


 
 
 
 
 

 שגרירים יקרים,
עיריית הוד השרון ואנוכי גאים ומעריכים אתכם, בני הנוער שלנו על שהצטרפתם לקורס 

השגרירים הצעירים הפועל בעיר ועל היותכם המשלחת הראשונה שיצאה וייצגה את העיר 

הוד השרון. אין ספק שמעורבותכם ופעילותכם בנושאים המגוונים הנלמדים בקורס והידע 

ך הקורס על המדינות השונות והאג'נדה הבינלאומית, יסייעו בידיכם לדברר שרכשתם במהל

 את המציאות המורכבת בארצנו.

הנכם שגרירים במלוא מובן המילה, בהתנהגותכם, יחסכם איש לרעהו, דעתכם במגוון 

מנהיגות צעירה מתחילה כבר מצעדיכם הראשונים  ופנייתכם לעולם הרחב. נושאים רלבנטיים

 בעולם הגדול ואני סמוך ובטוח שתדעו לומר את דבריכם באופן הוגן, מכובד וסובלני. 

ברצוני להודות בהזדמנות זאת, לכל העוסקים במלאכה חשובה זו, בשיתוף הפעולה והעברת 

 המסרים החשובים בדרך מקצועית ויעילה.

 עלו והצליחו!!!

  
 
 
 
 
 
 

 שלכם ולמענכם,
 
 חי אדיב

 
  
 
 

 ראש העיר
 

 



20.3.16 ואנחנו נמצאים בנמל התעופה בן גוריון,  2:00 לפנות בוקר, יום ראשון ה-  השעה 

שתי קבוצות האחת מבית הספר בליך, ר"ג והשנייה מכמה בתי ספר בהוד השרון, 

נסערים, מתרגשים וטיפה מתביישים אבל מוענים לקראת המסע המופלא שיתחיל ממש בעוד כמה רגעים.

OS860  של חברת התעופה OSTRIAN AIRLINS  עומדת להמריא,  טיסה 

אז שיהיה בהצלחה לכולנו וביי בינתיים.

8:00 בבוקר וקיבלנו "ארוחת בוקר" - פשטידת נקניק ספוגית במיוחד,  השעה בקרוב 

גוש של חביתה עם גבינה, עגבנייה חמה ופטריות, טוב נו...הפטריות לא היו כל כך נוראיות )-:

 ,11:30 נחתנו, לקחנו את המזוודות ונסענו כשעה לכיוון מרכז העיר. כעת השעה כבר 

אנחנו נכנסים ללה באק ולמרות השם המפונפן במעט, 

אלברט בעל המסעדה הוא ישראלי עם לב זהב שאירח אותנו ממש כמו בבית. 

חלקנו אכלנו טוסט, חלקנו המבורגר אבל הכל היה טעים מאוד וברמה גבוהה.

סיכום היום הראשון למשלחת, 20.3.16

אחרי שיצאנו מ"הבית הישראלי" של אלברט 
ולמרות שאנו מדברים בעיקר באנגלית ולא בעברית,

הכרנו שני נגני רחוב המנגנים באקורדיאון וחובשים מסכות של סוסים, 
בזכות יצחק אלדן רקדנו הבה נגילה למנגינתם.



לוינה הגענו בשנה מאוד מיוחדת, שנה שבה אוסטריה מציינת 100 שנים לפטירתו של קיסרם האהוב, 

פרנס ג'וזף, אשר שלט במשך 66 שנים וביקרנו בביתה של אשתו האהובה - סיסי הנסיכה. 

לאחר מכן.. היינו חייבים כמובן להתרענן אז עצרנו בסטארבקס! 

כי הרי חובה לעצור לפחות פעם אחת כשאתה בחו"ל.

      אדולף  היטלר, שורר היהודים, נולד באוסטריה ובמהלך סיורנו בעיר ביקרנו באדלן פלץ', 
  המרפסת המפורסמת שבה הכריז היטלר על סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ולרייך השלישי בזמן שתושבי אוסטריה 

      לא נלחמו ואף עודדו זאת וקיבלו את היטלר כמודל הערצתם. 
     ביקור זה היה  עוצמתי ומרגש מאוד עבורנו.

