ספטמבר 2016

שגרירים ושגרירות צעירים וצעירות,

קנדי אמר" :אל תשאל מה מדינתך יכולה לעשות עבורך ,שאל מה אתה יכול לעשות עבור
מדינתך"
משלחת "שגרירים צעירים" הינה תחנה משמעותית בחייכם .תחנה שנתנה לכם הזדמנות
לייצג את מדינת ישראל ,העיר נהריה ,בית ספרכם ואת עצמכם .הוכחתם שהידע ,הכלים
והדרך שעברתם במהלך השנתיים האחרונות הועילו וסייעו בגיבוש הזהות וההבנה שעלינו
לעשות למען מדינתנו .אין זה מובן מאליו בגילכם להפנים וליישם זאת.
הפגנתם בגרות ,אכפתיות ודאגה למדינתנו .הוכחתם אהבת אדם ,כל אדם ,ומעל הכול
נתתם מעצמכם למען האחר ,למען הזר ולמען יהודי הגולה .הוכחתם לנו ולעצמכם שהנכם
מקבלים על עצמכם ומבינים את משמעותה של הנתינה .של העשייה והתרומה למדינה .כי
חשוב לזכור כי אין לנו ארץ אחרת.

אין לי ארץ אחרת "
גם אם אדמתי בוערת
רק מילה בעברית חודרת
אל עורקיי ,אל נשמתי
בגוף כואב ,בלב רעב
כאן הוא ביתי" (יורם טהר לב)

בברכה,
איילת אברמוביץ'
סמנכ"ל חינוך א-פורמאלי
קדימה מדע World ORT

יום ראשון 26.6.16
נפגשנו בנתב"ג בשעה  3:15לפנות בוקר ,שתי קבוצות ,האחת מנהריה והשניה מראש העין,
ומאותו הרגע הבנו שהיום יהיה ארוך מאוווווווד!
בהתחלה קצת התביישנו ומאוד התרגשנו אך מהר מאוד נפתחנו ,התחברנו והפכנו לקבוצה אחת:

שגרירים צעירים" :לטביה-ליטא".
אחרי סיבוב מהנה בדיוטי עלינו לטיסה ,שם צחקנו והתגבשנו אף יותר.

נחתנו בריגה ,לטביה ומשם צעדנו הישר למתחם מסעדות.
 ,Lidoהיא מסעדה עם אוכל אותנטי ,ומלבד יופייה היא גם בית העץ הגדול ביותר בעולם!

הכרנו את איתן ,המדריך המדהים שהצטרף אלינו וישר נהפך לאחד מהחברה'" ,שגריר צעיר".
משם נסענו לסיור בעיר העתיקה של ריגה.
התחלנו את הסיור בבית הכנסת הגדול בריגה ושם ערכנו טקס לזכר קורבנות השואה,
היה מרגש מאוד.

המשכנו למגדל העתיק בריגה .שמענו סיפורים וראינו כנסיות מרהיבות ומגדלים רבי שנים.
המשכנו בסיורנו ל"פסל החירות בריגה" שהוא .Milda
הצטלמנו הרבה כמובן ,נחנו ,צחקנו ונהנינו מהנוף בפארק ליד.

המשכנו לכיוון מסעדת ,Bauslas Alus
הייתה תקלה קטנה אבל התגברנו עליה כמו גדולים
)עם הרבה שמיניות באוויר של שניר הכל אפשרי!( בזמן שהותנו במסעדה ולאחר ששבענו,
התחיל מר צבי מירקן ,סגן השגרירה הישראלית בריגה ,לספר לנו על עצמו ,על עבודתו,
ועל מורשת ריגה ולטביה .התעניינו מאוד ושאלנו שאלות ,מצאנו את עצמנו מרותקים לדבריו.
בלי ששמנו לב הזמן טס  ,והיינו חייבים לנסוע למלון.

כשהגענו למלון חיכתה לנו קבלת פנים ייצוגית מצוות המלון Radisson Blue Elizabeth

עם משקאות מרעננים ומאכלים טעימים.
סיימנו את היום עם סיכום של הצוות על היום שהיה ,היום שיהיה והסוגיות שיכולות לעלות מחר.

יום ראשון עבר בהצלחה! נתראה מחר ,לילה טוב!

