




יום ראשון 4.12.16
הגענו בשעה 21:30 לטרמינל 3 בבן גוריון עם מזוודה מוכנה וארוזה 

)כן, ארזנו לבד ולא, המתנות של שניר הן לא פצצה(
אחרי כריכים מארומה וסיבוב קל בדיוטי פרי הגענו לשער ועלינו למטוס המיועד.

חשבתם אירלנד?   לא ולא קודם פריז.
נחתנו בפריז הקפואה שם למדנו כיצד לבצע את הליכת השגרירים המפורסת 

מהשגריר יצחק אלדן ראש המשלחת שלנו וקיבלנו דוגמא למופת מאת לא אחר.
לאחר יום ללא שינה נחתנו לבסוף באירלנד, כאשר שם כמובן, 

הדר – לאחר גניבת הכרטיס של שניר,  גם גנבה לו את המזוודה.

פגשנו את הנהג הנחמד אנדי ואת סגנית השגריר, הגברת אורלי וייצמן,  
שקיבלה אותנו בסבר פנים יפות ושריתקה אותנו בידיעותיה על אירלנד ותושביה.



 Third space -לבסוף ישבנו לארוחת בוקר ב
אומנם, מנה צמחונית היה קצת קשה להשיג, אבל כן היה שוקו חם עם מרשמלו, פנקייקים 

ומקושקשת שבהחלט גרמו למצב רוח מעולה!

יצאנו ישר משם לסיור מקומי בעיר הנפלאה דבלין יחד עם קרל מדריך הסיור המופלא
שהראה לנו את דבלין בכל גווניה וצבעיה. 

למזלנו אף לקחנו חלק בטקס חשוב בו נכח הנשיא ומספר רב של חיילים יחד עם בכירי ממשלה 
ותזמורת בטקס חלוקת מדליות ההוקרה לחיילי אירלנד על שירותם הצבאי, לאחר מכן, 

.Black Pool ראינו את המקום שבזכותו נקראה העיר דבלין כך, למדנו כי מקור שמה הוא



לאחר שראינו את תפאורותיה של דבלין נסענו למלון שלנו ובנחת ובשקיקה קיבלנו את החדרים.
אך במפתיע לא שהינו בהם זמן רב מאחר והמתנו לפגישה הראשונה עם אלן ליון, 

ראש אוניברסיטת  Maynooth  מארגון החברה הישראלית באירלנד וחברתו אניה הריסון. 

 .Attitude toward Israel in Ireland נושא הפגישה היה
בו הם שאלו כיצד הם יכולים לקדם את הפרויקט בעוד אנו הצענו להם עזרים והייתה הרגשה של 

קשר ממשי ותקווה לשני הצדדים שהשיחה תוביל לתוצאות.

בחיפזון יצאנו לפגישתנו האחרונה באותו היום ל-BBYO, עם בני ברית של תנועת נוער יהודית שם 
התפרצנו בשירת "הבאנו שלום עליכם", "הבה נגילה" וריקודי עם נוספים. 

הכרנו נוער יהודי באירלנד, נהנינו איתם מאוד והגענו לנושאי שיחה עמוקים במעגלים בהם הרגשנו 
איך נוצר החיבור בנינו.

בנוסף השתמשנו במיומנויות של שפת גוף והצגה עצמית לאורך כל היום הארוך, הקצבי והמאתגר 
שעמדנו בו יחד כקבוצה וכמשלחת של שגרירים צעירים.



יום שני 5.12.16
קמנו ברבע לשבע בבוקר וירדנו לארוחת בוקר מפנקת ומשם יצאנו ל"עבודה"!

נסענו ל Stanford College בית ספר קטן בעל ציווין יהודי למרות שהתלמידים היהודים מהווים 
רק 10% מכלל תלמידי בית הספר. 

תחילה הכרנו אותם באופן חופשי על ידי "מינגלינג" בחדר האוכל ולאחר מכן הם הרצו לנו על בית הספר, 
קצת על אירלנד וגם המנהלת דיברה אתנו קצת.

גם אנחנו סיפרנו על התוכנית של השגרירים הצעירים, על המשלחת, על ישראל ועל עצמנו. 
משם התפרקנו לקבוצות קטנות של שגרירים ותלמידים והם עשו לנו סיור בבית הספר שלהם שהוא 

מאוד שונה ממה שאנו רגילים אליו בארץ. 
לאחר מכן התחלקנו למעגלי שיח וקיבלנו נושאים לדבר עליהם. 

השיחות היו בעיקר שיחות היכרות אחד עם השני ועל מכנים משותפים לנו ולהם ומשם עברנו לדבר על 
נושאים שעוסקים בסוגיות שאנו מתמודדים איתם כאן בישראל. 

