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תלמידים יקרים,

צוות ביה"ס מברך על האפשרות שהיתה לכם תלמידים לחוות חוויה יוצאת דופן במסגרת
התכנית "שגרירים צעירים" ,מנהיגות חוצת גבולות.
קיימת הלימה בין חזון התוכנית לחזון החינוכי של ביה"ס כמו גם הערכים והנורמות
עליהן מושתתת העשייה הבית ספרית.
במסגרת התכנית הושם דגש מיוחד על טיפוח מצויינות אישית ,על רכישת מיומנויות שיח
והדיינות ,מיומניות אשר נדרשות ונצרכות בעולם האמיתי .עשייתכם הביאה לפיתוח
כישורים אלה ,ואת תחושת השייכות שלכם למדינת ישראל.
שמחה על כי היתה ברשותכם ההזדמנות לחייב את פרוייקט שגרירים צעירים בהנחיית
המרכז הישראלי למנהיגות צעירה.
הערכים והנורמות עליהם מושתתת העשייה הבית ספרית ,טיפוח מצויינות אישית ובחינת
היכולות הכישורים והאיכויות תוך התנסות בחוויות בעולם האמיתי  ,פיתוח השייכות
האוניברסלית במקביל לתחושת השייכות הלוקאלית.
החיבור שבין ההעצמה האישית להעצמה קבוצתית היא חוויה מכוננת בהתפתחות
ובצמיחה של הכוחות הצעירים המצויינים בחברה .ההשקעה בדור העתיד והצמחת שדרת
מנהיגים הנכונים להתנדב ולתרום למען החברה.
הייחודיות של התכנית היא השילוב של הקניית ידע מעמיק שחובר להתנסות בשטח.
בימים אלו בהם אנו עדים לטלטלות במשטרים ברחבי העולם ולדיונים לא פשוטים לגבי
מהותה של הדמוקרטיה יש חשיבות עליונה להצמחת דור של אזרחים צעירים חושבים,
ערכיים ,נאורים ,פתוחים המכירים את חשיבות העקרונות הדמוקרטים ומשתמשים בהם
לצורך הסברה והבהרה של העמדה הישראלית ברובדים השונים.
הרינו מאחלים לכם לשמר את אשר למדתם ,ליהנות מהחוויה האישית והקבוצתית
שחוויתם ולהמשיך לפעול למען החברה במדינת ישראל ומחוצה לה.

ב ב ר כ ה,
שרה הלפרין
ההנהלה ,צוות המורים

סיכום היום הראשון5.6.16 ,
השעה  2:30לפנות בוקר ,נתב"ג -נפגשים בשדה התעופה ולאחר שכל הקבוצה התקבצה
נפרדנו מהורינו לשלום והתחלנו את המסע.
את החוויה המלאה ,מהרגע שעשינו צ'ק אין עד ליציאתנו בשדה התעופה בפראג ,ניתן לתאר כספק
מחשלת ספק מתישה .הצ'ק אין למזוודות ארך המון זמן ובטיסה נאלצנו להתמודד עם קהל ידידותי
יתר על המידה של אקדמאים רבים שיצאו לטיול מאורגן והחליטו שהמטוס הוא בכלל דיסקוטק.
למרות זאת ,הקבוצה התמודדה עם "המאורעות הקשים" בגבורה ובתחושת גיחוך
ובסופו של דבר גם את הטיסה "הלא פשוטה" עברנו בהצלחה מרובה.

ברגע שנחתנו הקבוצה כמעט התעלפה בגלל התייבשות ,למזלנו שניר היה שם כדי להציל את המצב וקנה
לכולנו בקבוקי מים ולברי המזל שבנינו גם סודה.
אחרי שאספנו את המזוודות חיכה לנו בסבלנות (שעה תמימה) ערן סגן השגריר הישראלי בפראג יחד
עם ביתו החמודה עלמה .הוא לימד אותנו מילות מפתח בצ'כית שדי שכחנו מהר כיוון שאז הגיעה
האטרקציה האמיתית של היום ,אוטובוס המסיבות הצ'כי עם "סימונה מדימונה",
אשת הקשר היפיפה והנהג הצ'כי החמוד.
במהלך הנסיעה ,הנרי הנהג השמיע פלייליסט מדהים וכל האוטובוס התמלא בצהלות הקבוצה,
צעקותיה וצעדי ריקוד נועזים ,למרות שתכננו לאכול במסעדה צ'כית אסלית ,לוח הזמנים הצפוף גרם לנו
להגיע למסעדת גורמה מאסט :מקדונלדס!

