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כל  את  כמעט  שמכילות  ענקיות  במזוודות  אוחזים  נרגשים,  כולנו  הרצוג,  לתיכון   13:00 בשעה  הגענו 
עליה,  לשמור  מנת  על  קיבל מתנה  כל אחד  לנתב"ג. כשהגענו  היישר  אותנו  על האוטובוס שלקח  עלינו  הבית. 
קיבלנו כריכים, ובפעם הראשונה למשלחת עשינו מעגל גדול באמצע שדה התעופה וקבענו מספרי ברזל. המספר 
37 המשיך לרדוף אותה הרבה אחרי(. הצטט  ליווה כל אחד ואחת מאתנו לאורך כל המסע )ובמקרה של רוני, המספר
למנו קצת, המשכנו לסיבוב קצר בדיוטי פרי, ועם הרבה שוקולד בשקיות עלינו למטוס – קצת סלפי במטוס וממריאים. 

יצחק  ושם  במדריד,  נחתנו  וריקוד(  קצב  בעיות  להם  שיש  לאלה  )לפחות  ומייגעת  ארוכה  טיסה  אחרי 
חיכה  התעופה  משדה  ביציאה  דבר".  לכל  צעירים  כשגרירים  מתנהגים  אתם  והלאה  "מעתה  רשמית:  הכריז 
למחרת,  ליום  שלנו  הלו"ז  על  לנו  הסביר  יצחק  באוטובוס  הנסיעה  במהלך  למלון.  אותנו  שלקח  אוטובוס  לנו 
חילקנו תפקידים    והגענו     למלון. רק אז     בשעה       1:00 בלילה    קיבלנו      מפתחות      לחדרים, וסוף  סוף, אחרי   יום     מתיש    הלכנו    לישון. 

בוקר טוב! ראשון הבמדריד או בספרדית: "באוונוס דיאס". 
רשמיים, בגדים  לבשנו  במיוחד.  וקריר  עייף  לבוקר  התעוררנו  בודדות  שינה  שעות  מספר  אחרי 
מספרי  באמירת  התפקדנו  הבוקר  ארוחת  לאחר  בוקר.  לארוחת  וירדנו  טובים,  שגרירים  כמו  עניבות  קשרנו 
הברזל, וכשרוני צעקה יחד עם כולם: "37 ואחרונה", קיבלנו אישור לעלות לאוטובוס ליום ארוך ועמוס בתחנות. 

התחנה הראשונה - הפרלמנט הספרדי. 



בנסיעה הסתכלנו מהחלון והתחלנו להכיר את העיר. יצחק תפס את עמדתו במיקרופון והתחיל ללמד אותנו 
מילים בספרדית. כשהגענו לפרלמנט התרשמנו מהמבנה הגדול והיפה שלו וכשנכנסנו לתוכו התרשמנו אף יותר. 

ערכנו סיור בתוך הפרלמנט, שבו הסבירו לנו על המבנה ואופן ההתנהלות בו. כמובן שהצטלמנו הרבה )כי אין 
מצב ששניר ויצחק יצאו ממקום בלי לתעד(. 

לאחר מכן נפגשנו עם אדם חשוב בשם חוסה, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בפרלמנט. בהתחלה הוא דיבר ואז 
שבסוף  מכיוון  לטובה,  מאתנו  התרשם  שהוא  וניכר  והתעניינו,  שאלנו  שאלות.   לשאול  האפשרות  את  לנו  נתן 
המפגש הוא אמר לנו משפט שבחיים לא נשכח: "אם זה הנוער הישראלי, אז לישראל יש עתיד גדול". הדברים 
לשנות  נוער,  כבני  לנו  שיש  הכוח  את  הבנו  למעשה  הזה  שברגע  לומר  ואפשר  גאווה,  לתחושת  לנו  גרמו  שלו 

פאדי עשה  ושניר  שהצטלמנו  כמובן  יותר.  משכנעת  אפילו  ואולי  אחרת,  בצורה  הדברים  את  ולהסביר  טדברים 
חות עם הצילום – עמדנו במשך כמה דקות עם חיוך מזויף וחיכינו להגיד שמונהההה עד שמבצע הצילום צלח.