נוצר קשר מאוד טוב עם הילדים וראינו כיצד אפשר לגשר בין ארצות ואנשים בעזרת רצון משותף 
והדדי בין שני הצדיים.

זכינו לראות מופע ריקודים אירי שבית הספר הכין לכבודנו 
והם אפילו לימדו אותנו בסבלנות רבה ריקודי סטפס אירים. 

כמובן שריקודי הסטפס האירים גררו ריקודי הורה שסחפו את כל האנשים בחדר 
ונפתחה מסיבת ריקודים רב תרבותית.

השלב הבא היה הצטרפות שלנו לשיעור רגיל שלהם ומבט על חיי הלימודים היום יומיים שלהם.
סיימנו את הביקור בהרבה חיבוקים, החלפת דרכי תקשורת והבטחה שעוד ניפגש יום אחד.



התחנה הבאה הייתה ביקור בבית הכנסת היחידי בדבלין, שם פגשנו את אשת הרב נורה 
וראש הקהילה מר אנדרו וולף הם סיפרו לנו על החיים כיהודים באירלנד ודבלין בפרט. 

שמענו על ההסטוריה של בית הכנסת, והרגשנו איך זה להיות יהודי החי בתוך קהילה קטנה בחו"ל.

 Non-government organization ,ארגון לא ממשלתי NGO התחנה האחרונה הייתה ביקור בארגון
ששמו-SARI-Football Session against Sexism, שם עברנו יחד הפעלה

בנושא גזענות אפליות וקבלת השונה. חברי קבוצת SARI היו ממגוון רחב של תרבויות אותנטיות שונות, 
אך כל הזמןאך כל הזמן דאגו להזכיר שכולנו כאחד=בני הגזע האנושי. 

הפעילות הראשונה העלתה את נושא הקבוצה או החברה כגוף אחד ונתנה לנו לחוש מה היא ההרגשה 
להיות מובלת על ידי קבוצה. לאחר מכן שיחקנו משחק כדורגל מאוד תומך 

וחוויתי בו עודדנו את המנצחים, לא משנה באיזה קבוצה, כולם עודדו את כולם, 
דבר זה יצא סולידריות ופרגון בין חברי המשחק.

המדריכים שלנו היו מעוררי השראה ושיתפו אותנו בסיפור האישי שלהם 
.SARI וכיצד הגיעו להדרכת

היום היה מרגש וחוויתי בו הושם דגש על אנושית, חשיבות היחיד בתוך הקבוצה 
והשינויים שהוא יכול לעשות בה. רכשנו חברים חדשים, ידע, חוויות, 

ויצאנו עייפים אך מלאי השראה לשנות ולהשפיע.



יום שלישי 6.12.16
התעוררנו לקול צלצול טלפון מרגיז )שהגיע לפני הזמן-6:20 במקום 6:30(

עלינו על לוק רשמי בפעם הראשונה במשלחת. 
ירדנו לארוחת בוקר מפנקת - השגרירים צועדים על קיבתם.

שבעים ומרוצים נסענו לתחנה הראשונה- לאיחוד האירופי הייתה שיחה מעניינת מאוד עם טים הייז 
)טים טים Team Team( מהנציגות האירית של האיחוד האירופי.

צפינו בסרטון מרתק על האיחוד האירופי ותרומתו לאירלנד. 
בסוף הסרטון שאלנו שאלות ושמענו את דעתו האישית של טים 

לגבי היחס של אירלנד לישראל ולפלסטיניים. המפגש היה מעניין מאוד והפקנו ממנו המון מידע וידע.
קיבלנו במתנה תיקים, סיכות, סרגלים וטושים של האיחוד האירופי.

הצטלמנו לתמונה חגיגית על רקע הדגלים, 29 דגלים וביניהם 28 דגלי מדינות והדגל של האיחוד האירופי. 
.)You may open it now( ולסיום הענקנו לטים מתנה

משם המשכנו לביה"ס The high school שנמצא באותו רחוב של בית הספר שהיינו בו אתמול. 
ערכנו סיור מקיף עם תלמידי בית הספר והתרשמנו מכמות ענפי הספורט 

שביה״ס מציע לבחירת התלמידים. 
לאחר הסיור התכנסנו בספרייה לשתות תה וקפה שלפי אופיר הוא "הקפה הכי טעים ששתיתי". 

ובינתיים תלמידי בית הספר סיפרו לנו על אירלנד, דבלין וכמובן על עצמם וביה״ס.
אכלנו ארוחת צהריים והמשכנו למעגלי שיח בהם דיברנו על נושאים שונים ומגוונים 

וחשפנו את התלמידים למציאות ישראלית שהם לא הכירו. 
בסוף שרנו את ההמנון והענקנו מתנות לתלמידי בית הספר, למורות ולמנהל.