     לאחר מכן המשכנו לאנדרטת הזיכרון לזכר 65,000 קורבנות השואה באוסטריה, 
     שם עמדנו דקת דומייה לזכרם וקידשנו את נשמותיהם ע"י שירת ההמנון התקווה, ההוכחה לניצחון.

 כשאנחנו עדיין במחשבות על האימה שהתרחשה פה הגענו למוזיאון היהודי ובו צפינו בתערוכה לזכר קורבנות השואה       
ושמעון ווילנסקי, צייד הנאצים, אשר נלחם לאחר השואה שהנאצים ועוזריהם ישלמו על מעשיהם.



לוינה הגענו בשנה מאוד מיוחדת, שנה שבה אוסטריה מציינת 100 שנים לפטירתו של קיסרם האהוב, 

במהלך הסיור בעיר, למרות הקושי והמחשבה על הדברים הנוראיים שקרו פה, פרנס ג'וזף, אשר שלט במשך 66 שנים וביקרנו בביתה של אשתו האהובה - סיסי הנסיכה. 
הצלחנו ליהנות מיופייה של וינה. 

המשכנו לארמון הקיץ בלוודר שהוא אחד הארמונות המפורסמים והיפים בעולם.

משם נסענו במשך שעה וחצי למסעדה שבה אכלנו את השניצל הווינאי המפורסם!

סיימנו את היום בנסיעה של יותר מארבע שעות ללובליאנה אל המלון שבו אנו נשתכן בימים הקרובים 

.Austrian Trend Ljubjiena מלון 



סיכום היום השני למשלחת, 21.3.16
6:30 ואנחנו מוכנים ליום השני של המשלחת!  השעה 

ירדנו לארוחת בוקר נפלאה במלון ולאחר מכן עלינו על האוטובוס לכיוון הפרלמנט הסלובני 

שם פגשנו בסטודנטים סלובנים. בפרלמנט למדנו על התנהלותו ושמענו מפי גורדה,

 מנהלת התקשורת של הפרלמנט, על כך שלאזרחים יש גישה לפרלמנט ושיש בתוכם מיעוטים הונגרים ואיטלקים. 

90 אנשים. הפרלמנט מונה בסה"כ 

אחר כך נפגשנו עם חבר פרלמנט בכיר, חבר באופוזיציה ובאגודת הידידות הפרלמנטרית 

סלובניה – ישראל - אנג'יילוגרט אשר נתן לנו טיפים כיצד להיות דיפלומטים מוצלחים ובמה חשוב להתמקד 

כדיפלומט. הוא השיב לשאלותינו בהרחבה ותרם לנו ידע רב.



6:30 ואנחנו מוכנים ליום השני של המשלחת!  השעה 

ירדנו לארוחת בוקר נפלאה במלון ולאחר מכן עלינו על האוטובוס לכיוון הפרלמנט הסלובני 

שם פגשנו בסטודנטים סלובנים. בפרלמנט למדנו על התנהלותו ושמענו מפי גורדה,

 מנהלת התקשורת של הפרלמנט, על כך שלאזרחים יש גישה לפרלמנט ושיש בתוכם מיעוטים הונגרים ואיטלקים. 

90 אנשים. הפרלמנט מונה בסה"כ 

לאחר הביקור בפרלמנט המשכנו למסעדה מיוחדת שבה אנשים עם צרכים מיוחדים הכינו את האוכל. 

במסעדה יצחק הפעיל את קסמיו על שתי נשים סלובניות שעובדות בתיאטרון בובות 

ולכבוד יום הבובות הבינלאומי הן הזמינו אותנו לתיאטרון הבובות הקרוב לראות וללמוד כיצד הוא מתנהל. 

