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יום שבת 17.6 
נפגשנו בעירונוער שבו עברנו את הכשרתנו להיות שגרירים צעירים. משם, לאחר חיבוק ונשיקה 
מההורים נסענו לכיוון שדה התעופה. במהלך הנסיעה קיבלנו הפתעה מעיריית רחובות- סיכה 
עם סמל העיר ויומן. בהגעתנו לשדה התעופה, פגשנו את מנהלי המשלחת שניר והילה. ברגע 

האחרון, לפני הבידוק קיבלנו את המתנות שלא אנחנו ארזנו (אבל אנחנו סומכים על שניר)..
12 למזג אוויר קריר ואוטובוס שחיכה כדי לאסוף אותנו לפגישה עם  נחתנו בטביליסי בשעה 
על  מעניינות  בעובדות  אותנו  שיתף  יצחק  הנסיעה  במהלך  במלון.  לגיאורגיה  ישראל  שגריר 
גאורגיה. במלון המתין לנו שגריר ישראל לגיאורגיה מר שבתאי צור, שעמד על כך שיקבל את 
המשלחת עם הגיעה ויברך אותה גם אם באישון לילה היות אל עף טיסתו ארצה בבוקר למחרת. 
המפגש עם השגריר היה מפגש משמעותי עבורינו, המפגש היה המפגש הרשמי הראשון שלנו 

ועל  הגיאורגים  של  אופיים  על  השגריר,  על  רבות  למדנו  המפגש  במהלך  ייצוגית.  כמשלחת 
יחסי ישראל גיאורגיה. המסר העיקרי מן הפגישה היה שהמשלחת היא לרגל 25 שנים ליחסי 
דיפלומטיה בין גאורגיה וישראל. היו לו מילים חמות ביותר על התוכנית שלנו  ועל כך שאנחנו 
ריבלין  הנשיא  של  ביקור  היה  זו  במסגרת  בגאורגיה.  מישראל  הראשונה  המשלחת  הייצוגית 
בטביליסי לפני מספר שבועות וצפוי ביקור של ראש ממשלת גאורגיה בישראל בחודש הבא. 

הוא המליץ בפנינו לציין בכל מקום שגם הביקור שלנו  מתקיים במסגרת זו.
לבין  בינה  והיחסים  גיאורגיה  על  חוברות הסברה  קיבלנו שי עם  בסיום הפגישה עם השגריר 

ישראל ולאחר מכן, קיבלנו מפתחות ועלינו לחדרים.

 22/08/2017 

שגרירים  קבוצת  את  מברכת  עירונוער,   – הנוער  מחלקת  רחובות,  עיריית 
הולם  ייצוג  ועל  בקורס,  מוצלחות  שנתיים  סיום  על  תשע"ז,  לשנת  צעירים 

במשלחת הנהדרת שיצאה לגאורגיה וייצגה את הנוער ואת רחובות בכבוד.

אני שמח שבני נוער איכותיים כמוכם, מכלל בתי הספר בעיר, לוקחים חלק 
בפרויקט חשוב זה, לומדים כיצד להיות אזרחים טובים ומודעים יותר.

אין ספק שאתם ראויים לייצג את רחובות ואת הנוער הישראלי.

מאחל לכם שתמשיכו לקחת חלק פעיל בפעילויות הנוער ברחובות ובקידום 
הנוער במדינת ישראל וברחבי העולם.

אני גאה בכם, אתם דור העתיד של העיר ומדינת ישראל.

בהערכה והוקרה,

עו"ד מתן דיל - סגן ראש העיר
מחזיק תיק הנוער והצעירים

ביקור משלחת בני נוער מרחובות בגיאורגיה יוני 2017

שגרירים יקרים,

שלא  שבפועל  (למרות  מהמשלחת  חלק  להיות  עבורי  היתה  גדולה  זכות 
הצלחתי להצטרף אליכם).

נפלה בחלקכם הזכות והחובה לספר את הסיפורים הפשוטים של מדינה לא 
פשוטה, להעביר את המסר שמדינת ישראל מכילה בתוכה, חלומות ותקוות, 

פחדים וחששות ואנשים רגילים שרוצים חיים פשוטים ושלום!

עקבתי מקרוב אחר הפעילות המרתקת שלכם בגיאורגיה ושמעתי על הקשר 
החם שיצרתם עם הקהילה היהודית בפרט ועם העם הגיאורגי בכלל.

המשוב והתגובות שהגיעו אלי מהקהילה בגיאורגיה, גרמו לי תחושת גאווה, 
ברוכה  היא  הצעירים  השגרירים  של  הפעילות  כי  האמונה  את  אצלי  חיזקו 

ותורמת להסברה הישראלית ולחיזוק הקשרים שלנו בעולם.

