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שלום רב,

שגרירים ושגרירות יקרים,

אנו שומעים וקוראים רבות על חשיבותה של ההסברה הישראלית
לתדמיתה של מדינת ישראל בעולם ,וברור שפעילות ההסברה,
לגווניה השונים ,היא קריטית למדינה שמתמודדת עם אתגרים כה
משמעותיים .נושא זה הוא גם חלק בלתי נפרד מקורס השגרירים
הצעירים ,בו אתם משתתפים .אתם מקבלים כלים ומיומנויות
בתחום חשוב זה ,ומעבר לכך – מהווים בעצם פעילותכם המבורכת
את ההסברה הישראלית הטובה ביותר.
קורס השגרירים הצעירים הוא אחת המסגרות האיכותיות
והמבוקשות ביותר לבני נוער בארץ .ההשתתפות בו מהנה
ומספקת ,אך כרוכה גם בהרבה מאוד השקעה ומחויבות מצידכם.
אין לי ספק שקיבלתם בקורס הזה כלים ומיומנויות שיוכלו לשמש
אתכם גם בעתיד – בצבא ובהמשך הדרך .באותה מידה אני משוכנע
גם שהיישוב כולו ייתרם מהשתתפותכם בקורס חשוב זה.
תפקידי כראש מועצה מזמן לי ,לא פעם ,רגעי גאווה ,אושר וסיפוק.
המעקב אחר התקדמותכם והעשייה שלכם הוא ללא ספק אחד
הרגעים הללו.
אני מודה לצוות המקצועי שליווה אתכם לכל אורך הדרך ולאנשי
יחידת הנוער חמש.

בני הנוער שלנו ,דור העתיד של המדינה.
כמה גאה הייתי להתבונן בכם ממפגש אחד למשנהו ,משוחחים,
מביעים עמדה ודעה ,עומדים על שלכם ושולחים מסרים
לחבריכם.
עברתם תהליך של שנתיים בו למדתם רבות על עצמכם ועל
העולם שבו אנו חיים.
התמודדתם עם פחדים ,הכרתם שפות חדשות למשל שפת גוף,
רכשתם כלים שונים שישרתו אתכם רבות כגון העברת מסרים
וכישורי נאום ,נחשפתם לדעת הקהל העולמית ולעמדת האחר.
השנה נבחרתם לטוס לסנט פטרסבורג ,קבוצה איכותית של בני
נוער ,ואנו כאן מאחור היינו גאים ורגועים לגבי ההחלטה.
עברתם מסע מלמד ,מעשיר ומעצים וזכיתם לשבחים רבים בכל
מקום בו צעדתם.
הפגנתם לאורך כל הדרך ידע רב ,ביטחון ויחסי אנוש מרשימים
מאוד.
אין לי ספק שעברתם חוויה מעצבת ומעצימה שתלווה אתכם
בחייכם הבוגרים.
בהזדמנות זו אני מברכת את המרכז הישראלי למנהיגות צעירה
על שיתוף הפעולה הפורה והתרומה המשמעותית של הצוות
בעיצוב אישיותכם.
בטוחה וסמוכה אני שתמשיכו לעשות חיל ,לעסוק בהסברה
ולהיות המנהיגים הבאים של המדינה,