לאחר ארוחה דשנה התחלנו במסענו לכיוון טרזינשטט ,נסיעה רצופה בקריאות חוזרות ונשנות של גל
"תסתכלו על הנוף!" (שבאמת היה יפה מאוד ומלא בירוק של אירופה).
לנסיעה הצטרף דוד ,שככל הנראה היה יועץ בטחוני לגוף צ'כי רשמי.
על אף המסתורין ,הוא היה מדריך נהדר והנסיעה לוותה בהסברים מעניינים על טרזנשטט וההיסטוריה
הצ'כית .כשהגענו למבצר הקטן בטרזין הדבר הראשון שתפס את עינינו היה השער של היציאה
מסצנת הסיום של הסרט "החיים יפים" ,החלפנו בגדים בנוהל בנות באוטובוס בנים בחוץ
מול קבוצת תיירים נרגשת לנוכח המחזה המוזר.

את הסיור במחנה המעצר ערכה לנו המדריכה ,גב' מרסלב.
במחנה המעצר אווירת הכאב והעצב עוד חלחלה.
עם זאת ,האבסורד של האירועים המזעזעים שהתרחשו במקום כל כך יפה ופסטורלי הם מדהימים.
כשראינו את השלט האייקוני "העבודה משחררת" התחלנו להבין את כובד הסיטואציה ששרינו בה.
לאחר מכן נפרדנו לשלום ממרסלה והמשכנו למבצר הגדול -הגטו.

האירוע הכי מכונן ביום זה היה בקימטוריום -המשרפות.
הדלקנו נרות לזכר המתים ונפעמנו למראה הרוע השיטתי.
לאחר שיצאנו מהמשרפות ערכנו טקס לזכרון השואה.
הטקס והמעמד היו מאוד מרגשים.
כאילו מתוך השגחה עליונה סופת הברקים והרעמים ששמענו שמתקרבים חסו עלינו במהלך הטקס
ופקדו אותנו בדיוק בסיומו .נפרדנו לשלום מדוד ,ועזבנו את טרזנשטט בהחלט בלב כבד.

המשכנו למלון ,את פנינו קיבל יצחק אלדן שחזר בדיוק מדנמרק.
לאחר התארגנות קלילה המשכנו לאוטובוס כדי להיפגש עם צעירים יהודים בארגון הנקרא "בית מוישה".
אוטובוס המסיבות הצ'כי שלנו הפך לפסטיבל מספרי סיפורים...
הגענו לבית מוישה וגילנו שזהו ארגון המעודד יהודים להתקרב ליהדות ולערכיה
באמצעות פעילות חברתית ,קהילתית תחת הכותרת 'תיקון עולם'.
בתחילה ,היה קצת מביך אך מהר מאוד התגלגלו השיחות היבשות לשיחות מלאות חיים ותוכן שאף היו
מצחיקות .גילנו שאנחנו לא שונים מאוד מבני גילנו האירופאיים ,אנחנו צוחקים מאותם דברים,
מפחדים מאותם דברים ואוהבים לדבר באותה מידה .האוכל היה טעים
והבת של המארחת הייתה מדהימה – איוונקה המושלמתתתתת.

למרות העייפות הדיון היה פורה והפגישה הייתה מוצלחת מאוד ואפילו יצחק סיפר כמה בדיחות לסיכום.
אפילו למדנו את הסמנטיקה בין מנגינת הפולקלור הצ'כית לבין התקווה!
תשושים ומרוצים חזרנו לאוטובוס המסיבות הצ'כי שהוביל אותנו חזרה למלון סוף סוף
לאחר פגישה קשה של סיכום יום שוחררנו לחדרים.
#שהחיינו והגיענו לזמן הזה .אמן!