יום שני 27.6.16
אז היום השני התחיל בשש וחצי בבוקר,
התעוררנו משרות יקיצה אשר הודיע לנו שהגיע השחר לאחר שעות שינה מטכ"ליות.
קמנו התייפייפנו ,שמנו קונסילר על שקיות העיניים וירדנו במלוא הדרנו אל החוויה הקולינרית
הכי טובה שהייתה עד עכשיו...

ארזנו את המזוודות והעלנו אותן על אוטובוס הקסמים )יש בו  ,Wifiאל תתלהבו הוא לא עובד(
מפני שעמדנו נפלא בלו"ז,
זכינו לסיבוב בעיר העתיקה לצלילי קולו הערב של המדריך הלטבאי בריגה.

התרגשנו מאוד במיוחד מפני שזו הייתה הפגישה הרשמית הראשונה שלנו,
שם נפגשנו עפ ראש המשלחת של האיחוד האירופאי בלטביה ,הגב' אינה שנטקובה.
אינה הסבירה וסיפרה לנו על עבודתה ונקודות השקה שלה עם התושבים.
לאחר מכן קיבלנו הזדמנות לשאול שאלות ,ובלי להשוויץ ,וואלה שיחקנו אותה!
העיתוי של הפגישה היה היסטורי ,לרקע עזיבתה המפתיעה של בריטניה את האיחוד,
לכן מרבית השאלות עסקו בדילמות' :אירופה לאן?'
בנוסף נשאלו שאלות בנושא הקהילה היהודית בלטביה ,קצת התאכזבנו לגלות כי מרבית עיסוקם
של נציגות האיחוד בלטביה היא בהנצחת השואה.
על אף שההתעסקות בהנצחה היא חשובה
ומבורכת אנחנו מאמינים כי אסור להזניח את הקהילה היהודית הקיימת.

אחר כך נסענו לפגוש את הנוער היהודי בריגא .לאחר מפגש מפתיע עם הדוד מחו"ל" ,הגשם".
הצטלמנו ,תיעדנו ,הסתלפנו )מלשון סלפי אם לא הבנתם(..

ואז הגענו לבית הספר "אורט" ,בית ספר יהודי בבירה .הכנו מראש שאלות מנחות בנושאים שונים,
ועל אף שהלטבים היו מעטים מאיתנו )בעקבות חופשת חג הקיץ( התערבבנו והתחברנו די מהר.
הצלחנו למצוא נושאים משותפים די בקלות וגילנו סקרנות אחד כלפי השני.

ביימנו מסיבה מטורפת שהתחילה ברעיון ללימוד ריקוד תמים אחד לשבירת הקרח .כדרך הישרא־
לים ,וגם הלטבים מסתבר ...האירוע נגרר למחרוזת שירים במזרחית.
בצער רב נאלצנו להיפרד מחברינו החדשים כמובן שלא לפני שהחלפנו פרטים.

בין הרעש והצלצולים נקראו לשליחות חשובה שניים ממיטב חברי המשלחת,
טל עזרי ודנה רוזנבלט ,לראיין ברדיו עם תחנה ממלכתית ,גם שם עשינו חיל!

לאחר מכן יצאנו למסענו לכיוון ליטא.
הנסיעה חלפה במהירות לצלילי נגינתו של ליאור מנהריה אשר פרט על הגיטרה ואנו הצטרפנו
למיטב שירי הזמר הישראלי.

עצרנו לסעודה עשירה ,מלאה בסיבים תזונתיים וכשרה במיוחד במסעדת הפאר – מקדונלדס!
לבסוף הגענו למלון ,קיבלנו תדריך למחר מהשגריר יצחק אלדן והתאחדנו עם אשר המלווה
האבוד שנראה לאחרונה ,בדיוטי בנתב"ג.

טוב ממש חייבים ללכת לישון ,יום ארוך מחר .לילה טוב.

יום שלישי 28.6.16
היום מתחיל ב ,6:45-סתם צוחקים 7:30 ,לא התעוררנו.
ירדנו לארוחת בוקר ,מצטערת ,אך מאכזבת של לחם וגבינה ולחם אבל הסתפקנו בה כי אנחנו
שגרירים צעירים ,איך אמר בימים טובים יצחק אלדן" :שגרירים מתאפקים" אז התאפקנו.
)ושניר כבר טיפל בנושא(...
לאחר מכן עלינו על האוטובוס ונסענו למשרד החוץ הליטאי שם פגשנו את סגן שר החוץ אשר
היה חביב ונחמד שניסה להצחיק אך לא תמיד עבד לו ,אבל התאפקנו כי אנחנו שגרירים!

