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   שגרירינו הצעירים,

מסעכם  רשמי  וקרואטיה.  סלובניה  באוסטריה,  מאתגרת  הסברה  לשליחות  השנה  יצאתם 
התנהלותכם  על  תשבחות  קבלתם  באירופה,  שהותכם  במהלך  מהדהדים.  עדיין  המוצלח 

המכובדת והמכבדת ועל הדרך בה ייצגתם את מדינתנו הקטנה.

אלברט איינשטיין טען כי- מדינות גדולות אינן זקוקות לשגרירים גדולים כי עוצמתן מדברת 
בעד עצמה. מדינות קטנות הן שזקוקות לשגרירים גדולים כדי להשיג את מטרותיהן.

מאי  יותר  היום  דווקא  כמוכם  צעירים  לשגרירים  זקוקה  ישראל  מדינת  היקרים,  תלמידיי 
פעם בעקבות תופעת האנטישמיות הגואה בעולם בכלל ובאירופה בפרט.

השיחות  על  לי  וסיפרתם  והמעשירות  המרתקות  בחוויותיכם  אותי  שיתפתם  כשחזרתם, 
הקשות והמאתגרות שהיו לכם עם דיפלומטים שונים שהביעו דעות אנטישמיות. לשמחתי, 
מצוות  שקבלתם  והמסורה  המקצועית  ההכנה  לעבודת  תודות  רב  בכבוד  בכך  עמדתם 
המרכז הרב תחומי למנהיגות. אני מאמינה כי שתילי הידידות ששתלתם בקרב בני הנוער 
מדינות  לאזרחי  ישראל  אזרחי  בין  והבנה  ידידות  של  פירות  להניב  עתידים  נפגשתם  אתם 

סלובניה וקרואטיה.

זיכרונות  של  שבוע  ישראל,  למדינת  משמעותי  מאוד  בשבוע  התקיימה  שליחותכם 
את  ערכתם  ואתם   - העצמאות  ויום  הזיכרון  ליום  השואה  יום  שבין  בשבוע   – קולקטיבים 
טקסי הזיכרון על אדמת אירופה ובזמן הצפירה בארץ, דאגתם לעצור את הנסיעה באוטובוס, 

ולכבד את זכר קורבנות השואה וזכרם של חללי מערכות ישראל. 

עולם  את  העשרתם  ישראל,  מדינת  של  מוצלח  הסברה  למסע  תרמתם  היקרים,  תלמידיי 
הידע שלכם ועתה אתם מעשירים את כולנו בחוברת חוויותיכם מהמסע.

למנהיגים  להפוך  כדי  שקבלתם  האדיר  הכלים  בארגז  להשתמש  שתדעו  ספק  לי  אין 
חברתיים, אכפתיים ומעורבים בחברה ובקהילה שבה אתם חיים.

אנחנו גאים בכם!

שלכם,
מלי אליאס

מנהלת תיכון דרכא מקסים לוי, לוד
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בשעות  התעופה  בשדה  לראשונה  ביחד  נפגשים  יבנה)  וגן  חיפה  (מלוד,  הצעירים  השגרירים 
הקטנות של הלילה. הצוות כבר המתין, ראש המשלחת השגריר יצחק אלדן, איציק ביטון, רמי 
שהגענו  עד  אחת  ליחידה  לחלוטין  שהתגבשה  אחת  לחבורה  הפכנו  מיד  הקב"ט.  ודרורי  כרמל 

לדיוטי פרי. ״השתלטנו״ על הדיוטי פרי והמלווים שלנו ישבו לשתות כוס קפה. 
כולם עולים לטיסה ויושבים מלאי התרגשות.

נחתנו בוינה, מבחינה תרבותית, העשרנו את הידע שלנו - מהנסיכה סיסי ועד לחג הסיקי.

וכדי  הנאצים  ידי  על  הושמד  הרב  שחלקה  באוסטריה,  שהייתה  היהודית  הקהילה  על  למדנו 
באוסטריה,  שנרצחו  היהודים  לזכר  ובאנדרטה  בוינה  השואה  במוזיאון  ביקרנו  עוד,  ללמוד 
בשני.  האחד  ותומכים  נעזרים  אנו  ולכן  הסיטואציה  פשוטה  לא  היהודים.  בכיכר  הממוקמת 

עוזרים אחד לשני עם המזוודות באוטובוס ותומכים בטקס השואה הקשה.
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ערך חשוב מוסף הוא ערך הפטריוטיזם, עמידה בצפירה בשידור חי מישראל על אדמת אירופה 
מעוררת בנו השראה וגאווה, אהבת הארץ והנכונות לשרת אותה בדרכים שונות.

כדי להרחיב את הכישורים שלנו, תרגלנו עמידה בפני קהל, הענקנו מתנה 
לבעל בית הקפה היקר אלברט, תוך שימוש בנימוסים וההליכות שלמדנו 

בזמן התכנית. 

איך התרשמנו מהיום הראשון?
זהו רק היום הראשון של המשלחת, ואנחנו כבר נדהמים ונרגשים. לא 
מתחרטים על שום רגע שהחלטנו להיות שגרירים צעירים. היופי של 
וינה, הטעם של האוכל, הטיסה, הנסיעה באוטבוס.עצרנו את נשימתנו 
כשעמדנו במרפסת בו היטלר נאם את נאומו, אך למרות זאת הרגשנו 
לבוא  מבחינתנו  הניצחון  זהו  כאן,  עומדים  שאנחנו  וגאווה  נצחון 

לאדמת אירופה ולחולל את השינוי. 