 



משם המשכנו לבית הספר לדיפלומטים - זהו בית הספר של צוערים למשרד החוץ הספרדי. שם התקבלנו 
על ידי המנהל וסגנו – שני שגרירים. הם סיפרו על בית הספר, על תנאי הקבלה לבית הספר, על הקורסים שהם 
מלמדים ועוד. הם אף התעניינו בתוכנית של השגרירים הצעירים ושאלו על המשלחת. במהלך השיחה הם אף 
נתנו לנו טיפ: הדבר הכי חשוב בלהיות דיפלומט זה להקשיב לאחרים, ושעלינו להיות פתוחים לדעותיו של האחר. 

 .Liceo Europeo המשכנו לבית הספר המקומי

בדרך לבית ספר כולנו הסתכלנו מהחלון בפה פעור והתפעלנו מגודלו של בית ספר )בתוכו יש אפילו בריכה!(. 
נכנסנו לאולם, ומבלי ששמנו לב, נכנסו התלמידים הספרדים. מיד התחלנו לדבר איתם ולהתחבר אליהם. מיד שלפנו

כרטיסי ביקור ולא פסחנו על אף אחד ואחת.

זרמו אבל  בהלם  קצת  היו  והם  הורה,  לרקוד  אותם  לימדנו   – ריקודים  לרחבת  הפך  האולם  דקות  מספר  תוך 
שירים  השמענו  מכן  לאחר  שמחה",  של  "מהפכה  השיר  ואת  וסטטיק  תבורי  אל  בן  את  להם  השמענו  איתנו. 
לזוז(.  להתחיל  אפשר שלא  אי  את השירים הספרדיים  כששומעים  )ובתכלס  בריקודים  זרמנו  וכולנו  בספרדית 
מזל  נאחל  בואו  כישורי הריקוד שלו.  להפגין את  והחל  לצלילי המוסיקה הלטיניים  אדיש  נותר  לא  יצחק  אפילו 
שלנו  הרקדן  דן  את  נציין  לא  ואיך  עצמית.  ההצגה  כל  במשך  היד  את  לה  שהחזיק  זיווג  שמצאה  למיתר  טוב 
שנורא בלט והראה לכולם את כישורי הריקוד שלו - דן אתה חייב לעשות עם זה משהו, אתה כישרון מבוזבז! 



בסוף הענקנו להם מתנה, הצטלמנו והראנו להם שישראלים יודעים לעשות שמח. לסיום המפגש הזה יזכר 
כמדהים בעוצמתו. החיבור בין בני הנוער הישראלים והספרדים נעשה בן רגע. בסופו של דבר זו הייתה חוויה 

שגיבשה אותנו ואחד החלקים הכי כיפיים שהיו במשלחת. 

מבית הספר נסענו לערוך טקס ראשון מסוגו לזכר הקורבנות היהודים באינקוויזיציה. הטקס היה מאחד ומרגש 
ועמדנו דקת דומייה לזכרם. 

לסטארבאקס,  ישר  רצנו  טובים  ישראלים  כמו  בתוכנית.  כלול  היה  שלא  חופשי  בזמן  אותנו  הפתיעו  מכן  לאחר 
הצטלמנו, הסתובבנו ונהנינו. במיוחד נהנינו מצלילי הצפצופים באוזניים של איזה שני מוזרים ברחוב שמכרו את 

הצפצפות המתעללות האלו. בנימה זו נודה גם לנועם ודן שהצטרפו למקהלת הצפצופים.



  .Centero Sefarad Israel  :לאחר הפסקה מרעננת  זו המשכנו לתחנה הבאה
שם נפגשנו  עם  הגברת   סוניה  סנאצ'אז. סוניה  סיפרה  לנו על מטרות הארגון ועל יצירת גשר בין ספרד 

לקהילה היהודית והסבירה על הפעולות השונות שנעשות. בנוסף, הראתה לנו סרט תיעודי על החיים של יהודי 
טספרד. במפגש הזה יצחק שם לב לעייפות הניכרת בפנינו וביקש שלא להירדם, אבל זה שהיינו עם עיניים פקו

חות לא אומר שזה לא קרה.  השתדלנו. אבל אנחנו על 4 שעות שינה. 