לאחר ששאלנו שאלות והחכמנו המשכנו בסיורנו במשרד החוץ הפלא ופלא תקרית היסטורית
בתולדותיה של מדינת ישראל שניר כפי שאמר יצחק אלדן
"שניר הכניס גול עצמי לטובת הקבוצה" )אלון מזרחי ,אלון מזרחי ,אלון מזרחי(.
אז שניר זכה לכתוב בשם משלחת שגרירים בספר  VIPשל משרד החוץ הליטאי,
כולנו התרגשנו מאוד מזה שבמשלחת הפורמאלית הראשונה שלנו
זכינו לכזה יחס מכבד מטעם מוסדות ממלכתיים כאלו,
זה היה דבר יוצא דופן שאפילו יצחק אלדן אמר "זה לא קרה במשלחות אחרות".

עלינו לאוטובוס ויצאנו לכיוון שגרירות ישראל ושם ליד המזרקה אכלנו ארוחת צהריים.

לאחר מכן נפגשנו עם את שגריר ישראל בליטא ,אמיר מימון ,איש מדהים אשר פועל
ולא רק מדבר ,הוא תורם רבות ליחסים בין ליטא לבין ישראל,
לקהילה היהודית לקידום ישראל לעיני התושבים.
לקחנו איתנו דברים רבים ברמה האישית ,את הנחישות ,הכריזמה ,האובייקטיביות
ואת התשוקה שלו ,לפעול יותר ויותר ,אנחנו באמת מעריצים אותו.

הפסקה קצרה נכנסנו לעיריית וילנה ,וקיבלה את פנינו אישה נחמדה אשר הסבירה לנו על העירייה

ולאחר סיור קצר אך קולע הלכנו לחדר הישיבות ופגשנו את מר ראש העירייה הצ'ארמר,
שאלנו שאלות על מנת לספק את הסקרנות שלנו ,לגבי העיר וילנה וליטא בכללי .למדנו המון.

יצאנו מהעירייה וצעדנו לכיוון המקום שבו עמד מבנה בית הכנסת אשר הושמד כליל.
היום הוא בשיפוצים ובניה מחודשת למען יצירת אתר הנצחה לאותה קהילה יהודית
אשר הושמדה .בסיום ההסבר סגרנו את הביקור בשירה של שיר המעלות וקדיש.

לאחר נסיעה קצרה באוטובוס הגענו לבית הקברות היהודי
ושם התנדבנו עם כמה אנשים נחמדים מקומיים וניקינו את הקברים של היהודים.
מגרפות ,אתים ,מלגזות ,מים ואצטרובלים ,רגע זה חיבר אותנו עמוק לשורשים היהודים,
הרגשנו קשר לאדמה.

יצאנו בנסיעה לכיוון בית קיץ מפואר אשר היה שייך לצר רוסי וכיום משמש כמתחם מסעדות
יוקרתי המוקף בטבע מדהים ונוף יפיפייה .שם נערכה ארוחת הערב שלנו ובמפתיע ,באותו מקום
נערכה מסיבת יום ההולדת של שגרירות ארה"ב )יום העצמאות ,ה 4ביולי(.
המקום היה פשוט מדהים ,כמו בסרטים ,פשוט קסום ,שאפילו באגדות הכי יפות לא מתואר ככה.
אכלנו ארוחה מאוד טעימה עם משקה מקומי ,שפתינו התמוגגו.

חזרנו אל המלון ערכנו את שיחת הסיכום ,היה יום מרגש ,מדהים ומעצים!
נזכור ולא נשכח את מה שאמר פעם יצחק אלדן" ,שניר הכניס גול עצמי לטובת הקבוצה"
ושרול לא הזמין את ההמבורגר ,הוא צמחוני!
לילה טוב חלומות מתוקים.