אאאדמת  אירופה עעעעלללל מיממימישרשראלאלאל חח חייי ורור
אאאאות לשרתתתת ת
עהעהעהע להל,  פפנני ק
ים וההלהליכיכיכיכוווו

מים ונרגשש
עירים. היו
ונו את נש צרצרצר
ההה רות זאת
מבחינתתנתנתנו

אירופההההה אדאדאדממת עעעעלללל לאלאל
ששושושונונותתת. בב ב בדדדדרכיכיכיםםםם התהתה

ממממתנתנתנהההה עעעעננקנקנונונו
ותותותות ש ש שללמלמלמדדנדנדנוווו

שים. לאא
ופי של 
שימתנו 
ההההררגשנו 
ובוא  לל ו
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יום שני', 1.5.2017

מפנקת  בוקר  ובארוחת  יפיפה  במלון  הבוקר  את  פתחנו   - ! ן ו ר כ י ז ה ם  ו י ם  ו י ה  , ב צ ע
אך גם בהרגשה של עצב. אולי אנחנו נמצאים כאן אבל אנחנו תמיד נמצאים בישראל. ישבנו עם 
כולם ושיתפנו חוויות מהיום הראשון של הנסיעה. באוטובוס יצחק הדגיש את חשיבותו של יום 
הזיכרון לחללי צה"ל וסיפר לנו סיפורים מאד מעניינים ומסקרנים. למשל, על קבוצת ישראלים 

שבאמצע טיסתם בלופטנזה עמדו וכיבדו במהלך דקה למרות היותם על מטוס בשמיים.
איכות  מאוד  חשובה  לסלובניה  שבה,  והירוק  סלובניה  של  מהנופים  נפעמנו  הנסיעה  בזמן 

הסביבה. כל כך יפה ושונה כאן. 
צה״ל  לחללי  הזיכרון  יום  טקס  גדולה:  מאוד  חשיבות  בעלי  טקסים  שלושה  מקיימים  אנו  היום 
הנספים  לזכר  וטקס  ארגנה  יבנה  מגן  שהקבוצה  העצמאות  יום  טקס  ארגנה,  מלוד  שהקבוצה 
בשואה אותו הכינו השגרירים מחיפה. עדי ושי היו צריכות לשיר את השיר רקמה אנושית של 

חווה אלברטשטיין והן היו נורא נרגשות לכבד את מדינת ישראל.

התחלנו את היום בסיור בסלובניה עם מדריכה מרתקת שיודעת גם לשיר :). עברנו בכל כך הרבה 
מקומות ובכל מקום המדריכה נתנה הסבר מעניין ומרתק . שמחנו ללמוד דברים חדשים ולהרחיב 
את הידע שלנו. ראינו בניינים מיוחדים כמו בניין העירייה שהיה פעם בניין מגורים 
העיר  של  הסמל  הידעתם?  אותנטית.  בצורה  שופץ  והוא  רגיל 
הזורם  הנהר  צבע  לפי  היה  וצבעו  הדרקון  הוא 
לובליאנציה.  נקרא  הנהר   . שם 
למה  אז  תשאלו  בטח  עכשיו 
הגיע  גייזן  האגדה  לפי  דרקון? 
שבכלל  ללובליאנה  בטעות 
התכוון להגיע ליוון . הוא הותקף 
האומרים  יש  מפלצת,  ידי  על 
דרקון. גייזן ניצח את הדרקון אבל 

באופן מפתיע הסמל הוא הדרקון שבכלל הפסיד בקרב. הוגן לדעתכם? במהלך הסיור המדריכה 
נתנה אנקדוטות מעניינות כמו שבנוסף יש שלושה נהרות כי יש שלושה רחובות הנפגשים שם. 
ראינו גם גרפיטי גדול על הקיר בתוך בניין העירייה שזוהי בעצם מפה של העיר. בנוסף ביקרנו 

בבית הבובות של יוניסף שמארגנים תרומות לחיסונים לילדים והבובות שם מכל העולם.

לאחר היציאה מהבניין יצחק ציין שבמקומות רשמיים מקובל לחתום בספר שבכניסה ולרשום 
חוויות מהמקום . לאחר מנוחה קלה ואכילה פיצה ענקית -הגענו לבית הקברות ונוכחנו לגלות 

עד כמה חמור מצבה של החלקה היהודית. פשוט בושה!!! 
הקברים  את  שטפנו  עשבים  הוצאנו  העלים  את  גרפנו  לעבוד.  והתחלנו  שרוולים  הפשלנו  ישר 
מרוב  לעזור.  במיוחד  שבאה  המקסימה  מריאן  עם  יחד  הנרות  את  והדקלנו  אבנים  הנחנו 

התרגשות היא לא ישנה בלילה.
ערכנו טקס צנוע אך מרגש עם דגלי ישראל ועם "השגרירים הצעירים" והבוגרים!

אחרי כל העבודה הקשה אך מספקת נסענו מהר למלון בשביל להחליף לבגדים רשמיים - אך 
יש מספר תלמידים שאיחרו נקווה שלא ירד זמן מהקניוןןןן אבל סלחנו להם.

הגענו לקהילה היהודית בסלובניה שקיבלו אותנו בידיים פתוחות. רוברט שחקן, ראש הארגון 
GCC ועוד  סיפר לנו על הקהילה. 

על צורת החיים מספר נמוך מאד של יהודים וגם לצערנו האי הסכמות לגבי נושאים בין ראשי 
הקהילה היהודית גורמים לסיכסוכים לא מעטים. צפינו בסרטון מרגש על השואה ורובנו בכו בו.