מקווה ומאמינה כי תשמרו את הקשרים שיצרתם עם צעירי גיאורגיה ותמשיכו 
לייצג את מדינת ישראל בכבוד גם בעתיד.

להיות  ותמיד  שלו  בנתיב  אחד  כל  להצליח  ולפרוח,  להמשיך  לכם  מאחלת 
גאים בהיותכם  יהודים וישראלים.

להילה,  רפאלי  קבוצת  ובשם  בשמי  תודה  להגיד  מבקשת  אני  זו  בהזדמנות 
המארגנים  וכל  זווניה  לשה  צור,  שבתאי  השגריר  כבוד  טל,  שניר,  יצחק, 

והשותפים להצלחה של משלחת זו וכלל המשלחות

 
ננה חן,

משנה למנכ"ל קבוצת רפאלי

יום שבת 17.6

עקבתי מקרוב אחר הפעילות המרתקת שלכם בגיאורגיה ושמעתי על הקשר 

המשוב והתגובות שהגיעו אלי מהקהילה בגיאורגיה, גרמו לי תחושת גאווה, 
ברוכה  היא  הצעירים  השגרירים  של  הפעילות  כי  האמונה  את  אצלי  חיזקו 

מקווה ומאמינה כי תשמרו את הקשרים שיצרתם עם צעירי גיאורגיה ותמשיכו 

להיות  ותמיד  שלו  בנתיב  אחד  כל  להצליח  ולפרוח,  להמשיך  לכם  מאחלת 
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היעד השני שלנו היה העיר מצחטה- בירתה העתיקה של גאורגיה. סיירנו בשוק המקומי, טעמנו 
צ'וצ'חלה בפעם הראשונה. ביקרנו בכנסייה (ולאחר נזיפה מכומר שעבר במקום, השכלנו כי לבנות 

אסור לשבת על הרצפה בקרבת כנסייה).
השעשועים.  לפארק  והמשכנו  פונצ'יקי  אכלנו  שם  העיר,  על  לתצפית  והגענו  הרכבל  על  עלינו 

בפארק עלינו על רכבת הרים (משם התמונות היפות ביותר בטיול) ומתקן נוסף.

לאחר יום ארוך ומלא חוויות, הגענו למסעדה בלב העיר העתיקה. שם אכלנו את החצ'פורי הראשון. 
לאחר ארוחת הערב, נפרדנו מנינו בשירים וריקודים ועשינו את דרכנו לפגישה עם ראש העיר.

לאחר החגיגות עם נינו, התברר לנו שהתעכבנו בזמנים ומכיוון שלא היינו עם לבוש רשמי, חששנו 
לבוש  אותו  עם  להגיע  נצטרך  כי  הודיע  שיצחק  בעוד  למפגש.   כראוי  להתלבש  נספיק  לא  כי 
שלבשנו כל היום, אנחנו היינו נחושים להגיע מדוגמים לפגישה. ובשיא גינס של פחות מעשר דקות, 

אוטובוס שלם, 33 חברי משלחת החליפו בגדים מג'ינסים וטי שירטים, לחליפות, ז'קטים ועניבות.
בכניסה לפגישה, התפעלנו מהבניין ומחדר הישיבות של ראש העיר, הרי זה היה המקום הרשמי 
הראשון שביקרנו בו. הוא קיבל אותנו יפה וענה לכל שאלות השגרירים הצעירים. לידו ישב לאשה 

יום ראשון 18.6
לאחר שינה טובה במלון, קמנו לבראנץ' בחדר האוכל ויצאנו לסיור מודרך מרתק בהרים שמחוץ 
לעיר במהלכו  למדנו על ההיסטוריה והתרבות עתיקת היומין של גאורגיה. במהלך היום ליוותה 
הידע  את  העשירה  והסיורים  הנסיעות  שבמהלך  נינו  ששמה  גיאורגית  טיולים  מדריכת  אותנו 
שלנו. ראינו ולמדנו רבות על האנשים והתרבות הגאורגית. לדוגמא, למדנו שבגאורגיה יש הרבה 
פסטיבלי ג'אז, למדנו על מבנה העיר ועל הנהר שנמשך לאורכה. למדנו על ההיסטוריה הגאורגית 

וכי יש להם ידע נרחב בחקלאות וייצור יין.
והתפעלנו  בגאורגיה  הראשונה  הכנסייה  שהיה  שלנו  הראשון  ליעד  הגענו 
נכנסנו  הנוף,  לרקע  בחוץ  שהצטלמנו  לאחר  ממנה.  שנשקף  מהנוף 
לכנסייה להסבר קצר. כנסייה זו שונה מכנסיות אחרות בכך שהיא 
ליד  הכנסיות).  לרוב  בניגוד  רבים,  קישוטים  (ללא  צנועה  כנסייה 
בה  המתפללים  על  להגנה  ששימשה  מנהרה  הייתה  הכנסייה 

בתקופות מלחמה.