הן סיפרו לנו על הצגה שמוצגת בימים אלו ומציגה את המוות באור חיובי, דבר שגרם לכולנו להתרגש. 

לאחר הביקור בתיאטרון נפגשנו עם מדריך הטיולים שלנו, מירו, ועשינו סיור בעיר.

הסיור היה מעניין ומעשיר. למדנו על הארכיטקטורה של לובליאנה, על השוק, 

על גשרים ועל מבנים מפורסמים.

במהלך הסיור עיינו החדה של יצחק הבחינה בצוות צילום וכמובן שהוא דרש מהם לצלם אותנו כי 

"אם עשית ולא דיווחת, לא עשית".



משם המשכנו למשרד החוץ ובדרך התרעננו מטיפות הגשם הסלובניות. עלינו על מדי א' ונכנסנו למשרד,
 שם חיכו לנו שלושה אנשים - השגרירה לשעבר בישראל, ראש הדסק של משרד החוץ הסלובני

 שאחראי על אפריקה והמזרח התיכון והמתאמת בין משלחות הנוער והמשלחות הבינלאומיות.
דבריה של השגרירה הסלובנית לשעבר בישראל עוררו בנו עיניין רב וסיפוריה ריתקו אותנו. 

היא דיברה בחיבה רבה על החברה הישראלית שהשאירה בה רושם טוב. 
שלושתם ענו לנו על השאלות בסבלנות רבה ושמחו על ההתעניינות שלנו בנושא.  למדנו רבות בדיון זה.

את היום המעניין והחשוב הזה סגרנו בפיצרייה מעולה!!! 
בסלובניה, כל אחד קיבל פיצה אישית עם התוספות שבחר, ולאחר ששבענו חזרנו למלון המדהים.

היום היה יום נפלא, חשוב ומרתק בן הרגשנו כמו דיפלומטים לכל דבר ואנו מצפים להמשך. 



משם המשכנו למשרד החוץ ובדרך התרעננו מטיפות הגשם הסלובניות. עלינו על מדי א' ונכנסנו למשרד,
 שם חיכו לנו שלושה אנשים - השגרירה לשעבר בישראל, ראש הדסק של משרד החוץ הסלובני

 שאחראי על אפריקה והמזרח התיכון והמתאמת בין משלחות הנוער והמשלחות הבינלאומיות.
דבריה של השגרירה הסלובנית לשעבר בישראל עוררו בנו עיניין רב וסיפוריה ריתקו אותנו. 

היא דיברה בחיבה רבה על החברה הישראלית שהשאירה בה רושם טוב. 
שלושתם ענו לנו על השאלות בסבלנות רבה ושמחו על ההתעניינות שלנו בנושא.  למדנו רבות בדיון זה.

סיכום היום השלישי למשלחת, 22.3.16

התחלנו את היום בביקור בבית הספר התיכון הבינלאומי בלובליאנה שבו לומדים בני הנוער 
שיהיו דור המנהיגות הבא של סלובניה. 

שם נפגשנו עם התלמידים ושמענו הרצאות על עירם ובית ספרם, 
כשהם סיימו אנחנו הרצנו בפניהם על הערים שלנו ועל ישראל. 

אחר כך התיישבנו עם התלמידים סביב שולחנות עגולים
 והתחלנו לדבר איתם על החיים שלהם בסלובניה והסברנו להם על חיינו בארץ. 

לצערנו הביקור בבית הספר הזה נגמר מהר מאוד! 

משם המשכנו לעיר נוספת וגדולה בסלובניה - נובו מסטו. שם ביקרנו גם כן בבית הספר תיכון.
נכנסנו לבניין בקולי קולות כשכולנו שרים "הבאנו שלום עליכם" 

)זה לא באמת היה כזה חזק כי כולנו התביישנו ממש אז יותר שמענו רק את יצחק( 
וקיבלנו קבלת פנים חמה מכל התלמידים שלבשו נעלי בית וממנהל בית הספר.