שירים  שרו  מחיפה  ושי  עדי  לרון  שיר  ואיכותי.  מרגש  היה  ארגנה  שרעות  הזיכרון  יום  טקס 
מרגשים לסיכום הטקס. אחרי הטקס יצאנו להתרענן והקשבנו לסיפור של הרב שבא במיוחד 

בנבבנבבנבנבבנבנבנבנבנבניייייייייייייייייייןןןןןןןןן כמככממכמכמכמכמכמכמכמכמוווווווו מימימיממימימיממימימימיוחוחחחוחוווחוחחוחוחדידידידדדידדדידידידיםםםםםםםםם בנבנבנבבנבבבבנבנבנבנייייייייייייייייניניניננינינינניניניניםםםםםםםםםםם שלשלשלשלשלשללשלשלשלשלשלנוונוונונוונננונו. ראאראאראראראראראראיננינניניינינינווווווווו ההההההההידידידידידדידידדידידעעעעעעעעעעע אתאתאתאאתאתאתאתאתאת
אאותנט רורהה בצבצ ששופופץ  והואוא יגיל ררר
וצ דהדרקרקוון  הוהוא 

דד

קנקנקנקנקתתת מממפמפמפ בבבבבווקוקררר וווווובאאבאבאבאבאררורורורוחחתחחתחת הפהפפהפהפהפה יייפפיייפיפי ןןוןןוןן בבבבבבבמלמלמלמלמל ההההההבוובובובוקרקקקרקרקר אאתאתאת ההההפפפפפפפתפפתפתחחנחנחנחנוו כבכבכבכלללללללל ששששששששש הההדהדהדרררקרקרקוווון והוהוהואאא ההההסססמסמסמלללל עיעעיעיעיע מממממפפפתפתפת בבבאואאואופפןפןפן
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מרחוק ושמחנו לשמוע שבניו שירתו ומשרתים בצה״ל. אחרי הפוגה קצרה צפינו בחלקים מטקס 
יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל בשידור חי. הרגשנו כאילו אנחנו ממש שם, בטקס ושמחנו 
לייצג את ישראל בזמן הכל כך חשוב הזה. את טקס יום העצמאות הנחתה מאי המקסימה מגן 
הוא  מה  לכבוד  סיפר  ילד  כל   , השבטים  עשר  שניים  לכבוד  משואות  עשר  שניים  הדלקנו  יבנה. 

מבקש להדליק את המשואה ולתפארת מדינת ישראל!!!
שהדליק  מהגולה  הראשון  היהודי  היה  והוא  עשר  שלושה  מספר  המשואה  את  הדליק  רוברט 
משואה. בטקס שהיה בישראל גם פתחו מסורת חדשה שיהודי מהגולה הדליק משואה. גם אנחנו 

מבקשים להשתמש במסורת חדשה הזו.

ולמרות העצב עברנו למוד שמח וכמובן אנו זוכרים שיוסי ארגן לנו מסיבת ריקודים וממש ממש 
חוויות  מלאי  אך  מותשים  למלון  חזרנו  יוסי.  אותך  אוהבים  רקד!  יצחק  ואפילו  נהננו  ממש  אבל 

ועשינו שיחת סיכום עם יצחק שסיפר לנו גם על היום הבא...
גם אנחנו מצפים למחר!

קקק
ל ל ללל ל למחמחמחמחמחמחמחרר!ר!ר!ר!ר!ר! םיםיםיםיםיםים ממממממצפצפצפצפצפצפ חנחנחנחנחנחננונונונונו א א א םגםגםגם

קקקקק
נננווווו

מממממממששששששש
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יום שלישי,  2.5.2017

בשעה 9:15 בבוקר יצאנו לכיוון נובו-מסטו בסלובניה בציפיה לפגוש בני נוער בגילינו, בתיכון 
ב-69  אותנו  בחן  לוי,  מקסים  דרכא  הספר  מבית  מורה  משה,  הנסיעה  במהלך  בעיר.  הנמצא 
שאלות על ארץ ישראל וכך פתחנו את חגיגות יום העצמאות. חידון זה היה משעשע ומעניין 
ובזכותו הצלחנו להעביר שעה וחצי של נסיעה, בגיבוש והנאה ובסיומה רון זכה במקום הראשון. 

כל הכבוד לרון!!! 
כשהגענו לתיכון "גימנסיה נובו-מסטו" ליווה אותנו יאנש אל ספריית בית הספר ושם פתח את 
האישי  מזמנם  שהקדישו  המדהימים  התלמידים  ועל  הספר  בית  על  מילים  במספר  הפגישה 

למרות שבאותו יום הם חגגו את חג הפועלים במקביל לחגינו ובית הספר לא פעל. 

המשלחת  ראש  אלדן  יצחק  השגריר  ושם  המולטימדיה  לחדר  עברנו  התלמידים  עם  יחד   
והעיר  הספר  בית  על  הסבירו  סלובניות  תלמידות  בהמשך  במשלחת.  תפקידינו  על  הסביר 
שלנו,  התוכנית  על  הסבירו  ויוסי  אלה  סשה,  טל,  הצעירים  השגרירים  שלנו,  הנציגים  שלהם. 
וליאור כנציג מחיפה הציג סרטון על העיר. משם עברנו אל מעגלי השיח שבהם 
יום  וביניהם  שונים  נושאים  על  הגימנסיה  תלמידי  עם  שוחחנו 
לתלמידים  התחברנו  מאוד  שלנו.   העצמאות 
מנת  על  קשר  פרטי  והחלפנו 

לשמור על קשר לטווח ארוך.