בהערכה רבה,
גיל ליבנה
ראש מועצת שהם

מצדיעה ומודה לכל אחד ואחת מכם,
מאיה ביבלה גל
מנהלת מחלקת הנוער והצעירים-הבית הסגול ,שוהם
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סיכום היום הראשון – ממוצ"ש ועד ראשון בערב
סוף סוף זה קורה.
יוצאים למשלחת ועוד ליעד מדהים ,סנט פטרסבורג ,העיר היפה ביותר ברוסיה או לפחות כך
השמועות אומרות .מעולם לא היינו שם אבל ממה שהספקנו לקרוא ולראות באינטרנט הולכת
להיות חוויה בלתי נשכחת.
התחלנו לאסוף חוויות כבר משדה התעופה בן גוריון ,שם נפגשנו שגרירים צעירים מהוד השרון
עם שגרירים צעירים משוהם .אמנם הייתה פגישה קצרה לפני המסע ,אבל לא ממש הספקנו
להכיר אחד את השני באותה פגישה.
הבידוק עבר די זריז ולא בישר על הבאות ,ההפתעות הנעימות ואלה שקצת פחות .זכינו לברכת
משלחת מוצלחת מכלת פרס נובל פרופ' עדה יונת ויצאנו לדרך!
המראנו למוסקבה ,והדיילות בחברת התעופה לבשו מדים כתומים מזעזעים ובחנו את מהירות
התגובה והאינסטינקטים שלנו עם יכולות ההגשה שלהן.
כשנחתנו במוסקבה ,רובנו היינו די המומים מהידיעה שאנחנו סופסוף במשלחת שמגשימה את
כל התהליך המרתק שעברנו .ההמתנה להמשך הטיסה הייתה די קצרה ומיד המשכנו לעיר של
פטר הגדול .שם חיכתה ההפתעה הלא נעימה של רועי ,המזוודה שלו פשוט החליטה להרוויח
עוד טיסות ליעדים אחרים ....חייבים לציין שרועי היה די קול .ואלעד מהמרכז הרב תחומי שיחק
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אותה והבטיח שידגם את רועי במידה והמזוודה לא תגיע במועד וכך היה .פרטים על דוגמן הבית
שלנו בהמשך...
האוטובוס שלנו חיכה ומיד כשעלינו יצאנו לדרך  ,ניתן היה להכריז כי רשמית התחלנו את המסע
בסנט פטרסבורג .הנקודה הראשונה בה עצרנו וירדנו הייתה לצד הכנסייה של יצחק הקדוש,
(השגריר יצחק אלדן בכלל הרגיש בעננים ...מקום קדוש על שמו בעודו חי ובועט ,)...שם אכלנו
יחד את ארוחת הבוקר .בשלב זה כולנו היינו די עייפים מהמסע והטיסה ,אבל הארוחה הטעינה
אותנו באנרגיות מחודשות והנוף המדהים של העיר מסביב ממש עזר לנו להתעורר במהרה.
אחרי מנוחה קצרה יצאנו לארמון ההרמיטאז' ,שהיום משמש כמוזיאון ,מקום עצום בגודלו,
מרהיב ביופיו ומציג את האיכות בכל תחום :אמנות ,ארכיטקטורה ,חשיבה אנושית ובכלל מייצג
את תרבות העושר והבזבזנות של האצולה בימי פטר הגדול .בהרמיטאז' ראינו תיירת סינית
שרצתה לדעת על ישראל ממקור ראשון וכמובן שאנחנו סיפקנו את הסחורה  .השגריר יצחק
אלדן ,קלט בחושיו החדים משלחת מאירן ,ומיד קפץ על המציאה וניהל איתם שיחה .כך למדנו
שמלחמה היא רק בין השלטונות ואם הדבר היה תלוי באזרח הקטן העולם היה שקט ממלחמות
ומאיומים .המפגש הזה עם המשלחת מאירן העניק לנו תקווה גדולה שהעולם יכול להתנהל על
מי מנוחות.
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בתום הסיור המרתק ,יצאנו לעבר בית הכנסת הגדול בעיר .רב הקהילה שוחח אותנו בעברית,
הסביר על בית הכנסת ואמר שהוא השני בגודלו באירופה ,הוא הסביר על יהדות רוסיה שסיפורה
מאד מורכב וסיים את הפגישה בתקיעת שופר.
בקומה האחרונה של בית הכנסת זכינו לראות ספרי תורה גנוזים מלפני מאות שנים ,אמנם
פסולים אבל מייצגים את המסורת היהודית בת מאות
השנים שפעלה ופועלת ברוסיה.
סיכמנו את המפגש בבית הכנסת בארוחה כשרה וטעימה,
שהכילה כמובן מאכלים מקומיים.
לאחר  36שעות מאז תחילת המסע הגענו למלון
לשיחת סיכום קצרה .מלון שלא מבייש שגרירים
מהשורה הראשונה.
טל ,רמי ויצחק ראו שאנחנו מאוד עייפים ולכן עשו
ישיבה קצרה .אין צורך לציין שמתום הישיבה שררה
דממה וכולם הלכו לחדרם לישון לקראת היום הבא.
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סיכום היום השני :
הצבע חזר לפנים של כולנו .ישנו ,התקלחנו ונערכנו ליום חדש מלא מפגשים ופעילויות.
בוקר ,חדר האוכל במלון היה גדוש בסינים .אמנם ,היה לנו מתחם ששמור רק לנו ,אבל מסתבר
שהסינים מאד רעשניים ואפילו שישבו מספר שולחנות מאתנו דיברו בקולי קולות .הרגשנו
שאנחנו הישראלים ממש מנומסים ובעלי יכולת לשוחח בתרבות ובנעימות כנראה שהכול יחסי
בחיים..
היום התחיל עם גשמים קלים ,שליוו אותנו לאוטובוס וכל הדרך לפארק פושקין .באוטובוס,
רמי דאג שכולנו נהיה מוכנים לטקס שיפתח את יומנו השני במסע .כשהגענו לפארק פושקין
התקבצנו ליד האנדרטה המאוד מכובדת לזכרם של נספי השואה ,שם קיימנו את טקס הזיכרון
לנספים היהודים ,בתקופת מלחמת העולם השנייה.
המעמד היה מאד מרגש ,הטקס שהכנו מראש היה איכותי וסקר את
המאורעות שפקדו את יהודי רוסיה וברית המועצות לשעבר טרום המלחמה
 ,בזמן המלחמה ובתקופת השלטון הקומוניסטי .רבים מאתנו הזילו דמעה.
מיד לאחר הטקס ,מדריכה העונה לשם לנה חיכתה לנו בפארק וליוותה אותנו
בהסברים .המקום הראשון היה פסל של פושקין ,המשורר  /סופר הלאומי
של רוסיה .משם המשכנו לארמון הקיץ ,היה קשה להאמין באיזה עושר חיה
המשפחה של פטר הגדול ואפשר גם להבין מדוע העם מרד ובסופו של דבר
ביצע את ההפיכה.
רגע לפני שעלינו לאוטובוס בדרכנו לקונסוליה הישראלית ,יצחק חבר לקבוצת
נגנים מקומית שזיהתה שאנחנו יהודים ומיד פצחה במחרוזת השירים היהודים.
אפשר להכתיר את יצחק לאחר החוויה הזו כזובין מהטה (המנצח המיתולוגי של
התזמורת הפילהרמונית הישראלית) של פארק פושיקין.
7