ארגון  מלאכת  הוטלה  ועליו  עברית  מדבר  הוא  בישראל.  גאורגיה  של  לשעבר  השגריר  זוואניה 
הביקור שלנו יחד עם צוות המרכז הישראלי למנהיגות צעירה בתאום עם השגרירות. 

בפגישה למדנו מספר דברים חשובים והעיקריים בניהם: ירושלים היא עיר תאומה לטביליסי, אין 
תוכנית מקבילה לשגרירים צעירים בגאורגיה, ב2015 טביליסי הוצפה ומעל 3000 בני נוער התנדבו 

לטובת האוכלוסייה המקומית. 
בתום הפגישה חזרנו למלון לישיבת הסיכום הראשונה.

 התיישבנו בלובי שעם הזמן הפך להיות מקום 
ההתכנסות בבקרים ובערבים לשיחות סיכום יום.

יום ראשון 18.6

בתום הפגישה חזרנו למלון לישיבת הסיכום הראשונה.
 התיישבנו בלובי שעם הזמן הפך להיות מקום 

ההתכנסות בבקרים ובערבים לשיחות סיכום יום.
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עזבנו את משרד החוץ להפסקת גלידה לנוכח החום הגדול שהשתלט על העיר . משם נסענו 
לבית ישראל שם נפגשנו עם הדירקטור איציק משה וראינו מצגת על אתגרי ההסברה בחבר 
המעמדות וגיאורגיה. למפגש הצטרפו אלינו מספר סטודנטים שמתעניינים בישראל –ביניהם 

השתתפנו  המפגש  בהמשך  עברית.  השפה  ועל  ישראל  על  שלומדים  ואנשים  יהודים,  היו 
בפעילות של שולחנות עגולים עם הסטודנטים. 

בפנינו  ושיטח  בפנינו סרטונים  הוא הקרין  אחרי הצגת המטרות  של המקום 
את "תורת ההסברה" שלו. לאחר מכן השגרירים הצעירים הציגו בפני אנשי 

בית ישראל ועשרה סטודנטים מקומיים את תכנית השגרירים הצעירים 
קבוצות  לשלוש  התחלקנו  בתום  הפרזנטציה  המשלחת.   ומטרות 

נושאים  נידונו  בהם  מעורבים  עגולים  שולחנות  שלושה  והתקיימו 
התראיינו  צעירים  שגרירים  מספר  לשולחנות  במקביל  שונים. 

לתקשורת.

יום שני 19.6
היום הזה הוקדש בחלקו הגדול לפגישות רשמיות.

ויצאנו  בלובי  התכנסנו  המלון.  בבית  הבוקר  לארוחת  ירדנו  המלון  מן  השכמה  שיחת  לאחר 
השגרירות  וצוות  הינו  עאדל  הקונסול  עם  נפגשנו  שבגיאורגיה,  הישראלית  השגרירות  אל 
בנושא ״תפקידי השגרירות״. בנוסף דנו במספר נושאים חשובים כגון טיב היחסים בין ישראל 
וגיאורגיה, התיירות בגיאורגיה, פונדקאות, הרכב השגרירות ובבטיחות השגרירות. פגשנו גם 
את צוות השגרירות שסקרו את תחומי פעילותם: הקבט ונספח מש"ב. גם לאשה זוואניה הגיע 

למפגש וסיפר על היחסים בין שתי המדינות. 
 

במהלך הפגישה 4 מחברי המשלחת השתתפו במסיבת עיתונאים. אחרי שהם סיימו להתראיין 
אכלנו ארוחת צהריים בשגרירות. ולפי היציאה הצטלמנו לצד דגלי ישראל וגיאורגיה. 

בהמשך הגענו למשרד החוץ ונפגשנו עם ראש המחלקה לאפריקה, אסיה ושפת האוקיינוס 
השקט, מר ניקולוז רווזישווילי. הוא סקר את יחסי ארצו עם ישראל וציין את היחסים 

המצוינים  בכל התחומים. השגרירים הצעירים שאלו שאלות והודו לפקיד הבכיר.

בלט  של  מופע  לראות  נסענו  במסעדה,  ערב  ארוחת  לאחר 
גיאורגי לאומי של להקת הבלט הלאומית של גאורגיה. המופע 
אינטימיות.  תחושת  שנתן  מה  בחדר  אלא  במה,  על  היה  לא 
העם  של  ההיסטוריה  על  סיפר  המופע 
הגיאורגי- עדינות הנשים, הקפיצות 

ושילוב החרבות המופע. 
בתום המופע חזרנו אל המלון, 
סיכמנו  המלון,  בלובי  ישבנו 

את היום והתכוננו למחרת. במהלך הפגישה 
אכלנו ארוחת צהריים בשגרירות. ולפי היציאה הצטלמנו לצד דגלי ישראל וגיאורגיה. 