התחלנו את הביקור בבית הספר בסיור בו עברנו גם בספריה אשר ממנה נשקף נוף מהים לנהר שזרם בחוץ. 
התלמידים הראו לנו כל מיני כלים פיזיקליים ורובוט שקבוצת תלמידים בנתה לקראת הגמר בתחרות 

אשר תתקיים בישראל. לאחר מכן המשכנו לחדר גדול שבו התלמידים הציגו את  העיר שלהם ובית הספר 
וגם כאן אנחנו הצגנו שוב על ישראל. לאחר מכן התחלקנו לקבוצות מעורבות, ישראלים וסלובניים ולכל קבוצה 



אחרי הביקור בבית הספר יצאנו ביחד עם תלמידי התיכון המקומיים לסיור במוזיאון בנובו מסטו, 
שמענו קצת על ההיסטוריה של המקום, ראינו המון כלים ישנים, 

ובסוף גם זכינו בפעילות יצירה שביצענו בעזרת התלמידים הסלובניים
 וכך רמי זכה לדיוקן שזוהר ציירה לו. לבסוף פגשנו את ראש העיר של נובו מסטו 

אשר אירח אותנו ואת התלמידים הסלובניים.  הוא סיפר לנו על העיר שלו, 
על כך שהיה שמח לפתח את הקשרים ובנוסף סיפר קצת על עצמו. יצאנו מהמפגש עם שקית מתנות,

 ועם ההבטחה ליצחק שתתבצע תכנית חילופי תלמידים בין בתי הספר בפברואר שנה הבאה!

לצערנו הגיע הרגע שהיינו צריכים להיפרד מכל התלמידים שהכרנו וכבר הפכו לחברים שלנו. 

זכינו לפגוש אנשים בגילנו, מתרבות שונה וממדינה שונה, 

     היה כיף לראות את ההבדלים בינינו ופשוט להתחבר. 

50 דקות חזרה ללובליאנה לאטרקציה הכי חשובה מבחינתנו, הקניון!  עלינו על האוטובוס והתחלנו לנסוע כ- 

למרות שלא קנינו הרבה נהנינו מהזמן החופשי ומהאפשרות לאכול ארוחת ערב במסעדות לבחירתנו.



אחרי הביקור בבית הספר יצאנו ביחד עם תלמידי התיכון המקומיים לסיור במוזיאון בנובו מסטו, 
שמענו קצת על ההיסטוריה של המקום, ראינו המון כלים ישנים, 

ובסוף גם זכינו בפעילות יצירה שביצענו בעזרת התלמידים הסלובניים
 וכך רמי זכה לדיוקן שזוהר ציירה לו. לבסוף פגשנו את ראש העיר של נובו מסטו 

אשר אירח אותנו ואת התלמידים הסלובניים.  הוא סיפר לנו על העיר שלו, 
על כך שהיה שמח לפתח את הקשרים ובנוסף סיפר קצת על עצמו. יצאנו מהמפגש עם שקית מתנות,

 ועם ההבטחה ליצחק שתתבצע תכנית חילופי תלמידים בין בתי הספר בפברואר שנה הבאה!

סיכום היום הרביעי למשלחת, 23.3.16

התחלנו את היום בביקור באיחוד האירופי ושם פגשנו את אדון זורן, שגריר סלובני באיחוד 

האירופאי. שמענו מפי השגריר על המשטר של האיחוד האירופאי, על המדינות החברות 

באיחוד ועל תנאי ההצטרפות לאיחוד. בסוף המפגש שיחקנו משחק קצר של שאלות ותשובות 

ביחד עם השגריר ובו אלו שבאמת הקשיבו, זכו בחולצות של האיחוד האירופאי.

 ITF -התחנה הבאה אחרי האיחוד האירופי הייתה במשרדים הראשיים של ה

)ארגון בינ"ל המטפל במוקשים(. בדרך לשם עברנו ליד בניין השגרירות הצרפתי,

 שם ראינו דגלים מורדים לחצי התורן כסמל להבעת צער על פיגוע הטרור שהתרחש יום קודם 

לכן בבריסל. במשרדי ה- ITF, שמענו בקצרה מפי המנהל על פעילות הארגון ועל מטרותיו 

)לעזור לנפגעי מוקשים ולנקות טריטוריות מסוכנות ממוקשים(, על ההשפעה הגלובלית שלו, 

על החשיבות של משימתם, ההצלחות, התומכים ועל הספונסרים שלו.