סיכום היום השני6.6.16 ,
מוקדם בבוקר ירדנו לארוחת הבוקר ובה נהנינו ממגוון רחב של אפשרויות מזינות וטעימות!
לאחר שסיימנו לאכול ולהתארגן עלינו על אוטובוס המסיבות הצ'כי שלנו ובמהלך הנסיעה,
יצחק שיתף אותנו בידע הנרחב שלו על השגרירות.
הגענו לשגרירות הישראלית ונכנסנו לחדר הישיבות ,שם פגשנו את ערן ,סגן השגריר,
שקיבל את פנינו בברכה ,ערך לנו סיור בשגרירות והסביר לנו על כל בעלי התפקידים שדרושים
לשגרירות על מנת שתוכל לפעול בהתאם לצרכים ולערכים.
שמחנו שערן הציג את השגרירות בצורה מעניינת ומרתקת.
מיד לאחר הסיור הוזמנו לבית השגריר
(הזמנה זו לא רגילה כי לרוב עורכים את הפגישה בשגרירות הישראלית .הערכנו זאת מאוד).
כאשר הגענו קיבלו את פנינו בברכה  3העוזרות של השגריר.
פגשנו את השגריר הישראלי-גרי והצטלמנו איתו בחצר הענקית והמדהימה שלו!
לאחר שהצטלמנו בכל צורה ובכל פוזיציה אפשרית ניגשנו לשבת עם גרי השגריר
שסיפר לנו על התפקיד שלו ובאיזה הקרבות התפקיד כרוך.
הוא גם סיפר לנו על דברים שהשגרירות הישראלית בצ׳כיה עושה.
לאחר מכן ,גם ערן סיפר לנו על תפקידו ומה הוא עושה.
אחרי ערן 3 ,עובדות מקומיות זרות עלו והציגו את עצמן וסיפרו לנו בקצרה על תפקידן.

אחר כך ג'רי וכל האנשים שעובדים איתו ענו לנו על שאלות שסיקרנו אותנו .סיימנו איתם וניגשנו לבראנץ׳
קצר שחיכה לנו בבית השגריר .הכלב החמוד של השגריר הגיע גם הוא למפגש הייחודי.

משם המשכנו לרובע היהודי ובו ראינו בתי כנסת עתיקים ,ביקרנו בבית הקברות היהודי,
סיירנו במוזיאון ועוד...

לאחר מכן נסענו לקניון ואכלנו שם ארוחת צהריים במסעדות הקניון.
כאשר הגענו למלון בחזרה מארוחת הצהריים חיכתה לנו הכתבת של המגזין שאליו התראיינו.
הכתבת היא נערת בת גילנו 16-אשר הגיעה יחד עם חברתה ששימשה גם כצלמת למפגש זה.
הראיון היה נחמד מאוד ודיברנו בעיקר על החיים שלנו בתור בני נוער בישראל.

בסיום הראיון עלינו לחדר להתלבש ולהתארגן ,יצאנו ביחד עם הכתבת ,חברתה ועם סימונה שבמקרה הזה
עשתה לנו סיור לילי בעיר העתיקה.

ראינו את השעון עם התרנגול ופגשנו תושבים נחמדים שהצטלמו איתנו.
סיימנו את הסיור במסעדה מקומית עם שתייה חמה או קרה,
ולשם שינוי הזמנו כל מה שרצינו בזמן שהתכוננו ליום הבא.
התקדמנו לעבר האוטובוס ובדרך עצרנו בפיצרייה (שלא נהייה רעבים חס וחלילה) וקנינו פיצה טעימה מאוד!

סיכום היום השלישי7.6.16 ,
את יומנו השלישי התחלנו בביקור בפרלמנט הצ'כי.
נפגשנו עם חבר הפרלמנט ,מר רובין באניש ,שקיבל אותנו בצורה יפה ומכבדת מאוד.
רובין פתח את ההיכרות בסרט שאורכו כ 20-דקות על הפרלמנט הצ'כי.
בסרט למדנו על מבנה הפרלמנט ,ההיסטוריה שלו ועוד הרבה דברים מעניינים.
לאחר כן נתבקשנו לשאול אותו שאלות על הפרלמנט ,מדיניותו בתוך המדינה ועל משרדים ממשלתיים ושונים,
רובין השתדל לענות בצורה הטובה ביותר שיכל .לאחר מכן ,ביחד עם סגן השגריר הישראלי שהתלווה אלינו
במשך רוב היום ,סיירנו בחלק מהפרלמנט.