בהמשך הגענו למשרד החוץ ונפגשנו עם ראש המחלקה לאפריקה, אסיה ושפת האוקיינוס 
השקט, מר ניקולוז רווזישווילי. הוא סקר את יחסי ארצו עם ישראל וציין את היחסים 

המצוינים  בכל התחומים. השגרירים הצעירים שאלו שאלות והודו לפקיד הבכיר.

עזבנו את משרד החוץ להפסקת גלידה לנוכח החום הגדול שהשתלט על העיר . משם נסענו  היום הזה הוקדש בחלקו הגדול לפגישות רשמיות.

בפנינו  ושיטח  בפנינו סרטונים  הוא הקרין  אחרי הצגת המטרות  של המקום 
את "תורת ההסברה" שלו. לאחר מכן השגרירים הצעירים הציגו בפני אנשי 

בית ישראל ועשרה סטודנטים מקומיים את תכנית השגרירים הצעירים 
קבוצות  לשלוש  התחלקנו  בתום  הפרזנטציה  המשלחת.   ומטרות 

הגיאורגי- עדינות הנשים, הקפיצות 
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יום שלישי 20.6
בסיום ארוחת הבוקר התכנסנו בלובי המלון ויצאנו לפגישה הראשונה של היום. הפגישה זו האישיות 
אנגלית   - מאוד  כריזמטי  האיש  בטביליסי.  שהותנו  במהלך  נפגוש  אותה  הבכירה  הממשלתית 
אמריקאית מימי חינוכו בארה״ב. הוא כבש בסערה את כולנו ואנו השבנו בשאלות מאתגרות. הוא 
סיפר בין היתר על ביקורו הבלתי נשכח בישראל כעולה לרגל. המפגש היה מאוד מעניין ומרחיב 
אופקים מכמה סיבות: תחילה, כשהסגן נכנס לחדר הוא בירך את כולנו ולחץ יד לכל המשלחת. 
בנוסף לכך בישראל אין "בדיוק" סגן נוער, אז העובדה לדעת שבגיאורגיה יש תפקיד מוגדר לכך 
העלה בנו המון שאלות. המפגש היה מאוד מעניין ולמדנו הרבה על פיתוח והעצמת בני הנוער 
והספורט בגיאורגיה. על שאלת אחד מאתנו בדבר חילופי משלחות נוער לרגל 25 שנה ליחסים 

הגיב בחיוב אך לא השנה אלא בבאה.
משם נסענו למוזיאון יהדות, שם ערכנו טקס לזכר השואה - טקס מרגש לזכר הנספים בשואה 
בשטחי ברית המועצות לשעבר, כולל גרוזיה דאז (כשני מיליון אנשים וחצי). הטקס שהיה בנוכחות 
נשיא המוזיאון ושלושה נציגים נוספים הסתיים בשירת התקווה. שתי כתוביות גדולות במוזיאון צדו 

את מבטנו: "אם אשכחך ירושלים..." ו -"לא אשכחך גאורגיה..."
מהמוזיאון נסענו לארוחת צהריים וממנה לביקור החשוב בפרלמנט  תחילה היה לנו סיור במקום, 
ולאחר מכן נפגשנו עם סגנית יושב ראש הפרלמנט ומספר אישים נוספים. בפרלמנט התקבלנו 

בכבוד רב על ידי ארבעה חברי פרלמנט ידידי ישראל וביניהם שרת החוץ לשעבר זורא בשבילי - 
יו"ר סיעת הרוב, סגנית יו"ר ועדת החוץ ויו"ר הועדה לאזרחי גאורגיה בחו״ל. לאשה זווניה ישב לידם 
והממונה נכח אף הוא. כל אחד מחברי הפרלמנט דיבר. היו שאלות טובות של השגרירים הצעירים 

שהבטיחו להיפגש בארץ ביולי עם סגן יו"ר ועדת החוץ שתבקר בישראל.
לאחר הביקור בפרלמנט חזרנו אל המוזיאון יהדות למפגש במוזיאון עם ראשי הקהילה היהודית 
והיה לנו זמן להסתובב מסביב ולהתרשם מהמוזיאון. במקום נפגשנו עם ראשי קהילות והם סיפרו 
לנו על ההיסטוריה של היהודים בגיאורגיה ועל חייהם האישים. אחרי שעה של מפגש חם ומצחיק 

נסענו לארוחת ערב במסעדה יוקרתית עם מופע פולקלור. ההנאה הייתה צרופה.
לאחר היום העמוס נסענו למסעדה לאכול ארוחת ערב. במסעדה ישבנו בשולחן אחד ארוך ליד 
החלון, המסעדה הייתה בין המסעדות היפות שראינו. המסעדה ממוקמת ליד נהר שראינו מן החלון, 
במסעדה עצמה היו מופעי ריקוד שסיפרו את סיפור היסטוריה העם הגיאורגי בשילוב מוזיקה 
מקומית. ליד השולחן שבו ישבנו הייתה מרפסת וכולנו יצאנו להשקיף על הנהר היפה ולראות את 

ההרים שמסביב, וכמובן להצטלם.
כשחזרנו מן המסעדה אל המלון, ישבנו בלובי, סיכמנו את היום והתכוננו למחרת.