בסוף הביקור, השגריר יצחק אלדן ושניר קיבלו בובה שהיא סמל הארגון וכובע אופנתי עם 

שם הארגון



משם המשכנו לארוחת צהריים ב- subway ובה נהנינו מסנדוויצ'ים טעימים ומושקעים.     
המשכנו לבית הקברות היהודי, שם זכינו לקבלת פנים חמה. 

אמרנו קדיש לזיכרון היהודים הקבורים שם, ניקינו את המצבות והנחנו אבנים לאות כבוד. 
לאחר מכן ביקרנו בתיאטרון יהודי קטן, שזהו המרכז היהודי היחיד בלובליאנה, ערכנו סיור 
במקום ולבסוף נכנסנו לאולם ובו שמענו הרצאה על יהודי סלובניים בשואה, שמענו סיפור 

עדות מאחד משבעת השורדים היהודים היחידים מהשואה בסלובניה ועוד סיפור עדות מפי 
נצר למשפחת חסידי אומות עולם. סיימנו את הביקור עם טקס זיכרון לשואה ושירת התקווה. 

באותו היום חל חג פורים ולכן זכינו לחגוג אותו במרכז היהודי ביחד עם רבי מסלובניה 
ששמע שאנו נמצאים והגיע במיוחד. הוא חילק לנו רעשנים והקריא את מגילת אסתר. כמובן 

שהצטיידנו בתחפושות ואבירים מראש וחגגנו פורים אמיתי כמו שצריך.



עלינו למעלה לחדר שבו חיכתה לנו ארוחה שנעשתה ע"י חברי הקהילה היהודית,
 שהייתה כמובן מאוד טעימה. כשיצאנו משם שתי בנות מהמשלחת - נעמי ועדן,

 זכו להתראיין לטלוויזיה הסלובנית, וייצגו את הקבוצה בכבוד. 

אחרי יום ארוך עזבנו את לובליאנה והתחלנו בנסיעה ארוכה בחזרה לוינה. 
בדרך כמובן עצרנו לארוחת ערב ובסופו של דבר,

 לאחר נסיעה ארוכה של חמש שעות סיימנו את היום בבית המלון בוינה.



סיכום היום החמישי למשלחת, 24.3.16

והינה הגיע היום האחרון של המשלחת.
את הבוקר התחלנו בארוחה עשירה ולאחר שהורדנו את המזוודות 
נהנינו ממנגינות שאילון בר ורמי ניגנו לנו על פסנתר בבית המלון.

יצרנו לדרך והגענו לשגרירות ישראל בוינה, אוסטריה. 
שם התקבלנו על ידי סגנית השגרירה וצוות השגרירות ודיברנו איתם על תפקידם, 

הרגשתם כיהודים באירופה, פעילות השגרירות ועוד.

 UNIDO-  בוינה ושמענו הרצאה על UN לאחר מכן נסענו למרכז מרכז הסחר האירופאי ה
ארגון המסחר והכלכלה של האו"ם שהייתה מאוד מעשירה ומסקרנת. 



והינה הגיע היום האחרון של המשלחת.
את הבוקר התחלנו בארוחה עשירה ולאחר שהורדנו את המזוודות 
נהנינו ממנגינות שאילון בר ורמי ניגנו לנו על פסנתר בבית המלון.

יצרנו לדרך והגענו לשגרירות ישראל בוינה, אוסטריה. 
שם התקבלנו על ידי סגנית השגרירה וצוות השגרירות ודיברנו איתם על תפקידם, 

הרגשתם כיהודים באירופה, פעילות השגרירות ועוד.