יום רביעי 29.6.16
בוקר מושלם לכולם! וזאת כיוון שלשמחתנו הרבה קיבלנו ארוחת הבוקר משודרגת.
פתחנו את הבוקר בשינה של  45דק' באוטובוס ,נוסעים לפונאר,
לא פשוט וכשהגענו הלכנו כמשלחת את הדרך שבה הלכו יהודי ליטא מהגטו אל בורות המוות
הנוראיים .ההליכה הייתה קשה ובכל צעד שהלכנו הרגשנו יותר מחוברים לכאב.

הגענו לאתר וראינו את בורות השריפה שחשפו בורות בדמיוננו של זוועות שאיננו מסוגלים לעכל.
התעניינו מאוד וככל שנחשפו לנו יותר פרטים כך הבנו כמה אנחנו יודעים מעט.
לאחר שביקרנו במוזיאון עשינו טקס משמעותי ומרגש
בנוכחותו של שגריר ישראל בליטא ,אמיר מימון.
נוכחותו ריגשה אותנו מאוד ונתנה לנו כוחות מחודשים להמשך היום.
לאחר מכן דנו בנושא טבע האדם ,גורמי המחשבה שהיו באותה עת וכיצד אנו לוקחים אותם
ומיישמים אותם בחיינו היום יומיים.
הדיון היה משמעותי מאוד עבורנו ובמהלכו הופיע פרפר יפיפה שנחת על הכיפה והצטרף לדיוננו.

לאחר המפגש המלבב עם הפרפר היפיייפה נסענו לכיוון הפרלמנט ועלינו בדרך על לבוש רישמי.
כשהגענו פגשנו את עמנואל ,חבר הפרלמנט הליטאי.
גם שם התקבלנו בכבוד וקיבלנו את התשובות לכל שאלותינו.
שמענו על משפחתו של עמנואל ,מעורבותו בקהילה בתור ישראלי ויהודי ובנוסף על קשרו האישי
לשואה ,נושא שהעסיק אותנו רבות באותו היום.
לאחר הפגישה עם עמנואל ערכו לנו סיור בפרלמנט ,ביקרנו בחדרים השונים והתרשמנו מאוד.

המשכנו אל בית הספר "אורט" שם התקבלנו בכבוד ובברכה על ידי מנהל ומורה של בית הספר
וכמה תלמידים שהקדישו מזמנם האישי לטובתנו ,עברנו למעגלים אישיים לאחר סיור בבית הספר
המכובד ,אנו תרמנו את חלקנו והבאנו לידי ביטוי את מיומנות התקשורת וההסברה שלנו בנושאים
כגון" :אומת סטארט-אפ"" ,הכוח של הרשתות החברתיות"" ,תרבות הפופ" וכו.
העמקנו את הקשר הבין אישי ,התחברנו מאוד לתלמידי בית הספר
והייתה לנו חוויה יוצאת דופן ונפרדנו מהם לשלום.

משם נסענו למוזיאון השואה פגשנו בחור צעיר מאוסטריה אשר הסביר לנו על השואה
ועל זוועות נוספות שהתרחשו בליטא והשאירו אותנו מזועזעים ופעורי פה.

על מנת לעודד את רוחנו מהיום הקשה ,המשכנו לסיור בעיר העתיקה ,היה יפה וכך זכינו להכיר
את ליטא ,פתאום נתקלנו בקבוצה של בודאיסטים ששרו וניגנו באמצע הרחוב ואנחנו התרגשנו
והחלטנו להצטרף אליהם בשירה ובריקוד ,זה היה מפגש תרבויות מרתק שהשאיר עלינו רושם רב.
הגענו לאזור שבו פעם היה הגטו היהודי ,עשינו בו סיור והרגשנו מזועזעים כשהבנו שאנו דורכים
על מרצפות שפעם דרכו רגלי היהודים שחיו שם.

משם המשכנו למשרד הנשיאה של ליטא ,התבוננו עליו מבחוץ
והתרשמנו מגודלו של הבית ומיופו.
וכמובן שאי אפשר בלי אוכל ,הגענו למסעדה שהתברר שהכנפיים שם חריפות ביותר
לכל האשכנזים מראש העין וניצן מנהריה )הם בכו(.
היה מהנה ומצחיק ,אווירה פסטורלית כאשר העצים מחוץ למסעדה רשרשו ברוח הקרירה.
ובסופו של יום חזרנו אל המלון ,כמובן שיחת סיכום וישר למיטה .
 1:35אז חלומות נעימים!