בכבוד רב על ידי ארבעה חברי פרלמנט ידידי ישראל וביניהם שרת החוץ לשעבר זורא בשבילי - בכבוד רב על ידי ארבעה חברי פרלמנט ידידי ישראל וביניהם שרת החוץ לשעבר זורא בשבילי - בכבוד רב על ידי ארבעה חברי פרלמנט ידידי ישראל וביניהם שרת החוץ לשעבר זורא בשבילי - 
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יום רביעי 21.6
בבוקר נסענו אל תיכון אמריקאי - תיכון יוקרתי של טביליסי בשם אמריקאן אקאדמי, בו 
בני  אותנו  קיבלו  שם  וגאורגית.  רוסית  אנגלית,  שפות:  שלוש  מקומיים  גאורגים  לומדים 
נוער שהגיעו בהתנדבות בזמן החופש שלהם. הם פתחו במצגת על גיאורגיה ובית הספר 
וישבנו  לחדרים  התחלקנו  ישראל  ואת  המשלחת  את  הצגנו  אנחנו  שגם  ולאחר  עצמו, 
בבית  הלימוד  שיטת  על  למדנו  ושוטף,  פתוח  היה  השיח  העגולים.  בשולחנות  בכיתות 
הספר (שהמורה והתלמידים יושבים סביב שולחנות עגולים - כולם בגובה העיניים) , על 
חיי היום יום של בן נוער טיפוסי בגיאורגיה ועל השקפות העולם שלהם ומחשבותיהם על 
ישראל. בזמן הפעילות התחלפנו בין הקבוצות וכך הכרנו את כל בני הנוער שהגיעו. בתום 
הפעילות חזרנו למליאה וכל קבוצה הציגה מה היא למדה כאשר המציגים היו נציג גיאורגי 
ונציג ישראלי מכל קבוצה. הדינמיקה הייתה נהדרת. בסוף יצאנו כולנו לחצר והשגרירים 
הצעירים לימדו את המקומיים ריקוד ישראלי - שמחה וששון. הענקנו מתנה למנהל בית 
הספר שאירח אותנו ויצאנו החוצה להצטלם. המפגש היה שמח ומלהיב, למדנו רבות על 

בני הנוער ואף החלפנו פרטים ברשתות החברתיות. 

לאחר הביקור בתיכון נסענו אל קניון טביליסי שם הסתובבנו בקניון כשלוש שעות ואכלנו 
ארוחת צהריים.

עם  שהייתה  הבאה  הפגישה  לקראת  והתארגנו  המלון  אל  חזרנו  טביליסי  מקניון 
שבו  בחדר  ומהיוקרה.  מהאוטנטיות  מאוד  התרשמנו  במקום  כשהסתובבנו  הפטריארך. 
וליד החדר הייתה  ציורים של כל הפטריארכים הקודמים לפטריארך הנוכחי  היו  ישבנו 
יציאה למרפסת קטנה שם היו צמחים רבים ואף מספר ציפורים שהפטריארך קיבל כשי. 
הפגישה עצמה הייתה מתורגמת דרך לשה (שליווה את המשלחת שלנו). למדנו בפגישה 

בעיקר על הפטריארך עצמו ועל התפקיד.
בתום הפגישה הלכנו לאכול ארוחת ערב בWendy's. תוך כדי שאכלנו התברר לנו שהייתה 

משחקיה מעל המסעדה, כל חבר משלחת קיבל 2-3 אסימונים ועלינו לשחק. 

