אדר, שיר ושיר חילקו את הטקסטים לטקס שנערך 

במחנה הריכוז.
פגשנו את השגריר יצחק אלדן וגם את מור, הקב״ט שלנו למשלחת. לאחר מכן המשכנו לשליחת 
המזוודות ולקבלת הכרטיסים, התור היה מיאש אך הרווחנו זמן בלהכיר אחת את השני טוב יותר, 
צחקנו וכך לאט לאט התגבשנו. כשעברנו את הביקורת דרכונים לכיוון ה״דיוטי-פרי״ עשינו שיחת 
״משמעת בטחונית״ וכמובן שרמי צילם הכל! :(.  המשכנו לאזור המסעדות בנמל התעופה ושם 

אכלנו מעין ארוחת בוקר, הדבר הנחמד ביותר היה שכולנו ישבנו מעורבבים בשולחנות. 
לפני שעלינו למטוס עשינו תמונה קבוצתית עם הזרים על הראש.

במטוס לבריסל: במטוס הייתה התרגשות באוויר שעוד רגע אנחנו נגיע ונתחיל את כל המשלחת 
המשוגעת הזו! חלקנו השלימו שעות שינה, אך למי שלא ישן היה זמן נהדר! 

בשדה התעופה בבריסל: כשיצאנו מהמטוס מיד עברנו לדבר באנגלית וזה היה טיפה מלחיץ אבל 
כשיש כל כך הרבה חברים זה רק הופך את הלחץ לחוויה. כשסיימנו עם הביקורת דרכונים, הלכנו 

לקחת את המזוודות ומיד לאחר מכן החלפנו לחולצות הלבנות של הטקס.
יצאנו משדה התעופה למזג אוויר מעונן עם טיפה גשם, דבר שהיווה שינוי כיפי ממזג האוויר החם 

שבישראל. הלכנו לאוטובוס ושם פגשנו את מרטין, הנהג שלנו למשלחת.

בנסיעה הראשונה: נכנסו לאוטובוס ומיד השגריר יצחק התחיל להסביר לנו על עברה של בריסל 
וגם לישראל, בנוסף לכך הוא גם הסביר על כך שישראל  ועל החשיבות שלה לאיחוד האירופי 

משתפת פעולה עם אירופה בנושא של חקר מדעי ועוד נושאים.

במקדונלדס - עצירה ראשונה: תחילה ירדנו מהאוטובוס והקרייניים והזמרות 
ביחד  ישבנו  במקדונלדס  שניר.  עם  ביחד  הטקס  לקראת  חזרה  עשו 
וכשהזמנו את האוכל עשינו מגש אחד ענקי של צ׳יפס!!  בנוסף לזה היה 
של  ״ארוחה  ממש  במקדונלדס,  אוכל  יצחק  את  לראות  מבדר  ממש 

שגריר״!

ביקור משלחת בני נוער מתיכון ״אליאנס״ תל-אביב  ותיכון מקיף ח׳ ראשון לציון, הולנד מאי-יוני 2017ביקור משלחת בני נוער מתיכון ״אליאנס״ תל-אביב  ותיכון מקיף ח׳ ראשון לציון, הולנד מאי-יוני 442017



הנסיעה למחנה הריכוז: הנסיעה התחילה מכך שיצחק הסביר לנו על גודל המעמד ועל כך שחשוב 
לכבד את המקום, מחנה הריכוז, וכמובן את הנספים. כמו כן, יצחק סיפר כי למדינות רבות באירופה 
״חשבון הנפש״ שלהן.  רבות עדין לא עשו את  וכי מדינות  זיכרון השואה  אין אנדרטה להנצחת 
האישה  של  מיומנה  דפים  בשואה.  שהייתה   )1943 ביולי,  )שישה  דאן  אלגה  של  מיומנה  סיפור 
נשמרו בחלקם והם סיפקו עדויות למעשיהם הנוראים והאכזריים של ההולנדים. בנסיעה כולם 