יום חמישי 30.6.16
משתתפים:
• שניר פלילי
• אריק )ק(רישנה
• חן סמוחטה
• יצחק אלדו )צחוקי(
• יוסי קב"ט שרירי
• ארתור קול הקולגה
• אשר אוקטביוס
• וכמובן שאנחנו..
קודם כל וואו וואו וואו וואו וואו אבל ,האוכל לא היה משהו ,השירותים לא עבדו,
לא היה באמת ויי פיי ,תקרית חזיר בר מצערת ביותר בלב ליבה של ריגה
אבל כפי שאמר י .אלדן המכונה צחוקי" :שגרירים מתאפקים" ,אז התאפקנו.
אז נתחיל מהסוף ,השעה  2:32וברגעים אלה ממש דמעות זולגות מעינינו ,זה נגמר ,שרול מביט
בחלון אומר כי המטוס לא זז ,כפי ששמתם לב שרול "לא במיטבו".
קמנו בבוקר והפעם לשם שינוי בזמן ,הלכנו לארוחת בוקר ונפרדנו לשלום מהמלון..
עלינו על האוטובוס ונסענו לעבר בית מלאכה ותרבות ליטאי בו נלמד
ונעשה הלכה למעשה ביצירות אומנות.
התחלקנו לשתי קבוצות ,אחת מהקבוצות למדה להכין צמידים מחוטי צמר של כבשה ליטאית
כפי שהיה נהוג בימי קדם ואילו הקבוצה השנייה הכינה סבונים כפי שנהגו לעשות במקום.

לאחר כשעתיים הגענו לבית הכנסת היחיד ששרד בוילנה ,שם פגשנו את אשת החזן המקומי,
היה קצר וקולע ומאוד מרגש.

משם המשכנו למרכז הקהילה היהודית שם פגשנו את פנייה ,אישה מדהימה במלוא מובן המילה.
פנייה היא ניצולת שואה פרטיזנית ,בת  ,94אישה בעלת כוח נפשי ופיזי ,סוחפת ,מרגשת ,צנועה,
גיבורה אמיתית ,אישה משכמה ומעלה ,גאווה גדולה להכירה.
היא סיפרה לנו את סיפורה ,היה מדהים ,פשוט מדהים.
לא ניתן לתאר את העוצמה והרגש ששרר בחלל החדר,
פתאום הבנו בדיוק את מילות ההימנון שלנו! לא להאמין!
באותו מעמד פגשנו גם את נשיאת הקהילה היהודית ,הגב' פאינה ,אשר הסבירה לנו על הפעילות
הענפה בקהילה היהודית.
בנוסף ,כיבד אותנו בנוכחותו בפעם השלישית ,שגריר ישראל בליטא ,אמיר מימון אשר התעניין
ושאל לתחושותינו במסע המדהים והעוצמתי שעבר עלינו.

לאחר חצי יום לא פשוט ועמוס רגשות נוסעים לבזבז קצת מזומנים או אשראי תלוי מי זה.
אנו עושים אתנחתא ומגיעים לאקרופוליס ,קניון ענק בגודלן של נהריה וראש העין יחד,
שעתיים וחצי שלמות של מרתון אל עבר הבגדים והמזכרות וכמובן שקינחנו במקדונלדס.
ואז ,הרגע הגדול והמעציב הגיע ,נפרדים מוילנה ,בלי שהספקנו להגיד 'אריק קרישנה'
הגענו לשדה התעופה ..כולם מסרו מזוודות
ואז "הנחיתו" עלינו איסור להעלות את הגיטרה של ליאור למטוס.
מרגע זה "מבצע צחוקי" יוצא לדרך ,האם הגיטרה תינצל או לא? זאת השאלה..