לצערנו!!    הגיעה השעה לנסוע לשדה התעופה ולחזור הביתה.

אז עלינו לטיסה שהתחילה כמצחיקה מאוד עקב חוש ההומור 

המפותח של השגריר אלדן שלא נח לרגע, המשיכה למעניינת יותר כאשר 

שניר ניתח את השעונים שלנו וקלע בול לאישיויות שלנו! וברגע שכבר 

החלטנו לישון, נידלקה נורת החגורות במטוס וכבר התחלנו לנחות ובכך 

נגמר לו המסע המופלא!



Dear Gordana
I am writing to you from the bus taking us to Novo Mesto to thank you for organizing our very 

important and interesting visit to the Slovenian Parlament.

The visit with the guide, Your introduction on Slovenia political system and the extremely enriching 

exchange with MP Logard and Kathia were very much appreciated by the young ambassadors.

Please share our thanks and deep appreciation to Mr Logard ,

Kathia and the guide.
We hope that the group picture of the visit will be published in the Parlament website.

Sincerely yours
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of the delegation

Dear Mrs Luksic
On behalf of the delegation of the young Israeli ambassadors it is my honour to  express the gratitude and deep appreciation of our delegation for the unforgetable visit to  Novo Mesto highschool.We appreciate very much the fact that your invitation to us took place during the celebrations of the 270 year's anniversary of your legendary gymnazium.
The encounter between our youngsters was formidable and most enriching .I have no doubts that the ties between them will develop in the future and strengthen the ties between our peoples.In this regard  I would liked to congratulate  you for  the common decision, in presence and approval of Novo Mesto Mayor Mr Gregor Macedoni, to twin Novo Mesto Gymnazium to the Young Israeli ambassadors' School.
We  also concluded jointly that a delegation from your school will visit our school next year, in February 2017.
Dear Headmaster,
We are very excited about what the kids called " THE BEST EXPERIENCE OF THE WHOLE TRIP TO SLOVENIA " so far !
I am looking forward to work closely with you to prepare the papers concerning the twinning of our schools.
These documents will be signed during your visit in Israel with your delegation.
With my best regards
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of the delegation

שלום אביב

המשלחת שלנו בסלובניה עושה חיל.

 Anze Logar אחרי מיפגש מעשיר וחשוב עם חבר הפרלמנט מהאופוזיציה ידיד ישראל

 ,kozovinc התקבלנו אחר כבוד במשרד החוץ לשעה וחצי פגישה עם מנכל מזת אפריקה אסיה ואוקיאניה גרגור

.Anja Mezeg והאחראית על הדסק הישראלי Suhadolnik עם השגרירה לשעבר בישראל  אלנקה

הראשון הסביר את מדיניות החוץ של סלובניה ומטרותיה והשגרירה  ניתחה את יחסי ישראל סלובניה. 

התפתח שיח מאוד  מאיר עיניים  עם    השגרירים    הצעירים

והשלושה השיבו לשאלות המאתגרות הרבות שהוצגו להם.

קונקרטית סוכם שהם יבחנו  חיובית הזמנת המשלחת שלנו להיפגש בארץ ביוני עם סגנית השרה שחלתה שתגיע לדיאלוג המדיני.

כן הועלה הנושא של חילופי משלחות נוער .

הערה: דסקאית ישראל  שאלה איך זה לא קיבלה מידע ובקשות על הביקור שלנו משגרירנו אלא רק מהשגרירה שלהם בארץ.

השבנו שנבצר ממנו ולא יספנו עוד.

להלן על הביקור החשוב של המשלחת בעיר נובו מסטו שבה סיכמנו עקרונית על ברית בין בית הספר התיכון המפורסם של 

סלובניה עם בית הספר לשגרירים צעירים וחילופי משלחות. הסיכום היה בנוכחות ראש העיר שברך על ההסכם.