היו בשקט, העצבות הייתה נוכחת באוויר.
במחנה הריכוז- וסטרבורק- עצירה שנייה: דבר שחייב לציין הוא שההולנדים רואים במחנה הריכוז 
הזה לא חלק שלהם בהשמדת היהודים ואנשים נוספים בתקופת השואה אלא חלק מהשחרור 
שלהם מהשליטה הנאצית במדינה. במחנה הריכוז וסטרבורק עברו מאה אלף איש שמתוכם אלף 
ומאתיים שישים ותשעה ילדים ותינוקות בדרכם אל מחנות ההשמדה. האנדרטה שלידה עשינו 
את הטקס להנצחת זיכרון השואה בלתי נשכחת. שירת התקווה העלתה בי באופן אישי צמרמורת 
וכששמעתי את התקווה הגרון שלי נחנק ועיני התמלאו בדמעות. זו הייתה הפעם הראשונה שלי 

במחנה ריכוז.
לאחר הטקס המשכנו לבניין הקרימטוריום, בניין שבו משרפה ששרפה את הגופות של האנשים 

שמתו במחנה הריכוז בשל תת-תנאי מחייה, אם אפשר לקרוא לשהות במחנה הריכוז חיים.
תחילה נכנסנו לבניין ועברנו מחדר ריק לחדר שבו מונח מעין שולחן מאבן, התאספנו כולנו סביבו 
והתחלנו לשמוע את הסיפור מהמדריך, כששמעתי שזה השולחן שעליו ביצעו את נתיחת הגופות 

נרתעתי אחורנית. בשלב זה יצאתי החוצה עם תמר בוקס מפני שלא יכולנו לשמוע עוד.

במפגש עם ניר גבע, אחד ממקימי הקהילה הישראלית באמסטרדם - עצירה שלישית: כשיצאנו 
מהאוטובוס שעצר מול מרכז המבקרים של חברת הבירה היינקין, ישר הסתכלנו לראות את אחת 
מהתעלות שעוברות באמסטרדם, את האנשים שרוכבים על אופניים ואת הפרחים שנמצאים בכל 
יצחק  גבע,  ניר  פינה, בהחלט שינוי מהאווירה העצובה. התחלנו ללכת בדרך לפגישה שלנו עם 
הוביל ומור כיוון מאחורה. בבניין נוכחנו לדעת כי לאחר ה״ריצה״ לפגישה יש לנו עכשיו לטפס עוד 

שלוש קומות, במדרגות הולנדיות קטנטנות. 
הפגישה התחילה בכך שכולם עמדו במעגל, כשניר גבע אמר אימרה, למשל- אני מכיר אנשים 
שגרים מחוץ לישראל, מי שהזדהה עם זה ישב, ובכך הגענו למסקנה שכולנו מכירים אנשים שלא 
חיים בישראל. המשכנו לדבר על הסיבות לכך שאנשים עוברים לגור במדינה אחרת ועל חוזק 
הקשר שלהם עם ישראל. דיברנו גם על החוויות האישיות שלו, עם השמירה על המסורת היהודית 
בבית חילוני, על גידול המשפחה ועל הזיקה והרצון לחזור לישראל. במהלך הפגישה דנו בנושאים 
מיהו ישראלי? האם ניר גבע ואחרים כמוהו ממשיכים להיות ישראלים? האם ילדיו ישרתו בצבא? 

מהי המשמעות של גידול הילדים בחו״ל?

בבאולינג ובמסעדה - עצירה רביעית: הגענו לבאולינג למשחק עם חלק מחברי הקהילה היהודית 
וחברי ארגון CIDI. החלפנו שמות והיה מצחיק ומרענן לשחק באולינג. לאחר מכן, הלכנו לאכול 

קיימנו ארוחת ערב במסעדה איטלקית ששם  גם 
סיכום יום קצרצר עם השגריר יצחק. 
את  לראשונה  פגשנו  בבאולינג 
קאויטה kavita - או בשם שנתן לה 

יצחק - חביתה.

- עצירה חמישית ואחרונה  במלון 
מעיפות,  גמורים  למלון  הגענו  להיום!: 

את  לראות  ומיהרנו  לחדרים  הכרטיסים  את  קיבלנו 
החדרים ולהתקלח. 

