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  ז"ח שבט תשע"י 
  2017פברואר  14 

   186976: סימוכין

  .אושר וסיפוק 
, ב מתיכון שוהם ושלהבת

  . במטרה להכיר ולקדם את ההסברה הישראלית

המהווה מסגרת איכותית 

אתכם  יםומחייב יםמאפשר
בה , זאת במיוחד בעת הזו

, נושאת עמה אחריות ומחויבות
, מסר ופרשנות חפים מכל דעות קדומות

  . בראייה משמעותית עבור הדור הצעיר ובדרך נאותה ומכבדת

לשמש אתכם  יוכלו, ואלה

  .ביד רמה ובאמונה מלווים אתכם

  ,בהערכה רבה

  גיל  ליבנה
  ראש המועצה

  ראש המועצה

  ,שלום רב שגרירים יקרים 

אושר וסיפוק , רגעי גאווה, מזמן לי תפקידי כראש מועצה
ב מתיכון שוהם ושלהבת"תלמידי י, התרגשתי מאוד לשמוע כי קבוצה של שגרירים

במטרה להכיר ולקדם את ההסברה הישראלית, התארחה בהונגריה ובסלובקיה

המהווה מסגרת איכותית , קורס שגרירים צעירים ביחידת הנוער
  . עבור נוער שוהם

מאפשר, לידי מעשה הידע והמיומנויותוהבאת , 
זאת במיוחד בעת הזו. תבונה ורגישות, להעביר את מלאכת ההסברה באחריות

  . ל "ורת בינביקנתונה מדינתנו תחת 

נושאת עמה אחריות ומחויבות, משימת הייצוג וההסברה אשר הוטלה עליכם
מסר ופרשנות חפים מכל דעות קדומות, ומאפשרת לכם להציג בפני מדינות העולם

בראייה משמעותית עבור הדור הצעיר ובדרך נאותה ומכבדת

ואלהמהווה עבורכם חובה שהיא זכותהשליחות 
  .שירותכם הצבאי ובהמשך הדרךמהלך 

מלווים אתכםה,אני מודה לצוות יחידת הנוער ולאנשי המקצוע

  .בישראל יפה יותר, כולנו גאים יותר

בהערכה רבה                                                                                       

גיל  ליבנה                                                                                         
ראש המועצה                                                                                      

  

 

  
  
  

  
ראש המועצהלשכת 

שגרירים יקרים 
  
  

מזמן לי תפקידי כראש מועצה, לא פעם
התרגשתי מאוד לשמוע כי קבוצה של שגרירים

התארחה בהונגריה ובסלובקיה
  

קורס שגרירים צעירים ביחידת הנוער, קדם לנסיעה
עבור נוער שוהם, ואטרקטיבית
, תרגום הכלים

להעביר את מלאכת ההסברה באחריות
נתונה מדינתנו תחת 

  
משימת הייצוג וההסברה אשר הוטלה עליכם

ומאפשרת לכם להציג בפני מדינות העולם
בראייה משמעותית עבור הדור הצעיר ובדרך נאותה ומכבדת

  
השליחות כי אין לי ספק 

מהלך ב, בעתיד
  

אני מודה לצוות יחידת הנוער ולאנשי המקצוע
  

כולנו גאים יותר, בזכותכם
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משלחת הונגריה סלובקיה –יומן מסע
יום ראשון – 30.10.16

התחלנו את המשלחת בשעה 2:00 בטרמינל בנתב"ג שם חיכינו עד שבכלל יפתח הצ'ק אין ונוכל סוף סוף להיכנס לדיוטי.
המראנו בשעה 07:20 והגענו בשעה טובה )10:00 ליתר דיוק( לבודפשט!!

וכך התחלנו בנסיעה לעיר Szentendre למפגש עם BBYO( Bnei Brit Youth Organization( תנועת נוער 
חדשה יחסית שמטרתה להשריש את ערכי היהדות בדור הצעיר, משימה שמתבררת כלא פשוטה בשל המשטר 

הקומוניסטי ששלט בהונגריה עד לא מזמן, בו לא היה ניתן לקיים חיי דת.
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הילדים והנוער היו מקומיים וכמובן שהתחברנו אליהם 
במהלך הסיור שהם אירגנו לנו בעיר היפיפייה ובארוחת 

הצהריים - פיצה )טעימה ברמות!!(. במהלך הסיור איתם 
ביקרנו בבית כנסת מינאטורי שמספיק רק לכ-11 מתפללים, 

ובו פגשנו באישה מיוחדת שעוזרת למתפללים ולקהילה 
הקטנטונת, וריגשה אותנו מאוד בשל העובדה שהיא איננה 

כלל יהודייה, ואמרה כי היא מרגישה שזה המעט שהיא 
יכולה לעשות למען היהודים ששרדו את השואה.
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לאחר שנפרדנו מ-BBYO המשכנו לעבר הפעילות ההתנדבותית בבית הקברות בעיר, בו קבורה אמא של אחת 
הילדות שהשתתפו בפעילות, ובאה איתנו לשם. אמרנו קדיש וזו הייתה חוויה מאוד מרגשת ה הרגשנו שאנו מקיימים 

את אחת ממטרות המשלחת – היכרות הקהילה היהודית וחיבוקה. 

משם המשכנו אל המרכז לתרבות ישראלית בהונגריה – 
מקום ייחודי בו נפגשנו עם אחד ממנהלי המקום ובנציג 

ארגון NGO – HELSINKI COMMITTEE שהעביר לנו 
הרצאה מרתקת בנושא בו הארגון מתמקד בהונגריה – 

פליטים ומהגרים. נאמר לנו על השוני ביניהם. בסוף נשאלו 
שאלות קשות בנוגע לפתרון לבעיה וכולנו יצאנו עם הרבה 

מחשבות כשיצאנו משם.