הירד הערב, ונסענו לארוחת ערב במסעדת בשרים ארגנטינאית. כולם רצו "לטרוף" את הגריל אבל אין רעבים כמו 
מיתר שלנו שהגדירה מחדש את המושג אכול כפי יכולתך. ציטוט: "נראה לי ששחטתי להם פרה" כן-כן אם תהיתם לאן 
נעלם כל הבשר זה עמוק בבטן של מיתר. כנראה שזה היה רעיון מוצלח לקחת אותנו למסעדה של אכול כפי יכולתך. 

להכיר  מנת  על  הבינלאומי,  הספר  בית  מנהל  קורי,  הצטרף  הערב  לארוחת  לב,  ששמנו  מבלי 
אותנו לפני המפגש עם תלמידיו בבית הספר הבינלאומי. כשסיימנו לאכול נתנו את הבמה לקורי: הוא הציג את 

ריקו לרחבת  הבמה  את  הפכנו  טובים  ישראלים  כמו  כי  לזה  מעבר  עוד  לדבר  לו  נתנו  לא  לזה  ומעבר  טעצמו 
והייתה אווירה ממש טובה. בנוסף  - הגיעו הקינוחים והקוקטיילים שזה שילוב מצוין. כולם רקדו ושרו  ואז  דים! 
חגגנו לדולב יום הולדת בדרך יצירתית וכמובן שאי אפשר היה להתעלם מטל ששתה קצת ועלה לו ביוקר...אז 
אחרי יום ארוך ומפרך, מלא בחוויות, עייפים אך מרוצים הגענו למלון ולא, לא הצלחנו להתחמק מישיבת צוות. 

 לסיכום היום - צל"ש לבנים שהפכו למתלה אנושי לבנות המדדות על העקבים



בוקר טוב מדריד - מוקדם למדי.

טכולנו קמנו מאוד עייפים והגענו לחדר האוכל חצי רדומים, אבל זה לא מה שיעצור בעדינו ללבוש  בגדים מחויטים ולהת
חיל לעבוד, כי אנחנו שגרירים צעירים. אז אחרי ארוחת הבוקר התגלגלנו לאוטובוס תוך כדי טקס מספרי הברזל יצאנו 
לקהילה היהודית. כל בוקר יצחק תופס את מקומו ליד המיקרופון של האוטובוס כדי לספר לנו מה הולך להיות היום.

היום השני לביקור החל בנסיעה לבניין הקהילה היהודית של מדריד, שם פגשנו את נספחת התרבות בשגרירות – 
הגברת חגית מועלם. היא פירטה בפנינו את מאפייני תפקידה בהצגת ישראל היפה בכל תחומי התרבות והאומנות. 
BDS. חמוטל, דוברת השגרירות, הצט -כך התפתח דיון על חשיבות הצגת ישראל היפה כמענה הולם לתנועות ה
טרפה לדיון והרחיבה בסוגיה והדגישה את חשיבות שיתוף הפעולה בין הדובר לבין נספחת התרבות בשגרירות.

והב מטרותיה  הקהילה,  מבנה  אודות  שהסבירה  בספרד  היהודיות  הקהילות  מנכלי"ת  עם  היה  הבא  טהמפגש 
ההאחרות.  אירופה  ממדינות  יותר  לא  אך  אנטישמיות  ישנה  שבספרד  סיפרה  היא  מתמודדים.  הם  עמן  עיות 

 



שנים מזה  במדריד  החיה  ישראלית  שי,  הילה  הדין  עורכת  עם  בפגישה  נמשך,  הפגישות  מרתון 
בחרם  למאבק  במיוחד  התייחסה  והיא  מרשימה  הייתה  הרצאתה   .BDS—ה תנועות  נגד  מאוד  ופעילה 