בניין הפרלמנט ,בניין ששירת את מחוקקיה של צ'כיה למעלה ממאה שנה ,הוא מבנה מפואר,
מרווח וכמעט מלכותי .בבניין ישנן יצירות אומנות שונות והחדרים מרווחים וצבעוניים.
במשך הביקור בפרלמנט למדנו על מערכת היחסים שבין ממשלת צ'כיה לתושביה,
למדנו על מבנה המדינה ( 14מחוזות) ובנוסף לכך על מבנה הפרלמנט שנחלק לסנאט ולבית הנבחרים.
לאחר מכן חזרנו לחדר שבו התחלנו לארוחה קלילה של כריכים ומים.
יצאנו מהפרלמנט ומיהרנו ל"אוטובוס המסיבות הצ'כי" כדי להגיע לגאלה המיוחדת במלון הילטון שבעיר.

לאחר הביקור והסיור בפרלמנט הצ'כי הלכנו לאירוע מיוחד במלון הילטון שנערך לכבוד יום העצמאות
ה 68-של מדינות ישראל .בתחילת הגאלה הסתובבנו באולם ודיברנו עם האנשים שהיו שם.
דיברנו עם מנכ"ל של חברה צ'כית שמתרכזת ברדארים ומערכות מחשוב,
על הטכנולוגיה בישראל ובצ'כיה ועל שיתופי פעולה פוטנציאליים.

הטקס התחיל ולבמה עלתה מקהלה מבית ספר צ'כי .המקהלה שרה את התקווה (בצורה מדהימה)
ואת ההמנון הצ'כי .לאחר מכן עלה השגריר הישראלי ו דיבר על היחסים הדיפלומטיים בין ישראל וצ'כיה
ועל מה שהעתיד צופן לשתי המדינות .השגריר דיבר בצורה יפה מאוד ולמרות הרעש וההמולה שהיו מאחורה
(דבר שלא אהבנו מכיוון שזה הווה חוסר כבוד לנואמים) הוא הצליח להעביר את המסר.
אחריו עלה לנאום שר החוץ הצ'כי אשר דיבר על היחסים הכלכליים והשיתופיים בין ישראל לרפובליקה
הצ'כית .ואף העלה מספר נקודות מאוד חשובות שהיה צריך שיאמרו,
כמו :שיתוף הפעולה של ישראל וצ'כיה בנושא איכות הסביבה ותרומתה האדירה של צ'כיה במלחמת העצמאות
לצבא ההגנה הישראלי.

לאחר מכן עלה לדבר דובר הפרלמנט הצ'כי ומכיוון שהוא דיבר בצ'כית לא הבנו אותו.
סיימנו לשמוע את הנאומים ונשלחנו לדבר עם הנוכחים באירוע ולהתחבר עימם.
דיברנו עם אנשים מאוד מעניינם (מינגלינג) כמו ראש מערך מכבי האש באחד ממחוזותיה של צ'כיה,
כמרים אורתודוקסים מגרמניה ,סגן השגריר ההונגרי איתו דיברנו על יחסיה של צ'כיה עם הונגריה ויחסיה
של הונגריה עם ישראל ,מנהל המוזיאון היהודי בפראג ואפילו פגשנו שני ישראלים!
אחד שעובד בתעשייה האווירית ואחראי על מטוסי אל על ואחד שעוסק במחשוב וקידוד
ובנוסף הוא  50%הבעלים של רשת המסעדות " :ג'ירף" המפורסמת.
במשך הגאלה למדנו איך לדבר ולפנות לאנשים ,איך לקרוא שפת גוף ,להתבטא בביטחון
ולדבר בשפה רהוטה כמו דיפלומט רשמי של מדינת ישראל!

