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עירונוער, מברכת את קבוצת שגרירים צעירים לשנת  –מחלקת הנוער ברחובות 

תשע"ו, על סיום שנתיים מוצלחות בקורס, ועל ייצוג הולם במשלחת הנהדרת 

 שיצאה למוסקבה וייצגה את הנוער ואת רחובות בכבוד.

 

 

אנו שמחים שבני נוער איכותיים כמוכם, מכלל בתי הספר בעיר, לוקחים חלק 

בפרויקט חשוב זה, ולומדים כיצד להיות אזרחים טובים ומודעים יותר. אין ספק 

 שאתם ראויים לייצג את רחובות ואת הנוער הישראלי. 

 

 

ער מאחלים לכם שתמשיכו לקחת חלק פעיל בפעילויות הנוער ברחובות ובקידום הנו

במדינת ישראל וברחבי העולם. מחכים לפגוש אתכם שוב בפעילות שגרירים צעירים 

 בשנה ג'.

 

 

 

 

 

  

 בהערכה והוקרה,

 אבי יוספי, מנהל מחלקת הילדים והנוער

 אורי שר, רכז נוער רשותי

 וצוות העירונוער.

 



הכיכר האדומה במוסקבה חוותה השבוע חוויה ישראלית בדמות ריקודי הורה ושירי עם ישראלים. 
משלחת גדולה של נוער ישראלי מביה"ס הישראלי לשגרירים צעירים הגיעה לרוסיה 
כ-סנונית ראשונה לציון 25 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לרוסיה.

היוזמה לביקור החשוב באה מהמרכז הישראלי למנהיגות צעירה. 
מרכז זה מכשיר מדי שנה מאות בני נוער ישראלי מכל קצוות הארץ ומכל המגזרים 

בחברה הישראלית, למנהיגות ולמעורבות חברתית ודיפלומטית של בני נוער.  
משלחת הנוער – מבתי ספר בדרום השרון ורחובות התקבלה במוסקבה בכבוד רב, 

ברמה של "אח"מים צעירים" בדומא )הבית התחתון( הרוסי, 
בית המחוקקים הרוסי שבו נפגשו עם ראשי אגודת הידידות הפרלמנטרית עם ישראל.



בני הנוער ביקרו ביקור נדיר במשרד החוץ הרוסי, שם התקבלו על ידי מנהל מחלקת ישראל ופלסטין, 
מר יורקוב, ממנו שמעו הערכה ושבחים על ההחלטה לבקר במוסקבה 

במסגרת אירועי 25 שנה ליחסים בין שתי המדינות. הוא ענה בעברית רהוטה על השאלות הרבות, 
כולל בנושא האיראני, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מדיניות רוסיה במזרה"ת, והקשרים הבילטרליים.

המשלחת לרוסיה הינה ה-18 במספר שהמרכז הישראלי למנהיגות צעירה שולח לחו"ל. 
מטרת המשלחות הינה לקרב את הנוער הישראלי לנושאים בינלאומיים ולהשתלבות

 במאמץ של ישראל למצב את עצמה בקהילה הבינלאומית ולהיאבק בתופעות כגון אנטישמיות, 
חרם ודה לגיטימציה של ישראל. בביקור במוסקבה נפגשו הצעירים עם מאות בני נוער רוסי בבתי 

ספר ומחוצה להם, יהודים ולא יהודים וניהלו עמם דיאלוג פתוח וישיר שבו גילו שאין כמעט הבדלים 
ביניהם לבין הנוער הרוסי. במפגשים אילו באו לידי ביטוי הקירבה, ההבנה והאחווה הטבעית 

בין בני נוער הרוסי והישראלי, כאשר בני הנוער הישראלי מסבירים את המצב בישראל, 
מתארים את הישגיה, 

האתגרים העומדים בפניה ומזמינים את בתי הספר בהם ביקרנו לבקר אותנו בארץ ולהנות מיופייה 
ולהבין את מצבה של ישראל. 