הגענו בשעות הצהריים לקונסוליה הישראלית והדבר הראשון שעשינו היה....
לאכול .המסעדה הציעה מגוון רחב של מנות ואיך לא ,חלקם הגדול מהמטבח הרוסי
המסורתי .כמובן שגם המנות הכשרות הגיעו בזמן .השקט בזמן הארוחה לא בישר
את העומד להתרחש בעוד מספר דקות ,רמז קטן ,רומנטיקה....
לאחר הארוחה ובדיקה ביטחונית עלינו לקומת הכניסה של הקונסוליה .הקונסולית
הגב' אולגה סלוב ועובד הקונסוליה ,אילייה קיבלו את פנינו .מכיוון שכולנו היינו
לבושים בבגדים רשמיים ,המעמד היה מאד מרגש כבר מראשיתו .לאחר מספר דקות הצטרפו
לחדר בו ישבנו בנות הקונסוליה ,עד אותה דקה טל היה עסוק בטלפונים אבל עם כניסת הבנות
התיישב טל לצידן ,מלא באושר ובשמחת חיים שלא זכינו לראות עד לרגע זה ,רומנטיקה בשיאה.
הקונסולית סלוב הציגה את העובדים בקונסוליה ואת המשימות שהם מבצעים ,ההצגה
וההרצאה היו מעניינות מאוד ואפילו עובדות הקונסוליה התרגשו מאד ולא רק אנחנו .אבל
אנחנו בטוחים שמי שהכי התרגש היה טל...
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בתום המפגש בקונסוליה ,נפגשנו עם בני נוער יהודים מקומיים מתנועות נוער שונות ,מה
שהופתענו לגלות שישנים בני עשרים וחמש שעדיין לוקחים חלק בתנועת נוער ,איתם קיימנו
פעילות משותפת שהזכירה לנו את תנועות הנוער בארץ.
לאחר הפסקת קפה ועוגות (הלכה הדיאטה) ,קיימנו מפגש עם שליחת נתיב מהארץ .השליחה
מיכל הציגה לנו את חשיבות הארגון ,את ההיסטוריה בתקופת מסך הברזל ,ועל חלק מהפעולות
שהתקיימות בחשאיות ,כדוגמת הוראת עברית והעברת מסרים ציונים.
בזמן המפגשים מספר שגרירים התראיינו לעיתונות המקומית ,לרדיו והוקלטו בווידאו .השאלות
שנשאלו לא היו פשוטות ,אבל שוב ,הפגנו להט ,תשוקה ודבקות במטרה במתן התשובות .ניתן
היה להבחין בפליאה שאחזה במראיינים.
את היום סיכמנו בביקור בסניף הסוכנות היהודי ומפגש עם שליחת הסוכנות לסנט פטרסבורג
ומעב רוסיה – חברת הכנסת לשעבר אורית זוארץ .בסניף בסוכנות פגשנו בני נוער יהודיים
ולמדנו על אורח החיים היהודי של יהדות רוסיה ובני הנוער בפ רט .סביב שולחנות עגולים
יצרנו קשרים תוך כדי יצירה ושיח וכמובן שלא שכחנו להחליף פרטים רלוונטיים לשמירה על
קשר ברשתות החברתיות.
בארוחה נוספת לפני שהגענו למלון .עם ההגעה למלון התכנסנו בלובי לישיבת סיכום ,יצחק
סקר את היום ,שאל אותנו לא מעט שאלות ,טל הציג אל לוח הזמנים של מחר ,הדגיש שיש
לעמוד בזמנים ורמי עבר אתנו על השאלות למוסדות השונים ,על סיכומי היום והקשיב ללא
מעט מאתנו.
הסתיים עוד יום עמוס בחוויות ואפשר לומר כבר בפה מלא ,כי הפכנו להיות קבוצה מאוחדת
ומלוכדת.
9

סיכום היום השלישי:
כמדי בוקר השכמנו בשעה  6:30וירדנו לחדר האוכל שם הופתענו לראות עשרות חיילים
שאוכלים במלון .התברר לנו שמתקיים תרגיל צבאי בכל רחבי רוסיה וחדרי האוכל במלונות
משמשים כחדרי האוכל של הקצינים .חיכינו בסבלנות כרבע שעה עד אשר הם פינו את האזור
המיועד לנו ,והתיישבנו לארוחת בוקר .שלושה בנים לא התעוררו  ,רמי וטל דאגו לעלות לחדר
בו "נחרו" והעירו אותם .מספר שגרירים דאגו להכין להם טייק אווי של ארוחת הבוקר מאחר
וחיכו לנו בבית הספר היהודי.
תלמידי בית ספר התיכון היהודי ,מרשת אורט ,זכו לשמוע את שירת "הבאנו שלום עליכם"
כאשר נכנסנו לאולם המרשים בבית ספר שנראה כמו טירה מפוארת .לאחר מספר דקות
הצטרפו עשרות תלמידים מקומיים למפגש אתנו .בהתחלה אחזה בכולם מבוכה קלה אבל
לאחר שהתחלנו "להתערבב" המבוכה פינתה את מקומה לצחוק ,להעברת פרטים ולשיחות
כאילו שהיינו חברים טובים שנים רבות .גם הופתענו לגלות שהתלמידים המקומיים לובשים
חליפות ועניבות מדי יום כתלבושת לבית הספר .אנחנו בטוחים שבישראל זה לא היה קורה.
את המפגש המסודר פתחו רז ,רועי נעמה ורוני כהן ,שהציגו את התכנית של השגרירים
הצעירים באמצעות מצ גת וסרטון .לאחר מכן רמי חילק אותנו למעגלי שיח וקיימנו סבב שיחות
סביב נושאים שהכנו בארץ .חלק מהתלמידים לא הכירו את ישראל בכלל וזוהי הייתה הזדמנות
להסביר ולתאר את הנושאים והמקומות המשמעותיים לנו ולעם היהודי.
לאחר כשעה וחצי של מעגלי שיח טל שלף מהמסדרון פסנתר ואז יהונתן ורמי תחילו לנגן וכולנו
רקדנו יחד עם התלמידים מבית הספר הרוסי ויצחק כמובן לא ויתר על ההזדמנות לרקוד כנער
בן  .16השירים והריקודים כללו ביצוע מיוחד שלנו לשיר "זהב" של סטטיק ובן-אל תבורי.
המפגש העלה את מצב הרוח של כולנו ,אך כמובן שנרגענו עד שהגענו לפרלמנט .
הכניסה לפרלמנט הייתה מאד רשמית ,הפקדנו את המכשירים שלנו בכניסה ,עברנו שיקוף ורק
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אז ליוותה אותנו נציגה מקומית .סיירנו באולמות המפוארים ,שגם הם היו מצופים מכל עבר
בזהב .רמי ניסה לצלם אותנו אבל מיד הגיעו אליו עובדי הפרלמנט וביקשו ממנו לא לצלם...
לאחר הסיור ,התכנסנו באחד מאולמות הפרלמנט ,ארבעה בכירים התיישבו ליד שולחן
הנואמים ואילייה שליווה אותנו תירגם את הנאמר .יצחק התיישב לצידם ונראה כמו חבר מן
המניין בפרלמנט המקומי .הדוברים המכובדים דיברו בצורה מאוד מכובדת ,רצינית ,רשמית
וקרה .אף שריר לא זז ,ממש כמו רובוטים .בשלב מסוים התחלנו לשאול שאלות ,וחבר משלחת
שרצה להציג שאלה נתבקש להגיע אל המיקרופון ולשאול באופן קצר וקולע את השאלה.
שא לות רבות נותרו ללא תשובה ,וחלקן נענו בצורה עקיפה מאוד .רק בשלב חלוקת המתנות
ראינו לראשונה חיוך שהתגנב לאחת מחברות הפרלמנט.
אם חשבנו שהקרח הופשר על פניהם של המקומיים ,זכינו לעוד קבלת פנים קפואה באקדמיה
למדיניות ופוליטיקה ,שם התיישבנו בשורות ליד מיקרופונים ומסכים אישיים וזכינו לצפות
במצגת מאד מונוטונית שהציגה סטודנטית בכירה שהקריאה מילה במילה מהמצגת .שוב ,ללא
כל הבעת פנים באשר היא.
לאחר מכן ,שיר לוי ,אורי ,רז ורועי הציגו את המצגת שלנו ,וניתן היה להבחין בפער התרבותי
הרחב בינינו לבין הסטודנטים הרוסים ,כל שאלה שנשאלה על ידנו תורגמה לרוסית וזאת למרות
שהסטודנטים המקומיים דוברי אנגלית .התשובות היו גם הן מונוטוניות וחלק מהשגרירים
התחילו ל"נקר" ,ואי אפשר כל כך להאשים אותם..
לאחר כשעה וחצי יצאנו מהאקדמיה ,אבל לשמחתנו האוויר הקר בחוץ מיד העיר אותנו ונכנסו
לקצב במהירות הבזק ומה שממש הקפיץ אצלנו את האנרגיות לרמות מטורפות הייתה הידיעה
שאנחנו בדרך ל-ש-ו-פ-י-נ-ג! נסענו לקניון לא קטן שנבנה על ידי לב לבייב ,שם אכלנו ,קנינו
בגדים ומזכרות אבל כל זאת רק לאחר שקיבלנו תדריך בטחוני מהקב"ט הכי חתיך בתבל ,מור.
החוויה לבלות עם החברים באווירה משוחררת הייתה מעולה .הגיוון הכניס תנופה חדשה
למשלחת.