הערב התנהל בצורה יוצאת מן הכלל ,הכול היה מסודר לפרטי פרטים ,מארגני הטקס דאגו לאוכל כשר
ולא כשר על מנת לכבד את היהודים והלא יהודים שנכחו.
אפשר היה לראות את הרמה הגבוהה של הנוכחים ואת התכנון היסודי שהתרחש חודשים לפני הגאלה .
בסוף הגאלה קיבלנו תחתית לכוס עם סמלים של ישראל אשר עיצבה אשתו של סגן השגריר.

אחרי הגאלה נסענו למשרד החוץ הצ'כי שם קיבלו את פנינו בחום מספר אנשים על מנת לעשות לנו סיור
במבנה המפואר ,בדרך למשרד החוץ הסענו את דובר משרד החוץ הצ'כי(,דבר מאוד לא רגיל "להסיע"),
ובמשרד החוץ קיבלנו חצי שעה לשאלות בנוגע ליחסים הבינלאומיים של צ'כיה וישראל,
כשהגענו למשרד החוץ קיבלנו גם זמן לשאלות אישיות לדובר על איך הוא הגיע לתפקיד ואיך הוא מתקשר
אליו ,אחרי זמן השאלות צילמנו כמה תמונות קבוצתיות במשרד החוץ היפה.

לאחר כך נסענו ישר לפגוש את ארגון ה NGO-הראשון בטיול שלנו,
מטרת הארגון הזה היא לתמוך במיעוטים ,אך מתרכזים במיעוט הצועני שנמצא בפראג,
מכיוון שיש עליו הרבה סטריאוטיפים הם גורמים לאנשים להתייחס לאנשים צוענים בזלזול ונוטים לא לקבל
אותם לעבודות ולהשכיר להם דירות ,הארגון עושה מספר אירועים גם ברדיו וגם בטלוויזיה על מנת לעורר
מודעות לסטראוטיפים שקיימים נגדם ,הם גם עוזרים לצוענים ותורמים כסף למקלטים שלהם.

סוף היום ,מאוחר בלילה  -סיכום יום ,מרוצים ועייפים ,בסיכום היום דיברנו על הגאלה,
משרד החוץ והסיור בשגרירות הישראלית בצ'כיה.

סיכום היום הרביעי8.6.16 ,
בבוקר כולנו קמנו במצב רוח מעולה .ירדנו לאכול ארוחת בוקר טעימה במיוחד במלון בלבוש רגיל.
פתאום רמי מודיע (באמצע החיים) שצריך לבוש רשמי .כולנו עלינו לחדרים להחליף בגדים.
לאחר מכן נסענו באוטובוס המסיבות הצ׳כי שלנו לארגון  NGOושמו '.'People in need
שם פגשנו את שסיפר לנו על הארגון .הוא חפר קצת וניסינו לגרום לו להפסיק לדבר בנימוס
אבל הוא המשיך לדבר .הוא סיפר לנו שהארגון הוא בינלאומי ומספק סיוע מנטלי לאנשים בסוריה
ואוכל לאנשים באפריקה .על השולחן היו מים וקוביות סוכר.
לא ידענו למה יש שם קוביות סוכר אז פשוט אכלנו אותם .as is

אחרי הפגישה עם סיימון הלכנו לאכול בסאבווי.
כל אחד הזמין כריך עם הדברים שהוא אוהב .היה כיף וטעים.

משם נסענו לעיריית פראג ,להיפגש עם ראש העיר של פראג .הוא סיפר לנו על עצמו ועל התכניות שלו.
בהתחלה ממש התרשמנו ממנו ומכל הדברים שהוא הספיק לעשות בחיים למרות גילו הצעיר.
הפגישה איתו הייתה נחמדה ,הוא דיבר קצר ולעניין .שאלנו שאלות טובות וענייניות.
את התשובות של חלקן הוא אפילו לא ידע .כולנו יצאנו מהפגישה בהרגשה טובה.

