בס"ד מנחם אב  ,תשע"ו

תלמידים אהובים
שגרירים צעירים יקרים שלי

זה עתה חזרתם ממסע הסברה משמעותי וחשוב אותו קיימתם במנצ'סטר שבאנגליה .מסע זה
הוא הסיכום וגולת הכותרת למאמץ מתמשך בן שנתיים וחצי בו למדתם על מנהיגות ,תורת
הנאום ,ציונות ומסירות למדינה.
פרויקט "שגרירים צעירים" ,מהווה נדבך נוסף בבניין החינוכי אותו קיבלתם בשש שנותיכם
בישיבה .אנו מצפים מכל אחד מתלמידנו להיות עובד ה' בלב ובמעשה ,ולהיות בן נאמן לעמו
ולארצו ,והפרויקט הזה הוסיף לכם כלים חשובים למימוש החזון שלנו.
אין מדובר ב"סיסמא" אלא בדרך אמונית וחינוכית שלאורה אנו מתחנכים ,ובעקבותיה אנו
מצפים מעצמנו להיות שליחים נאמנים לאורך כל שנות חיינו.
לאורך המסע שלכם באנגליה ,קיבלתי מהצוות שלכם תגובות של התפעלות גדולה  -על המסירות,
על הרוח המיוחדת ועל העשייה המדהימה שלכם.
אותי זה לא הפתיע! שהרי אני מכיר אתכם כבר שש שנים ,ויודע להוקיר את הצמיחה הגדולה
שעשיתם בישיבה.
אני מאחל לכם שתזכו להיות תמיד שגרירים נאמנים  -למדינה המיוחדת לה זכינו אחרי גלות כה
ארוכה ,לעם המיוחד שלנו ,ולתורת ה' שלאורה אנו חיים.

עלו והצליחו,
יועד אהרוני
ראש ישיבת "צביה קטיף"

בס"ד ,תשע"ו

ברכה ל"שגרירים הצעירים"

זכינו השנה להיות חלק ממשלחת שיצאה הקיץ לאנגליה במסגרת פרויקט "שגרירים צעירים".
קבוצת הבנות ,בוגרות אולפנת צביה חפץ-חיים ,השתתפה בשנתיים האחרונות בתוכנית "שגרירים
צעירים" ,והשליחות אליה נסעו הביאה לידי ביטוי את הרעיון הגדול שלה.

הוקרה ותודה מיוחדת למועצה האזורית נחל שורק ולעומד בראשה אלי אסקוזידו על התמיכה
בתוכנית.

הערכה רבה לצוות "שגרירים צעירים" ובראשם הילה דולב על הובלת התוכנית עד סיומה
המוצלח.
ישר כוח למחנכת הילה פלאוט ולמחנכת אורנית קאזין.
ובעיקר  -לבנות הנפלאות שייצגו בכבוד את מדינת ישראל והוסיפו גאווה ושמחה בקרב הקהילות
היהודיות בלונדון ובמנצ'סטר.

בברכה
הרב דוד הורוביץ
ראש אולפנת צביה חפץ-חיים

יום ראשון 17.7.16
היום התחיל ב 01:30-לפנות בוקר -שדה התעופה בן גוריון.
חבורה של "שגרירים צעירים" מקבלים הדרכה מהצוות ומתחילים!
עברנו את הבידוק הביטחוני ,הצ'ק אין והגענו לדיוטי-פרי ,קצת שופינג וישר עלינו למטוס.
טיסה של חמש שעות ,חלקנו ישנו וחלקנו נשארנו ערים .ואז נחתנו בלונדון! (נמל תעופה לוטון).

עלינו על האוטובוס ,העמסנו את הציוד והתחלנו בנסיעה ארוכה לעבר היעד הראשון בעיירה גריניץ'.
התחלנו בביקור במוזאונים על ההיסטוריה הימית של בריטניה והמשכנו בנסיעה עם הנוף המהמם
לקו המשווה שלונדון "יושבת עליו".
ביקרנו במספר מוזיאונים העוסקים בהיסטוריה של אנגליה/בריטניה בכל מיני נושאים.
בדרך לאוטובוס ,חלפנו על פני פארקים ענקיים וירוקים אשר בכל אחד מהם ישבו אנשים להנאתם
והעבירו כך את יום החופש שלהם -יום ראשון.