נקודות חשובות: 
• ערכים 

• משמעת )לעמוד בזמנים( 
• סולידריות )עזרה אחד לשני וחיזוק הקבוצה(

המשותפים  תהליכים   - גלובליזציה  מושגים: 
לכל מדינות והדתות שבעולם בשלל תחומים: 

כלכלים, חברתיים, וכו׳. 

מטרות המשלחת: 
הנצחת זכרון השואה: שלא נשכח לעולם • 

ושדבר זה לא יקרה בשנית, לא לנו ולא לשום עם אחר.
״את אחי אני מחפש״: הקשר בין מדינת • 

ישראל לישראלים וליהודים 
מחוץ לארץ, שמיעת סיפורם 

וחיזוק הקשר עם הקהילה. 
דוגמה: הפגישה עם ניר גבע, 

יהודי שחי בתפוצות.
דוגמה נוספת: פגישה עם יהודי • 

התפוצות בבאולינג. 

במחנה ההשמדה וואכט

מנציחים את זכר הנספים בשואת הולנד
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יום שני, 29.5.2017
1.  להשקיע בידידות עם אחרים - צריך לטפח את הידידות בין ישראל 

     למדינות אחרות בעולם
2.  מספר חסידי אומות העולם הוא הגדול ביותר בהולנד

3.  ידע זה כוח
4.  מדינת ישראל עושה מאמץ בנושע להחלטה

5.  מדינות מוסלמיות הן רוב מול ישראל
6.  בלמ"ז - מדינות בלתי מזוהות

7. מולטי לאטרלי - יחסים של ישראל עם יותר ממדינה אחת בנושא מסוים
8. ישראל במהלך השנים הייתה ביחסים טובים עם הולנד

9. אסור לדיפלומט זר להתערב בענייניה הפרטיים של המדינה בה הוא מכהן

אז איך היום השני התחיל?
קמנו ברבע לשבע בבוקר ולאחר מכן התלבשנו מהר )כי איחרנו( וירדנו לאכול בחדר האוכל. מיד 
לאחר הארוחה נסענו לכיוון דרום הולנד לעיר האג שם נמצאת השגרירות. השגריר אביב שיר און 
סיפר לנו על ידידות הולנד ישראל ואמר כי הם ביחסים טובים, בנוסף לכך הוא סיפר לנו על ידידו 
גדעון מאיר אשר גילה את טוני בלייר ראש ממשלת בריטניה לשעבר בפרלמנט ואמר כי הוא איש 
בעל פוטנציאל. יתר על כן אביב שיר-און סיפר לנו כי ניפגש בזמן המשלחת עם חבר פרלמנט ידיד 

ישראל במפלגה הנוצרית.
לאחר שהסתיים זמננו בשגרירות ישראל ליווה אותנו דויד העמ"ז בשגרירות אל המיקום הבא שלנו 
ארגון CIDI שם פגשנו את פול ידידנו. מפגש זה היה אחד השיאים המקצועיים של הביקור, במשך 
כשעתיים התנסינו בסדנת הסברה ומאבק ב-BDS ורכשנו כלים להתמודדות בתופעה החמורה 
הזו הקיימת בהולנד. מאוחר יותר נחתום עם ארגון ה CIDI YOUTH הסכם לשיתוף פעולה עם 

YOUTH FOR ISRAEL שמטרתו מאבק ב-BDS ושיפור תדמיתה של ישראל. 

לאחר הביקור הלכנו לבורגר בר לאכול המבורגר טוב והמשכנו בדרכנו לנציגות האיחוד האירופי 
בהולנד. למדנו והוספנו ידע איך EU התפתחה במשך השנים ובשנת 2019 כי מספר המדינות יירד 
ל-27 מאחר ובריטניה עוזבת. לאחר הביקור ב-EU נסענו לביתו של השגריר ל-Reception זוהי 
קבלת אורחים מטעם השגריר אליה מוזמנים אורחים חשובים, וכאורחת הכבוד הגיעה אסתר מור 

נשיאת ויצ"ו העולמי.