)You may open it now #2( 



המשכנו לשגרירות שם נפגשנו עם מר זאב בוקר, שגריר ישראל באירלנד, 
אורלי סגניתו וצוות השגרירות, הם סיפרו התנהלות השגרירות. 

לאחר הייתה לנו הרצאה ממרצה מקסים עם שפם מהודר העונה לשם דונל )לא דונלד( 
אשר הרצה לנו ההיסטוריה של אירלנד מא' ועד ת'. 

בסוף המפגש בשגרירות, הצטלמנו עם השגריר בחדר וכמובן שחילקו מתנות לכולם
 )You may open it now #3( קיבלנו סיכות עם דגלי אירלנד וישראל.

התחנה האחרונה של היום הייתה מסעדת המבורגרים במרכז הקניות בו )ספוילר אלרט( נבקר מחר! 
כל האזור היה מקושט לכבוד כריסטמס עם עצים, פנסים ואנשי שלג למיניהם. 

לא סתם ישבנו ואכלנו, אלא נפגשנו עם נציגים ממפלגת פין-גייל
 )לא שין פיין כפי שהיינו בטוחים כל המפגש ( מפלגה זו היא המפלגה שבשלטון 
וזכינו לשוחח עם נציגיה הצעירים, הנשיאה, סגן הנשיאה ואחראית קשרי החוץ. 

דיברנו על ההבדלים בין המדינות בתחומים שונים, על המציאות שמתקיימת בכל אחת מהמדינות 
ולשמחתנו השיחה זרמה וקלחה. מזל שהשיחה התקיימה במסעדה כי חלק ממנה היה על אוכל. 

 לפני שנפרדנו לשלום, הענקנו מתנות )You may open it #4( והצטלמנו תמונה קבוצתית.
עלינו על האוטובוס חזרה למלון לשיחת סיכום יום והתכוננות למחר. היום היה עמוס חוויות, 

מאוד מעניין, מצחיק ומרגש.



יום רביעי 7.12.16
הבוקר התחיל שהתעוררנו אבל לא מצלצול טלפון מרגיז כמו שהבטיחו אלא משעון מעורר חופר! 
ירדנו לארוחת בוקר בה ליאור התפעל מכמה שאנחנו יפים בלבוש רשמי, אולי אפילו הזיל דמעה. 

מיד כשסיימנו לאכול יצאנו להרפתקה החדשה והמרתקת שצופה לנו היום 
 , DUN LAOGHAIRE – RATHDOWN -ספוילר – לא היה בסוף קניון(. הגענו ל(

בית העיירה בו נפגשנו עם ראש העיר של המחוז ושם קיבלנו סקירה על היסטוריית הבניין, 
המחוז, סמליה, תפקידים ושגרתם של עובדי העירייה, סוגיות מעניינות וספריות עתיקות, 

התנסינו ב"דיבייט" בעזרת המיקרופונים המשוכללים שבאולם. 
דנו בנושא שיתוף פעולה אפשרי בין ישראל לאירלנד וקישורן לתוכנית "ערים תואמות". 

במהלך הסיור הייתה הבנה שהסיור מעלף אך גוני החליטה לקחת את זה צעד קדימה 
ולבטא את רגשותיה על הרצפה. מפגש זה הפיק פוטנציאל רב לקשרים עתידיים בין ישראל לאירלנד 

והבנה מעמיקה יותר לגבי סוגיית יחסי ישראל-אירלנד. זה היה שיא היום! 

לאחר אלף ואחת תמונות בעודנו באוטובוס מתרגשים ועליזים, התפשטה השמועה שבוטל הזמן הפנוי 
בקניון שמועה שהתפשטה כאש בשדה קוצים. לאחר דיכוי המרד שהשתלט על קהילת הינגסטרים, 

נודע לנו שמצפה לנו פגישה עם סגן השר לעסקים קטנים )במקום הביקור בפרלמנט(. 
בעודנו משתלטים על רכבת ההרים הרגשית לה רכשנו כרטיסים לא מכבר, 

והשתלטנו על ההתרגשות המחודשת שאפפה אותנו, נעלנו עקבים, ענבנו עניבות 
ויצאנו לפגוש את כבוד השר ואת השגריר הישראלי. 

במהלך הפגישה התעמקנו בסוגיית היחסים בין ישראל לאירלנד
פגישה זו הייתה הכי משמעותית מבחינה פוליטית למדנו בה על נקודת מבטה של אירלנד 

לגבי הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. השתמשנו במיומנויות ההבנה והאכפתיות, 
החוכמה והאינטליגנציה הנכונות, מיומנויות שרכשנו במהלך המסע לדבלין. 