אחד הביקורים המרגשים ביותר היה בשגרירות ישראל במוסקבה, שגרירות לה יש היסטוריה 
ארוכה מהימים גולדה מאיר. השגריר צבי חפץ וצוות השגרירות, שסייעו היטב בארגון הביקור 

)במיוחד ילנה(, שיבחו את המשלחת על תרומתה החשובה ליחסי ישראל רוסיה ועודדו את ביה"ס 
 .Youth Diplomacy  לשגרירים צעירים להמשיך בפעילות המבורכת של

הביקור בשגרירות פתח לבני הנוער את העיניים 
על חשיבותה של הדיפלומטיה הישראלית והאתגרים המורכבים בפניהם היא עומדת.

רגעים מרגשים רבים נוספים ליוו את חברי המשלחת במהלך ביקורם:
ב- 11 באפריל - יום הזיכרון השנתי ברוסיה לכל אזרחי בריה"מ לשעבר שהיו במחנות המוות של 

הנאצים, קיימה המשלחת טקס זיכרון לזכר קרוב ל-3 מיליון יהודים שנספו בשואה בבריה"מ לשעבר. 
אירוע היסטורי נוסף שחל במהלך הביקור היה יום הקוסמונאוט שנחוג ברחבי רוסיה לציון עוצמתה 

של רוסיה בתחום החלל. החבר'ה התרגשו בכל פעם שעברנו ליד הפסל של יורי גאגרין המתנשא 
ברוב גאוותו במרכז במוסקבה.

המשלחת שמה לה למטרה לבקר את הקהילה היהודית ולחבק אותה באמצעות ביקורים בבית 
הכנסת שלה, במוזיאונים ובמפגשים עם בני הנוער היהודי בבתי ספר ומחוצה להם. עבור השגרירים 

הצעירים היו אלה מפגשים חשובים ביותר כי עד כה הכירו את יהודי רוסיה באופן כללי ביותר. 
הביקור גילה להם את השורשים התרבותיים העשירים של יהדות רוסיה ואין ספק שבשובם ארצה 

יעריכו עוד יותר את תרומתם של יותר ממיליון היהודים שעלו מרוסיה לישראל.



הביקור במוסקבה הסתיים באירוע מרגש במיוחד בבית האבות "שערי צדק" 
שליד מוזיאון הסובלנות. במיטב המסורת של המרכז הישראלי למנהיגות צעירה, 

לעודד בני נוער להתנדב ולהיות מעורבים בקהילה, השגרירים הצעירים בחרו לסיים באופן סמלי 
וערכי את ביקורם במוסקבה על ידי התנדבות של מספר שעות בבית אבות "שערי צדק". 

הם השתלבו בפעילות המוזיקלית של דיירי בית האבות והפעילו אותם עם שירה 
וריקודים ישראלים היה זה אחד משיאי הביקור. 

הרבה דמעות אושר וריגוש זרמו במפגש זה.





חברי המשלחת סיכמו את הביקור באומרם ש
"המפגש עם רוסיה ותרבותה העשירה, לימד אותם פרק חשוב ותרם רבות הן משום חשיבותה של 

רוסיה כמעצמה והן לאור העובדה שבישראל חיים יותר ממיליון יוצאי רוסיה. 
לכל חברי המשלחת אין ספק שמעתה ואילך, תמיד יהיה להם מקום חם בלב לרוסיה ושהם ימשיכו 

להתעניין ולטפח קשרים עם בני נוער מרוסיה״



שבחים ודברי הערכה על משלחת השגרירים הצעירים:

Your Excellency, Dear Mrs Moskalkova,
I am writing  on behalf of  the whole Israeli Young Ambassadors' delegation to  express   to 
you personally 
our deep gratitude for the splendid meeting we had yesterday at the Duma.
It was for us a great honour to be received by such a prominent member of the Russian 
Parliament  and to hear first hand about the important work of the legislative body of the 
great Russian people.
You certainly noticed, Dear Friend, that the youngsters admired your presentation,
Your answers to their many questions and Your expressions of support for Israel.
As promised  at our meeting our school of young ambassadors will be more than happy to 
welcome you during your next visit to Israel.
Dear Mrs Moskalkova,
I have no doubts that for the young ambassadors their meeting with You was the highlight of 
our visit un Moscow .
Thank you Your Excellency and many thanks also to your assistants for this unique 
opportunity to learn first hand about the Russian  political system.