טבאמצעות כלים משפטיים והמחישה אותו במקרה המשפטי של אוניברסיטת אריאל – שנחלה הצלחה רבה. הש
גרירים הצעירים הרבו בשאלות והמסקנה של עורכת הדין הילה שי הייתה שלנוער שלנו יש תפקיד חשוב מאוד 
והוא יכול לתרום רבות במאבק נגד הדה-לגיטימציה במיוחד ברשתות החברתיות. שיא הדיון על הדרכים להיאבק 
בתנועות ה-BDS היה עם הגעתו של מר דויד האטשואל טולדנו, נשיא הקהילה היהודית במדריד ונשיא ארגון 
.אקו".ם מר האטשואל פתח בהדגישו את השבחים לנוער הישראלי שהושמעו באוזניו מפי חבר הפרלמנט הספרט
 .BDS-די – סגן נשיא ועדת החוץ של הפרלמנט. הוא סיפר על פעילות אקו"ם ועל חשיבות ההתגייסות למאבק ב

ומעוררי הגאווה מבחינתנו היה הצגת המצגת שהכנו במאבק ב-BDS בפני הבכירים.  אחד הרגעים המרשימים 
שכמובן הוצגה על ידי שתי שגרירות צעירות משלנו!! המצגת הבהירה היטב את האופן שבו הנוער הישראלי יכול לקדם 
BDS ובאנטישמיות באמצעות YOUTH FOR ISRAEL ושגרירים ברשת בסיוע בני הנוער המקוט -את המאבק ב
מיים שיהפכו לשגרירים של ישראל. המצגת כללה גם הצעה להסכם שת"פ בין בית הספר לשגרירים צעירים ואקו"ם. 
מר האטשואל הסכים להצעה והטיל על הילה לחבר את נוסח ההסכם על מנת שנוכל לחתום עליו עד סוף הביקור. 



ואז – ההפתעה הגדולה – החליטו לפנק אותנו בשנ"צ של שעה. אחרי שנת הצהריים קמנו רעננים מוכנים
'לקרוע את העיר', נסענו לקניון ובשעות ספורות ניסינו להספיק לקנות כמה שיותר )למרות שאת רוב הזמן בזבזנו על 
להבין מה המוכרים אומרים לנו כי הם פשוט ידעו אנגלית "מצוין"(. בסופו של דבר רובנו היינו דיי מרוצים ממה שקנינו.
רצינו. שרק  כמה  קיבתו  לפי  אחד  כל  הצלחת  את  למלא  זכו   – במקום  האסאיתי  המזון  בתפנוקי  שבחרו  אלו 
אנ מיכל,  אמיתי.  פינוק  היה  זה  ענקי.  שוקולד  ומפל  גומי  ומלא  פירות  עם  פונדו  לנו  היה  טולקינוח 

אבל  הזמן  כל  עלייך  חשבנו  הזה,  בעולם  אחר  דבר  מכל  יותר  שוקולד  אוהבת  שאת  ידענו  חנו 
לך. ולהודיע  ללכת  ופשוט  מהשולחן  לקום  לעצמינו  להרשות  יכולנו  שלא  טעים  כך  כל  לנו  היה 

מהתרבות  טעמנו  שם  מדריד,  של  המסתוריים  לרחובותיה  ונסענו  בידינו  הקניות  עם  מרוצים  לאוטובוס  עלינו 
הספרדית במופע פלמנקו סוחף. המופע התחיל עם רקדנית אחת, והלך ונהיה סוער עם כמה רקדנים על הבמה 
לעולם  כישורי הריקוד שלו  דן הרקדן שלנו שחשף את  לא  ומי אם  ועושים רעש עם הנעליים שלהם.  שצועקים 
שהמופע  ספק  ואין  הקבוע  הקצב  את  סיפקנו  מצדנו  אנחנו  מהקהל.  אלמונית  עם  סוער  זוגות  בריקוד  הספרדי 
 1:00 הישראלי היה מרכז הערב, הוא הרים את כולם על הרגליים. השעה כבר הייתה ממש מאוחרת סביבות 
והגיע הזמן לחזור למלון. עלינו לאוטובוס, מספרי ברזל וכשהגענו למלון כמו בכל לילה שיחת סיכום קבועה. ליל''ט.