הההההעצעצעצעצעצ
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מבית הספר יצאנו לשיט בנהר על ספינה - "רפסודה". בשייט סיפרו לנו על עברה של העיר נובו-
מסטו בצורה חוויתית ומעשירה. 

כמו כן חגגנו את יום העצמאות על הסיפון, בשירים, ריקודים וזיקוקים. לאחר השיט למדנו על 
ההיסטוריה של העיר באמצעות סרטון על ממצאים ארכיאולוגים מאז תקופת האבן. לאחר מכן 
צמוד  המנזר,  בספריית  שנים  מאות  במשך  שנשמרו  ישנים  ספרים  לנו  הראו  בו  למנזר  עברנו 
בגנים  ביקרנו  ליהדות.  שלה  והקירבה  הנצרות  על  ולמדנו  נכנסנו  שאליה  הכנסייה  נמצא  אליו 

הנמצאים מאחורי הכנסייה ואת בית הנזירים. 
אכלנו  בהמשך  העיר.  של  נשימה  עוצר  נוף  ראינו  שממנו  ההר  במעלה  ברכבל  נסענו  משם 
וביניהם  היום  מטרות  על  דיברנו  היום  בסיכום  שלנו.  הערב  ארוחת  את  אכלנו  בה  בפיצרייה 

בעיקר חגיגת יום העצמאות, פגישת הנערים ולמידה על תרבות סלובניה. 
כך נחתמה חגיגת יום העצמאות ה-69  של מדינת ישראל. 

ננננ נ נובבובבובובובו-ו-ו-ו-ו-
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יום רביעי, 3.5.2017
הרגעיים  והמאורעים  החוויות  הסוף.  את  להרגיש  מתחילים  המשלחת,  במסע  הרביעי  היום 

הופכים לזכרונות נצחיים. 

זהו יום דיפלומטי - התחלנו את היום כרגיל בחדר האוכל, הפעם בבגדים רשמיים, הרגשה מוזרה 
הסלובני (באנגלית:  הפרלמנט  הייתה  הראשונה  התחנה  יפים!!!!!)  מרגשת. (אנחנו  מאוד  אך 

the Slovenian National Assembly), יצאנו לדרך תוך כדי תרגול שאלות לקראת הפרלמנט.

כאשר הגענו, נכנסנו למקום ועלינו לדיון עם חבר מפלגת השמאל שמכהנת בשלטון הנוכחי, מר 
ברנקו זורמן. השיחה התבצעה בתרגומים ישירים אל אוזניות שמע מסלובנית לאנגלית וההיפך, 
דבר שהיה די מגניב. ברנקו פתח בדבריו, הצטער על כך שאין הרבה אנשים היום בפרלמנט. לאחר 
שסיים את דבריו, שי ואייל הציגו את תכנית השגרירים בפניו. ההתייחסות אל הפרזנטציה של 
התכנית, זורמן אמר כי היכולת להתאמן (practice) נותנת ותורמת המון. בנוסף, זורמן הציג את 
יחסי סלובניה-ישראל ההדוקים: הוא סיפר כי דובר המדינה של סלובניה מתכנן לצאת למשלחת 
 .Mediterranean-לישראל בזמן הקרוב וכן משלחות נוספות, יחסים לאומיים כחלק מאיחוד ה

זורמן בירך אותנו ואמר שהוא שמח לארח אותנו כאן היום בפרלמנט הסלובני.
כאן התחיל סבב שאלות חופשי על שיטת מועצת העם ונושאים שמעסיקים רבים, כמו משבר 
האחרונות,  השנים  בשלוש  העולם  כלל  את  שמעסיק  נושא  זהו  כי  זורמן  הסביר  עליו  ההגירה, 
ישנן  כי  סיפר  הוא  השכנה.  קרואטיה  עם  יחד  מהגרים  כ-150,000  יום  כל  קולטת  והמדינה 
בטחוניות.  תקריות  שום  היו  לא  וכי  בלבד  קיצונים  גורמים  מצד  שבאו  ואחרות  שונות  תקריות 

בסוף התשובה אמר כי הגל החל להאט והיום מתקבלים בגבולות כעשרה אנשים מדי יום. 

לא  זורמן  כבושה,  עיר  הינה  ירושלים  כי  הוחלט  בה  האחרונה  אונסק"ו  החלטת  על  בשאלה 
לשאלה  במענה  היום.  בהמשך  נבקר  שבו  הסלובני  החוץ  למשרד  אותה  להפנות  וביקש  ענה, 
על אנדרטה לשואה בסלובניה , זורמן לא היה בטוח אם לענות או לא, אך ציין כי היו תכנונים 
לבנות אנדרטה המייחדת את נופלי מלחמת העולם השנייה - מבלי דגש לדת או קבוצה אתנית 

מסוימת. אחרי מקבץ שאלות רחב, רז נתן את מתנת התודה לברנקו זורמן.

הראשי  בהיכל  בפרלמנט.  סיור  והתחלנו  מברנקו  לשלום  נפרדנו  משותפת,  לתמונה  התקבצנו 
ישנו ציור ענק ורחב שבו נעזרה מדרכיתנו בהצגת ההיסטוריה הסלובנית לאורך השנים
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במקום  ליוגוסלביה...),  סיפוח  הסוציאליזם,  עליית  הביניים,  ימי  הטורקים,  הרומאים,  ְ(תקופת 
העם  אסיפת  לבית  עלינו  מכן  לאחר  מיד  הסלובנית.  בדמוקרטיה  שעסקה  תערוכה  גם  הייתה 
באמצע  גדולים  מושבים  עם  מעגלית  בצורה  מסודרים  המושבים  בתור "הכנסת",  יוכר  שאצלנו 
לנשיא, עמדת דיבור באמצע החלל, פינת מבקרים - בה ישבנו. בסיום הסיור נטלי הגישה מתנה 
עצרנו  חזרה  בדרכנו  הייחודי.  הדלתות  עיצוב  של  תמונות  וצילמנו  המבנה  מן  יצאנו  למדריכה. 