חזרנו למלון למנוחה בת שעה. בפעם השנייה היום ענבנו עניבות, ועלנו נעלי עקב ומהרנו לחדר הפגישות 
 ."Irish 4 Israel" החמים בו נפגשנו עם בארי )פטל(, מקים הארגון

הוא סיפר לנו על הקושי בלהיות תומך ישראל באירלנד, היקפם הרחב של ארגונים פרו-פלסטיניים, 
השתלטותם על המדיה וההשפעה הנגרמת בעקבות זאת. 

המציאות הקשה טפחה לנו על הפרצוף והבנו עד כמה קשה המצב.
קראת ערב הבעת תמיכה לידידי ישראל באירלנד מלבושים למשעי. 

כשגרירים בוגרים בכל דבר - יצוגיים! PP דיפלומטי לפני צאתנו לדרך. 
הנסיעה לאירוע הייתה שקטה ומצמררת במיוחד בזכות המיומנות החדשה אותה רכשנו במהלך המסע 

באוטובוס שהיא לדעת לצחוק בליבנו. מתן ונעמי התכוננו למצגת השיא של המשלחת. 
)למרות שעבדנו קשות להכנת 4 מצגות נוספות(. 

במהלך הנסיעה נהגנו כפילים בחנות חרסינה וכל זאת כדי שעומר לא יתפוצץ. 
בום. שבע. כשהגענו, קיבלו אותנו בקבלת פנים חמימה מרשימה ומחבקת בניגוד לאירלנד 

משתתפי האירוע היו יהודים ולא יהודים, ישראלים ולא ישראלים, התומכים בישראל. 
בתחילת הערב ניהלנו שיחה חופשית וקלילה, מינגלינג עם המשתתפים בעודנו אוכלים פלאפלים חמים, 

חומוס וטחינה, חצילים ופלפלים קלויים , פיתות ייבוא הארץ, מיץ תפוזים, קולה דייאט וכו' ועוד...

כשהתיישבנו החלו הנאומים: 
ראשית נאם השגריר הישראלי זאב בוקר, לאחר מכן נאם השגריר יצחק אלדן, 

ובסיום נאומו של השגריר יצחק הציגו חברי המשלחת שלנו מתן ונעמי המוכשרים את מטרות המשלחת 
המקומות בהם ביקרנו והערכי והמיומנויות שלמדנו בקורס ובמשלחת. 

המצגת הועברה בצורה הכי טובה שאפשר , הייתה מעניינת ומייצגת. 



בתום המצגת, 
ניהלו שיח בשולחנות עגלים עם משתתפי האירוע נושאים הקשורים בישראל ואירלנד, 

חלקם קלילים יותר וחלקם כבדים יותר כגון האם ביקרת את ישראל ועד מה הקשיים בלהיות בעד ישראל 
באירלנד ובדומה לכך, הם שאלו אותנו שאלות דומות. 

קיבלו תגובות נפעמות והרבה מחמאות על הצגת הקורס והרעיון העומד מאחוריו 
וכן זכנו להעמקת הידע שלנו.

חזרנו למלון לשיחת סיכום והסבר לקראת העתיד הממש ובא בעוד יצחק אלדן שואל מי מהשגרירים 
הצעירים והמהממים יכתוב את סיכום היום. הסתכלנו אחד על השני והתנדבנו לספק לעולם את יצירת 

המופת הזאת אשר אפילו יצירותיהם של איב אנד ליר לא ישתוו אליה.  



יום חמישי 8.12.16
הבוקר האחרון נפתח עם המון עצב. 

ארזנו כבר ביום שלפני והעיכול שאנחנו מסיימים את החוויה המדהימה הזאת מאחור 
וצועדים בצעדי ענק לישראל מכה בנו. 

באותו הבוקר נפרדנו מהאחראית המקסימה, המנג'רית סילבנה שדאגה בכל יציאה שלנו לבדוק שהכול 
כרצוננו ולהעיר כמה אנו מחויטים ויפים בבקרים כשלבשנו את הסטים הרשמיים 

)וגם להעביר לנו תה בסוד כשביקשנו(. 
הפרידה הייתה מרגשת והיו כמה שבכו )סילבנה ועוד כמה אלומי שם(. 

מהפרידה המרגשת נסענו למשרד החוץ, התרשמנו מהמבנה המדהים 
ונפגשנו עם שני הדיפלומטיים הצעירים שהציגו לנו פרויקט חדשני מסוגו באירלנד על חשיפתם של 

בני נוער לעבודה, או למקצוע, במשרד החוץ. פרויקט לו נקודות דמיון ושוני לשלנו עצמנו. 
בנוסף, נפגשנו את הממונה על היחסים במזרח התיכון וישראל. היה דיון מעמיק ומעשיר, 

במהלכו נשאלו שאלות קשות במיוחד )תודות לנועה מרוז( עליהם ענה בצורה מעולה.