Ambassador Yitzhak Eldan
Head of the delegation

Your Excellency,Dear Ambassador,
It is with great pleasure that I am writing to you to inform
you  about the wonderful visit  our delegation had in Moscow between the 
10th and the 14th of April.
On behalf of the 41 members of the delegation please accept our feelings of gratitude and 
high esteem for your assistance in organizing the important visits to the Douma and the 
Ministry of Foreign Affairs.
Our meetings with Mrs Tatiana Moskalkova and our friend Mr Anatoly Yurkov were very 
significant.Please send them our best regards and thanks.
We had many other exciting visits and encounters especially with Russian Youth.These 
encounters  were a beautiful expression of Russian Israeli friendship and
mutual appreciation.
Dear Ambassador
In this regard , and in light of the interest we found in Moscow school 1253  ,it will be a 
pleasure for our school to develop an exchange program  with Russian highschools.We 
are ready to welcome any visit of Russian youngsters to Israel.
Thank you very much Ambassador for your contribution past and future to the creation of 
this bridge between the youngsters of our two countries ,especially on the occasion
 of the 25th anniversary of the diplomatic relations between our two countries.
Ambassador Yitzhak Eldan
Head of the delegation

Dear Yitzhak,

I heard of the bus explosion in Jerusalem yesterday. I hope you and the team of 
the young ambassadors are alright. 

I am very sorry for what happened. As you said, there is no compromising with 
radicals and this will just keep going on. One might say that education might 
help, but radicals also educate their acolytes. It is good, though, to inform as 
many people as possible, especially young ones, so they don't find radicalism 
appealing and try to find excuses for it.

I wish you a nice and peaceful week.

Best regards,
Janez Gorenc



Dear Svetlana,

Back in Israel we already miss the great moments we spent together during the visit of the young Israeli ambassadors to Moscow school 1253.Only two days have passed and already our youngsters and yours  are corresponding between themselves !This is a very good sign which reflects the huge success of our visit to your school .Your contribution to this success is very much appreciated .We value your flexibility and  quick  responses which enabled an open and exciting dialogue between our students. 
Dear Svetlana,
It was indeed a great pleasure for us to be your guests. We also would love to welcome you and your students in Israel. We count on you and  on Marina to do your best to advance this  important youth exchange project  for the benefit of Russian Israeli people to people relations.
Waiting to hear from you. Meanwhile,
Please accept, dear Svetlana 

my best regards.
Yitzhak Eldan
Head of the young  ambassadors' Israeli school.

Dear Yitzhak,

Thank you for your kind letter of appreciation. We were happy to welcome 

your group in our school. Sorry, we didn't do more for you as we were not 

informed in advance about your preferences.

However, we believe that the visit was very beneficial for all parties. Students 

obviously enjoyed themselves very much. Our teachers were very impressed 

by excellent communicative skills of your students and their advanced 

knowledge of English.

We hope to be able to visit you one day in your beautiful country.

Please accept, dear Yitzhak ,

my best regards.

Svetlana Vysotina.

Foreign Language Department Head. Moscow School 1253.



Dear Marina

It was a great pleasure to meet with you  yesterday at  School 1253  and discuss with you the 

possibilities to develop a substantial youth exchange program between 

Israeli and Russian  highschools.