לאחר מכן המשכנו אל ארוחת הערב במתחם ארנה
אבל זהירות! בלי לקנות שום דבר – תתאפקו לרביעי וכך הגענו עייפים ושבעים למלון )!( שם סיכמנו את היום 

– דיברנו על המטרות שהשכנו הערכים שבאו לידי ביטוי היום ומיומנויות נרכשות שהשתמשנו בהן היום.
בנוסף, דיברנו על מאורע חשוב שהתרחש היום – היום הכריזה שבדיה כי ראול וולנברג נפטר בוודאות כפי הנראה עוד 

בשנות החמישי. ראול וולנגברג היה חסיד אוות עולם שפעל כשגריר שבדיה בבודפשט וע כן הרגשנו כי זהו צירוף 
מקרים חד פעמים וכי ברצוננו לעשות דבר הקשור לזכרו במהלך שהותנו כאן והעלנו רעיונות לכיצד ניתן לעשות זאת.
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יום שני – 31.10.16
לקראת יום עמוס, הקצנו בשעה מוקדמת וכבר ב-6:30 התייצבנו לארוחת הבוקר בחדר האוכל הפרטי שלנו 

שלאחריה עלינו על האוטובוס אל עבר יום גדוש בסלובקיה!! 
את המעבר בין הגבולות צלחנו בקלות הודות להסכמי שאנגן והגענו ליעד – בניין הקהילה היהודית בבראטיסלבה 

בסלובקיה שם התחילו בשיחות הרבות בהן היינו היום:
ראשית דיברנו עם מר גל – ראש הקהילה היהודית בבראטיסלבה. הוא סיפר לנו מעט על חיי הקהילה היהודית 

הדלה שנשארה בסלובקיה זאת לצערנו בשל המכה הכבדה שהונחתה עליהם במלחמת העולם השניה בה נספו 
כ-90% מן התושבים בסלובקיה )!( ארץ בה הייתה קהילה יהודית מפוארת ומפורסמת שהרי בראטיסלבה היא עירו 

של החת”ם סופר. מיד לאחר הפגישה עם אדון כל דיברנו עם הקונסולית אביטל גרשון – סגנית שגריר ישראל 
בסלובקיה, ששיתפה אותנו בצורה מרתקת בסיפור חייה ועל היתרונות והקשיים שלהיות שגריר, ועם שגריר ישראל 
בסלובקיה בכבודו ובעצמו – צבי וופני שדיבר אף הוא על מה זה בעצם להיות שגריר. בנוסף לכך דיברנו גם עם הצד 

השני – עוזר שגריר סלובקיה בישראל אדון פיטר קארפן פרינק שהתברר כבעל סיפור חיים מעניין מאוד ששמחנו 
לשמוע. 

לאחר מכן אכלנו צהריים טעימה בתוספת חלבון :-( 
במרכז היהודי בבראטיסלבה,
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משם המשכנו לעבר נציגות האיחוד האירופאי בסלובקיה שם הועברה לנו הרצאה עם זוג נציגים מהארגון שהודו כי 
התקלנו אותם בשאלות קשות והופתענו מכך. )כל הכבוד לנו(. 

הביקור הסתיים בשירת הימנון האיחוד האירופאי איתם )וגם עם כזה תמונות מצחיקות(.

לאחר מכן עלינו לאוטובוס לסיור בעיר היפה – בראטיסלבה, ובדרך עצרנו בקברו על החת”ם סופר, רב חשוב ומוכר 
שספריו וחותמו נשארו עד היום. משם המשכנו לעבר טירה – בניין הפרלמנט הסלובקי היפיפה והשתדלנו לחייך 

כמה שיותר למצלמה.



8

הביקור בבראטיסלבה הסתיים באנדרטת השואה ליהודי סלובקיה, בה ערכנו טקס קצר – אמירת קדיש ושירת התקווה. 

וכך נפרדנו מבראטיסלבה ומסלובקיה עייפים אך מרוצים, עושים את דרכנו חזרה אל בודפשט - הונגריה, מבלי 
לוותר על תחרות שירים צמודה באוטובוס. הגענו לארוחת הערב במלון וערכנו בו סיכום יום בו דיברנו על 

הסולידיות, הסובלנות, הנימוסים וההליכות ושאילת השאלות שהשתדלנו לבצע היטב היום. ואזרנו כוחות למחרת.
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יום שלישי – 01.11.16
את היום התחלנו בסיור תיירותי בהונגריה בהדרכת המדריך אישטק. תחילה ביקרנו בכיכר הגיבורים הכוללת שתי 

קשתות ובניין גבוה במרכזה. בין הקשתות נמצאים אנשים חשובים בהסטוריה של הונגריה כגון מלכים, מצביאים ואנשי 
דת הנצרות העיקריים. בראש המגדל המרכזי עומד המלאך גבריאל עם צלב כפול והכתר הבלעדי של מלך הונגריה.

משם המשכנו לבית הכנסת הגדול בהונגריה, שהוא הגדול ביותר באירופה, והשני בגודלו בעולם )הראשון בניו-יורק(. 
בית הכנסת נבנה במאה ה-19 והוא נבנה בהשראת המודה המזרחית, הוא אינו נבנה כמו בית כנסת קלאסי ומזכיר 

במראהו כנסייה. בית הכנסת היה עונג ומקהלת נשים. בצמוד לבית כנסת היה בעבר ביתו של הרצל שנהרס 
ובמקומו נבנה מוזיאון יהודי. 
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בחלק האחורי ישנו פסל של הערבה הבוכייה והוא מצבת 
זיכרון ליהודי הונגריה שנספו בשואה. זוהי גם גינת זיכרון 

לראול וולנברג שהיה דיפלומט בשגרירות שבדיה
בהונגריה והוכר כחסיד אומות עולם. הוא הוכרז כנפטר
)לאחר שהיה בחזק נעדר משנות ה-50( בדיוק אתמול. 

לאחר הסיור בבית הכנסת חצינו את נהר הדנובה לבודה, האזור ההררי והיוקרתי יותר של בודפשט. בעקבות 
ההודעה של ממשלת שבדיה על מותו של וולנברג החלטנו לשנות את הלו”ז המתוכנן ולבצע טקס סמלי לזכרו של 

ראול וולנברג שמצבת זיכרון שהוצבה לזכרו בבודה. 
את הטקס הובילה עדן רונן אשר הציעה את הרעיון ערב קודם בסיכום היום. הטקס תיאר את סיפור הגבורה של 
ראול וולנברג שהפיק אישורים מזויפים ליהודים בהונגריה והבא לידי ביטוי ערכים כמו סולידריות ואהבת האדם. 