CIDI ביקור בארגון

קבלת הפנים בבית השגריר

שלוש המוסקטריות: נשיאת ויצ”ו העולמי, מייסדת המרכז 

הישראלי למנהיגות צעירה ושגרירה צעירה
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יום שלישי, 30.5.2017
היום השלישי היה עבורנו יום מאוד רגוע שכולו רצוף הנאות, הנה מה שעשינו באותו יום בכמה 
נקודות: ביקרנו בבית הספר Maimonides שם פגשנו בני נוער מדהימים ואינטליגנטים שאיתם 
ערכנו מעגלי שיח בנושאים שונים, ערכנו סיור בבית הספר והתחברנו עם התלמידים שאיתם 

חלקנו בקשר יומיומי.
לאחר הביקור בבית הספר המדהים הגענו לשיט בסירות הקנאל ששם ראינו את התעלות. שטנו 
בין התעלות והגשרים המרהיבים, והמראות של אמסטרדם כפי שהם נשקפים מסירת התיירים 

הם ממש חגיגה לעיניים.
כולם  נסענו  לקניות!  הזמן  הגיע  הזה,  היופי  בכל  שצפינו  לאחר 
לפריימארק ובזבזנו כאילו אין מחר! זאת הייתה נקודה שיא בשביל 

חלק גדול מהשגרירות!
ושהביאונו עד הלום!(,  )ותודה  כשסיימנו לרושש את את ההורים 
הרפורמי  הכנסת  לבית  הגענו  שקיות,  עם  מלהסתובב  והתעייפנו 
נדהם  הגדול  חלקנו  ושם  שבועות  תיקון  ערכנו  שם  באמסטרדם, 
יותר, לבין  מהשוני בין בית כנסת אורתודוקסי, אותו אנחנו מכירים 
והמדהים  נדהמנו מקולו המצמרר  יותר  ועוד  בית הכנסת הרפורמי 
של החזן שלהם, איתו שרנו שירי חג וגם שירים לועזיים בנושא שלום 

ואחווה.
בה  מפוארת,  חג  בארוחת  אותנו  הפתיע  הכנסת  בית  התיקון  לאחר 

טעמנו מטעמים יהודיים כשרים ומהגבינות המפורסמות של הולנד.

ביה”ס MAIMONIDES , מנהיגות חוצת גבולות

דיאלוג בין תרבותי

ביקור בבית הכנסת הרפורמי

!בברכת חג שבועות וקניות שמח
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יום רביעי, 31.5.2017
התחלנו את המסע ביום הראשון בנושא השואה והיום אנחנו חוזרים אל מקום שהשואה התרחשה 
בו. מקום שקרוב לכל לב בעם היהודי וסיפור שאין אדם שאיננו מכיר - בית אנה פרנק. מידי שנה 
באים לבקר בבית אנה פרנק כ-1.3 מליון אנשים. המקום הכל כך חשוב הזה שנמצא בלב בירת 
אנחנו  קשה.  כך  כל  בתקופה  שלהם  החיים  ועל  משפחה  של  הישרדות  על  אותנו  מלמד  הולנד 

רגישות.  וחסרי  רעים  כך  כל  דברים  לעשות  שאפשר  מאמינים  לא  וכולנו  אדם  בני 
הביקור במוזיאון זה לא שיעור היסטוריה - זה ללמוד מהיסטוריה. המסר 

לכתה.  לאחר  שנותר  החלל  את  שהשאיר  הריק  הבית  הוא 
לאורך כל הסיור במוזיאון הרגשנו את הרוחות 

שהסתערו מעלינו, על החיים של אנה 
ומשפחתה, על אומץ ועל זכרון. 
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מוקירים תודה למנכ”ל 
בית אנה פרנק