לאחר מכן גוני ואייל, נציגינו האהובים והמוכשרים הפגיזו ברדיו האירי בתחנה פופולארית 
ונתנו לנו הרבה מאוד כבוד!! )מחיאות כפיים ברקע(

ואז הגיע החלק שלו ציפינו יותר מכל, לו השתוקקנו עוד מתחילת הטיול, ומפגישה לפרלמנט להרצאה 
הציפייה לרגע המיוחל הייתה מורגשת באוויר.   ה ש ו פ י נ ג. 

התפצלנו בזריזות לקבוצות של חמש, ופתחנו במלחמה של לקנות כמה שיותר דברים בשעתיים 
ולהספיק לאכול, חלק אף קראו לחברינו האירים שהכירנו בבתי הספר האירים על מנת לעזור במאבק 

נגד הזמן. לאחר שהצלחנו לקנות כמות שתכנס למזוודה משלה של קניות, תשושים אך מרוצים, 
כשכל אחד מחזיק כוס של סטארבאקס )רובם עם שמות שגויים( 

יצאנו לתחנה האחרונה שלנו המתוכננת באותו היום.

נפגשנו עם האנשים מכנסיית All Nations Church שהיו מקסימים ברמות. 
הם הזמינו לנו פיצות )כן.. בשנייה שיש אוכל זה נהפך ממעולה למושלם( ואכן נהנינו, שרנו שירים, 

דיברנו אחד עם השני, חלקנו חלומות ותקוות ובעיקר- עשינו הרבה מאוד כייף.
דיפלומטית בני נוער - הכלה למעשה!



מאוחר יותר ג' וני הנהג )ברוך שמו( האהוב לקח אותנו לחוף, 
ואמנם היה קפוא אבל חלקנו יצאנו וטיילנו והתפעלנו מיופי המזח והגשר שהיה ליד. 

הזמן עבר כל כך מהר והיום האחרון שלנו כבר הסתיים וג'וני לקח אותנו לשדה התעופה. 
הפרידה ממנו הייתה באמת מרגשת. לא היה אח שלא דמע קצת. הבאנו לו מתנה ושרנו לו לשלום את 

השירים שהמצאנו לו. גם האירי החייכני, שלבש חולצה מכופתרת ורודה 
וכמו תמיד אסף את שיערו המתולתל לאחור בקוקו היה מלא לעצב והבטיח שיזכור אותנו והפציר בנו 

שנחזור שוב וניפגש.



לסיום, 
זה כנראה בין הדברים הגדולים ביותר שעשינו בחיינו, והאמת עוד בכותבנו זאת, 

אנו מלאים תקווה לעוד חוויות מדהימות כאלו. 
הנסיעה הזאת לאירלנד עוד לא תצא הרבה זמן מראשינו ונמשיך ולשמור על קשר עם האנשים 

המדהימים, החביבים והאהובים שם פגשנו, שעמדו בסתירה כה גדולה לאירופאי הקר הטיפוסי לו חיכינו. 
הנופים, האנשים, האוכל )חלק מאוד חשוב ומהותי(: 

הכל היה מעין חוויה שקשה להסביר במילים, כי כל מילה פשוט לא נראת מספיק ראויה לתיאור כל מכלול 
הרגשות, שהיו סערת נעורים אחת גדולה משכרת חושים.

 ואם יש כאלה שהמשפט האחרון נראה תלוש מציאות עליהם פשוט לנסוע לאירלנד ולחוות אותה. 
)רוצים עונה שנייה! רוצים עונה שנייה!(



יצחק אלדן ושאר ירקות
"וזה היה שיא היום"  -

-  "אתם עכשיו עשיתם PP DIPLOMACY –פיפי דיפלומסי.
מעכשיו – רק הליכה של שגריר, ישיבה של שגריר ופיהוק של שגריר.  -

TROUBLE MAKER יצחק לשניר: מתן הזה – ממש  -
                        מתן: מה? אני כבל מטר.

KFC -צבעונים לא אוכלים ב  -
"שיא הטמטום של היום"  -

בירה! בירה! בירה.  -
הדר גנבה לשניר את התיק )מזוודה( את הכרטיס טיסה, ועוד...  -

" oh … exactly… um" קורין.   -
אני מצלם הכי טוב  -

השארתם חותם עצום! ואני אף פעם לא אומר עצום"  -
רוצים עונה שנייה, רוצים עונה שנייה   -

משלחת של פעם ראשונה.  -
"נומי געת חוצפנית"  -

תקשורת בין חדרים הקיר שימושי  -
"פעם אחרונה שאני שומע ציוץ על השעות שינה".  -

*ליאור, הטלפון שלך בשגרירות" א. ניז'ני באוטובוס לאחר פגישה.  -
"עושים פה שמיניות באוויר בשבילכם".  -