במהלך הטקס הוקראו קטעים מפורטים על חייו ופועליו ובסיומו שרנו את שירת התקווה. 
בסיומו של הטקס ניגשה אלינו גברת שזיהתה אותנו כקבוצה של יהודים והחלה לספר לנו על עצמה ועל סיפור 

חייה כניצולת שואה, על היכרותה עם ראול וולנברג ועל המשמעות העתיקה של מגן דוד. 
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משם המשכנו לתצפית מדהימה על גבעת גלרט 
שמשקיפה על נהר הדנובה ועל שני חלקיה של 

בודפשט – בודה ופשט.

לאחר התצפית הגענו למוזיאון לזיכרון השואה 
בהונגריה. במוזיאון ישנן תצוגות שונות ומעניינות 

המציגות תמונות וסרטונים מתקופת השואה.

מיד לאחר המוזיאון נסענו לאנדרטת הנעליים על גדת הדנובה כדי לקיים טקס לזכר קורבנות השואה בהונגריה.
את הטקס הובילו שגית וטל ובהשתתפות של עוד כ-10 מחברי המשלחת. הטקס כלל הקראת הקטעים שתיארו את 

הזוועות שעברו על יהודי הונגריה, בדגש על סיפורה של חנה סנש שנולדה בהונגריה ועלתה לארץ כדי לחיות את החלום 
הציוני בו האמינה. היא הוצאה להורג כאשר נתפסה באשמת ריגול בהונגריה, מולדתה. הטקס היה מיוחד ומרגש בזכות 

מיקומו האותנטי והסתיים בשירת התקווה יחד עם הקלטה של יהודים הונגרים מהגמנסייה היהודית שנספו בשואה.
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לאחר הטקס נסענו לפארק הלאומי של בודפשט, לפגוש 
את אטילה, בחור הונגרי אשר גילה את יהדותו בעת פטירת 

אביו כשהיה בן 15. הוא סיפר על התמודדות שלו כיהודי 
החי בהונגריה ועל הפחד מהחמרת האנטישמיות, והוא 

שיתף אותנו בהתלבטות שלו האם לעלות לארץ
)כמובן שהזמנו אותו אלינו ועודדנו אותו!(.

לאחר השיחה איתו נסענו למסעדה הונגרית לערב פולקלור הונגרי. הערב הכיל ארוחה הונגרית מסורתית והופעה 
של ריקודי עם הונגריים בשילוב נציגים מדהימים מהמשלחת שלנו ובראשם כבוד השגריר יצחק אלדן!!  שהפתיע 

את כולנו עם יכולות ריקוד משובחות.
לאחר סיום ההופעה חזרנו למלון לשיחת סיכום היום שבה כל אחד סיפר כיצד הוא חווה את היום, רגעים 

משמעותיים וכיצד הוא מרגיש בנקודה זו של המשלחת.



13

יום רביעי – 02.11.16
יצאנו מוקדם בלבוש רשמי ומכובד לכיוון הפרלמנט ההונגרי. עברנו בידוקים רבים, כדי לוודא שאנחנו לא מחבלים, 
ובסופו של דבר צלחנו את העסק המורכב. אחרי מבוך ארוך, וטיול לא קטן ברחבי בניין הפרלמנט המרשים, הגענו 

לחדר ישיבות בו פגשנו את חברת הפרלמנט באופוזיציה – מרתה דמטר – עם מרתה דנו על נושאים רבים הקשורים 

למדיניות הפנים ההונגרית וליחסי המדינה לקהילה 
היהודית, וליהודים בכלל. מרתה עסקה למרות גיל הצעיר 

בחינוך, זכויות הנשים במדינה והשתתפה בוועדת הביטחון. 
היא ערכה לנו סקירה קצרה על הנושאים הבוערים 

בהונגריה כמו 60 שנה למרד ההונגרי בקומוניזם, סגירת 
עיתון )?( ע”י אוליגרך שקנה אותו כדי לסתום פיות וכמובן 

בעיית המהגרים והפליטים של אירופה ומדיניות הונגריה 
בנוגע אליהם. לאחר מכן ענתה על שאלותינו בסבלנות 

ובכנות. היא הציגה את דעתה המנוגדת להחלטת מפלגת 
יוביק שחינוך חובה יהיה עד גיל 16 בלבד. היא סיפרה כי 
בעיניה זו שחיתות וסדר עדיפויות שגוי. שכדי לחסוך את 

הכסף הזה תלמידים רבים נושרים כעת מספסל הלימודים. 
באופן כללי יש לה ביקורת רבה כלפי התנהלות הממשלה. 
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השלטון הנוכחי בהונגריה מסוכן בעיניה כלפי מיעוטים, ובתוכם יהודים. הונגריה הולכת אחורה בזמן בכל הנוגע 
לגזענות, זכויות נשים וזכויות אדם. ישנן המון התבטאויות נגד יהודים, לטענתה כעת מפלגת יוביק מנסה לעשות רושם 

אחר אך זה טבוע בהם והיא לא מאמינה שהם אכן משתנים. בנוסף, היא סיפרה כי יש בעיניה חשיבות רבה לזיכרון 
השואה כדי למנוע מדברים כאלה לקרות בשנית, והמדינה לא עושה מספיק כדי להכניס את זה לתרבות ולחינוך. 

החכמנו ונהנינו מאוד מהדיון והשיח עם מרתה, שהיא אמנם חברת פרלמנט אך היא מהאופוזיציה ולכן כמובן יש לה 
ביקורת רבה על המדינה. 

לאחר השיחה עם מרתה ערכנו סיור קצר בפרלמנט ותפעלנו מגודלו ויופיו. ביציאה מהפרלמנט כבר היה פשוט יותר. 
משם נסענו לבקר בבי”ס “לאודר” היהודי. בביה”ס פגשנו בנוער יהודי ולא יהודי המחובר ליהדות. בי”ס זה משלב בין 

יהודים ללא יהודים עם רוח יהודית, לימודי יהדות, עברית ושמירה על מסורת. בנוסף, הם חוגגים חגים יהודיים. 