משם נסענו להתנדב בניקיון מסילות רכבת .נסענו באוטובוס המסיבות הצ׳כי שלנו לפארק והתחלקנו לשתי
קבוצות .הקבוצה הראשונה הייתה עם יצחק ושניר והקבוצה השנייה הייתה עם רמי ויוסי הקב"ט.
בזמן ההתנדבות היה מצחיק ממש .בזמן שיצחק ראיין אותנו חלפה רכבת.
כולנו זזנו לצד אחד ויצחק זז לצד השני .הרכבת באה ויצחק היה לבד ליד הרכבת.
זה ממש הפחיד אותו אז בערך כל הפארק שמע אותו.

כשסיימנו את ההתנדבות טיילנו בפארק וחמישה כלבים התחילו לנבוח על יצחק.
יצחק התחיל להשתגע ולהסתכל על הכלבים בתור האויב כאילו פרצה מלחמה.
ואמר משפטים כמו ״האויב מקיף אותנו״,״שניר בוא תציל אותי״.
ואז הוא התחיל לנבוח על הכלבים בחזרה .והכל מתועד ע״י הצלם שניר.
כולנו יצאנו בהרגשה טובה מההתנדבות.
חזרנו למלון ,עלינו לחדרים הנחנו את הדברים והתארגנו ליציאה לקניון .בקניון הסתובבנו בזוגות
(הבטחון בראשו) ולא הייתה חנות שלא ביקרנו בה .חזרנו עם ערימות של שקיות קניות,
ישבנו לאכול ביחד וחזרנו למלון לעשות שיחת סיכום יום עם יצחק ושניר.

סיכום היום החמישי9.6.16 ,
את בוקר היום האחרון התחלנו בצ'ק אין מהמלון.
היה עצוב לחשוב שעוד מעט כבר מגיע הסוף ,עם זאת היה עוד יום עמוס לפנינו!
התחלנו את היום בביקור בבית ספר יהודי בפראג בשם "לאודר".
העברנו מעגלי שיח באנגלית בהנחייתנו לתלמידים צ'כים בנושאים אקטואליים שונים:
בעיית הפליטים באירופה ,הקונפליקט הישראלי פלסטינאי וביחד יצרנו גשר תרבותי
וגילינו תחומי עניין משותפים .עד היום אנו שומרים עם חלקם על קשר באמצעות הרשתות החברתיות.

הביקור היה מוצלח מאוד והמשכנו לסיור ברדיו "ווייב".
זוהי תחנה צכית גדולה המשדרת במגוון נושאים והיה מאוד מעניין לשמוע כיצד היא מתנהלת.
המבנה של תחנת הרדיו היה קצת משונה ומאוד מאפיין את פראג :שילוב של חדש וישן .מצד אחד המבנה הישן
של הכניסה לתחנה שהוא מאוד אריסטוקרטי ומצד שני התוספת שבנו לו שהיא מאוד מודרנית.
בנוסף לחלק מחברי הקבוצה (עמית בן-צור וגאיה) יצא להתראיין לרדיו .זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת ומהנה.

אותו יום לא היה יום רגיל עבור המשלחת היות ובדיוק נודע לנו בבוקר על פיגוע הירי בשרונה.
חששנו מאוד כיוון שהוא התרחש בסביבת מגורנו ,אך למזלנו דיברנו עם המשפחות והם היו בסדר.
עם זאת האירוע נתן חשיבות מיוחדת לראיון עימנו ברדיו ולחשיבות של שמיעת הקול של הצעירים בישראל.
לאחר מכן הגענו לנקודה האהובה ביום  -אוכל .אחרי תחנונים לשניר ורמי והתחנפויות במשך חמישה ימים
אכלנו במסעדה צכית אמיתית! היה מדהים וקצת מוזר אבל חוויה בלתי נשכחת!
המשכנו לסיור מאורגן פעם אחרונה בפראג המדהימה.

לבסוף נפגשנו כולנו לפגישת סיכום וקיבלנו מספר תובנות חשובות:
מטרתנו הייתה ליצור גשר תרבותי בין ישראל וצכיה ,לשפר את התדמית של ישראל ,ליישם את הידע שרכשנו
במשך שנתיים של אימונים ,לפגוש את הקהילה היהודית ולחזק את קשרינו איתה,
לקחת את הערך של "תיקון עולם" כעמוד תווך בחיינו ועוד.