המשלח לאירלנד 2016 = להקת השגרירים הצעירים.  -
"_____" עדי.  -

YOU MAY OPEN IT NOW ...3...2...1  -
"תצחקו בלב", ממש הזלתי דמעות" ליאור.  -

"14 ואחרונה, עדי הקטנה.  -
11 בום – קורין   -

" JONI THE KING OF THE BOS BUS"  -
"FOOTBALL IS IN MY BLOOD" גיא  -

"יאות'" מתן  -
"אחי" הדר.  -

"אבל לה אתם לא שואלים שאלות – יצחק  -
צרפתית – זאת שפה! זאת שפה! – יצחק  -

HELP THEIR IN THE PEPPER  -
"אני לא מבין למה המשכנו לאירלנד ולא עצרנו בפריז" – יצחק  -

"  WAKE UP! Silraner have some tea hall"  -
"שיאים חדשים שלעולם לא היו לנו במשלחת! בלילה 2:00 בדרך לים,   -

   אנחנו עומדים להגיע לפסגות חדשות!"



חידות ליאור
-אדם גר בקומה 100 ויורד במעלית בבוקר לקומה 0. כשהוא חוזר, הוא עולה 50 קומות 

  במעלית, ו-50 קומות ברגל. למה??
-איך מכניסים פיל למקרר ב-3 שלבים?

-איך מכניסים ג'ירפה למקרר ב-4 שלבים?
-אריה הזמין את כל החיות למסיבה איזה חיה לא הגיעה?

-חבורת טיילים הגיעה לנהר תנינים והייתה צריכה לחצות אותו. איך עברה את התנינים?
-אתם רואים 2 אורות אליכם איך תדעו מה זה? תיסעו באמצע – אם נתקעתם משאית, 

  אם עברתם – שני אופנועים.
-עשו תחרות ב-KGB, CIA  והמוסד. לקחו אותם לג'ונגלים בדרום אמריקה, אמרו להם – 

מי שימצא את הדוב בפרק זמן יותר קצר מנצח.
KGB נכנסו, שבוע... שבועיים.. שלושה שבועות.. יצאו בלי כלום. 
CIA נכנסו, שבוע... שבועיים.. שלושה שבועות.. יצאו בלי כלום. 

המוסד נכנס, עבר יום.. אחרי יומיים יוצא עם שפן, מארגני התחרות אמרו: 
אבל ביקשנו למצוא את הדוב.  אז המוסד ענה – "תשאלו אותו מי הוא?"

עוד שטויות
"I'm the best Naomi and I am British, I always win"-

-"כשאני הייתי שחקן בחבל התענך" – יצחק.
-כשעליתי לארץ מקזבלנקה הייתי עם עניבה. – יצחק.

-"אתם צריכים להיות כמוני למרות שלא תצליחו כי אני הכי טוב במה שאני עושה" – יצחק.
-הכול דיפלומטי! הליכה, ריצה, שינה, פיפי. – יצחק. 

-"טבעונות – זה חשוב מאוד! טבעונות" חצי משלחת
SWITCH חברה, תעשו-

-"זה בסדר אני אדבר איתו וארגיע איתו".
-"אני לא יכול, אין פואנטה לבדיחה" איל.

-" אני הכי בוגר ואני כמו ילד בן 4 " איל
-במה תיעזר קורין כשהיא מסדרת את החדר?

א – מטאטא
ב – שואב אבק
ג – אימא שלה

ד - ציפורים, סנאים, וכל חיות האזור.
-מי יכולה ללמד את כולנו על משלחות? נעה מרוז.

נ. מרוז : "יש לי חוברת לזה"
-"מכונת הדפסת פנקייקים!" אמנואל.

-למי יש את המצלמה הכי טובה בטלפון *שניר



- המשך-

-מי הולך הכי מהר? *יצחק אלדן )חוץ מהיריב המושבע קרל(.
-"אני שוודי, ברור שאני שוודי" ליאור.

-"תל אביב היא עיר הבירה של ישראל" אופיר.
-אני בת 18 אז אני יותר חכמה וטובה מכולכם – יובלי.

-נומי בקניות – יואו! זה מנצנץ!
-הסכם שלום בין 254 & 256 .

-"ראית את ההודעה בקבוצה? אתה מגיע?" ליאור. 
-ארוסתו של גל: "מזל טוב!" . י. אלדן: "גם אנחנו !".

-מי אמר למי: "את אמרת לי מתי להתקדם?" י.אלדן ל-ה.דקל.
-"אחי מתי סיגריה" ה. דקל.

-"יש את זה בלי עגבניות?" ה.דקל.
-"אל תדאגו אני ארגיע אותו" ליאור.