בברכה, משלימים מחר הביקור בסלובניה וממשיכים לוינה לביקור בשגרירות ובאונידו.  
יצחק אלדן

ראש המשלחת

מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים



Dear Mr  Kozovinc,
It is my pleasure to thank you on behalf of the young Israeli ambassadors' delegation for the 
honour to be received at  the Slovenian  Ministry of Foreign Affairs.
Our  delegation had the unique privilege to learn first hand ,from prominent diplomatic officials  
about  Slovenia foreign policy and  Slovenia  Israel relations.

Dear Sir
Tonight  we are leaving your  beautiful country for Austria .This is the occasion for us to thank 
your country and people for the warm and friendly welcome we got everywhere.
You will certainly be glad to hear, on this occasion, that we concluded ,in principle, a twinning 
agreement between Novo Mesto Gymnazium and the Israeli Young Ambassadors' school.The 
agreement was announced  yesterday  in presence of Novo Mesto mayor and the Gymnazium 
principal.  A Slovenian youth delegation is expected to visit Israel in February 2017.
This  is  I believe youth diplomacy at its best.
With my special regards to you, to Ambassador Suhadolnik and to Mrs Mezeg.

Yitzhak Eldan 
Head of the delegation

Dear Ambassador, many thanks for your kind words. 

Well, the pleasure was all ours. It is always extremely pleasant to meet young inquisive people that 
are interested in the world that surrounds them. I'm particularly glad to hear that their visit proved 
itself interesting and resultful. 

I would like to take this opportunity to thank you and your colleagues for bringing young 
ambassadors to Slovenia. 

I wish you a very pleasant and safe trip home. 

Vith warm regards, 
Gregor Kozovinc 

Pooblašceni minister, vodja sektorja

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Minister Plenipotentiary, Head of 
Department

REPUBLIC OF SLOVENIA 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS



Dear Janez
I am writing to you  after the  WONDERFUL  meeting between Novo Mesto Gimnaziya  

legendary (270 years old )school and our young ambassadors.

The kids are excited ! They don't want to leave! 

Right now we are visiting the Museum and the young  israelis are producing "Situlas"  with 

the help of your students! The cooperation is beautiful .One cannot make any difference 

between yours and ours.

I take this occasion,minutes before leaving to city hall for the Mayor's reception,to tell you 

about the  delegation highest  esteem toward you.

We appreciate very much your initiative (with the good advice of Slovenia Embassy to 

Israel) to invite us to your school.

Best regards and see you next february with Novo Mesto delegation in Israel as our guests.

Ambassador Yitzhak Eldan

Head of the delegation

Dear Yitzhak,
thank you for your very kind words! I can concur that the meeting between our two groups was really something special. I expected it to go well but your visit really exceeded all my expectations. All the students standing in front of the mayor's building, reluctant to get on the bus says it all. You are right about our school - we are in the middle of preparations of festivities for our 270th anniversary, and your visit proved to be one of those festivities, a very important one. :)

Do you remember when we sang "If I were a rich man"? I am positive that our meeting today made us all a lot richer. That is why I am adding a link to Topol's song. I love it.
I really look forward to our visit in February next year, but I am sure we will keep in touch in the meantime.
   Best regards,
    Janez
 



Dear Yitzhak,
One day has passed and I still feel the warm feelings of your gourp's visit. I don't want to sound cheesy or anything, but for me it was one the best experiences I have had since I am in this school. And I have had many, many great experiences because this is a great school with wonderful people and Mojca is making it happen :) She is a great leader and an inspiration.

Despite the rather gloomy prospect Europe is facing, it is projects such as your visit yesterday that may give us hope that everything is perhaps not so dark or even not yet lost.I am sharing with you a video of a band I used to play with. It was the only demo we made.I left the band due to lack of time on my part, but they now continue under a new name. I  am playing the clarinet.
I look forward to hearing from you and definitely to more cooperation in the future.
https://www.youtube.com/watch?v=dwkQqiojGQ0

Best regards,
Janez 

Dear Mr Mayor,

Our delegation is leaving Slovenia tonight and we wanted you to know  how much pleasure we had during the 

visit of your beautiful city .