.Dunkin' Donuts-חזרנו למלון לסכם את היום ולהתכונן ליום הבא, והתפנקנו בדונאט מ
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יום חמישי 22.6
לאחר ארוחת הבוקר, בהתכנסות יצחק לבש את הגרביים שנתנו לנו יום לפני כן כמזכרת 

מגאורגיה.
התחלנו את היום בבית הספר היהודי "אור אבנר". בתחילת המפגש, למדנו על בית הספר, 
(שליח חב"ד  בית הספר  קיבל אותנו מנהל  - תקציב. כשנכנסנו  ועל הקושי שלו  מטרתו 

בגיאורגיה) ואחד מתלמידיו. 
מנהל בית הספר סיפר לנו על ההיסטוריה של יהדות גאורגיה ועל השליחות שהוא מבצע. 
לאחר מכן, התחלקנו לשלוש קבוצות כשבכל קבוצה יש חברי משלחת ותלמידי בית הספר. 
תוך כדי השיחות למדנו על סדר היום שלהם בבית הספר, הקרבה לדת והקבלנו בין יהודי 
גאורגיה ליהדות בארץ וסוגיה השונים. עם השיחות התלמידים התפזרו וסיירו ברחבי בית 

הספר. המפגש פתח את עינינו ליהדות הגולה ולאורח החיים שלהם.
משם המשכנו לבית הספר האירופאי. התחלנו את המפגש בסיור שהעבירו לנו התלמידים 
ברחבי בית הספר ובכיתות השונות. התפעלנו לגלות שלכל מקצוע לימוד היה חדר עם 
ציוד מתאים. לאחר מכן, ישבנו בשולחנות מעורבבים ושוחחנו עם תלמידי בית הספר על 
שכללה  הספר  בית  תלמידי  שהכינו  בהופעה  צפינו  בהמשך,  יום.  יום  וחיי  ישראל  נושאי 
ריקודים מסורתיים ושירה בעברית שריגשה מאוד את כולנו. במקום אכלנו ארוחת צהריים 

ישראל  דגלי  עם  עוגה  לראות  והופתענו  התלמידים  עם  ביחד 
וגאורגיה. כדי לסכם את המפגש בטעם טוב, ירדנו לחצר הקדמית 
ושרנו ורקדנו שירים בינלאומיים, ישראלים וגאורגים. בסוף המפגש 

שרנו את "התקווה", ההמנון הגאורגי והמנון בית הספר.

בכניסה   .Skye מועדון  חברי  את  לפגוש  ויצאנו  במלון  המזוודות  אריזת  להמשך  חזרנו 
ל-Skye קיבלו את פנינו חברי המועדון והתחלקנו לשני חדרים.  בחדרים, חברי המועדון 
הציגו את עצמם ואת התכנית באמצעות מצגת ולאחר מכן הצגנו את עצמנו והמשלחת. 
בהמשך הפגישה, התחברנו עם בני המועדון ושוחחנו איתם על נושאי ישראל וחיי היום 
האוכל  ולאחר  קלה  ושתייה  בחצ'פורי  אותנו  כיבד  המועדון  הפגישה,  סוף  לקראת  יום. 

ישבנו איתם וסיכמנו את הפגישה. 
הגענו למסעדה האיטלקית ותוך כדי האכילה התחלנו את סיכום המשלחת עם יצחק.

משם חזרנו למלון והלכנו לישון מוקדם. 

יום שישי 23.6
שדה  לכיוון  בחמש  יצאנו 
התעופה. בשדה התעופה, חברי 
המשלחת הביעו את הערכתם 
קטן  שי  ונתנו  המנהל  לצוות 

ומתוק למהלך הטיסה.

שדה  לכיוון  בחמש  יצאנו 
התעופה. בשדה התעופה, חברי 
המשלחת הביעו את הערכתם 
קטן  שי  ונתנו  המנהל  לצוות 

ישראל  דגלי  עם  עוגה  לראות  והופתענו  התלמידים  עם  ישראל ביחד  דגלי  עם  עוגה  לראות  והופתענו  התלמידים  עם  ישראל ביחד  דגלי  עם  עוגה  לראות  והופתענו  התלמידים  עם  ביחד 
וגאורגיה. כדי לסכם את המפגש בטעם טוב, ירדנו לחצר הקדמית 
ישראל  דגלי  עם  עוגה  לראות  והופתענו  התלמידים  עם  ביחד 
וגאורגיה. כדי לסכם את המפגש בטעם טוב, ירדנו לחצר הקדמית 
ושרנו ורקדנו שירים בינלאומיים, ישראלים וגאורגים. בסוף המפגש 
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מכתב תודה ממנהל בית הספר האמריקאי מכתב תודה משגריר ישראל לגאורגיה

יצחק שלום
 

במהלך השבוע שעבר הייתי בבאטומי גיאורגיה, 
השתתפתי בדיונים עם נשיא המדינה, ראש הממשלה 

ויו"ר הפרלמנט, ולכן לא יכולתי לענות.

ברצוני להודות לך אישית, ולכל המשלחת בראשותך.

ביקורכם הביא כבוד רב לשגרירות ישראל בגיאורגיה, 
הפגישות היו ברמה, מקצועיות, אשר קבלו חשיפה בכלי 
התקשורת, ואף אמרו כי כעת משנחשפו לבית ספר כזה, 

ישמחו להקים ולפתוח בית ספר כזה בגיאורגיה.

ביקור מסוג זה מחזק את המשך הפעילות של 
השגרירות, במסגרת הדור הצעיר.