-"שיט! איפה התיק שלי?" איל.
-"מזל טוב לאופיר!!"

-"אני ישבתי מאחורה ודמעתי" ליאור.
-"הבא שמתווכח איתי חוזר טיסה ישירה לארץ, אל תשחקו איתי" שניר.

-תעשו SWITCH אנחנו הולכים למקום חשוב" י. אלדן.
-"הייתי מצפה שתהיו יותר מצחיקים" עומר.

-"זה השיא של המשלחת!"
-מוהעהעהעהעהעהעהע עומר

-"שמנצי" אופיר לחדר שלה.
-"הוואי ובידור עלי". נעה מרוז.
-"דפקתם אותי עם חלטורות"

-"AVE MARIAAAA" קורין.
-"אין על שירי בת מצווה."

-"תעשו, תעשו להם הורה" יצחק.
-בטיסה בדרך לארץ  "תנו לו מוצץ של שגרירים צעירים".

00:30- בלילה על חוף ים. 
"פעם ראשונה שאנחנו עושים סיכום בהליכה! הנה עוד שיא במשלחת!" יצחק.



וקצת לפני המשלחת
-"אני רוצה לחזור עם מספר זוגי של אנשים לארץ" שניר.

-"אתם תהיו אנשים שונים לגמרי ממה שאתם עכשיו".
-"פגשנו את השגריר לפני במפגש ההכנה, וזאת פעם ראשונה שזה קורה" 

    שיא לפני המשלחת!".
-"רגע... אז יפו יוצאים?"

-"פיצה! שניר, הבטחת פיצה!!"
-"זה הדבר הכי משמעותי שתעשו בחיים שלכם"

-"זה כי אני פה" גוני
-"גם אני הייתי מדריכה בצופים" הילה אמא של שניר

-"אתם באמת חבורה של ילדים מקסימים אבל אין לכם טיפה של רצינות"
-"זאת את מהדסק טופ של המחשב של שניר" כולם לחן אשתו של שניר.

-"צנים" / "סניפי" לשניר.

ועוד מהמשלחת
-"נושא הטבעונות פה כל כך לא מפותח".

-"שגרירים צריכים לדעת להתאפק" י. אלדן.
-"היחס מהמלון זה באמת משהו שלא היה לנו באף משלחת!"

-אהבל תרבח – המעז מנצח זה המוטו שלי אליכם השגרירים הצעירים. 



שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:



Dear Mr Madden,
I am writing to you on behalf of our delegation to tell you how much impressed  we were by 
your presentation about Ireland policy in the Middle East and Ireland Israeli relations.We were 
delighted to hear  that Ireland  has a positive approach toward Israel  and  is interested to 
deepen the relations between our two countries.
We all appreciated  also the presentation by your junior  colleagues.Please convey to them 
our thanks. We really hope to host young Irish delegations in Israel in the best spirit of Youth 
Diplomacy.
Thank you again  dear Mr Madden.Our youngsters fell in love with Dublin and its people.Your 
ambassador in Israel can count now on 14 young Israelis ambassadors of Ireland in Israel.
Sincerely Yours

Yitzhak Eldan
Head of Israel's young ambassadors' school

Dear Philip,Shalom
I am writing to you on behalf of our delegation to tell you how much we appreciated all 
the arrangements  to make our visit to your school such an unforgetable part of our visit 
to Dublin.
No doubt ,The  wonderful and enriching encounter between our  students and yours was 
one of the most important element of our visit to Dublin.
We are grateful also for the warm hospitality  we received and the most friendly attitude 
toward us.
Dear Friend,
We would love to host a delegation from your school and help you organize it.Until this 
happens it will be great to engage in a digital dialogue between our schools.Your Principle 
supports the idea and we suggest to discuss its implementation after the holydays.
Merry Christmas and Happy New Year!

Yitzhak Eldan
Head of Israel's school of young ambassadors

Dear Nora Shalom,
Back in Israel its our pleasure to write to you to thank you again for your 
contribution to the success of our visit in Dublin.Not only
you received us  warmly in the synagogue and explained to us the situation of 
Irish Jewry,  you also helped us organize other meetings.
We appreciate it very much.
I just finish to read the article of Bary Davis  about  Irish Jewry in  friday 
Jerusalem Post supplement.We wish the community to flourish and I take this 
opportunity to wish you , your family  and the whole community Hag Hannuka 
Sameah.

Yitzhak Eldan
Head of Israel's young ambassadors school

שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:



Dear Perry, 
Thank you very much, 
our fellows found the match of football against sexism, racism and homophobia both meaningful and entertaining. 

Everything went very well and the activity was absolutely heartwarming during the cool Irish night!

Tal Yaffe,
Visit Coordinator,
Israeli Young Ambassadors.

Hi Tal,

I hope all went well on Monday evening.