באחד מהפארקים ראינו חבורת ילדים מתאמנת בכדורגל והתיישבנו לראותם משחקים.
הבנים הצטרפו למשחק לכמה דקות והמשכנו ליעד הבא  -פארק באמצע עיירה,
שם התיישבנו לאכול צהריים.

המטרה האחרונה שלנו במסע של היום הייתה להגיע למלון לאחר יממה וחצי ללא שינה.
הנסיעה למלון הייתה ארוכככככככככה! נסענו במשך כ 5-שעות לעבר מנצ'סטר שבה אנחנו נשהה
בחלק מהימים במסע ההסברה שלנו באירופה.

באמצע הנסיעה עצרנו בתחנת עצירה בכביש המהיר ,הבנים התפללו תפילת מנחה
והמשכנו בנסיעה לעבר המלון ,לאחר שעתיים הגענו ליעד הסופי של היום.
התמקמנו בחדרים ,אכלנו ארוחת ערב וישבנו לשיחת הסיכום של המשלחת לאותו היום.

בשיחת הסיכום
דיברנו על הערכים שהתוכנית שגרירים צעירים הקנתה לנו במהלך השנתיים האחרונות שלמדנו
וכיצד ישמנו אותם מרגע הנחיתה.
הערכים שהתממשו היו סולידריות ,ערך הד בחיים שלנו ,תרבות ועוד.
סיימנו את ישיבת הסיכום בחלוקת תפקידים לפתיחת וסגירת פגישות
עם האנשים שאיתם אנו נפגשים למחרת.
מחכה לנו יום ארוך ומפרך מחר עם פגישות רישמיות מאוד ופגישות רישמיות פחות.
בהצלחה!

יום שני 18.7.16
היום התחיל ב 8:15-בתפילה ,בשעה רבע לתשע כשירדנו לארוחת בוקר
ואכלנו קונפלקס עם חלב וסנדויצ'ים (היה נחמד)..
בשעה  10:00כבר התחילה הפגישה הרשמית עם נציגת ישראל במנצ'סטר דורין גרשי,
בחורה נחמדה מאוד וחמה ,אחלה של פתיחה רישמית גם יהודייה ויש לנו דברים המון משותפים,
ממש "משלנו".

המשכנו לפגישה עם ראש עיריית מנצ'סטר הלורד מיאור בחור מאוד רישמי (וחתיך!)
שתפקידו בעיקר ייצוגי .הלורד קיבל את פנינו בכניסה לבניין העירייה
שמעוטר בכלי חרסינה ,מתנות ואגרטלים של מנצ'סטר ואף הוצגה חנוכייה עם דגל ישראל.
הצטלמנו למזכרת ולקראת הסוף הוא חילק לכולנו סיכות עם הסמל של עיריית מנצ'סטר לג'קטים.
אריה ביסמוט ,שגריר צעיר מהמשלחת הלך לאיבוד בעירייה הלך ל"מקום חשוב"
ולא מצא את המשלחת כשיצא ,לפתע הוא פגש את הלורד מאיור שהחזיר את הבן האובד למשלחת
(הלורד אמר לקב"ט וקסלר שהוא דואג לאריה ...עדיין בדיון למה הייתה הכוונה)...
הוא הקפיץ את כל המאבטחים אבל בסוף הוא מצא אותנו.

לאחר מכן נסענו לביקור בבית הספר היהודי ,קינג דיוויד.
ירדן השגרירה הצעירה הכינה פעילות שעברה בהצלחה,
שם גם אכלנו ארוחת צהריים בסגנון ישראלי.

לאחר שנגמרה הפעילות נשאר זמן ונכנסנו לסופר חצי כשר ועשינו קניות.
הסופר היה ענק ,קנינו מזכרות ושוקולדים וליאור קנה אפילו אננס!
אחרי איחור של רבע שעה ,איציק התעצבן והוריד לנו זמן מזמן הקניות.
משם נסענו למפגשים עם בני נוער נוצרים פרו ישראלים.
ישבנו איתם ודיברנו על מה הם חושבים על ישראל ועוד...
אנשים מאוד מאוד נחמדים והחיבור היה מידי .יותם הוציא גיטרה ושחר ניגן על פסנתר,
שרנו ורקדנו ביחד.