שפגשנו  הבחור  ההולנדי.  בפרלמנט  לביקור  להאג  נסענו  באמסטרדם  במוזיאון  הביקור  אחרי 
הלכנו  בפרלמנט  הביקור  לאחר  כמדינה.  לישראל  בהערכתו  והודה  נחמד  מאוד  היה  בפרלמנט 
הליכה קצרה אל משרד החוץ ההולנדי שם פגשנו את האחראי על ענייני המזרח התיכון. בתחילה 
חשבנו שהדיון יתדרדר למקומות לא נעימים מכיוון שלבחור הייתה דעה ברורה בנוגע לפלסטינים.
הבחור שאל אותנו שאלות, אבל ענינו בצורה הטובה ביותר עליהן. בסופו של דבר הבחור היה 
מאוד נחמד, הדיון היה מלא בשאלות גם מהצד שלנו השגרירים הצעירים, ואף בסיום הוא אמר 

שהלוואי שלבת שלו תהיה יכולת התבטאות כמו שלנו. 
כשסיימנו במשרד החוץ וכולם היו מאוד מאוד רעבים הלכנו לאכול. אכלנו במסעדה האיטלקית 

״ואפריאנו״.
בדרך חזרה יצחק החל בחידון והדגיש כי האימרה של המשלחת היא ״המעז מנצח״.

בסוף היום כשהגענו למלון הגיעה אלינו כתבת מעיתון. סיפרנו לה על כל הדברים שעברנו, מי 
אנחנו ומה ואנחנו עושים בהולנד. היא שאלה שאלות וענינו.

לאחר כל היום המתיש עלינו לישון, לקראת הבוקר האחרון של המשלחת .
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מפגש עם חבר פרלמנט, יו”ר אגודת הידידות עם ישראל

פגישה עם מנכ”ל מזה”ת וישראל, במשרד החוץ ההולנדי



יום חמישי, 1.6.2017
בהאג  הבינלאומי  הגרמני  הספר  בית  אל  ונסענו  בבוקר  מוקדם  התחלנו  החמישי  היום  את 
Intentional School. פגשנו תלמידים בגילאים 16-17 מבית הספר ודנו איתם בנושאים שונים 
כמו מוזיקה, מדינת ישראל, תחביבים ועוד. בית הספר הוא ברובו גרמני, ורוב התלמידים מגיעים 
מכל העולם. מכאן למדנו שגם אם אנשים שונים ומגיעים ממקומות שונים עדיין כולנו בעלי מכנה 
אנשים  גם  לקבל  שאפשר  למדנו  שבו  הסובלנות  ערך  את  למדנו  נוער.  בני  רק  כולנו   - משותף 

ממוצא שונה או מדת שונה. 

נכחנו במשפט על מקרה שקרה במלחמת  לאחר מכן הלכנו לבית הדין לפשעי מלחמה בהאג. 
האזרחים בחוף השנהב. בנוסף היינו בסיור בבית המשפט ולמדנו על המטרות של בית המשפט. 

לאחר מכן המשכנו לבית ספר רוטרדאם והכרנו ילדים הולנדים נוספים. בית הספר אירח אותנו 
באופן מכבד מאוד. למדנו על התרבות של הולנד והכרנו חברים חדשים. שיתפנו אותם בעמוד 

הפייסבוק שלנו והצגנו את עצמנו כחלק מתוכנית של שגרירים צעירים.

לאחר מכן נסענו אל שדה התעופה בבלגיה , והמסע הסתיים בשדה התעופה בישראל.
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מפגש עם בני נוער בבית הספר הגרמני הבינלאומי

מטפחים קשרים

שוברים את הקרח

ביקור בבית הדין הבינלאומי בהאג
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מפגש עם נוער הולנדי בעיר רוטרדאם



14/06/2017

לכבוד
גב. הילה דולב, יו״ר המרכז הישראלי למנהיגות צעירה.

גברת דולב היקרה,
את השורות הללו אני כותב אליך כדי להביע את תודתנו, של צוות 

שגרירות ישראל בהאג, על ביקורה של קבוצת השגרירים הצעירים 
מבתי הספר בראשון לציון ובתל-אביב בהולנד. התלמידים השאירו 
כאן רושם מצויין בכל הפגישות והארועים בהם נטלו חלק ואכן הוו 

שגרירים צעירים לתפארת מדינת ישראל.