המפגש היה מעניין ופורה ולמדנו כי בני הנוער חשים בעוינות כלפי העם היהודי במסגרות לא יהודיות וכי הם אינם 
תומכים במפלגת יוביק. מבנה בי”ס לאודר מרשים, מראה השקעה רבה ויצירתיות יוצאת דופן. התרשמנו כי בני 

הנוער אוהבים ומעריכים את ביה”ס ונהנים ממנו. נפרדנו מהם לאחר החלפת כתובות וחיבוקים בתחושה נעימה של 
אחווה יהודית. לאחר מכן נפגשנו במרכז הקהילה היהודית עם בני תנועת MAZSIHISZ, עם נציג הקהילה היהודית 
שהציג בפנינו את מצבו המורכב והמעט עגום של היהודים בהונגריה מבחינה קהילתית. רבים מהיהודים אינם חשים 
ביהדותם ואינם מחוברים לדת אך עם זאת הם אינם יכולים להתחמק מכך מכיוון שכולם מסביבם מודעים לכך שהם 

יהודיים. עם זאת הקהילה מנסה להחדיר מעט תרבות ורוח יהודית ע”י קבלת שבת ופעילויות בחגים. בבודפשט 
קיים בי”ח יהודי בו עובדים רופאים יהודיים ומטופלים יהודיים. הוא הדגיש כי היהודים בהונגריה לא מכירים טוב את 

ישראל והם בטוחים כי יש שם רק טרור ולכן הם מנסים לשנות תפיסה זו, בפעילויות רבות שהם עושים בשאיפה 
להתקדמות. 
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אח”כ נפגשנו עם סטודנטים יהודים למעגלי שיח על פועלם למען הקהילה היהודית בהונגריה.
המפגש היה חווייתי ומהנה ולמדנו רבות על “בית משה”, “השומר הצעיר”, “חבר” ועוד... 

בסוף היום העמוס והמעניין, הגענו לשלב השליחות האמיתית
והמשמעותית של המשלחת הזאת.

ייצגנו בכבוד את מדינת ישראל בקניות בקניון ארנה פלזה,
שם ערכנו קניות של שגרירים. 

חזרנו למלון עייפים אך מרוצים וערכנו שיחת סיכום יום
בה סיפרנו מה תפס אותנו במהלך היום ושיתפנו בחוויות. 

מי היה מאמין – לילה אחרון !
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יום חמישי – 03.11.16
קמנו מוקדם בבוקר וירדנו לחדר בפעם האחרונה עם המזוודות שארזנו ערב קודם. הכינו אותנו אתמול שהיום הזה 

הוא אחד הימים החשובים והמשמעותיים במשלחת הזו, מבקרים במשרד החוץ והשגריר הישראלי מארח אותנו 
בשגרירות לכן עלינו להיות ערוכים ומרוכזים ב-100%.

תחנה ראשונה – שגרירות ישראל בהונגריה
נכנסנו לבית השגרירות בלבוש רשמי וקיבלנו קבלת פנים מהמאבטחים שהיו שם הגענו לבית גדול ולבן שבכניסתו 

התנוסס דגל המדינה. ליוו אתנו אל אולם שנקרא על שם חנה סנש. 

תחילה דיברנו עם אוהד – סגן השגריר שהבהיר לנו מספר דברים לגבי השיחה אמש עם חברת הפרלמנט 
מהאופוזיציה – מרתה. לאחר מכן הגיע השגריר יוסי וכולנו היינו בהתרגשות רבה לקראתו. הוא בירך אותנו על 

ביקורנו ואיחל לנו בהצלחה בכל. השיחה עם השגריר הייתה מחכימה ומרתקת, למדנו שכדי היו שגריר צריך מספר 
דברים:

•  לייצג בגאווה את מי שאתה ומאיפה שהגיע. 
•  לא לשפוט אך אחד על פעולותיו / מעשיו.

•  לא לחשוב שאתה יותר טוב מכולם אלא להקשיב
   לכל אחד וללמוד ממנו.

•  ללמוד, לחשוב, לגבש דעה ולבטא אותה על צד הטוב
   ביותר ולפתח עמוד שדרה חזק.

בנוסף לכך השגריר יוסי הגדיר את יחסי ישראל הונגריה 
ושאל למה הונגריה צריכה יחסים טובים עם ישראל.

הסיבה הראשונה היא אינטרס היציבות במזה”ת כיוון 
שישראל הינה הדמוקרטיה היחידה באזור זה ולכן כדי 

שהונגריה לא תסבול מפלישת ערבים / מהגרים היא צריכה 
מדינה שתהיה יציבה כדי שתוכל לעזור לה במידה וזה 

יקרה.
עוד סיבה היא הכלכלה – ישראל מובילה בכלכלה וככל 

שהכלכלה הישראלית תהיה גלובלית ותגיע להונגריה 
לדוגמא, שתי המדינות ירוויחו. כמו חברת טבע שהקימה 

מפעל בהונגריה. 
השגריר הדגיש את חשיבות זיכרון ההיסטוריה – אך לא 
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לתת לה להשתלט עליך. צריך לשמור על ההיסטוריה אבל לא להפוך עם השגרירות לאתר הנצחה על מנת שגם 
נוכל להתקדם ולא לשקוע בעבר כל הזמן. 

בסופו של דבר השגריר היה צריך ללכת וז’ופי תפסה את מקומו. ז’ופי ארגנה את המשלחת שלנו בתיאום עם טל. 
והיא העמ”ז בשגרירות ישראל בהונגריה )עמ”ז = עובד מקומי זר(. היא סיפרה לנו על תפקידה החשוב והרחב 

בשגרירות. 
לאחר סיום השיחה הצטלמנו כמובן ונסענו לביה”כ הגדול 
בבודפשט וזו הייתה חוויה מדהימה. התפעלנו מיופיו של 

בית הכנסת העתיק והגדול. מדריכה הגיעה והסבירה לנו על 
היסטוריית בית הכנסת. הוא הוקם בשנת 1859 ובזמן 

מלחמת העולם ה-II היה בחלקו של הגטו ושימש כאורוות 
לסוסים. בין השנים 1991-1997 שופץ בית הכנסת אחרי 

הקומוניסטים והושקע בו המון כסף. 

חזרנו לאוטובוס לנסיעה זריזה והגענו לשוק המקומי שלא 
היה בלו”ז אך החליטו לצ’פר אותנו בעוד זמן קניות. רובנו 

ניצלנו את ההזדמנות, כמו שיצחק אוהב, וקנינו מזכרות 
ופפריקה הונגרית ששמענו עליה המלצות. 