לאחר מכן נסענו חזרה למלון ובדרך פרטנו על הגיטרות ושרנו במהלך הנסיעה השגריר יצחק אלדן
נזכר באירוע שקשור לטל ...משוש חייו ,מאור עיניו ,אהבת חיו כשהיא דיברה בפני המשלחת והנוצרים
טל הסמיק והיה אדום ...נתראה בשמחות.
הגענו למלון ,כמובן שיחת סיכום ,העלנו את האוכל לחדר .212
מאחר ואנו גמורים ורעבים וצריך מחר לקום מוקדם (ב 7:00בבוקר!!) נלך לישון.
לילה טוב ,חלומות מתוקים ונשיקות

יום שלישי 19.7.16
היום התחיל בשעה מוקדמת מידי ולאחר ארוחת הבוקר יצאנו למרכז הקהילה היהודית
( ,UJIA (United Jewish Israeli Appealשם שמענו מפי מר אלדן ,אחראי על גיוס הכספים
למגבית שאת הכסף הוא משקיע בעיקר בחינוך ובקידום פרנסה בגליל ,בארץ ישראל.

לאחר מכן נערכה שיחה עם מיקי שמנהל את תנועת בני עקיבא
והוא סיפר לנו על ההבדלים בין התנועה במנצ'סטר ובני עקיבא בארץ.

לאחר מכן יצאנו לבית אבות שם ערכנו סיור מוקדם במקום ושם אכלנו ארוחת צהריים
ואז ישבנו בקבוצות עם המבוגרים.
שרנו ,רקדנו ונוצרה קבוצה אחת מגובשת! היה ממש כייף ומעצים!

ועכשיו ....הצ'ופר במנצ'סטר ,לפחות לנו ה"גברים" -ביקור באצטדיון מנצ'סטר יונייטד.
הגענו תחילה למוזיאון ומשם ירדנו למגרש ,כמובן שלא נתנו לנו לעלות על הדשא,
אבל הצטלמנו ושרנו התקווה מהספסלים של השחקנים בפעם הראשונה בהיסטוריה,
שבסוף התגלתה כלא הפעם הראשונה ובמעמד זה טל כמעט בכה מהתרגשות.

אחר כך חזרנו לבני עקיבא ופגשנו את המדריכים והמדריכות של התנועה.
שוחחנו ארוכות ,אכלנו ורקדנו ביחד ,נפרדנו לשלום אך לא לפני שהזמנו אותם לארץ ישראל.

הגענו למלון ,עשינו סיכום יום כמיטב המסורת והלכנו לישון!

יום רביעי 20.7.16
התחלנו בשעה מוקדמת בבוקר ,בארוחת בוקר ותפילת שחרית בלובי המלון.
לאחר ארוחת הבוקר עלינו על האוטובוס ונסענו לכיוון שכונת הקהילה היהודית במנצ'סטר.
הרב ווקר ,רב בית הספר של הקהילה המתין לנו והסביר על בית הכנסת ,על מבנה הקהילה,
על פעילותה ולבסוף לקח אותנו לסיור מודרך ברחבי השכונה היהודית.

לאחר הפגישה עם הרב ווקר הלכנו לJewish Telegraph-

אחד העיתונים היהודים המפורסמים ביותר במנצ'סטר.
שם שמענו מהעורך הראשי על פעילות העיתון ועל החיים במנצ'סטר כיהודים
וכיצד הם מתמודדים עם הבעיות הלא פשוטות שאתם הם מתמודדים יום יום.

מיד עם סיום הפגישה במשרדי העיתון יצאנו באוטובוס לכיוון בית הספר King David

לארוחת צהריים .שם פגשנו את החברה' היהודים שכבר נפגשנו איתם אתמול בבני עקיבא.
היה נחמד מאוד וטעים.