I’m sorry not to have ben there but I was delayed coming from a graduation at UCD.

Best 
Perry Ogden
Executive Chair
Sport Against Racism Ireland (SARI)

www.sari.ie
+353868175155 

Thank you very much for coming to Dublin BBYO we really enjoyed meeting you all and we really hope to meet you all again in the future, we would love to make a post about the evening on our Dublin BBYO Facebook page would you be able to attatch the photos of the evening to an email and send them to me please.

Thanks again we really enjoyed ourself and we hope you all did too. 
Stephen Brian Lowe

שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:



Dear Mr Forrest

Today we completed a successful mission in Dublin. The visit to your great school was no 

doubt one of the highlight of the whole trip.

On behalf of the delegation I am pleased to express to you our thanks and appreciation for 

the warm hospitality and the quality encounter between your students and ours.Our gratitude 

goes especially to Mr Irwin ,Ms Bennett and Ms Hutchinson-Edgar for the organization and 

management  of the visit.

Dear friend,

We hope very much to develop our relations  with your school  and host your students in Israel 

.Until then we are ready to establish a digital dialogue between our students.

Best regards and happy Christmas

Yitzhak Eldan

Head of the young ambassadors' school

Hello Yitzhak

Many thanks for taking the time to write to us.We are delighted to hear that you enjoyed your visit to our school. We also enjoyed meeting 

you and the delegation. We will certainly pass on your thanks to Mr Irwin, Ms Bennett and Ms 

Hutchinson-Edgar.
It was a very successful venture from all our points of view and we look forward to establishing 

a digital dialogue between our students and yourselves.With kind regards.
Yours sincerelyMr G A ForrestPrincipal

שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:

Dear  Eileen,
The young ambassadors asked me  to convey to you and to your friends their greetings for a Merry Christmas and a Happy New Year.
They enjoyed very much the joint dinner  and the great conversation with the three of you.
We hope to see you in Israel soon.Meanwhile please accept our best regards.

Yitzhak Eldan
Head of the Israeli school of young ambassadors



שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:

Dear Yitzhak,
It was a great honour to meet yourselves and the rest of the delegation.They are a truly inspirational group of students and I wish them all the best in years to come.

It is a pleasure to be able to represent Israel in Ireland on behalf of Youth4Israel. I look forward to our future partnership and hopefully will see you again in the not to distant future.
All the best,
Alan Lyne.

Dear Alan
It was a great to have you and Henia on the first day of our visit to Dublin. Your excellent presentations 
helped us  to understand  the attitudes of Irish people toward Israel  and how to face the hasbara and 
BDS challenges. All the young ambassadors asked me to send you their greetings  appreciation and 
friendship.
Snir and I take this opportunity to again thank you  for accepting to be ,with Henia  ,the representative of 
YOUTH4ISRAEL in Ireland. Hen Mazzig will be in touch with you on this regard.We wish you success and hope to see you soon , this time in Israel.Best regards also to Colette.

Yitzhak Eldan
Head of Israel's young  ambassador school.

Dear Ambassador,

It was my pleasure.
Your are lucky to be able to lead such a nice group of students.

I also wish you the best for the New Year.

Best regards,

Tim HAYES
Deputy Head of Representation 

Dear Tim
I am writing on behalf of all the delegation members  to tell you how much we appreciated the meeting 

with you.Your presentation was very interesting and enriching.It lead to  a meaningful exchange with our 

youngsters .
Dear friend
I take this occasion to thank you also for the warm reception we received and for the nice souvenirs.

We wish you a Merry Christmas and a happy New Year.

Yitzhak Eldan
Head of Israel's young ambassadors school



Dear Mrs Gordon ,Shalom

We are back in Israel but the members  of the delegation's minds are, still, in Dublin where  

the first and most exciting encounter with Irish youth took  place:in Your school.

The visit to Stratford will always be remembered as a highlight of our trip to beautiful Ireland.

Thank you so much, on behalf of our delegation members ;for the time and efforts  You and the 

teachers deployed to make this visit the most pleasant one.Please also convey the teachers 

our gratitude.

Dear Patricia,

We hope very much to be able to reciprocate and host a delegation from Stratford in Israel 

whenever you decide to come.Meanwhile let's  try the concept of a digital dialogue between 

our schools.

Happy Hanuka and Merry Christmas.

Yitzhak Eldan

Head of Israel's young ambassador school.

Delighted to hear you all got back safely and that you enjoyed your trip. 
See link below for some photos of your visit. 
http://www.stratfordcollege.ie/news/post/stratford-visited-by-a-group-of-young-ambassadors-from-israel
Kind regards

Patricia

שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:



כתבה בידיעות תל אביב - אליאנס



מפרגנים...



מפרגנים...



מפרגנים...