בסך הכל,
אנו יכולים לומר בצורה הכי כנה שמה שעברנו מימשנו או לפחות שאפנו הכי שאפשר לממש מטרות אלה.
זה היה מסע בלתי נשכח ואנו מודים לכל מי שלקח חלק ,השגרירות בפראג ,העירייה
וכמובן יצחק ,רמי ושניר.

סיכום

במהלך המשלחת למדנו ,השכלנו ושיפרנו את היכולות והכלים שרכשנו במהלך שנות הקורס.
פתאום כל מה שלמדנו בכיתה עבר מפגישות למציאות אחרת ונהנו מאוד לעמוד באתגר הזה.
היו לנו הרבה ציפיות והמשלחת ענתה על רובן.
חלק מהציפיות של חברי המשלחת:
נמרוד " -המשלחת ענתה על רוב ציפיותיי והתרשמתי מאוד מהמפגשים עם בני גילי והגורמים הרשמים
בשלטון הצ'כי"
גאיה"-חשבתי שנגיע לסביבה עוינת ונצטרך להסביר ולהגן על ישראל כל הזמן .אך התקבלנו בידיים
פתוחות על ידי צ'כים חמים ומקבלים ומאוד הופתעתי לטובה" .
עמית"-היה קצת קשה בהתחלה ,אך למרות הכל הסתדרנו ותוצאות המשלחת היו מאוד חיוביות"
איתי"-אני ציפיתי לחזור עם ידע או ערך מוסף ,מעניין ומורחב על שגרירות ופוליטיקה ואף קיבלתי יותר".
אביה"-הופתעתי לטובה מהקבוצה ,מרמת השיתוף פעולה והגיבוש והעזרה ההדדית" .

בנוסף לציפיותנו ,הצבנו לעצמנו מספר מטרות ,אשר התממשו במהלך ביקורנו בצ'כיה.
*שיפור תדמית ישראל-אשר התממש במהלך ביקורינו במלון הילטון.
*השמעת קולות הצעיר של ישראל-ראיונות.
*חיזוק יחסי צכיה ישראל-לאורך כל הפגישות במשלחת.
*יישום יכולות שלמדנו-שימוש לדוגמא עמידה מול קהל ,תודות על האירוח של הפגישה.
*יצור יחסים חדשים-קוקטיל

פרטיNGOs/

*לימוד התנהלות בסביבה לא מוכרת תוך כדי שימוש בנימוסים והליכות-לאורך כל המשלחת.
*פגישה וחיבוק הקהילה היהודית-בית משה וסיור ברובע היהודי.
*ללמוד את אפשרויות דרכי ההשפעה-

NGOs

*פגישה עם תלמידים -בבית ספר היהודי.
*לימוד על דיפלומטיה  -פגישות בשילטון הצכי.
*כוחה של קבוצה זו אחרי גיבושנו למשלחת לעיניין

בנוסף שמנו דגש על הערכים הבאים לאורך כל המשלחת:

שיתוף פעולה
אהבת הארץ

נתינה

אחראיות

אהבת האדם

כבוד
סובלנות וידע

חשוב לציין כי כל המשלחת התאפשרה בעיקר בעזרת ארגז הכלים אשר רכשנו
במהלך השנתיים הלימודיות הכולל:

*סמול טוק

*דיבור מול קהל

*נימוסים והליכות

*תקשורת בין אישית

*תקשורת בין תרבות

*מתן רעיונות

*מינגלינג ושימוש בשפת הגוף כאמצעי להשגת מטרה
לסיכום ,המסע לימד אותנו דרכי ארץ ,נימוס וכבוד האדם ,וכולנו התבגרנו מאוד.
המשלחת הוסיפה לנו המון יכולות וידע ושיפרה באופן משמעותי את המיומנויות שלנו
ונתנה לנו ניסיון רב שללא ספק יעזור לנו רבות בהמשך הדרך.

מודים ומעריכים,
השגרירים הצעירים ,ליידי דיוויס.
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