I am confident,after the meetings that our delegation had with Mr Anatoly Yurkov,Head of the 

division of Israel at the Russian Ministry of Foreign Affairs,and with Israel's Ambassador to 

Russia,Mr Zvi Hefetz, that on the occasion of  the celebration of the 25 th anniversary of the 

establishment of diplomatic relations between our two countries a significant exchange youth 

program  should be adopted. Dear Marina

The visit  to the school was a great success. The principal of 1253 and her colleagues will 

certainly tell you about the exciting and rich encounter between our youngsters. I will send you 

some pictures which illustrate  the fantastic atmosphere .This is why I stongly believe that

the future of Russian Israeli relations depends  also on how much we invest in the future 

generations' leaders.

I have no doubts that,  after our  visit to Moscow , the 31 young Israeli ambassadors will  

continue to be interested in your country and feel close to it.As  of them said: 

 "As a result of the visit I will always have a warm feeling  in my heart about Russia "

In this spirit I count on you , dear friend, to encourage visits of Russian highschool students to 

Israel.We at the young Israeli ambassadors' school are ready to work closely with you and our 

Embassy in Moscow to assist , to welcome  delegations and help organize their visits. 

I am waiting to hear from you soon with the hope that our leaders, during their next bilateral 

meetings, will adopt a meaningful project of youth exchange between Russia and Israel.

With my best regards

Yitzhak Eldan
Director ,The  Israeli school of young ambassadors.

Dear Mr Eldan, 

It was a great pleasure to meet you and all the members of your delegation, both children and 

adults, here, in Moscow. Thank you for your letter - for the nice and encouraging words towards 

our work and expression of your good feelings after your visiting school.
We especially appreciate your will to continue the relations that successfully started between 

our young ones. I am sure they have a promissing future.
 
You can see the  information of your visit on the Institute site as well: 
http://mioo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11454:shkolniki-iz-

izrailya-obsudili-so-svoimi-moskovskimi-sverstnikami-vozmozhnosti-molodezhnoj-

diplomatii&catid=468:meropriyatiya-i-proekty&Itemid=162
 
So far we have informed both Rector of Moscow institute of open education and the appropriate 

authorities in the Moscow-city Department of Education of the results of your visit and sent them 

a brief translation of your letter.  
As for the procedure, I am sure you know that first of all you should contact the Department 

of education or other structures of Moscow Government of all that concerns the issue of the 

official fixing of relations with any of Moscow educational orhanizations. I also advise to confirm 

the readiness to invite a group of Moscow school pedagogues and admistrators, if there is 

any, in the same official letter. We, from our side, will render an organisation, information and 

methodological support to this as soon as we get approproate instructions from the Department.   

We will work closely with the Israel Embassy in Moscow as well.
 I personally thank you very much for the friendly and trustful atmosphere you create around.

 With best regards and hope for future commucation,
 
Marina Krivenkaya,Head of the Department of International Educational Projects,
Coordinator of International Relations for the UNESCO Chair,
Moscow Institute of Open Education,
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 לכבוד בית הספר לשגרירים צעירים

 תל אביב

  

 שגרירים צעירים יקרים שלום,

 

ולשבח אתכם על  עם שובכם ארצה מהביקור במוסקבה אני שמח לפנות אליכם 

כמי שמופקר על הטיפול  תרומתכם לטיפוח היחסים בין ישראל לבין רוסיה.

יתה חותכם במוסקבה היתדעו כי שלימבקש שביחסים החשובים האלה אני 

 המדינות.   בעלת משמעות לקשרים בין

 

בכל מקום בו ביקרתם ונפגשתם  להותיר חותם חיובי במהלך הביקור הצלחתם 

אתם וראשי המשלחת על  תבורכו  ובכך ייצגתם את ישראל בכבוד רב. 

youth  diplomacy  !במיטבה 

 

 בברכה,

 

 יעקב ליבנה

  1אסיה -מנהל מחלקת אירו



מפרגנים...