כמובן שאת היום סיימנו במלון בישיבת משלחת .הישיבה התחילה לפי הנוהל הקבוע למרות
שהפעם הפריעו לנו בישיבה אלבנים רעשניים שפיצחו ולכלכו את רצפה .אבל אנחנו ידענו
לפצל קשב ולהרוויח את הנאמר בסיכום היום ובהיערכות ליום המחר.
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סיכום היום הרביעי:
הבוקר הופתענו ,כולם הגיעו בזמן לארוחת הבוקר .הפעם הקצינים הרוסים סיימו לאכול בשעה
מוקדמת כך שהתיישבנו ללא כל בעיות במתחם המיועד לנו.
אבל...בוקר ללא אקשן זה כמו טל ללא כלבים....אז להלן האירוע שפתח את הבוקר:
יצחק ניגש לבופה וכשחזר גילה לתדהמתו שהכיסא שלו נעלם ,התקרית
הדיפלומטית המצערת הסתיימה לאחר שכבודו של יצחק הושב לו.
סיקור נרחב בפרטי בלבד....
בשעה שמונה וחצי לערך כבר הגענו לבית הספר למצוינות במדעים.
מיד עם הכניסה הסתער עלינו צלם מקומי שצילם ללא הפסקה כל
תנועה שלנו וממש גרם לנו להרגיש כמו סלבס .לאחר סיור קצר במתחם
שזכה בשמו החדש מפינו ,האקדמיה לעיפרון (המבנה מעוצב כעיפרון)
נכנסנו לטקס קצר של קבלת פנים .אנה ,הרכזת החברתית של הבית
ספר  ,יהודייה שהתגוררה בישראל ,התרגשה מאד מהמפגש אתנו.
לאחר שהסטודנטים המקומיים הציגו את התכניות השונות בבית
הספר ,יהונתן ,גבע ונועה הציגו את התכנית שלנו ,רמי ,יצחק וטל היו
מרוצים מאד מאופן ההצגה .מיד לאחר מכן התחלקנו למעגלי שיח,
הפעם מעגלי השיח היו מאד רציניים ,המורים מבית הספר השתתפו
גם הם בשיחות והייתה תחושה כי המפגש אתנו הוא אירוע שיא שהם
מאד חיכו לו .בזמן המפגש חלקנו התראיינו לתקשורת המקומית
והביאו כבוד רב למשלחת כולה!
כשסיימנו את מעגלי השיח יצחק זכה לכבוד הראוי לשגריר ,והוענקה לו מדלייה כמיטב המסורת
הרוסית .אמרנו מיד שיצחק עכשיו יוכל לשבת עם כל ותיקי המלחמה הרוסים בפארק בראשון
לציון ולהתהדר לצדם במדליה שקיבל.
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ארוחת צהריים בבית הספר ואין ספק שלא נשכח לעולם את האוכל המסורתי הרוסי ואת
המיצים ששתינו.
לאחר ארוחת הצהריים יצאנו לסיור בחלק אחר של העיר ,הלכנו לא מעט ,שימחנו חתן וכלה
מקומיים ,חצינו גשרים וחלפנו על פני נהרות (נשמע כמו אגדה אבל זו המציאות שחיינו בה
ככה פתאום) ולבסוף הגענו לפסל של פטר הגדול ,רכוב על סוס בפארק לא רחוק מהכנסייה
של יצחק הקדוש .למרות מזג האוויר הסגרירי ,אלעד הפתיע את כולנו עם גלידות שבאו בדיוק
בזמן להעביר את טעם המיץ הרוסי שעוד הרגשנו היטב .סוף סוף הרגשנו שטל התחיל לשבור
דיסטנס והתחיל לעשות שטויות שהזרימו אנרגיה חדשה ליום המעונן והקריר.
דקות לפני שעזבנו את הפארק ,הבנות התחננו להצטלם עם מור הקב"ט למרגלות אחד
המוזיאונים שחלפנו על פניהם ,לא נראה שמור התנגד .רגע לפני שרמי צילם ,קפצה על
ההזדמנות בחורה מקומית שביקשה להצטרף לתמונה .מור הרוק סטאר כבש את רוסיה.
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מההפוגה חזרנו למפגש נוסף והפעם עם סטודנטים שנה ראשונה באוניברסיטת סנט פטרסבורג.
אולם קבלת הפנים באוניברסיטה ממוקם בקומה השביעית ומיותר לציין שאין בכל רחבי רוסיה
מעלית אחת לרפואה ,חלק מאתנו שלא ממש בכושר נאלצו לעצור ,לייצב נשימות ולהמשיך.
עכשיו אפשר להבין למה כל הסטודנטיות במקום מחוטבות ובכושר.
מאה וארבעים סטודנטים הגיעו למפגש אתנו שהיה המפגש המוצלח ביותר בכל המסע .פגשנו
סטודנטים מסין ,רוסיה ,גיאורגיה ,ליטא ואפילו מאירן .המפגשים היו מרתקים ,המקומיים רצו
לדעת כמה שיותר על ישראל ועל המתרחש במזרח התיכון ,על הנוער והשלטון בישראל .לאחר
מכן התברר לנו שזוהי הייתה מטלה מאד משמעותית שקיבלו במסגרת הקורס באוניברסיטה.
את המפגש סיכמה שילי האיטלקייה המרשימה שלנו ,שהעניקה מתנה והודתה למארחים עם
חיוך ענק וכמובן שלא שכחנו להעביר פרטים אישיים ולקבל לא מעט ,אנחנו בטוחים שנשמור
איתם על קשר .היה וואו אחד ענק וכולנו נהנו ולקחנו הרבה מהחוויה.
מהאוניברסיטה יצאנו לשיט על נהר הנבה ,הנהר הגדול של סנט פטרסבורג .קיבלה אותנו על
הסיפון לנה ,בחורה בלונדינית ,מלאת אנרגיות ושמחת חיים שהסבירה על עיר המוזאונים,
הארמונות והגשרים .המראות שבהן שחזינו מהסיפון היו מהפנטים .אורות שצבעו את העיר
בצבעי זהב עזים ,גשרים שמתרוממים יחד עם לייזרים בתיאום מושלם .ובזמן שאנחנו שקועים
בתוך החלום האומנותי ,החליט טל להפעיל מוזיקה ואת ביצועיו לא נשכח כנראה ל-ע-ו-ל-ם.
פרטים נוספים במצלמה של רמי...
איזה יום חווינו!!!! נפרדנו מלנה ומהנהר בצער וחזרנו למלון להתארגן לקראת היום האחרון.
ידענו שצפויה לנו ישיבת משלחת לא קצרה אבל מאד חשובה.
מיד כשנכנסנו למלון התקבצנו בלובי לפגישת המשלחת ,המידע שהועבר לנו התחלה היה מאד
טכני ולאחר מכן יצחק ורמי עברו על היום מבחינה פדגוגית ,סיכמנו ונערכנו למחר.
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סיכום היום החמישי:
לאחר לילה שלם של אריזות ,מסיבת פיג'מות ומעט שעות שינה ,ירדנו מהחדרים ללובי עם
המזוודות .התחושות היו מעורבות .אמנם התגעגענו הביתה ,אבל לא ממש רצינו שהמסע
המושלם הזה יסתיים .מזג אויר גשום ליווה אותנו מהמלון לעבר האוטובוס ,הנהג שלנו שהיה
מאד מיומן בסידור המזוודות דאג שהגשם לא ירטיב דבר וחצי דבר .כשכולנו כבר ישבנו
באוטובוס הייתה דממה שאמרה לא מעט .לאחר מספר דקות ,יצחק החליט לקיים חידון בוקר
על אירועים שהתרחשו במסע עד כה .החידון החזיר את כולנו למציאות ולאנרגיות הנכונות
לקראת המשך המפגשים ביום האחרון .שיר הנחתה את החידון כשהוסיפה
מידע שגרם ליצחק כמעט להתפלץ למשמע חוויות שלא
ידע על קיומן ...מזל שהגענו לבית האבות ,כך לא
נדרשנו לתת הסברים מפורטים מדי.
הגענו לבית אבות שבמקור הוקם על ידי הקהילה
היהודית ,אבל כיום משרת גם אוכלוסיות לא
יהודיות .נכנסנו לחדר ההתכנסות ,הוצגה בפנינו
מצגת על המקום שלא הגיעה לסיומה שכן יצחק
הדגיש בפני המארחים כי חברי המשלחת מעוניינים
להתנדב במקום ולא באו כדי לשמוע הרצאה .כמובן
שמנהלי המקום קפצו על המציאה  ,חילקו אותנו לשתי
קבוצות ויצאנו להפעיל את הקשישים במקום ,בשירה
ובריקוד .המפגש עם הנוער החזיר לרבים מהם את
הניצוץ בעיניים .שרנו ,רקדנו  ,הקשבנו ללא מעט מהם
וחלקם שיתפו אותנו בסיפורי משפחתם .התברר לנו
שלרבים מדיירי המקום יש משפחה בישראל ואף נקבו
בשמות היישובים והערים בהם הם מתגוררים .התרגשנו
מאד מהחוויה ויצאנו מהמקום עם תחושה שאכן קיימנו
מצווה.