המשיכו והצליחו,

 

בכבוד רב,

שבתאי צור

שגריר ישראל בגיאורגיה

מכתב תודה מסגן  שר הנוער הגיאורגי

תודה!

מכתב תודה מההורים

שלום רב,

רציתי להודות לכל מי שנטל חלק בארגון המשלחת 
לגאורגיה, על השלבים השונים. התרשמנו שנעשתה 

עבודה רצינית ויסודית, תכנון מדויק וביצוע מושלם. זה 
לא מובן מאליו, במיוחד לאור השינוי ביעד סמוך למועד 

היציאה... הילדים נהנו, למדו והפיקו הרבה. 

ככלל, תכנית השגרירים הצעירים לאורך השנתיים 
האחרונות, הייתה מוצלחת ומרחיבת אופקים. הילה, 

כמובן גם אנחנו, נשמח אם התכנית תימשך גם בשנה 
הבאה.

תודה רבה לכולם ובהצלחה בהמשך. ובינתיים, חופשה 
נעימה.

גילה ויוליוס רודיק, ההורים של הילה.

Dear Yitzhak,

The sentiment is mutual. Great youth you 
brought us here, great encounter and great 
conversation with you.

We hope we will see each other again.

Andrés J. Cruz
Director of American Academy in Tbilisi

Dear Ambassador Eldan,

Thank you for your kind and warm words. 
It was truly a pleasure to host the whole 
Israeli delegation the other day. I am 
pleased if a meeting at our Ministry was 
noted by young ambassadors. I wish you 
and young ambassadors many more returns 
to Georgia. Pls. pass my warmest wishes 
to them and wish them successful study 
and strong health! On a separate note, I am 
sure we will be in touch with the Embassy 
of the State of Israel in Georgia and you on 
organizing a similar trip of the Georgian 
delegation to your special country. The 
earliest we may plan to travel to the State 
of Israel would be this coming September 
when the Georgian national team in 
basketball will be playing in Tel Aviv on a 
group stage of the Eurobasket 2017. Let’s 
see. J

Kind regards, 
Revaz

Revaz Javelidze
Deputy Minister
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Saturday, June 17th, 2017 – Dress Code: formal.

17:30 Meeting at Ben-Gurion Airport

21:15 Departure to Tbilisi, Georgia By Georgian Airlines: 
A9696

00:45 Arrival to Tbilisi Int’l airport

01:45 Departure to the hotel

IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

02:30-03:00 Arrival to Hotel and welcome

03:00-04:00 Meeting with the Ambassador, 
H.E Shabtay Zur, on: “Israel-
Georgia Relations”.

04:00 Room check in

Sunday, June 18th  , 2017 – Dress Code: casual/formal.

12:00-13:00 Brunch at the hotel IOTA Hotel Tbilisi
Lermontov Street, 0105 
Tbilisi City, Georgia10

13:30-15:30 Departure to tour the city - sightseeing

15:30 Visit the Funicular complex 
by cable car, sightseeing 
view of the city and 3 
attractions.17:30

17:30 Tour of the old city and 
dinner Old city

18:30 Dinner

20:00 Departure to the municipal-
ity building

20:30 Arrival

21:00 Meeting with the Mayor of 
Tbilisi, Mr. Davis Narmania 
on: “City Diplomacy and the 
city of Tbilisi”.

22:00 Departure to the hotel

IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 
0105 Tbilisi City, 
Georgia

22:30 Arrival to Hotel

22:30 Internal meeting of the 
delegation- summary of 
the day experiences and 
preparing for tomorrow 
meeting and visits.
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Monday, June 19th, 2017 – Dress Code: formal.

09:00 Breakfast at the hotel IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

10:15 Departure to the Israeli Embas-
sy in Georgia

10:45 Arrival11:00-12:00Meeting with 
Consul Adel Hino and the em-
bassy staff, on: “The functions 
of the Embassy”.

12:30 Press Conference.

12:30-13:15 Lunch

13:15 Departure to the MFA

Arrival

14:00-15:30 Visit the MFA of Georgia and 
meeting with Head of Asia Afri-
ca and Pacific Rim Department, 
Mr. Nikoloz Revazishvili.

15:30 Departure to Beit Israel

16:30-18:30 Welcome by Director Itsik 
Moshe and presentation on the 
Hasbara challenges in CIS & 
GEORGIA

- Interactive workshop.

Departure to Dinner

19:00 Dinner

21:00 Departure to the national 
Ballet

21:30-22:15 Performance at Georgian Na-
tional Ballet Sukhishvili studio 
by Sukhishvili National Ballet.