אחרי כן, נסענו למשרד החוץ ההונגרי, ששם קיבלו אותנו 
בברכה ובלי בעיות. נפגשנו עם אחד הנציגים שעוסק 

בענייני המזרח התיכון והוא פתאום התחיל לדבר עברית!! 
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לא הבנו מאיפה ידע את שפתנו ושאלנו אותו. בתשובתו אמר שהוא גר 4 שנים בירושלים והוא שירת מטעם משרד 
החוץ בשטחים פלסטינאיים. במהלך המפגש נשאלו הרבה שאלות לעניין ולמדנו ממנו המון. הנציג סיפר לנו על 

בעיית המהגרים ועל הפיתרון שהונגריה משתמשת בו ועל כך שאין לה ברירה אלא לבנות “חומה” מחוטי תיל שלא 
תאפשר כניסת מהגרים לאזורי שאנגן כי הונגריה היא הגבול המפריד ואם מהגר/מפגע יצליח להיכנס יהיה מאוד 

קשה לאתר אותו בין המדינות שכלולות בהסכמי שאנגן. וזה עלול להוביל לאסונות רבים וגדולים. 
וזהו, כך נגמרו כל הפגישות הרשמיות והלא רשמיות שלנו במשלחת המדהימה הזאת. וכמו בכל סוף יום – עשינו 

שיחת סיכום בקניון ARENA PLAZA. יצחק פתח את השיחה בשאלות כמו מה אנחנו ציפינו מעצמנו, מהמשלחת, 
מהקבוצה, מהתוכן וכדומה... הרבה חברים ענו וסיפרו איך 

הרגישו לפני ואחרי.
הוכח לנו לטובה שלמרות כל הפחדים והחששות שהיו לפני 

המשלחת. ציפינו לחוויה לימודית וחברתית כאחד. לקחנו 
על עצמנו דברים שהתקשינו בהם כאתגר. כל שנייה נוצלה 

ללמידה ובכל יום הוצבו יעדים, מטרות ואתגרים למזלנו – 
השגנו אותם. היו כאלה שציפו לפגוש בני נוער לא יהודים 

אך בגלל שהגענו לביקור בתקופת חגים וחופשות – לא 
הסתדרו המפגשים בינינו. נוסף על כך אמרו שבהתחלה לא 
התלהבו מהיעד מכיוון שהוא קטן ולא מעצמה כמו בריטניה 

או ארה”ב. להפתעתם גילו שיש המון עבודה לא פחות 
מיעדים נבחרים כמו שצוינו מקודם. והם יצאו מרוצים 

מעבודתם וחשבו שחוללו שינוי גדול. 
נסענו לשדה התעופה ובכך סיימנו את המשלחת. 

אז זהו, מה נותר לנו עוד לכתוב חוץ מתודה לאנשים אדירים 
שבלעדיה כל זה לא היה קורה:

איציק המדהים והמלך!!
יצחק הדמות לחיקוי.

טל שלקח על עצמו אחריות גדולה וארגן את המשלחת.
אליאב הקב”ט שהפך להיות ממש כמו חבר.

דוד המקסים ואיש החינוך שהשפיע עלינו רבות. 
תודה רבה על הכל. לא נשכח אף רגע ואף ערך שלמדנו פה. 
שגרירים צעירים זו חוויה של פעם בחיים וקשה שזה הסוף.

עם המון הערכה ואהבה.
שרון יניב
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מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים
 

 

 
 

  ראש ביה"ס לשגרירים צעיריםתגובת 

 ,יוסי היקר

 אני כותב לך עם שוב המשלחת מהביקור המוצלח מאוד בבודפשט.

הונגריים לא יהודיים אך פגשים עם בני נוער נמנעו מאיתנו מ  בזמן החגים  תנונכון שבגלל הגע

מוצלח ומשמעותי ביותר לכל אחד מחברי המשלחת שהשיג את כל   לבד מכך היה זה ביקור

 מטרותיו.

פגשים רציניים ונשאלו שאלות רציניות. חברת התקיימו מהיינו בפרלמנט ובמשרד החוץ שם 

 ,רדא לקסבהה שתשמח לבקר בישראל. אשר הפרלמנט שהקדישה לנו זמן ויחס חיובי ביותר אמר

שיתוף פעולה בחילופי   ראש אגף מז"ת, השגרירים הצעירים העלו בפניו שורה של נושאים וביניהם

נוער. הוא והדסקאית של ישראל הבטיחו לקדם הנושא באמצעות השגרירויות .נשמח להשתלב 

 במאמץ הזה.

. הופעתם של אשר לביקור בשגרירות למותר לציין כמה אנו מעריכים את היחס המיוחד שקיבלנו

אוהד וסופי וכמובן הרצאתך בפני המשלחת ריתקו את השגרירים הצעירים שהעריכו מאוד 

 .youth diplomacyההשקעה שלכם ב 

בנוסף היינו בקהילה היהודית ובבית ספר לאודר ופגשנו בני נוער רבים. כמו כן קיימנו שני טקסים 

ול וולנברג משנודע לנו על ההכרזה כרו של ראוהגדלנו לעשות עם הטקס לז  השואהלזיכרון 

 הרשמית של שבדיה על מותו.

 יוסי היקר

נפגשנו עימך בשבוע הראשון שלך בהונגריה . אנו מעריכים זאת ומאחלים לך הצלחה גדולה 

מישראל להסברה   השגרירים הצעירים  בהמשך שליחותך .לאור התרומה הקונקרטית שלנו

 ן שלך.מך ועם הצוות המצוידוק עהישראלית נשמח להמשיך בשיתוף פעולה ה

ין לכך ונשמח ס שלנו הוא אמצעי מצו"תו פיתח ביהאו  YOUTH FOR ISRAELקט הפרוי

 .ה עמכםבהונגריה בשיתוף פעול  לקדמו

 בכבוד רב

 יצחק אלדן

 ס הישראלי לשגרירים צעירים"ראש ביה

 בודפשט -תגובת שגריר ישראל בהונגריה 

 יצחק מכובדי,

 ערכה והסיכום.תודות על דברי הה

האשראי כולו לבני הנוער שהרשימו בידיעותיהם, התעניינותם ומעורבותם ולצוות השגרירות 

 בראשות אוהד נקש קינר.