לארוחת צהריים שבסיומה יצאנו אל התחנה הבאה שלנו - משרד החוץ הסלובני. 
בהגיענו המתנו ונכנסנו לחדר דומה לזה של הפרלמנט רק פחות מפואר, בדיון זה נפגשנו עם 
ברגשות  היו  רובנו  שבה  שיחה  נוספים.  ונציגים  מארן  מאטג׳  מר  המשרד,  של  הפוליטי  המנהל 
עזים ותחושות פנימיות סוחפות. תחילה מארן הציג את משרד החוץ ואחריו ליאור ואלה הציגו 
את תכנית השגרירים. בהמשך ציין מארן כי למשרד החוץ ישנם קשרים עם קרואטיה ותפקידים 

בנושאים מגוונים כמו: טכנולוגיה חדשה, סביבה ירוקה וכלכלה. 

בנוסף, הזכירו מארן וגם זורמן את יום המדע המשותף של שתי המדינות "סלובניה-ישראל", 
תוך כדי סיפור על תוכניות עתידיות ועל עוד משלחות שמתכננות להגיע בקרוב. תוך כדי 
דבריו החלו להיאסף שאלות מצידנו, בעיקר אודות מדיניותם באשר למדינת ישראל ולסכסוך 
הישראלי-פלסטיני. מבין תשובותיו: ""אנחנו צריכים שותפים, אנחנו צריכים חברים" ו-"פתרון 
נעשתה  והתמונה  מתבהרות  החלו  עמדותיו  לאט-לאט  היחידי".  הפתרון  הוא  המדינות  שתי 
שם  הנאצי" -  מהכיבוש  שונה  כה  אינו  הישראלי  ״הכיבוש  כי  אמר  מארן  כאשר  ורודה  פחות 
בלית ברירה התערב יצחק אלדן והגיב כי אין שום סיבה מוצדקת להשוות בין שני הדברים, 
שונות,  שאלות  עם  רגילים  היינו  שאליהם  הדיונים  משאר  שונה  מאוד  דיון  התפתח  מכאן 
מחשבות מציפות. המשך תגובות מצד מראן כי "חמאס נלחמים בשביל קיומם כי אותם ילדים 
שמטיפים לשנאה אינם רוצים במוות של היהודים, כי הם ילדים רגילים שרוצים לצאת החוצה, 
לעשות חיים, לעשות ספורט, להיות יצירתיים, אך בדרך הם נחשפים לעימותים ולמחלוקות" .

כי  נאמר  בו  הישראלי  מהצד  בסיפור  בדוגמה  כך  מסביר  מאוזנת,  הינה  דעתו  כי  מספר  מארן 
הפלסטינים תוקפים את ישראל וכך דיווח אחר מן הצד הפלסטיני לתקיפת ישראל. הוא אומר 
שהוא מזדהה עם כל אובדן, משני הצדדים. הפגישה הסתיימה, עמית העניקה את המתנה למארן 

ויצאנו מן המקום די נסערים.

םםםזםזםזםםזםזם ילליליללילי איאיאיא הסהססהסהסהסוצוצוצ עללעלעלעלעלייייייתתת ינננניניייייםיםים הההההההביייבביביביביבי ייייימממימימיממימי הטהטהטההטהטהטהטהטהטורוורורורורקקיקקיקקיקיםםםםםםםםםם םיםםיםיםים אמאממאאמאמאמאאמאמאמאמא הההההההרוררורורוורורו וקקוקקקוקוקווקופפתפתפתפפתפתפתפתפת (((ת((ת(ת(ת(ת(ת(ת(ת(ת(ת
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ההסברה  חשובה  כך  לשם  וכי  הדיון  על  באוטובוס  להסביר  ההזדמנות  את  ניצל  אלדן  יצחק 
מדינות  גדולים,  שגרירים  צריכות  קטנות  אמר, "מדינות  שאיינשטיין  משפט  הזכיר  הוא  בשטח. 

גדולות לא צריכות שגרירים גדולים כי עצמתן מדברת בעד עצמה". (טוב זה תפקידנו !!!) 

מיד אחרי זה הגענו לנציגות סלובניה באיחוד האירופי. הביקור הורכב משני חלקים: שיחה עם 
נציג  שבמקום.  המבקרים  במרכז  סיור  השני  והחלק  לסלובניה  האירופי  האיחוד  נציגות  עובד 
לשלושה  התהליך  את  חילק  הוא  וחזקים,  גדולים  גופים  בפני  לדווח  איך  לנו  הראה  האיחוד 
 (Interpretation) השני הסבר ופירוש של אותן עובדות ,(facts) חלקים: הראשון הוא עובדות

והחלק הסופי הוא אילו המלצות ניתן להביא על מנת לפעול באותו עניין שהובא בדיווח. 
הנציג הסביר על אזור שנגן (Schengen Zone) - הסכם עליו חתמו כמה מדינות חברות 
באיחוד האירופי בהן אנשים יכולים לעבור את גבולות המדינה באמצעות תעודת זהות 
תקריות  שום  כאן  ואין  בטוחה  מאוד  היא  מההסכם,  חלק  גם  שהיא  "סלובניה  בלבד, 
הסלובנים  של  משכורתם  כי  אמר  בהם  הכלכלה  על  נתונים  הציג  בנוסף  בטחוניות." 
נמוכה  מאוד (לצורך פרופורציה: משכורת של הנשיא שהיא המשכורת הגבוהה ביותר 