22:30 Departure to the hotel

23:00 Arrival to Hotel IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

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

Friday, June 23rd, 2017 – Dress Code: Casual

04:00 Take Away Breakfast at the 
hotel + check out

IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

05:00 Departure to Tbilisi Interna-
tional Airport

06:00 Arrival and check in

08:20 Departure to Israel By
Georgian Airlines: A9695

10:10 Arrival to Ben-Gurion Airport

Wednesday, June 21st, 2017 – Dress Code: Casual.

07::00 Breakfast at the hotel IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

Meeting TBS

11:15 Departure to the European 
School

12:00-15:30 - Meeting with the students
- Introduction: Self-presentation,- presentations of the 
groups and the countries.
- Round tables.
- Lunch.

15:30 Departure to the hotel

16:00 Arrival

16:00-17:30 Summarizing delegation meeting

17:30 Departure to Skye Offices Georgia is the 19th country, 
where the SKYE (The Skills and Knowledge for Youth 
Economic Empowerment) project is successfully 
held from the 1st of December 2016 with a support 
of The International Charitable Foundation of the 
Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II and World 
Vision International. Totally SKYE involves about 80 
participants aged from 18 to 26. SKYE club members 
meet each other on a weekly basis, and in a friendly 
atmosphere voluntary leaders help them to develop 
personal and professional skills in Active Citizenship, 
Employability, Leadership and Social Entrepreneurship. 
SKYE is a 18 months project, focused on empower-
ing youth with skills and knowledge for economic 
strength. SKYE club members should be able to identi-
fy community problems and market opportunities, and 
then plan and implement community service-learning 
and social entrepreneurship-learning projects in 
response. We would be pleased to organize a meeting 
with your delegation in order to help young generation 
meet and share their experiences.

18:00 Meeting with Georgian youth 
club members “Skye”

19:30 Departure to the hotel

20:00 Arrival to Hotel

Dinner at the hotel and pack-
ing for early sleeping

Wednesday, June 21st, 2017 – Dress Code: Casual.

07::00 Breakfast at the hotel IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

09:30-12:00 Departure to The Guivy 
Zaldastanishvili (AMERICAN 
ACADEMY IN TBILISI) High 
School
- Meeting with the students
- Introduction: Self-
presentation,- presentations 
of the groups and the 
countries.
- Round tables.

12:15 Departure to King Erekle 
square

13:00 Meeting with the Patriarch 
Ilia II of Georgia.Parliament

14:00 Departure to Lunch

– Tour of the building.

14:15-15:30 Lunch

15:30 Departure to Tbilisi mall

16:00-19:30 Free time and Dinner at Tbilisi 
Mall

19:30 Departure to the hotel

20:00 Arrival to Hotel 

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

IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

Tuesday, June 20, 2017 – Dress Code: casual.

08::00 Breakfast at the hotel IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

09:00 Departure to the Minister for 
youth’ office

10:00-10:45 Meeting with the minister for 
youth

10:45 Departure to the Georgian 
Parliament

11:30 Visit the Georgian Parliament
– Tour of the building.

12:00 Meeting with the first deputy 
chairwoman of the parliament, 
Mrs. Tamara Chugoshvili and 
parliamentary friendship group 
members

13:30 Departure to Lunch

14:00-15:30 Lunch

15:30-16:00 Departure to Chabad Center

16:00-17:30 Visit CHABAD Jewish Center
- Presentation by Rabi Kosz-
lobsky
- Self and group introductions
- Round Tables/volunteering 
activity

Departure to Dinner

18:00-19:30 Visit the Jewish Museum of 
Georgia and meeting with 
leaders of the Jewish  
community.

19:45 Departure to Dinner

20:15 Dinner

21:45 Departure to the hotel

22:15 Arrival to Hotel IOTA Hotel Tbilisi
10 Lermontov Street, 

0105 Tbilisi City, Georgia

Internal meeting of the dele-
gation- summary of the day 
experiences and preparing for 
tomorrow meeting and visits.
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אלכסנדר זלטין

דן שפיצר

דניאל יבנילוביץ'

איליי טל בניאן

הילה שולמית רודיק

ליאור בלכובסקי

מאיה שלהבת

נועם כלף

ניב ספיר

עידו תם

עמית פרג'ון

רומי חמו

שירה אינברט

שירה מיטרני

אליסה גולדשטיין

דביר גדליהו

דן ברודסקי

הדר בן ארדיטי

טיפני רום

קארין סוד-מוריה

רות זרקה

תמר שור

יובל אברהמי

ענבל סימוביץ'

מאיה אמתי

דנה באום

אלה יפה

ת ח ל ש מ ה י  ר ב ח

עידן דרוריגלית גידואורי שראיציק (ביטון) נתיבשניר דולביצחק אלדן

עמית רוןשני קופיעץזיו ברנסשיר גורןעדי קרןמאי אברמוביץ

@YouthForILwww.ICYoungLeaders.com