Thank you so much also for the beautiful reception in City Hall during wich you gave your benediction to the 

twinning project between Novo Mesto Gymnazium and the young Israeli ambassadors' school.

We appreciate very much your warm words about the importance of Youth Diplomacy.

We wish you great success and we hope to welcome you  in Israel. .

Sincerely yours

Yitzhak Eldan

Head of the delegation.

Dear Mr. Eldan.
We  are pleased and honored that you, your colleagues and students visited as in the Jewish cultural center in 
Ljubljana.
I hope that you are traveled well to Vienna.We would like to thank your students for the program and the commemoration which was carried out in our 
centre and assistance at the cemetery.I hope that you are satisfied with the presentation of our work and mission of Jewish Cultural Centre Ljubljana.
Editor Saso Paukovic of national television who was filmed yesterday your schoolgirls statement ask me if you 
can send me their namse and surnames, and if they have within young ambassadors any function that their 
names are spelled correctly in the broadcast.Thank you for the information.
When will be TV broadcast carried out I will sended to you.Our sincere greetings to you all and hope to meet  you again.
Best regards
Dejan Tesovic
Vodja trzenja / Head of marketing

 



Your Excellency
I am writing on behalf of the delegation and the  Israeli Center for young  leaders to thank you for you great help to organize the young Israeli ambassadors' school mission to your beautiful country.Without it our visit couldn't  result in such a huge success.During the trip I sent  you copies of our thank letters to all  those officials and wonderful people who  received us in a magnificent manner.

May I ask you to send them,again, our deep gratitude.One of the main achievement of our visit were the extremely warm contacts established between our students and the Slovenian ones.
This was YOUTH DIPLOMACY at its best and we will be more than ready to reciprocate and welcome young Slovenians in Israel.
Dear Ambassador
The 19 Israeli youngsters who where so impressed by the beauty of your country and  the friendliness are now your "ambassadors".You can count of them to play the role of bridges in the spirit of  the Lubliana bridges.

With my best regards
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of the delegation to Slovenia

Dear Ambassador, 

Thank you for your mail. I am very glad to hear that you and all the Young Ambassadors were happy 

with the visit in Slovenia. I am particularly glad that you have established good contacts with the 

Slovenian students. 

I will convey your gratitude to the Slovenian institutions you visited. 

Dear Yitzhak, I wish to thank you for choosing Slovenia as a Young Ambassadors visit destination, as 

I believe that direct contacts between people, especially the young ones, are of utmost importance for 

good and friendly relations between the countries, and for mutual understanding. 

Please say hello to all the Young Ambassadors that visited Slovenia. They are great young people and I 

am glad that they enjoyed their time in my country. 

Looking forward to seeing you soon. 

Sincere regards, 

Barbara 



טלי יקירה
אני כותב לך, קצת באיחור,להודות לשבח ולהלל תרומתך להצלחת ביקור משלחת 

השגרירים הצעירים באונידו.
זו הפעם השניה שאת מארחת אותנו וכל פעם  חברי המשלחת מצביעים עלייך כאחד 

מרגעי השיא  של  המסע.
תודה לך מקרב לב וכפי שסוכם השמח להיפגש עימך בארץ לכשתבקרי בקרוב.

בברכה ובתודה
יצחק אלדן

נ.ב  לידיעתך  שבבוקר הגעתנו ארצה חיכיתי לך ב 12.00 בפרישמן פינת דיזנגוף 
להזמינך "לסביח הכי  טוב בעולם"...

בברכה, 
יצחק אלדן

ראש המשלחת

Dear Yitzhak,
 
Thank you very much for your kind words and your positive feedback.It was my pleasure to meet with the your delegates and yourself again! 
I hope the embassy can provide you with an opportunity for them to meet again during my mission to Israel, as it now stands even I am not aware when/where I am at a given time…
 
Regarding the Sabih – I only managed to be there Monday morning… sorry! 
Warm regards and take care,
Tally



מפרגנים...



מפרגנים...