אחרי ארוחת צהריים יצאנו לכיוון המוזיאון היהודי של מנצ'סטר ,בית כנסת גדול ,מפואר ועתיק.
שם שמענו על ההיסטוריה היהודית של מנצ'סטר
בנוסף קיימנו טקס לזיכרון השואה שהיה מרגש מאוד.

סיימנו את הטקס בשירת התקווה
ונסיעה קצרה הובילה אותנו אל מרכז הקניות – Arndales

בילינו כשעתיים ב ,Primarkקנינו המון
ועברנו לקניון נוסף שהיה יקר מאוד אבל נהנינו מאוד.
עצירה ב Starbucks -מאוד צמאים!

היום נגמר בישיבת סיכום מעניינת בה דיברנו על ערכים ,למידה ,נתינה ,הסברה
וכמובן מה קיבלנו בתמורה.

יום חמישי 21.7.16
התעוררנו בערך ב  5:00לקול הצעקות של שניר,
אכלנו ארוחת בוקר ועלינו לאוטובוס עם המזוודות ויצאנו לדרך!
נסיעה של  4שעות ובקצב של אנדי (הנהג) לקח לנו קרוב ל  6שעות עד שהגענו ליעד הסופי.
בדרך עצרנו להפסקה ונריה שתה סטארבקס!
בחצי השני של הנסיעה נריה התחיל להתלונן על כך שהוא צריך להתפנות.
עצרנו את אנדי באמצע הדרך כדי שנריה ישתחרר וכל הבנים ירדו עם נריה כדי לתמוך בו.
הלכנו להביא את ארוחת הצהריים
ו'הבנים' שמו סינרים משקיות זבל כדי לא ללכלך את החולצות הלבנות שלהם.
למרות הסינרים לכמה מהבנים קרו תאונות מצערות של אוכל על הבגדים.
הגענו ליעד ,לונדון!!!

הגענו לשגרירות הישראלית ופגשנו את השגריר וצוות השגרירות-הדובר והעוזר של השגריר.
השגריר סיפר לנו על פעילות השגרירות בבריטניה ועל הסכסוך הערבי -ישראלי.

היעד הבא בלונדון היה הפרלמנט.

בפרלמנט פגשנו את אחד הלורדים שסיפר לנו על פעילות הפרלמנט בבריטניה.
נכנסנו לתוך הפרלמנט לראות ישיבה וזה מרשים מאוד.

מהפרלמנט הלכנו ברגל לראות את הביג בן ואת הלונדון איי
ומשם עלינו על האוטובוס ונפרדנו מטל שנסע לעשות חיים.
כל הדרך מהלונדון איי לשדה התעופה שרנו ,צחקנו וסיכמנו את המסע.

הגענו לשדה ותוך זמן קצר כבר היינו על הטיסה חזרה הביתה.
עייפים אך מאושרים ,נרדמנו.
אחרי  5שעות...
הגענו לארץ!!!
זאת הייתה חוויה יוצאת דופן!
עם סיפורים שלא נשכח ואנשים שבכלל לא נשכח!!

מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים
Hello and good morning Lord Mayor,
We wanted to express our deep gratitude for the time you devoted to meet with the young
ambassadors group from Israel. We learned a lot about the city of Manchester and
your important part in it.
I'm attaching some beautiful pictures from yesterday and we would appreciate it very much if
you could publish in various outlets or social media's some of them with a short summery of our
meeting with you. (Of course we will be happy to get a link).
Thanks again and we wish you much luck in the future and we would definitely want to meet
again.
Take care,
Snir Dolev
Israeli young ambassadors
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מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים
PRESS RELEASE
The Israel Information Centre was delighted to welcome for the first time in Manchester the
Young Israeli Ambassador’s Delegation from Hafez Haim, Nahal Sorek Regional Council. The
delegation was led by Ambassador Yitzhak Eldan, Head of the National School for Young
Ambassadors.
Thirty young people were chosen from the Israeli Centre for Young Leaders to visit the UK
and spent time in both London and Manchester. The program provides the students with
the practical skills from the world of diplomacy and society, Zionism, leadership and social

entrepreneurship. Ambassador Eldan stated that ‘We are looking for those young leaders who
want to lead the world of tomorrow and wish to fulfil their dream’.
Whilst in Manchester they had a meeting with Doreen Gerson, Executive Director, Israel
Information Centre, who gave a presentation on an introduction to the UK and in particular