מבקש בהזדמנות זו להביע את הערכתי הרבה לך, לצוות המרכז 
ולבית הספר לשגרירים צעירים על עבודתכם החשובה. מדינת 
ישראל זקוקה לייצוג נאות ומקצועי בחו״ל ומובטחני שהעבודה 

הטובה והחשובה שלכם עם בני הנוער תסייע ביצירתה של קבוצת 
צעירים ישראלים איכותית, שגם אם לא תצטרף כולה לשירות החוץ 

של מדינת ישראל, תתרום בודאי בדרכים אחרות להעלאת קרנה 
של ישראל בעולם.

בתודה והערכה

אביב שיר-און
שגריר ישראל בהולנד

15/06/2017

לכל השגרירות והשגרירים הצעירים ממשלחת הולנד,

חיוביות  אנרגיות  מלאי  לארץ  ושחזרתם  טוב,  ששלומכם  מקווה 
לבחינות מתכונת, בגרות ומלאי תכניות טובות לחופשת הקיץ. מקווה 
ורב  רבגונית  מעניינת,  הייתה  בהכנתה  שסייענו  הביקור  שתוכנית 

תחומית, מקצועית, פותחת אופקים וכו'.
את  לפגוש  מרגש  השגריר.  ובבית  בשגרירות  אתכם  לארח  שמחנו 
חברה  הצעירים,  והשגרירות,  השגרירים  את  המדינה,  של  העתיד 
איכותיים, חכמים, מתעניינים, דוברי אנגלית טובה, בעלי כושר עמידה 
לשגריר.  הדרושות  טובות  ותכונות  מידות  ובעלי  סקרנים  קהל,  מול 

מרגש לראות שיש במדינה נוער כזה וכנראה הרבה.
בהאג,  הגרמני  הספר  בבית  אתכם  להיות  מאד  והתרגשתי  נהניתי 
ללא  העולם,  מכל  נוער  בני  בין  המהירה  ההתחברות  את  לראות 
מחסום שפה, דת, מין גזע וכו'. מעורר תקווה גלובלית שעוד יהיה טוב, 

רק צריך להיות סבלניים ולא לאבד תקווה.

מכתב תודה מנירה סטרץ, שגרירות ישראל בהולנדמכתב תודה מאביב שיר-און, שגריר ישראל בהולנד מכתב תודה מאביב שיר-און, שגריר ישראל בהולנד
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ובכך  עוד  של  וטעם  טוב  רושם  הותרתם  ביקרתם  בו  מקום  בכל 
אנשים  אצל  עוררתם  גם  ומודעים  יודעים  שאתם  כפי  שכרכם. 
מסוימים או אצל איש אחד את השדים / הפחדים את ההערות האנטי 
ישראל, ציונות, יהודים.  אירועים שהם   מנת חלקנו מידי יום ביומו 
עי הגורמים השונים: שגריר,  בחול בכל רחבי העולם. הנושא טופל 

שגרירות, , וכו'. בכל אופן גם עליו כנראה הותרתם רושם או פחד.

החיים.  ובהמשך  בצבא  בתיכון,  בדרככם  שתצליחו  לכם  מאחלת 
תמשיכו להאמין במה שאתם עושים ועושים טוב, ותזכרו שזאת זכות 
וגם כבוד לייצג את המדינה שלנו, מדינת ישראל, ואולי עוד יבוא יום 

ויפגשו דרכינו המקצועיות. 

כייף לדעת שכך נראה הנוער הישראלי במיטבו בשנת 2017.

בברכה,

נירה סטרץ
ציר יועצת

מנהלת המחלקה לדיפלומטיה ציבורית
שגרירות ישראל האג, הולנד

Dear Yitzhak,

 

Thank so much for your very kind words. It was such 
a pleasant surprise to be able to meet you and the 
wonderful young ambassadors at the reception at  
the residence of  Ambassador Shir-On and his wife 
Arnona.

I am impressed how fantastic the youngsters 
behaved and how well they were aware of the 
importance of networking. It is obvious how hard 
they work to fulfil their task as ambassadors of Israel.  

Please inform me when you will visit the Netherlands 
again and do not hesitate if you would like to involve 
me to try to settle meetings.