נשמח להמשיך בשיתוף פעולה ובבניית נדבכי ידידות ברמות שונות, בין היתר, בשותפות ארגוני 

 חברה אזרחית אחרים העוסקים בחינוך למנהיגות וסובלנות.

 איחולי הצלחה,

`Yossi Amrani 

Ambassador of Israel, 

Budapest, Hungary  
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  ממשלחת השגרירים צעירים מכתב תודה

Dear Ms Demeter, 

It gives me great pleasure to write to you on behalf of the delegation to express our 

admiration for the great  enriching meeting with you,last wednesday, at the Hungarian 

Parlament. 

The feeling among all the members of our delegation is that this was the best 

presentation they got last week. 

Dear Madame 

It will be an honour to meet you again in  the future either in Budapest or in 

Israel.Meanwhile ,we wish you the best. 

Ambassador Y.Eldan 

Head of the delegation 

 

 

 ונגריההחברת הפרלמנט תגובת 

 

Dear Mr. Ambassador Eldan Yitzhak, 

 

That was great pleasure for me to meet the participants of Young Ambassadors. They 

were really fantastic! Please write me if I can help you something. I wish you and your 

group a seccessfull work. 

I look forward to meet you next time. 

All the best, 

Márta Demeter 
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 הונגריבה Helsinkiנציג ארגון ל מכתב תודה

 

 

Dear Andrea 

 

It was a pleasure to meet you last Sunday and to listen to your very important 

presentation (sorry that I missed one minute of it .....but the cellular saved me.......) 

Our school  attaches great importance to NGO's  and their role in society. 

It was for us a very useful and enriching meeting. 

Best regards, 

 

Yitzhak Eldan 

Head of the delegation 

 

 

 הונגריבה Helsinkiנציג ארגון תגובת 

Dear Yitzhak,  

 

Thank you so much for your kind words, it was my honor to meet you and the 

delegation of  young Israeli ambassadors. I can only hope I did not offend anyone with 

my particular view, I was aiming to have an honest discussion.  

I am wishing you and the young ambassadors a successful program and sustainable 

peace for all of us.  

 

Should you or any member of your delegation wish to engage with me personally or 

the Hungarian Helsinki Committee in the future, please feel free and very welcome to 

contact me at my address or the HHC at helsinki@helsinki.hu anytime.  

 

Sincerely yours,  

Andras 
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 רכזת פעילות נוער בני ברית  –מכתב תודה ללינדה 

 

Dear Linda, SHAVOUA TOV! 

I am writing to you  on behalf of all the members of the delegation to tell you how 

much we appreciated the warm reception by BBYO last Sunday. 

You and your husband, as well as the madrikhim,did a great job to make this encounter 

a big success! 

Toda for this wonderful Shevet Ahim Gam Yahad. 

We will send you pictures taken during the day for publication in your website and 

elswhere.Please send us your pictures. 

Shalom and lehitraot 

Amb.Yitzhak Eldan 

 

 

 תגובתה היוצאת דופן של לינדה

Shalom Yitzhak,  
 
It gave us some headaches to organize the program in Szentendre but it was absolutely 
worth it.  
That was the first time our teens met a foreign youth group.  
On the evaluation of our 4 days camp many of them mentioned our meeting with you 
as one of the best part of our camp.  
 
Your teens showed extreme openness and team work that motivated our kids to 
connect and open themsleves in a very short time (with Hungarian mentality its not 
easy).  
In the Lauder school some of them met again and were very happy for the encounter.  
 
So it was an absolutely successful program and looking forward to continue.  
Would be great to create some kind of partnership.  
It is extremely important for us to connect our teens not only to Israel but Israelis as 
well.  
 
I will be in Tel Aviv in February so if you think we can start to work out a plan I will 
be happy to do that. 
 
I’m sending some photos attached adn this video: 
https://www.youtube.com/watch?v=KrzIQWcsg18 
 
Kol tuv,  
 
Linda 
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 הכרת תודה לסגנית השגריר והקונסולית בשגרירות ישראל בסלובקיה  
 אביטל היקרה,

. עמךהמיוחד  המפגשמבקשת להודות לך על   משלחת השגרירים הצעירים משוהם תל אביב וירושלים

שהיוו את הרוב מאוד מאוד התרשמו ממך. בישיבות סיכום והערכה חברי המשלחת ובעיקר הבנות 

 .שקיימנו במשלחת כולם התרגשה והתרשמה

 

 סגנית השגרירתגובת 
  ,יצחק יקר

  .תודה רבה על המילים החמות

  שמחתי לראות שיש לנו נוער איכותי

  .הסברה -עם מודעות לחשיבות עבודתנו 

  יישר כוח על עבודתך

  בברכה

 גרשוןאביטל 

 מכתב תודה לשגריר סלובקיה בישראל

Your Excellency,Dear Friend 

It was a pleasure and an honour to meet you today in Jerusalem. 

As I told you briefly our visit of beautiful Bratislava was a great success.It gave the 

delegation the opportunity to learn about your country its culture an history.We also 

had the occasion to meet Israel's Ambassador to Slovakia and  Avital the Consul.In 

addition we met with the presidents of the jewish community and we paid  respect to 

the memory of the Slovakian Shoa victims. 

EU oblige we had also a very good meeting  with the Commission representative. 

I take this opportunity to express our gratitude for your friendship and help including 

allowing your assistant ,Peter , to meet with us. 

Best regards 

Amb Yitzhak Eldan 

Dear Mr. Eldan, 
Thank you very much for your feedback from your trip. 
I am glad it all went well and I am sincerely looking forward cooperating on your next 
activity.  
All the best 
Shabat Shalom, 
Peter Hulényi 
Ambassador 
 EMBASSY OF THE SLOVAK REPUBLIC IN TEL AVIV 
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 מכתב לסמנכ"ל מז"ת במשרד החוץ ההונגרי

Dear Mr RADA , Shalom 

I am writing to you on behalf of all the members of the delegation to express our 

gratitude to you and your colleagues for the important exchange of views we had last 

thursday. 

It was an honour to be received by You in person and to hear first hand about Hungary 

policy in the ME and Hungary Israeli relations. 