Manchester. She spoke about her role at the Israel Information Centre and being part of the
Embassy of Israel. She gave an overview on the BDS issue, Jewish students, specifically the
problems experienced at Manchester University. The students were given an opportunity to

ask questions and these included the European Referendum, how if at all, this would affect the
Jewish population in the UK. She was also asked about the role of the Jewish population in the UK
and what they do for society.
The group had an extensive itinerary whilst in Manchester, the Israel Information Centre
arranged for the group to meet with the Lord Mayor of Manchester and with Christian young
people through the International Christian Embassy Jerusalem UK as well as King David School

and volunteering at Heathlands Home for the Aged. Their itinerary was complete with a visit to
Manchester United Football Club.
The attached photograph is of the group with Doreen Gerson, Executive Director Israel
Information Centre
If you require any further details, please contact 0161 721 4344.
Kind regards
Doreen
Doreen Gerson
Executive Director

מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים

OPEN LETTER TO THE HONOURABLE MEMBERS OF THE HOUSE OF LORDS
ON THE PROTECTION OF THE CHILDREN OF PALESTINE AND ISRAEL.

We, a group of 24 Israeli children who had the honor to visit the House of Lords on July 21st 2016,
learned that that same day a debate took place which you contributed in on the Palestinian
children and "the appalling" conditions under which they live.
The conditions of children in armed conflicts are a very serious and important subject. We as

children, naturally support any initiative to discuss this issue and to find ways to assist and help.
But why such a one-sided initiative and debate? Why concentrate only on the difficult conditions
of the Palestinian children? What about us, the Israeli children, and our sufferings? Since birth,

we have lived under the threats of Palestinian and Hezbollah rockets (and its post trauma effects)
and daily acts of terrorism including shootings and stabbings. Hundreds of Israeli children were
killed by Palestinian terrorists in past years. The last victim is Hallel Yafa Arielle, a 13-year-old girl,
assassinated last June in her bedroom by a 17 year old Palestinian.
Yes! Palestinian youth are at the center of the recent wave of terrorism against Israelis.
Palestinian children killing Israeli children is a direct result of hate education in the Palestinian
society.
Honorable Lords,

We call upon you not to ignore us. The Palestinians do not have a monopoly on suffering. We
suffer as well!

We believe in your good intentions to help children in armed conflict. We are such children and
we need protection not less than our neighbors with whom we would like to meet and dialogue.
It will be an honor for us to respond positively to a House of Lords initiative to bring together
Israeli and Palestinian children.
Members of the children delegation who visited the House of Lords on July 26, 2016
The Israeli center for young leaders, Tel Aviv.
Phone: 037442587.
Email: eldanyitzhak@gmail.com

מכתבי תודה והערכה למשלחת השגרירים הצעירים

Thank you for your open letter following the debate in the House of Lords on the conditions in
which Palestinian children are living - please forgive me for the delay in my response.
I have attached my contribution to the debate and I hope that you will see that it sets out the
profound respect that I have for the State of Israel and its achievements. My concern for a just

solution for the Palestinian people, arises out of a desire to ensure that Israel and all its citizens,
children and adults alike, are able to live in safety and security.
I am as appalled by the suffering of Israeli children as I am by the suffering of Palestinian children

and I fully recognise the trauma under which Israeli children have to live and the terrible outrages
that have taken the lives of so many Israeli children. You will see from my contribution to the debate
that I condemn without equivocation the vile Hamas regime in Gaza and recognise the devastation
caused to both Israeli and Palestinians families by the conflict and of lives ruined or cut short by
violence.

Notwithstanding these issues, it is an inescapable fact that Israel must take responsibility for the
suffering of children in the land that it occupies in contravention of international law and United
Nations Security Council resolutions.
Israel is a sovereign state in contrast to Palestine, which is not. As such it is a signatory to
international conventions such as the UN Convention on the Rights of the Child which it is

repeatedly violating in relation to Palestinian children. Rest assured that if and when there is a
sovereign Palestinian state I will judge just as strongly over any violation of the rights of children.
For understandable reasons the debate on these issues becomes very polarised, very rapidly.
I hope however that as young leaders you will have an opportunity to play a role in breaking down

some of this polarisation and cutting through the impasse so that everyone understands that the
suffering of any child whether Israeli or Palestinian diminishes us all.
Thank you again for taking the trouble to write to me and I hope that when you are next in London,
or I am next in Israel we might have the opportunity to meet and discuss these issues in greater
detail.