מבית האבות נסענו כשעתיים למרכז היהודי
של המחוז .נפגשנו עם ראשי הקהילה,
שהציגו בפנינו את הקומפלקס המרשים
שנתרם על ידי יהודים עשירים ,אפשר לומר,
אוליגרכים .למרות שהשעה הייתה שעת
צהריים המקום שקק חיים .הצגנו שוב את
התכנית בפעם האחרונה למסע זה ,המציגים
היו כבר ממש מקצועניים לאחר חמישה ימים
עמוסי פרזנטציות .מנהלת המרכז הדגישה
בפנינו את חשיבות הקשר עם ישראל בכלל ועם
בני הנוער בפרט ,והציבה בפנינו אתגר של יצירת
חילופי משלחות נוער .התלהבנו מהרעיון ואנחנו
נשמח להיות הראשונים לבסס קשר שכזה.
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המקום בו התכנסנו היה מרשים למדי ,בנוי משתי קומות ומבחינה אקוסטית מושלם ,היה ניתן
להבין כל מילה שנאמרה ,מאחר וזיהנו כי המקום ראוי גם לישיבת סיכום ,קודקודי המשלחת
ביקשו ונענו בחיוב לקיים את ישיבת סיכום המשלחת במקום.
מיותר לציין כי העייפות השתלטה על כולנו אבל כשרמי באזור ,העייפות הופכת לאור .כך הבזקי
הפלאש של המצלמה עם חיוך רחב של רמי לא נתנו לאף אחד לתפוס תנומה.