We learned a lot and we appreciate very much your promise to consider seriously , 

through  our respective Embassies  ,   youth exchanges between our countries.Our 

school is The leader in Israel in the field of YOUTH DIPLOMACY and we are ready 

to take part , in the future ,in any youth exchange program which will be decided. 

Sincerely yours 

Ambassador Yitzhak Eldan 

Head of Israel's Young ambassadors school 

 

 

 תגובת לסמנכ"ל מז"ת במשרד החוץ ההונגרי

Dear Ambassador Eldan, 
  
It was my pleasure to have these bright students here in the ministry. I am sure that we will 
have an exchange of views with Ohad KAynar DCM to follow-up these discussions. I will 
forward this issue to the respective Hungarian Ministry. I hope we will have the chance to 
meet again. 
  
Best regards, 
  

    
  

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE 

Csaba Rada 
Director General 
Middle East and North Africa Department 
Ministry of Foreign Affairs and Trade 
1027 Budapest, Bem rakpart 47. 
Tel: +36 1 458 1362 
E-mail: Csaba.Rada@mfa.gov.hu 
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 מכתב תודה לסגן השגריר בהונגריה

 היקר,  אוהד

אני כותב לך בשם כל חברי המשלחת להביע הערכתנו על הסיוע המיוחד שקיבלנו מהשגרירות 

עצותיך הטובות ,העזרה החשובה של סופי , הפגישות החשובות שקבעתם בהיותך הממונה עליה. 

 גרמו להצלחת הביקור שלנו בבודפשט.  הצמוד  לנו והליווי

בקרב בני נוער,בחיבוק הקהילה היהודית, בקיום   אנו מצדנו תרמנו לעבודת השגרירות בהסברה

 מיוחד לראול וולנברג ועוד.  טקסי זיכרון לשואה וטקס

 צגה בכבוד את ישראל והשאירה חותם חיובי בכל מקום.המשלחת יי

 YOUTH FORנשמח לסייע גם בעתיד ובשלב זה חשוב שנשתף פעולה בקידום פרוייקט ה 

ISRAEL  שמטרתו לגייס הבנה לישראל בקרב הנוער ברחבי העולם. דיברתי על כך עם לינדה

BAN  וכן עםBALAZS GABOR ללימודי ישראל בביהס לאודר  האחראי. 

לערך שיוכלו להיות  17-23יש לאתר מספר צעירים )שלושה ארבעה(לא יהודיים ויהודיים בגילאי 

בהונגריה ולהיות בקשר עימנו בנוגע לבעיות הסברתיות שיצוצו אצלכם וכן בקידום ה  YFIנציגי 

YOUTH DIPLOMACY ודסקאית   בין הנוער הישראלי לנוער ההונגרי.כזכור ראש אגף מזת

 בין שתי המדינות.  חו לבדוק נושא חילופי נוערישראל הבטי

  ולבסוף

 שוב תודה גדולה על הסיוע לאירגון ביקורנו החשוב בבודפשט.

 בברכה

 יצחק אלדן

  ראש ביהס לשגרירים צעירים

 

 צחק שלומות ותודה רבה על הברכות.

 שמחנו לסייע ונהנינו מרמתה הנפלאה של הקבוצה.
שמעתי הרבה דברים טובים מלינדה באן היום. נראה שהחיבור הבלתי אמצעי שמצליחים בני 

מכיל כוח ופוטנציאל רבים. תבורכו על העשייה  –הנוער ליצר בין קבוצות שביסודן זרות זו לזו 

 הזו והלוואי תצליחו לקדם ולסייע כך במאמצי ההסברה והיח"צ של מדינת ישראל גם בעתיד.
 בברכה,

 אוהד
 
Ohad N. Kaynar 
Deputy Chief of Mission 
Embassy of Israel in Hungary 
1026 Budapest Fullánk utca 8. 
Tel: +36-1-392-6243 
Fax: +36-1-200-0782 
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בהונגריה ולהיות בקשר עימנו בנוגע לבעיות הסברתיות שיצוצו אצלכם וכן בקידום ה  YFIנציגי 

YOUTH DIPLOMACY ודסקאית   בין הנוער הישראלי לנוער ההונגרי.כזכור ראש אגף מזת

 בין שתי המדינות.  חו לבדוק נושא חילופי נוערישראל הבטי

  ולבסוף

 שוב תודה גדולה על הסיוע לאירגון ביקורנו החשוב בבודפשט.

 בברכה

 יצחק אלדן

  ראש ביהס לשגרירים צעירים

 

 צחק שלומות ותודה רבה על הברכות.

 שמחנו לסייע ונהנינו מרמתה הנפלאה של הקבוצה.
שמעתי הרבה דברים טובים מלינדה באן היום. נראה שהחיבור הבלתי אמצעי שמצליחים בני 

מכיל כוח ופוטנציאל רבים. תבורכו על העשייה  –הנוער ליצר בין קבוצות שביסודן זרות זו לזו 

 הזו והלוואי תצליחו לקדם ולסייע כך במאמצי ההסברה והיח"צ של מדינת ישראל גם בעתיד.
 בברכה,

 אוהד
 
Ohad N. Kaynar 
Deputy Chief of Mission 
Embassy of Israel in Hungary 
1026 Budapest Fullánk utca 8. 
Tel: +36-1-392-6243 
Fax: +36-1-200-0782 



26

 

 

 

 

 

 לראש הנציבות של האיחוד האירופאי בסלובקיהמכתב תודה 

 

Dear Mr Krchnavy, 

I am writing on  behalf of our delegation to thank you and your colleague for a very 

informative meeting  in your office last monday. 

All of us appreciate very much your enriching introduction to the EU challenges and 

your answers to the young ambassadors many questions. 

We thank you both and wish you the best 

Ambassador Y.Eldan 

Head of the delegation 

 

 תגובה יוצאת דופן וחשובה של ראש הנציבות

 

Dear Mr Ambassador, 

  

Thank you very much for your positive feedback. We are glad that everything went 

well and all participants returned safely home. 

  

Please allow me to thank you very much in the name of Representation of the 

European Commission in Slovakia for your active involvement and participation. 

We value very much, that you incorporated the visit of our Representation into the 

programme of your visit, especially you spent only 1 day in Slovakia. 