With best wishes
Jonny Oates
Lord Oates
T: +44 (0) 7855 833142
E: jonny.oates@parliament.uk
Tw: @oates_jonny

!כתבו עלינו

| NEWS

Jewish Telegraph
Friday July 22, 2016

3

Young ambassadors bring a
message of hope from Israel
Contact us
for all your
catering
requirements

www.imcaterers.com

JT adverts? Ring 0161-741 2630

COOPERS

LET’S FRESS DELI
70 Bury Old Road, Whitefield - 0161 798 0343

YOUNG VISITORS: The Fed chief executive Karen Phillips explains Heathlands and The Fed to the Israeli ambassadors.
Right, The youngsters outside the Jewish Telegraph office
with editor Paul Harris and a colourful passer-by

A GROUP of modern, ultra-Orthodox
young
Israeli
ambassadors visited Manchester this
week.

The group of 30, aged
between 16 and 18, are
from Hafez Haim,
Nahal Sorek Regional
Council and spent time
in Manchester and London.
The programme provides the students with
practical skills from
the world of diplomacy
and society, volunteering, Zionism, leadership and social entrepreneurship with the
hope of being the “face
of the country”.
Specific training is
also given in using
social media.
Yitzhak
Eldan,
leader of Israel’s Young
Ambassador School,
told the Jewish Telegraph during a visit to
The Fed’s Heathlands
Village: “These are the
future leaders of our
country.
“A leader must know
this fantastic feeling of
contributing to the
community, which is
why we bring them to a
place like this.
“Israel is, in many
ways, a super power in
volunteering and it is
the spirit of an Israeli
to volunteer wherever
and whenever we can.
“We build bridges
where there were none
before, such as in London a few years when we
engaged with the children’s charity Save The
Children, which the

SUNDAY
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BY ADAM CAILLER
Israeli embassy said
would be ‘problematic’.
“I told them to let us
build that bridge — and
we did.” Mr Eldan
recalled how the group
met two ladies at Save
the Children, who
asked ‘Why are you
only taking care of the
Palestinians?’
He continued: “We
told them how the
Israeli youth are also
suffering. We shared
experiences from both
sides and everyone
began to cry.
“We invited Save The
Children to visit Israel
and they came. The aim

❝
Everyone
began
to cry

is to create engagement with charities
like this.”
While in Manchester,
the group visited King
David Schools, Crumpsall, Billinge Family
Church in Wigan,
Heaton Park Hebrew
Congregation,
Old
Trafford
football
ground and Manchester
Jewish Museum.
Mr Eldan added: “We
take them out of their
comfort zone as well.
“This year is the first
time that we have had
an entire group of modern, ultra-Orthodox
teenagers. We met the
Lord Mayor of Man-
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Tub Cream Cheese
Tub Egg Mayo
Tub Chopped Herring
6 Bagels

chester, Councillor Carl
Austin-Behan, who is
openly gay. The value of
tolerance came into
effect.
“Every night we meet
to summarise what we
learned that day and it
was wonderful to see
these religious people
discussing tolerance
and accepting the other.”
Mr Eldan admitted
that in Israel, the group
has a perception that
the “whole world is
against us”.
He said: “Trips like
this have helped them
discover that actually,
we have friends. We are
not alone. They have
learned that it is the
vocal minority who are
against them.”
The youngsters also
visited the Jewish Telegraph, where they were
told the history of the
newspaper by editor
Paul Harris.
They told staff their
highlight had been
meeting fellow Bnei
Akiva members in
Manchester, as well as
residents in the dementia unit at Heathlands.
The teenagers, who
will all join the Israeli
army within the next
year, revealed that they
had sung the Hatikva
while on a tour of Old
Trafford with guide
Joanne Lazarus.
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