במדינה היא 3000 אירו - 12,000 ש"ח לחודש). 
(סלובניה,  המדינות  באזור  המשרתים  חיילים   6,500 רק  שישנם  נאמר  הצבא  בנושא 

בוסניה וקוסובו). בסיום הביקור, הצטלמנו ועדי נתנה את המתנה לנציג. 
המלא  האירופאי  האיחוד  של  המבקרים  במרכז  קצר  סיור  נערך  השיחה,  לאחר  מיד 
במסכי טאצ' אשר מציגים את אותם עקרונות עליהן מתבסס האיחוד, חבריו והמדינות 

שמשתתפות.

ערב. וארוחת  לשופינג  הזמן  הגיע  רשמי,  בלבוש  שונים  במקומות  בביקורים  עמוס  יום  אחרי 
למחרת.  שתסתיים   – המשלחת  סיום  על  בדגש  אך  היום  סיכום  שיחת  התנהלה  למלון  בחזרה 
השמענו חוויות משמעותיות מהמסע המלמד. דברים חדשים שנלמדו: אתגרים והתמודדויות הן 
בפן האישי והן כקבוצה. אמנם השיחה נקטעה על ידי יצחק בעקבות כמה הפרעות מצד חברי 
,אך החבר׳ה התנצלו מיד אחר כך. רקמנו קשרים חדשים ורכשנו חברים לכל החיים.  הקבוצה 

בהחלט לא נתפס שמחר הוא היום האחרון.!!!
תקרית  אותה  על  כולם,  את  לכבד  שצריך  למדנו   - כבוד  כמו:  היום,  ביטוי  לידי  שבאו  ערכים 
בשיחת סיכום, סובלנות - התאפקנו לא להתפרץ לדבריו של מארן במשרד החוץ, למרות שלא 

הסכמנו עם דעתו. אחריות - עמידה בביצוע המטלות וזמנים.

ללללללהההה דדזדזדזדממנמנותות הההה אאתתת נניצלצלצלצל אאלדלדלדןן קחקחק יייציצ
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יום חמישי, 4.5.2017
בבוקר של היום החמישי נסענו אל עבר קרואטיה במשך כשעה וחצי ועברנו את הגבול. לאחר 
השגרירה  לנו  המתינה  שבה  בקרואטיה  הישראלית  השגרירות  אל  הגענו  הארוכה  הנסיעה 
מספר  השגרירות,  התנהלות  על  שוחחנו  איתה  קלאי-לייטמן,  הגב'  בקרואטיה  הישראלית 
האנשים בצוות שלה ועל עבודתה בקרואטיה. היא ציינה בפנינו עובדות מעניינות על קרואטיה 

כמו שבשטחה היא פי שניים מישראל אך קטנה פי שניים במספר התושבים מישראל . 

לאחר המפגש עם השגרירה נסענו לעבר בית הספר הבינלאומי בזאגרב, בית ספר שלומדים בו 
עשירי העיר וילדים של דיפלומטיים. במהלך הביקור שלנו נשאלה השאלה מהו מחיר הלימוד 
לשנה בבית הספר ואחת מהתלמידות שהציגה את המקום שיתפה אותנו שסכום הלימוד שם 

הוא 17,000 יורו לשנת לימודים אחת שזהו סכום עתק בהשוואה לישראל.

במהלך הביקור שלנו בבית הספר קיימנו מעגלי שיח על נושאים שהכנו מראש ושוחחנו עליהם 
עם התלמידים המקומיים, במהלך מעגלי השיח דיברנו גם על החיים האישיים של כל אחד מבני 
הנוער המתגוררים בישובים השונים. גילינו במהלך השיחה הרבה דברים חדשים על המקום בו 
אנו נמצאים ועל בני הנוער הלומדים בו - הבנו שלנו ולבני נוער בכל העולם וגם כאן, יש הרבה 

במשותף.  

כחמש  בערך  שערכה  נסיעה  בוינה  התעופה  נמל  עבר  אל  נסענו  הספר  בבית  שביקרנו  לאחר 
מהמשלחת  בחוויותיו  אותנו  שיתף  והצוות  המשלחת  מחברי  אחד  כל  הנסיעה  במהלך  שעות. 
והביע את תודתו לצוות. עם ההגעה לשדה התעופה כל חברי המשלחת עברו בידוק בטחוני ונעו 
אל עבר אזור ההמתנה של ההמראות לישראל. כולנו היינו נרגשים לקראת החזרה לארץ אך גם 

קצת עצובים שאנו עוזבים את המקום המדהים בו ביקרנו. 
לאחר טיסה של שלוש שעות הגענו לישראל ונפגשנו עם הקרובים שבאו לפגוש אותנו בשדה 
שבהחלט  ומאוחדת,  גאה  ניסיון)  עם  (הפעם  כמשלחת  מהשדה  יצאנו  יצוגית.  למשלחת  כיאה 

תרמה למיתוגה החיובי של מדינת ישראל׳. 

444444444444444444 55555 222
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Dear Mr Yitzhak Eldan, 

it was a great plesure to host you and your students, 
next generation of Israel politicians, here in our 
Parliament. Who knows, maybe your future president 
was among them. 