  

Furthermore, it was very valuable experience and opportunity for us as well to learn 

more about your country through meeting with young students and being able 

to discuss the current agenda of the day,  their future plans and opinions. 

  

At the same we would like to express our commitment, that should you consider to 

organize similar event, we are at your disposal and would be very happy 

to welcome you at our premises again. 

Kind regards, 

Andrej Krchnavy 

Andrej Krchňavý  
Representation of the European Commission in the SR  
Palisady 29  
811 06  Bratislava  
Slovak Republic  
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THE ISRAELI YOUNG AMBASSADORS DELEGATION 
From "Ort" Givat-Ram Jerusalem, Shoham Regional Council, and "Alliance" Tel-Aviv 
to Budapest (Hungary) and Bratislava (Slovakia)
October 30 – November 4, 2016

SUNDAY, October 30, 2016
CASUAL

03:00 Meeting at Ben-Gurion Airport

07:05 Departure from Ben Gurion Airport by ELAL (UP) 

09:45 Arrival to Budapest Ferenc Liszt International Airport

11:00 Departure to Bnei-Brit Youth Organization (BBYO) -  Szentendre.

11:45 Arrival

12:00 -16:00 Meeting with youth members of BBYO:
Lunch.
Common activity.
Volunteering activity at the Jewish Cemetery.

16:00 Departure to Budapest

16:45 Arrival at the Israeli Culture Center

17:00 Meeting with representative of the NGO Helsinki Committee, and tour of the 
building and presentation of the place. 

18:30 Departure to Arena Plaza

19:00 Dinner

20:30 Departure to Hotel "Novotel Budapest Centrum", Budapest, Hungary.

21:30 Arrival to Hotel "Novotel Budapest Centrum"+ check in

22:00 Delegation meeting 

 
MONDAY, October 31, 2016
FORMAL 

06:45 Breakfast at the hotel

07:30 Departure to Bratislava

10:00 Arrival to the Jewish Community building

10:30 -11:00 Meeting with Mr. Gal the Head of the Jewish Community in Bratislava.  

11:00 -11:30 Meeting with Consul Mrs. Avital Gershon, Israeli Embassy to Slovakia on the 
embassy's role and. 

11:30 -12:00 Meeting the assistant of Slovak Ambassador to Israel Mr. Peter Karpo Princ.
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12:00 -12:30 Meeting the Israeli Ambassador to Slovakia, H.E Mr. Zvi A. Vapni on Israel-
Slovakia relations. 

12:30-13:30 Lunch with the embassy staff at the Jewish Community 

13:30 Departure to the European Union Commission Representation Building. 

13:40 Arrival

14:00 Meeting with the  Representation of the European Commission in Slovakia

15:00 Departure for tour the Old City of Bratislava, including one minute  of silence 
at the Slovak Holocaust Memorial 

17:00 Departure to Budapest 

19:00 Arrival to Hotel "Novotel Budapest Centrum" – Dinner at the Hotel

21:00 Delegation Meeting

TUESDAY, November 1, 2016
Budapest, Hungary. CASUAL (WHITE SHIRTS)

07:30 Breakfast at the hotel

09:30 -10:00 Departure to the guided tour.

10:00 -13:00 Guided tour in Budapest.

13:00 -14:00 Visit the Holocaust Memorial Center

14:00 -15:30 Lunch

16:00 Departure to the 'Shoes Memorial Monument' on the Danube

16:30 Arrival

16:30 -17:15 Commemoration Ceremony for the Hungarian Shoa Victims

17:15 Departure to Busapest Park

17:30 Arrival

17:30 -18:30 Meeting  Attila Czegledi and touring the park

18:30 Departure to Folklore Evening.

19:00 -20:40 Folklore Evening + Dinner

20:45 Departure to Hotel "Novotel Budapest Centrum"

21:00 Arrival to Hotel "Novotel Budapest Centrum"

21:30 Delegation Meeting
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WEDNESDAY, November 2 2016
Budapest, Hungary. FORMAL

07:00 Breakfast at the hotel

08:15 Departure to the Hungarian Parliament (Országház)

08:45 Arrival 

09:00 - 10:00 Meeting Márta Demeter, Parliament and IPU (International Parliamentarian 
Union) member

10:00 -10:30 Guided tour at the Parliament

10:30 Departure to Lauder School

11:00 Arrival

11:00 -12:30 Meeting with the students: 
Self Introduction 
'Round Tables' discussion

12:30 -13:30 Lunch at the School.

13:30 Departure to the Jewish Community - (MAZSIHISZ)

14:00 Presentation on the Jewish Community by Mr. György Vári, President of the 
Federation of Jewish Communities in Hungary (MAZSIHISZ)

15:00 -16:30 Meeting with members of Youth MAZSIHISZ
Self Introduction 
'Round Tables' discussion
Interviews with the Press.

16:30 Departure to  Arena Plaza

17:00 -20:00 Shopping time + dinner at the Arena Plaza

20:00 Departure to Hotel "Novotel Budapest Centrum"

20:30 Arrival to Hotel "Novotel Budapest Centrum"

21:00 Delegation Meeting
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THURSDAY, November 3, 2016
FORMAL

07:00 Breakfast at the hotel + Check Out

08:30 Departure to the Israeli Embassy to Hungary

09:00 Arrival 

09:15 Meeting with the Ambassador H.E  Mr. Yossi Amrani and his staff on Israeli-
Hungarian relations and the role of the embassy.

11:30 Departure to Budapest Great Market Hall  

12:00 Arrival

12:00 -14:30 Lunch and free time at Budapest Great Market Hall  

14:45 Departure to Ministry of Foreign Affairs and Trade 

15:30 Arrival

16:00 -17:30 Meeting with Mr. Csaba Rada, Head of Middle East Department 

17:30 Departure to Arena Plaza

18:00 -19:30 Delegation Meeting

20:00 Departure to Budapest Ferenc Liszt International Airport

21:00 Dinner and Check in at Budapest Ferenc Liszt International Airport

23:45 Flight from Budapest to Tel Aviv

04:05 Arrival to Tel Aviv
 



טל: 03-7442587 | פקס: 03-7442603
כתובת: ראול ולבנרג 6, תל אביב

mrtnoardelegations@gmail.com

Youth For Israel