היום השלישי לביקור הוקדש ברובו ל-YOUTH DIPLOMACY באמצעות ביקורים בשני בתי ספר תיכוניים. 
הביקור הראשון נערך בבית הספר הבינלאומי – International College Spain. המפגש בין התלמידים נערך 
לאחר קבלת פנים חמה של המנהל ומורי בית הספר – ומצידנו, הוא כלל מצגת וסרטון על ישראל ולאחריו שולחנות 

טעגולים מעורבים שדנו בסוגיות שונות: החל מנושאים בינלאומיים וכלה בתחביבים של בני הנוער. במהלך המפג
שים השגרירים הצעירים תוו קשרים חמים עם המקומיים, וכך גילינו נער דובר עברית. הצלחנו להעביר להם את 
נקודת מבטם של בני הנוער הישראליים שעונים על כל השאלות הקשות. כמו שגרירים טובים – שלפנו את כרטיסי 
)והפעם שניר לא עשה פדיחה עם  ודחפנו להם לכיסים. בתום המפגש הענקנו מתנות והצטלמנו  הביקור שלנו 
המצלמה והצליח להיכנס בזמן לתמונה(. ראשי בית הספר הודיעו על רצונם לבקר את בית הספר שלנו בישראל.



דמבית הספר הבינלאומי נסענו לבית הספר היהודי היחיד במדרי "איבן גבירול". במהלך הנסיעה, טל החל להט
רעיף עלינו חטיפים שנזרקו לכל דורש ואנחנו חטפנו אותם בשמחה! )כי מתי אנחנו לא רעבים?!( ובנוסף טל עושה 
בלאגן כמו ילד בגילנו ואנחנו מתים על זה. מי שלא כל כך אהב זאת "בלשון המעטה" היה השגריר שלנו )סליחה יצחק(. 

היה  היהודיים  התיכוניסטים  עם  המפגש  בספרד.  ביותר  הגדול  היהודי  הספר  בית  הוא  גבירול  אבן  הספר  בית 
כמובן חם במיוחד. כולנו התחברנו האחד לשני ללא שהות וקיימנו שולחנות עגולים בנושאים שונים. הקשר עם 
בית הספר הזה היה אמיץ במיוחד והתברר שבני הנוער שם יודעים כמעט הכול על ישראל – עד כדי כך שהתחלנו 

הבי אוהבים.  הם  אלכוהול  סוגי  איזה  על  עכשיו!(  זה  את  שמעתם  )לא  ואפילו  מסיבות  על  איתם  טלשוחח 
אמרו  הנוער  ובני   – בעתיד  עימנו  הדוק  בקשר  שמעוניינים  מנהליו  בהצהרת  הסתיים  הספר  בבית  קור 

נכנ הארוחה  כדי  ותוך  האוכל  בחדר  לאכול  הלכנו  משם  עלייה.  ולעשות  בצבא  לשרת  לבוא  רוצים  טשהם 
כולט לשיר.  והחל  התלהב  ויצחק  במרומיו"  שלום  "עושה  שרו  הם  אלינו.  והצטרפו   5-6 בני הקטנים  הילדים   סו 
הס לאולם  איתם  הלכנו  שנלך.  רצו  לא  הם  עזבו  ולא  אותנו  החזיקו  ומרגש.  מדהים  והיה  לשירה  הצטרפנו  טנו 

כהוגן!  והצטלמנו  מתנה  שהבאנו  כמובן  אז  נהנינו.  ומאוד  איתם  ושיחקנו  איתם  רקדנו  שלהם.  פורט 



טאחרי ערב מהנה במיוחד ועל בטן מלאאאההה וכמובן ביקור בסטאר
באקס, חזרנו עייפים למלון אך מאוד מרוצים. שיחת סיכום לתוך הלילה 
ואז התבשרנו כי אקו"ם, הגוף הנלחם ב-BDS בספרד, מעוניין לחתום 
עימנו על ההסכם לשיתוף פעולה מתוך הכרה בחשיבות הנוער בתיכונים 
של ספרד כציבור יעד לפעילות הסברתית בקרבו ומתוך אמונה שפעילות 
כבר בתיכון תבלום את היקף תנועת ה-BDS בקולג'ים ובאוניברסיטאות. 