We can definitely meet at our visit to Israel, it would be a 
good continuation of the friendship. 

Best regards,
Branko Zorman Poslanec / Deputy Podpredsednik 
Odbora za zdravstvo / Deputy Chair on the Committee 
on Health 

Dear Mr Branko, 

I am writing to you on behalf of the delegation to tell 
you how much we appreciated our meeting with you 
last week. 
It was a great honour for us to have the opportunity to 
meet with such a prominent member of the Slovenian 
Parlement and to learn first hand about the political 
system of your country and the good relations with the 
Knesset. 
We wish you success and hope to meet  you in Israel on 
your next visit. 

Best regards 
Ambassador Yitzhak Eldan 
Head of the delegation 

Dear Ambassador, dear Yitzhak, 

I am very glad that your visit was such a success and 
that the whole delegation was happy with the meetings 
in Slovenia. 

We will transmit your message to the Political Director 
Mr. Marn and to other colleagues at the Ministry. 

I wish to stress that all credits go to the Ambassador 
Eyal Sela, as he and the Embassy in Vienna were 
working on the visit. I and my colleague Darja were just 
here to assist when needed, and were in touch with 
Ambassador Sela all the time. 

I also wish to stress again the importance of the Young 
Ambassadors’ Programme and cooperation, and can 
assure you that the Embassy and I personally will 
continue to support it. 

Thank you for choosing Slovenia as destination again, 
and I am looking forward to cooperating with you and 
the students also in the future. 

Sincerely yours, 
Barbara Sunik 

מכתב תודה ממר ברנקו זורמן, 
חבר הפרלמנט וחבר הוועדה לבריאות

מכתב תודה מהגב׳ ברברה סוסניק, 
שגרירת סלובניה בישראל

מכתב תודה ממר זוראן סטאנצ׳יץֿ׳
 ראש נציגות האיחוד האירופי בסלובניה

Dear Ambassador Eldan,

Thank you very much for your kind message. 
It was my pleasure having you and Israeli Young 
Ambassadors at the European Commission 
Representation yesterday afternoon. I am delighted to 
hear that continuation of your visit at the EU House with 
Mr Znidarko from our Info Centre was useful as well. 

Wish you all the best, 
Zoran Stancic
Head of Representation of the European Commission in 
Slovenia

Dear Mr Stancic,

It was a unique pleasure to meet  with you again today,a 
year after our last visit.The young Israeli ambassadors 
where delighted to hear your talk about the EU in 
Slovenia.
They also appreciated the tour organized by Mr 
Znidarko and the warm welcome by your office staff.

Our congratulations for the important educational you 
are conducting.It is a pleasure to visit you once a year.

Sincerely yours
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of the delegation

REPUBLIKA

SLOVENIJA
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מכתב תודה ממר מאטיה דמשיץ׳
ראש מחלקת תרבות בעיריית לובליאנה

Dear Mr. Eldan,  
it was a pleasure to meet your young ambassadors 
and you at the Jewish Cultural Centre in Ljubljana. 
I am glad, there is already an established school 
cooperation with Gimnazija Bežigrad, which is a great 
school indeed.  

With best regards, 

Mateja Demšič
MSc, Head of Departement 
City Administration Departement of CultureAmbrožev

Dear Mateja

We were delighted to meet you yesterday at the 
Jewish Cultural Center and to hear about your interest 
regarding jewish and Israeli culture.
We hope to see you during your next visit to Israel.
Meanwhile we are interested in  developing 
cooperation with an additional Slovenian highschool 
,this time in Ljubljana.We will  appreciate if you can 
assist us in locating the most prestigious highschool in 
your capital city.

Best regards
Yitzhak Eldan
Head of delegation
 

Dear Yitzhak,
even though we spoke only a few hours ago, I still want 
to write and express my gratitude for your visit. It is of 
course true that we had our holiday and that it was 
more challenging for us to organise everything, but 
in the end I can say it was more than worth it.  As we 
could all see the students got along really great and it 
was such a joy to see you celebrate Yom HaAtzmaut in 
such a lovely environment as Rudolf’s Raft. The visit to 
the museum and the Franciscans were of course not so 
exciting but I hope you were still able to get something 
out of it. 
I am very proud that we all made this happen and 
that we are already seeing our cooperation agreement 
bearing fruit - and that is the most important thing. 
I would also like to thank you for the magnificent gifts 
you brought us, I can say I really like mine. I will put it on 
the special place at home next to the Menorah and the 
cross. 
I wish you a nice remainder of your stay in Slovenia and 
Croatia, and of course a safe journey home. It would be 
great if our students could really carry out some Skype 
talks in the near future about a certain subject. I think 
the topic of national independence that they had on 
the round tables is very important and perhaps we can 
carry on talking about it, especially because these are 
very important dates for both our nations.

I look forward to hearing from you.

Best regards,
Janez Gorenctel

מכתב תודה ממר יאנש גורנק
גימנסיה נובו מסטו

מכתב תודה ממר רוברט ואטל
מרכז הקהילה היהודית בלובליאנה

Dear Yitzhak, dear Young israeli ambassadors.

It was my great honor and pleasure that you were 
my guests and guests of the JCC.In the company of 
beautiful people, young, intelligent, positive, innocent, - 
the holidays are much more beautiful.

Thank you for a wonderful day, my dear young Israeli 
ambassadors. You are the light.I believe in good 
cooperation with the Gymnasium Bežigrad in future. 

We cooperate with them already.They will be our guest 
next week in the Mini Theater. They come to see the 
English version of our performances “The Jewish dog”. 
So we have excellent relations with them.