אנו מאוד מעריכים ,מודים ומוקירים את כל הצוות שהיה אמון על בניית המשלחת ,הוצאתה
לפועל וכמובן לצוות שליווה אותנו.

הסיכום היה מאד ארוך אבל חשוב מאד וסיכם למעשה לא רק את המסע שלנו אלא גם את
השנים שהשקענו בתכנית השגרירים הצעירים .הסיכום אמנם תחם את המפגשים מבחינות
רבות אבל דבר אחד לא תם ונשלם ,התחושות .הן עוד ריחפו במרחבי הזמן וייקח זמן רב להפנים
ולסכם אותן .הדרך חזרה ארצה הייתה מלאת מחשבות ,גם כשעצרנו לחניית ביניים במוסקבה
וטיסת ההמשך התעכבה ,רובנו ישבנו בקבוצות קטנות ונראה היה כי העיכוב לא נוגע לנו ,אלא
רק ההשלמה שהמסע הזה הסתיים.
הטיסה לארץ ממוסקבה הייתה קצרה באופן מפתיע (או שכך חשבנו בשל הרצון העז להמשיך

קבוצת השגרירים הצעירים.
נעם דבורה ,דביר משולם ,שיר ריצר ,אורי איצר ,נעה שיף ,טל חן ריבק ,שיר לוי ,דפני הולצמן,
נועה אליהו ,יעל דוידוף ,נועה פרנג'י ,נעמה לוי ,יהונתן אלבוים ,בר יחיאל נאור ,נועה מולאים,
רוני שפיצר ,שי-לי לידיה דג'רבי ,יואב וייס ,רוני כהן ,טל גיפמן ,עידו רייך ,אייל יצקן ,עמית
אורגד ,גבע הדר פייל ,עמית מוטרו ,אושר סיטון ,שירה שריד ,רון חכים ,איתן יפה ,אביב אליהו
שני שושן ,רוי פרילינג ,נועם לירן ,ניר שאבי ,רז פרובשטיין ,נעמי ליור ,יובל כץ ,רביד דפני,
עילית אגסי ,יואב מילאנו ,רון ריבק ,אלון מאמיה ,רז כהן ,דניאל בן נון ,ים כהן.

במסע)  ,המפגש עם ההורים בשישי בבוקר היה הרגע בו המציאות דחקה את התחושות ואת
הדמיון לארגז הכלים המופלא שרכשנו בתכנית השגרירים הצעירים.
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,מכתב תודה מכבוד הרב שאול ברוק
בית הכנסת הגדול בסנט פטרסבורג
,מר יצחק אלדן היקר
!שלום וברכה
 פני העתיד של מדינת-אני מודה לך על המפגש עם השגרירים הצעירים
.ישראל
.עבורי זו הייתה חוויה מאוד נעימה ומאתגרת
 קבוצה של שגרירים,פגשתי צעירים מלאי סקרנות חיובית ורצון ללמוד
.המודעים למשמעותה וחשיבותה של הקהילה היהודית וליהודי התפוצות
אני מקווה שזכיתי להניח עוד לבנה בבניין המודעות והניסיון של משתתפי
.התכנית החשובה שלכם

,מכתב תודה ממר אלכסיי מרקוב
חבר הפרלמנט
Dear Colleagues,
thank you for your kind feedback. It’s was a pleasure to
meet and welcome you in St. Petersburg.
Looking forward to seeing you again in our city.
Warmest regards,
mr. Makarov

.בהזדמנות זו אבקש להודות לכם על השי שהענקתם לקהילתנו
,בברכת גמר חתימה טובה ולשנה טובה ומתוקה
,בהערכה
הרב שאול ברוק

, מר ברוק היקר,כבוד הרב
אני כותב לך בשוב המשלחת של השגרירים הצעירים לישראל להודות ולשבח
.על קבלת הפנים החמה לה זכינו ממך ביום הגעתנו לק”ק סאן פטרסבורג
את הרצאתך על יהדות סאן,לא נשכח את הסיור בבית הכנסת הגדול והמרשים
.פטרסבורג וכמובן את תקיעת השופר והברכה לשגרירים הצעירים
סאן פטרסבורג תישאר בליבנו.לא יכולנו לבקש יותר ביום הראשון לביקורנו
.תמיד

Dear Mr MAKAROV,
I am writing to you upon our return to Israel to express
our thanks to you and to your colleagues for the very
interesting meeting at most beautiful Mariinsky
Palace.It was a great occasion to learn first hand about
the important role of legislators.
The young ambassadors join me in wishing you
and SAINT PETERSBURG LEGISLATIVE ASSEMBLY the
best.

 ראש חטיבת,מכתב תודה מפרופ׳ אלכסנדר קונובלוב
מזה״ת באוניברסיטת סנט פטרסבורג לכלכלה
Your Excellency Ambassador Eldan,
It was our honour to welcome the Young
Ambassadors of Israel delegation at the SaintPetersburg State University of Economics. On
behalf of the Rector of the University Dr Igor
Maksimtsev and Vice-Rector Dr Sergei Grishin I
would like to express our great appreciation of
the presentations made. We are looking forward
for cooperation with you and will be glad to see
students from Israel at our University.
Sincerely yours,
Aleksandr Konovalov, PhD
Head of Middle East Research

Sincerely Yours
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of delegation

,בשמי ובשם חברי המשלחת תודות
.ברכות חמות ואיחולים לכתיבה וחתימה טובה
בכבוד רב
יצחק אלדן
ראש המשלחת
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,מכתב תודה מגברת ז׳אן פרידמן
מנהלת מרכז תרבות בסנט פטרסבורג

מכתב תודה ממר מיכאיל איבאנוב
Lyceun PTHS מנהל בית הספר

!יצחק שלום ומועדים לשמחה
.תודה רבה על המילים החמות
.שמחנו לארח את הדיפלומטים צעירים במרכז התרבות
:מצרפת קישור לתמונות מהמפגש בעמוד הפייסבוק שלנו
https://www.facebook.com/spb.icc/posts/501667323529762
,בברכה
ז’אן פרידמן
מנהלת מרכז תרבות בספ”ב