 

Best regards,

Joyce Numann

 

 

מכתב תודה מג׳ויס ניומן, נשיאת ויצ"ו 

13



Dear Mr Eldan,

As promised earlier today, I send you my contact 
details. See below.

I really enjoyed hosting the session. Please again, 
accept my compliments for the students - for their 
attention, contributions  and questions. I was truly 
impressed by their level of knowledge and their way 
of presentation. I much appreciated their clever and 
accurate questions as they made it a lively meeting.

You may want to know that I used to work for the 
Central Jewish Board (CJO) in the Netherlands, which 
at that time, was located in the building of CIDI in 
The Hague. As it was mentioned that you will visit 
the Jewish community in the Netherlands, you may 
also happen to  meet with Ronny Naftaniel. Ronny 
is the former director of CIDI, a well-known figure 
in the community and, last but not least, my former 
boss from whom I learned a lot. If, by any change, 
you happen to meet with Ronny in the coming days, 
please be so kind as to send him my regards.  

With kind regards,

Hans van de Lagemaat
Political Reporting Section

Dear Yitzhak,

Thank you for your email. 

It was a pleasure for us to have you and the Young 
Ambassadors Delegation as our guests. The 
encounter between the Israeli and the international 
youth at our school proved not only to be an 
enjoyable but also an interesting and enriching 
experience for our students. Several of them in fact 
asked me after the meeting if their class could go to 
Israel on a school trip. I would say that in itself attests 
to the success of the session.

Please accept our thanks for having approached us 
and having chosen to visit The German International 
School The Hague. Our doors remain open for future 
delegations. We would be honoured to receive you as 
our guests or work together with your programme in 
years ahead. 

With best regards to you, your team and all the 
outstanding young people in your delegation,

Carol 

Carol Berenbaum
German International School The Hague

מכתב תודה מאת Carol Berenbaum מבית הספר הגרמני הבינלאומי בהאג  ,Hans van de Lagemaat מכתב תודה מאתEU Political Reporting Sectionמבית הספר הגרמני הבינלאומי בהאג Carol Berenbaum מכתב תודה מאת  ,Hans van de Lagemaat מכתב תודה מאתEU Political Reporting Section
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Dear Mr Eldan,

Thank you much for your kind e-mail. 
Sure, it was a very educational enriching and pleasant 
meeting. The participating students of Marnix 
Gymnasium told me that they enjoyed it very much. 
Thank you for coming and hopefully see you in the 
future.

Shalom ! 

,Kind regards׳
Stytia de Leeuw

Mw. drs. S.J. de Leeuw MA
rector Marnix Gymnasium

.Marnix Gymnasium-מ ,Mw. drs. S.J. de Leeuw MA-מכתב תודה מ.Marnix Gymnasium-מ ,Mw. drs. S.J. de Leeuw MA-שגרירים בכותרותמכתב תודה מ
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07:00 Breakfast at the hotel + 
check out.

Mercure Hotel 
Amsterdam City, Joan 
Muyskenweg 10, 1096 
CJ Amsterdam

08:30 Departure to Deutsche 
Internationale Schule 
(German International 
School)

Van Bleiswijkstraat 125
2582 LB The Hague

09:30 Arrival

09:50-11:00 Meeting with students
- Round Tables.

11:00 Departure to the ICC-  
International Criminal Court

Oude Waalsdorperweg 
10, The Hague 

11:30 Arrival

18:30 Return to Amsterdam

19:15 Arrival

19:30-21:00 Dinner

21:00 Departure to the hotel Mercure Hotel 
Amsterdam City, Joan 
Muyskenweg 10, 1096 
CJ Amsterdam

21:30 Internal meeting of the 
delegation

Tuesday, May 30, 2017 – Dress Code: Casual (including Kippah) – Erev Shavuot

07:30 Breakfast at the hotel

08:30 Departure to Maimonides 
Jewish high school 

Maimonides
Noordbrabantstraat 
15-17, 1083 BE 
Amsterdam.