This year was your visit during the holidays in Slovenia. 
I’m sorry, because most people are absent, this time 
they are on vacation, out of town. Many sent an apology 
that could not be with us.

Thank you sincerely for your cleaning our Jewish 
cemeteries.Enjoy the rest of your stay in Slovenia and 
happy return back home.Happy Day of Independence, 
beloved Israel.Le hitraot and please send me a photos 
from yesterday - toda raba.

Hag Yom HaAttzmaut Sameach

Robert Waltl
Jewish Cultural CentreKrizevniska 
3LjubljanaSlovenia
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Tuesday, May 2, 2017 – Dress Code: Casual. Wednesday, May 3, 2017 – Dress Code: Formal Thursday, May 4, 2017 – Dress Code: Formal

06:45 Breakfast at the hotel + check in.

07:30 Departure to the Israeli Embassy

09.15 Arrival

09.30 Meeting with the Ambassador, H.E Zina Kleitman and 
her staff on: Israel-Croatia relations and the functioning 
of an Embassy.

10.30 Departure to Zagreb International high school

11.00 Arrival

11.00-13.30 Meeting with the students 
Introduction: Self-presentation, presentations of the 
groups and the countries.
Round Tables.
12:45-13:30 Lunch break.

13:30 Departure to Vienne Airport

18.00 Arrival and check in

20.30 Departure to Israel 
By: EL-AL; Flight No. LY 364

00.55 (+1) Arrival to Ben-Gurion Airport

08:00 Breakfast at the hotel

09:00 Departure to Novo Mesto High School

10:00-11:30 Meeting with the students (Self-presentation, 
presentations of the school, the countries, table 
discussions, team building games).

12:00-14:00 Rudolf’s Raft trip and lunch
(raft with rich cultural program) 

a unique experience visiting one of the most beautiful 
Slovenian cities. Marvel at the historic location of the 
old town on a peninsula jutting out into the Krka river.

14:00 Departure to Novo Mesto Museum

14:20 Arrival

14:20-15:40 Tour of Museum of Dolenjska accompanied by Novo 
Mesto Students  (guided tour, movie, workshop)

15:40 Departure to Novo Mesto City Hall 

16:00-17:00 Visit Novo Mesto Monestry

17:30 Departure to Ljubljana 

18:30-20:30 Visit the Ljubljana Grad (Castle), and dinner at Foculus. 

20:45 Departure to the Hotel

21:00 Delegation Meeting

08:00 Breakfast at the hotel

09:00 Departure to the Slovenian National Assembly – 
“Državni Zbor”

09:30 Arrival + Security Check

10:00-10:45 Visit of the Slovenian National Assembly, meeting with 
MP Mr. Branko Zorman, Member of the Friendship 
Group at the National Assembly.

10:45-11:30 Guided tour in the National Assembly

11:30 Departure to Lunch at the hotel

11:50 Arrival

12:00 Lunch

13:00 Departure to the Ministry of Foreign Affairs 

13:30 Arrival + Security Check

14:00 Meeting with  Mr. Matej Marn, Political Director and 
Acting Director General of Directorate for Common 
Foreign and Security Policy

15:30 Departure to the EU (European Union) Commission 
-Representation in Slovenia

16:00 Meeting at the EU (European Union) Commission 
-Representation in Slovenia on the EU and its 
importance 

17:00 Departure to BTC city (mall) Ljubljana

17:20 Arrival

17:30 Dinner and free time at the mall

20:30 Departure to the hotel

20.50 Arrival

21.00 Internal meeting of the delegation

heheh
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Israeli Young Ambassadors 

Delegation Visit 

to Austria, Slovenia, and Croatia

from Lod, Haifa, 
and Gan-Yavne High Schools, 

April 30 – May 4th, 2017

Sunday, April 30, 2017 – Dress Code: Casual Monday, May 1, 2017 – Dress Code: Formal & White Shirts 

03:00 Meeting at Ben-Gurion Airport

06:30 Departure for Vienna

09:25 Arrival to Vienna International Airport

10:25 Departure from Airport to Le Backo Café, Vienna

11:00-12:30 Brunch 

12:30 Departure by bus to Belveder Palace.

13:00-14:15 Visit of the Belveder Palace

14:20 Departure by bus to City Hall Square

14:30 Tour of the city, including a moment of silence at the 
Holocaust Memorial. Lunch break with Lunch boxes.

16:00 Departure to Hotel “Austria Trend Ljubljana”, Ljubljana, 
Slovenia.
Dinner Break at Graz, Austria.
Delegation meeting on the bus.
19:00 – Tsfira - Yom Hazikaron (Memorial Day for 
the Fallen Soldiers of Israel and Victims of Terrorism) 
(20:00 hour Israel’s time).

20:30 Arrival to Hotel “Austria Trend Ljubljana” + check in

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

08:30 Breakfast at the hotel

09:30 Departure to the guided tour of Ljubljana 

10.00-13:00 Guided tour of Ljubljana

13:00 Lunch

14:00 Departure to  the Jewish Cemetery 

14:30 Volunteering at Zale Pod Jewish Cemetery

15:15 Departure to the Holocaust memorial site, near Jewish 
Cultural Center

15:30 Holocaust Memorial Ceremony for the Slovenian Shoa 
victims

16.00 Introduction of the Slovenian Jewish Community

16.30 Memorial Day for the Fallen Soldiers of Israel and 
Victims of Terrorism – presentation and ceremony.

17.30 the Day of Independence celebrations 

19.30 Departure to the hotel

20:00 Festive Independence Day Dinner

21.00 Internal meeting of the delegation
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