ז’אן יקרה
עם שוב משלחת השגרירים הצעירים לישראל אני מבקש להודות לך בשם
.כל חבריה על המיפגש המצויין שאירגנת עבורנו במשרדיכם
.אנו מאחלים לנתיב הצלחה
,שנה טובה ומבורכת
,יצחק אלדן
ראש המשלחת

Dear Ambassador Yitzhak Eldan,

Dear Yitzhak,

thank you very much for your high estimation
as a result of meeting and discussion between our
students.
I hope it will do a bit closer our countries.
Cordially,

All our residents and all our staff were very
impressed by your group.
You brought to our Nursing Home feeling of new
fresh life.
For me personally and for our investors the group
from Israel has special meaning

Mikhail Ivanov,
Principal of the Lyceun PTHS

Dear Mr IVANOV
I am writing to you upon return of our delegation to Israel
to share with you our delegation deep appreciation for the
warm hospitality we enjoyed during our visit to your great
school.
The encounter between our students and yours was very
positive and gave the opportunity for a good dialogue
between them.
I take this opportunity also to express our gratitude for the
invitation to lunch in your cafeteria.
We hope to reciprocate when your students delegation visit
Israel.
Best regards
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of delegation
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,מכתב תודה ממר ליאוניד נוטקין
צוות בית האבות בסנט פטרסבורג

Thank you for your visit
Shana Tova
Leonid
Dear Mr. Eldan,
Thank you very much for your kind e-mail and warm
comments on our institution.
It’s always a big pleasure for us to receive guests
from Israel, especially delegation of young people.
Leonid and Irina described me the visit of your group
in details and sent very nice photos.
As far as I understood, this meeting was really
“meuhad” (or meuhedet?) for our residents and for
young Israely ambassadors as well.
Thank you for the wonderful show and for the great
atmosphere, which you’ve created.
We’ll be happy to cooperate with you and your
organization in the future.
Kind regards,
Leonid Notkin.

ע/עקוב

.מתוך עמוד קהילות הנוער היהודיות בפייסבוק

מתוך הפורטל היהודי
JEvents

Lyceun PTHS מתוך אתר בית הספר

שגרירים בכותרות

JEvents Петербург

מתוך אתר בית הנבחרים בסנט פטרסבורג

JEvents Петербург
דף הבית
פוסטים
סרטונים

אהבתי

תמונות
אודות

ts Петербург

קהילה

9:15- ספטמבר ב23

Петербург прямо из
ята из Израильского
. Им было очень
ода, и что тут у нас
екту JEvents - фото
наши успехи и
общества
оект, особо

צור דף

ole group of youths
Leaders and the
burg.
ewish community.
the picture you can
The future leaders of
ct and referred to it as

/הגב

הצג תרגום

אהבתי
4

.כתבי תגובה/כתוב

1/4
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מתוך עמוד הקונסוליה הישראלית בפייסבוק

מתוך אתר הקונסוליה הישראלית

”מתוך המגזין הרוסי “דיפלומט

9/25/2017

(1) JEvents Петербург - פוסטים
1

הודעה

+20

דף הבית

Dudi

שימוש באפליקציה

שתף

עקבי

דף אפליקציה

. תמונות חדשות2 הוסיפה/ הוסיףJEvent

קהילה

На прошлой неделе при содействии консульства в П
Израиля приехала большая группа молодежи - ребя
центра молодых лидеров и Школы молодых послов.
интересно узнать, чем живет еврейская община горо
происходит. Одна из их встреч была посвящена прое
как раз с этой встречи, тут Илона рассказывает про
дальнейшие планы. Будущие лидеры израильского
улыбались, удивлялись и высоко оценивали наш про
удачливые даже получили наши стикеры)
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הצג הכל

הזמן חברים לאהוב את הדף הזה
 אנשים אוהבים את זה320
 אנשים עוקבים אחרי זה360
הצג הכול

אודות

משיב בדרך כלל תוך תוך מספר שעות
שלח הודעה
jevents.ru
דף אפליקציה
הוכחת בעלות

אנשים אהבו גם

.מתוך אתר אוניברסיטת סנט פטרסבורג לכלכלה

אהבתי

אהבתי

אהבתי

Last week with the help of the General consulate a who
from Israel - students from the Israeli Center of Young L
School of Young Ambassadors - came to Saint-Petersb
They really wanted to get to know Saint-Petersburg’s Je
One of the meetings was about the Jevents project. In t
see Ilona telling about our successes and future plans.
Israel’s community were happy to hear about our projec
awesome. Also the luckiest ones got our stickers.)

Синагога Петербургa
ארגון דתי

YAHAD - вместе мы …
קהילה

МЕОЦ
עמותה

דפים שסומנו ב'אהבתי' על ידי דף זה

אהבתי

IOS Developer

· Русский ·  · اﻟﻌرﺑﯾﺔEnglish (US) · עברית
Español
· קובצי

פרטיות · תנאים · פרסום · בחירות בקשר למודעות
 · עודCookie
Facebook © 2017

שתפי/שתף

הגיבי/

...
( צ'אט97)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=875306615979349&id=423012214542127
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רשמים מהמשלחת

22

23

מסכ-מים משלחת
24
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Tuesday, September 12, 2017 – Dress Code: Formal
07:30

Breakfast at the hotel

08:45

Departure to School of IT #550 (there is general &
Jewish departments)

09”00

Arrival

09:30-11:30

- Meeting with the students
- Introduction: Self-presentation,- presentations of the
groups and the countries.
- Director of the school Boris Abramovich Notkin
- Curator of Jewish tradition subjects Mariya Gulakova
- Students (50 students), round tables
- Excursion around school
- Round tables.

12:00-13:20

Lunch

13:20

Departure to Legislative Assembly (St.-Petersburg’s
Parliament)

13:30

Arrival

Meeting with Director of external relations of
Parliament,
1. Aleksej Alekseyevich Makarov - (moderator of the
meeting - http://www.assembly.spb.ru/authors/
show/635516530), delegate of L.Assembly, Chairman
of the Commission on Industry, Economics and
Entrepreneurship, a member of the commission on
state power, local self-government and administrative14:00-16:00
territorial structure,
2. Nargis Agamovna Akhadova, Head of the
Department for External Relations of machinery of the
Legislative Assembly,
3. Vatanyar Saidovich Yagya (http://www.assembly.
spb.ru/authors/show/635500028), plenipotentiary
representative of the Chairman of the Legislative
Assembly of St. Petersburg on international issues.