לאחר בידוק בטחוני "אירופאי" עלינו ,אנו על האוטובוס בדרך למטוס ,ההתרגשות והמתח
בשיאם ,האם מבצע צחוקי יצליח או שמא שרול יתפס על לא עוול בכפו..
אה ,שכחנו להגיד ,י.אלדן )צחוקי(  007ביקש מהסוכן המתחיל שרול  000לעבוד יחד עמו למען
הצלחת המבצע..
התיאוריה שלנו היא שהסוכן י.אלדן  007חשש שמא יתפס ויואשם בעבירה חמודה
ולכן לקח את שרול  000על מנת שאם יתפסו ידאג י.אלדן  007כי האשמה תהיה על שרול ,000
וכך ניתן לראות כיצד תמיד דופקים את ה..
אנחנו עולים למטוס ,המתח בשיאו...
י.אלדן )צחוקי(  007עם הגיטרה על גבו ושרול  000צמוד אליו ומסתיר את הנשק...
פייייי הצלחנו ,המבצע ההיסטורי הצליח ,וזאת כי י.אלדן )צחוקי(  007פעל לפי המשפט
"אהבל תרבח" שאומר המעז מנצח ,ואכן כך היה.
שוב מוכיח לנו צחוקי כי ניתן לשלב בין תעוזה לשיגעון ,וזוהי אומנות לשמה.
אנחנו על הטיסה ללטביה ,שרול חשש לחייו אך  -בחיים!
הגענו ללטביה ולאחר בדיקה בטחונית מטרידה ביותר שעברה יולי )יוליה שלנו(
הצלחנו להגיע אל הטיסה לישראל...
וכמובן כמו תימני בר מזל ,הפלא ופלא אריק קרישנה זוכה בכרטיס במחלקת עסקים
בעוד י.אלדן )צחוקי(  007שלנו יושב לו במחלקת תיירים .איך? אנחנו לא יודעים..
תשאלו את אריק ..והנה חזרנו אל נקודת ההתחלה..
השעה  2:32בדרכנו ארצה ,היה עיקוב קל כיוון שהטייסים החליטו לחנות במקביל ,איך?
אנחנו לא יודעים ,תשאלו את שרול..

וכך נחתנו בארץ ,מספר מילות פרידה ,אך לא אחרונות ,אוספים את המזוודות וכמובן מצטלמים
בפעם האחרונה ,ברור שגם אז כשלנו בעת מספרי הברזל אבל לא נורא ,התאפקנו ,כמו שאמר
בימים טובים י .אלדן )צחוקי(":שגרירים מתאפקים" ,אז התאפקנו בפעם האחרונה.
נפרדנו לשלום אחד מהשני ,מחברינו החדשים אשר יהיו חברינו לכל החיים ,חווינו חוויה מדהימה,
מעצימה ומרתקת ,אינטנסיבית ואף לעיתים מעייפת אך כפי שאמר י.אלדן )צחוקי(:
"שניר הכניס גול עצמי לטובת הקבוצה"
הרשו לנו לומר כי כולנו הכנסנו גול עצמי ,האם זה לטובת הקבוצה או לא? אנחנו לא יודעים..
תשאלו את שניר..

אנו רוצים לומר תודה ענקית לכל העוסקים במלאכה הן ברשות
והן למרכז הישראלי למנהיגות צעירה
ולאנשים המדהימים שאיפשרו לנו לחוות חוויה מדהימה שכזאת!

שגרירים צעירים
נהריה

מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים
30.9.16

שגרירים צעירים ויקרים,

הייתה לי הזכות לפגוש ולארח אתכם במהלך ביקורכם בליטא ,ווילנה
"ירושלים של ליטא" .הרכב המשלחת שכלל בני תלמידי בתי ספר תיכון מהערים
נהריה וראש העין ,עיר מגוריי ,הרשים לא רק אותי אלא את כל הגורמים
עימם נפגשתי כסגן שר החוץ ,חברי הפרלמנט ,ראשת הקהילה ועמיתי לשגרירות.

פגשתי תלמידים המדברים בקול על ערכים ,ציונות ואהבת מולדתנו ישראל .כפי שעלה
במהלך
ביקורכם אני מאמין ומקווה שנוכל יחד למסד "דיאלוג ללא גבולות" בין תלמידי בתי ספר
תיכוניים מהארץ
ובליטא .קיומו של דיאלוג ,שיח ישיר ובלתי אמצעי בין תיכוניסטים ,הינו חשוב ביותר ותורם
רבות למאמצינו
להציג את ישראל כמדינה ערכית ,דמוקרטית ,פתוחה ומגוונת בכל תחומי החיים.
בשמי ובשם צוות השגרירות אני מבקש להודות לכם ולצוות המלווה על ביקורכם.

היה לי הכבוד והעונג לפגוש אתכם.

בברכה,
אמיר מימון

מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים
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