08:50 Arrival

09:00 Meeting with July Blochers, 
from Crescas – (Jewish NGO 
for Education) on the NGO 
and the Jewish community

10:00-12:30 -  Meeting with the students 
 - Introduction: Self-
presentation,- presentations 
of the groups and the 
countries.
- Round Tablels.

12:30 Departure to Lunch 

13:00 Arrival

13:00-14:00 Lunch Lovers cannal cruise
Rederij Lovers BV
Prins Hendrikkade 25
Amsterdam

14:00 Departure to a CANNAL 
boat trip

14:30-15:30 CANNAL boat trip

15:45 Departure to Primark Damrak 77, 1012 LM 
Amsterdam

16:00 Arrival

16:00-18:00 Free time at Primark 

18:15 Departure to Dinner 

18:30 Arrival to Dinner

19:30 Departure to LJG 
Amsterdam (Liberal Jewish 
movement)

Zuidelijke Wandelweg 
41, 1079 RK 
Amsterdam

19:50 Arrival

20:00-22:00 Festive Shavuot Evening at 
the LJG Amsterdam 
- Optional Dinner break at:

22:00 Departure to the Hotel Mercure Hotel 
Amsterdam City, Joan 
Muyskenweg 10, 1096 
CJ Amsterdam Delegation Meeting

Wednesday, May 31, 2017 – Dress Code: Formal - Shavuot

07:30 Breakfast at the hotel Mercure Hotel 
Amsterdam City, Joan 
Muyskenweg 10, 1096 
CJ Amsterdam

08:30 Departure to the Anna Frank 
Museum

Anne Frank Stichting - 
Anne Frank House
1000 AS Amsterdam - 

09:00 Arrival

09:30 Welcome and introduction 
by Mr Ronald Leopold, 
Executive Director

10:00-11:00 Museum visit

11:00 Departure to the Dutch 
Parliament
Lunch stop at FEBO

Nieuwendijk 220, 1012 
MX Amsterdam

13:00 Arrival House of 
Representatives
Postbus 20018
2500 EA THE HAGUE

13:30-15:00 Visit the Dutch Parliament 
and meeting with MP Kees 
van der Staaij 

short tour by the assistant 
of MP Kees van der Staaij, 
Mr. Henru Krooneman.

15:00 Departure to the Dutch 
Ministry of Foreign Affairs

Visitor’s entrance 
of the Ministry 
(Bezuidenhoutseweg 
67, 2594 AC Den Haag). 

15:30-17:00 Visit the Dutch Ministry of 
Foreign Affairs and meeting 
with Joost van Ettro (the 
Middle East and North 
Africa Department (DAM), 
cluster Middle East Peace 
Process (MOVP), especially 
the Palestinian Territories.

17:00 Departure to the 
Amsterdam

18.00 Arrival

18:00-20:30 Guided  tour at 
Simonehoeve - a traditional 
cheese farm and clog 
factory.
Traditional Dutch dinner
 Volendam

De Simonehoeve
Attn. Isabella Klomp 
and/or Harry Tol 
Wagenweg 2
1145 PW Katwoude/
Volendam

20:30 Departure to the hotel Mercure Hotel 
Amsterdam City, Joan 
Muyskenweg 10, 1096 
CJ Amsterdam

21:00 Arrival to Hotel + check in

22:00 Internal meeting of the 
delegation- summary of 
the day experiences and 
preparing for tomorrow 
meeting and visits.

Thursday, June 1, 2017 – Dress Code: 

12:00-13:30 Guided Visit the ICC - 
International Criminal Court 

13:30 Pick up Lunch

13:30 Departure to Marnix 
Gymnasium

Essenburgsingel 58
3022 EA Rotterdam

14:00 Arrival

14:00-16:00 -  Meeting with the students 
- Introduction: Self-
presentation,- presentations 
of the groups and the 
countries.
- Round Tables.

16:00 Departure to Brussels 
International Airport

18.00 – 
19:45

Arrival and check in

20:00 Dinner at the airport

21:20 Departure to Israel By Brussels Airlines 
SN3293.

02:40 (+1) Arrival to Ben-Gurion 
Airport
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