- Maxim Viktorovich Turta - member of the Youth
College of St. Petersburg;
- Elena Mikhailovna Nikitina - a member of the Youth
17:00-18:00 Collegium of St. Petersburg;
Topics: Implementation of youth policy in the territory
of St. Petersburg. Implementation of the project
“Russian School of Politics”
18:00

Departure to the Galleria Shopping Center

19:00

Arrival

19:00-22:00

Free time + Dinner at the FOOD COURT

22:00

Departure to the Hotel

22:15

Arrival

22:15

Delegation Meeting

08:30

Breakfast at the hotel + check out.

09:20

Departure to the Elderly House

09:45

Arrival

10:0012:00

Volunteering activity in Eldery house of Jewish
community
10:00-11:00 - presentation about “Kurortnij”
11:00-12:00 - excursion + concert.
The group will be divided into 2 parts, concert on
different floors

12:15

Departure to YESOD, Saint-Petersburg Jewish
community center

13:00

Arrival

13:15-15:15

- Excursion around the building,
- meeting with representatives of Jewish organizations
- meeting with local internet portal of Jewish world
news - Jevents (https://jevents.ru/)
- Lunch
- Interview to Jewish Media: Jevents

Wednesday, September 13, 2017 – Dress Code: Casual
08:00

Breakfast at the hotel

09:20

Departure to Lyceum “Physical-Technical High School”

09:45

Arrival

15:30

Delegation Meeting – Summary of the Delegation

17:00

Departure to St. Petersburg Airport

10:00-13:30

- Meeting with the students
- Introduction: Self-presentation,- presentations of the
groups and the countries.
- Round tables.
- Lunch.
- Gratitude and giveaways.

18:00

Arrival and check in

22:00

Departure to Israel

05:25 (+1)

Arrival to Ben-Gurion Airport

13:30-15:00

Bus tour of the city and visit the St. Isaac’s cathedral

15:00

Departure to Saint-Petersburg State University, School
of journalism & mass communication

15:40

Arrival

Excursion around Mariinsky Palace, where Parliament
is situated.

16:00

- meeting with deputy of director of the school,
- meeting with students
- interviews

16:00

Departure to the Russian school of policy

18:30

Departure to Boat tour of St-Petersburg

17:00

Arrival

19:30

Arrival

20:00

Boat tour of St-Petersburg and dinner

21:00

Departure to the hotel

21:30

Arrival to Hotel

21:30

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

Meeting with representatives of Youth Policy Committee
for the city in St-Petersburg State University of economics
- Alexander Olegovich Konovalov - advisor to the
chairman of the Committee on a voluntary basis;
17:00-18:00
- Galina Alekseevna Moiseenko - Head of the Sector for
International Cooperation of the Department of Mass
Events and Development of Voluntary Activities of the
Committee;

Thursday, September 14, 2017 – Dress Code:
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Israeli Young Ambassadors
Delegation Visit
to Saint Petersburg, RUSSIA
from Shoham and Hod-Hasharon
Regional Municipalities
September 10th – 15th, 2017

Saturday, September 09, 2017 - Dress Code: Casual.
21:30

Meeting at Ben-Gurion Airport

Sunday, September 10, 2017 – Dress Code: Casual + Kippahs.
01:05

Departure to Moscow, Russia.

05:10

Arrival to Moscow.

07:10

Departure to St. Petersburg, Russia.

08:30

Arrival to St. Petersburg.

09:30

Departure to Hermitage – winter palace

10:30

Arrival

10:30-12:00

Brunch

Monday, September 11, 2017 – Dress Code: Formal
07:00

Breakfast at the hotel

08:00

Departure to Pushkin Park

07:00

Arrival

07:00

Excursion and memorial ceremony for the victims of
the Holocaust at Memorial Formula Skorbi, followed by
Tour around parks & places of Pushkin

11:30

Departure to the Consulate General of Israel.

12:00

Arrival

12:00-13:00

Lunch and interviews to general city media.

13:00-14:30

Visit to the Consulate General of Israel
Meeting with Consul General Mrs. Olga Slov on: “IsraelRussia Relations” & Consulate Staff on: “The role and
work of the consulate”.

12:00-14:00 Visit the Hermitage
15:30

Departure to Grand Choral Synagogue. –

16:30

Arrival

16:30
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Visiting Grand Choral Synagogue and meeting with
the Chief Rabbi on: “The Jewish Community in SaintPetersburg”.
Excursion of the complex.

14:30-15:30

Meeting with Director of Israeli cultural Center &
madrikhim from local youth scout club Tzameret-Tsofim
on: “Jewish Russian Youth and Israel and the role of
Nativ”, at the Israeli cultural center of Saint-Petersburg
(Nativ).
Round table with:
- Director of the center Jeanne Friedman Stayer.
- Madrikhim from Tzameret-Tsofim - 3-4 persons (1620 years old).
- Coordinator of educational programs.

17:00-19:00

Dinner in restaurant “Lehaim”.

19:00

Departure to the hotel

19:20

Arrival to Hotel + check in

15:30

Coffee Break

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

16:30

Departure to the Jewish agency Sokhnut

21:00

17:15

Arrival

17:30-19:30

Head of the Sokhnut in St. Petersburg, ex-Knesset member
Orit Zuaretz. – Presentation of the work of the Sokhnut
Janna Ioffe, head of youth department & camps
Sonya Barkan, head of educational programs
10-14 children (12-17 years old), participants of Jewish camps
& different programs
6-10 participants (18-26 years), participants of Taglit & Masa

19:30

Departure to Dinner at the Food Court.

19:50

Arrival

20:00

Dinner at the Food Court.

21:30

Departure to the hotel

21:50

Arrival

22:00

Internal meeting of the delegation

www.ICYoungLeaders.com

@YouthForIL