וישר הצטלמנו  )הולכים למות...( אך כשהגענו למעלה התפעלנו מגודל המעמד  עלינו שלושים קומות לערך    
)הפעם בלי הוראה מיצחק(.  כמדריך הצטרף אלינו ישראלי שיודע הכל אבל הכל על ריאל – מר דולב צייכנר וגם 
שניר נהנה הפעם במיוחד בגלל שלא היה צריך לצלם בעצמו. כשיצאנו מהמוזיאון עברנו דרך המלתחות – טוב לא 
בכל יום אתה נמצא במקום בו רונאלדו מתפשט... ביקרנו בחנות המזכרות אך אז הבנו שכדי לקנות חולצה אנחנו 
צריכים למשכן את הבית אז... חזרנו למלון וזכינו לסיאסטה מאוחרת טרם יצאנו אל עבר המסעדה האיטלקית. 



   בוקר טוב מדריד, כמו כל בוקר עולים על רשמי, מספרי ברזל 37 ואחרונה 
ועלינו לאוטובוס. נוסעים לבית שגריר ישראל בספרד.. איזה מרגש!!. נכנסנו 
2 אופציות: לעלות במעלית או במדרגות. כמובן שבחרנו במט  לבניין והיו לפנינו
עלית )כי אנחנו עצלנים( אבל אז... המעלית נתקעה! ונתקעו עם לא אחר מראש 
המשלחת שלנו - יצחק בתוך המעלית אבל יש לציין שממש שמר על קור רוח. 
בעודנו תקועים שרנו את המנון המשלחת ׳שלום חברים׳ בעוד שיצחק נלחץ 
והתחיל לדפוק על המעלית והלחיץ את כולם. הוא צעק שיפתחו ואז שחילצו 
אותם הוא אמר: ״יש לכם מזל שנתקעתם עם איש כמוני כי שמרתי על קור רוח״.  

בצורה  ידינו  את  ולחץ  השגריר  לנו  חיכה  לבית  בכניסה  הסתיימה,  כשהדרמה  אז 
רשמית מאוד וכיאה לאורחים נכבדים וחשובים. נכנסנו וכשאמרו לנו שיש כיבוד כולם 

והמ מהכלים  במיוחד  התלהב  ליאור  טובים.  ישראלים  כמו  עליהם  והתנפלנו  טרצו 
פיות שהיה עליהם הסמל של מדינת ישראל, אנחנו התלהבנו בעיקר מהאוכל עצמו.

השגרי על  ולמדנו  שאלות  שאלנו  השגריר,  עם  טדיברנו 
חמו עם  גם  דיברנו  הצוות.  חברי  של  ותפקידיהם  טרות 
המשל בימי  אותנו  לוותה  אשר  השגרירות,  דוברת   – טטל 

״קול  לרדיו  להתראיין  יצאו  ומיכל  עדי  הפגישה  חת.בזמן 
ומיכל.  לעדי  שאפו  אז  מאוד  מוצלח  ראיון  והיה  ספרד״ 

ול ישראל  של  השגרירות  בבניין  לסיור  המשכנו  כך  טאחר 
משמע(. )תרתי  חם  היה  הוא  קטן,  ממש  היה  שהוא  מרות 





ט  כשסיימנו, נסענו למלון לארוחת צהריים. לארוחה הצטרף אבא של אפיק, אחד מתלמידי בית הספר הבי
נלאומי שהתחברנו איתו מאוד כשביקרנו שם. אבא של אפיק הוא הקונסול בספרד והסביר לנו מה תפקידו 
 international ב  לפגישה  נסענו  ומשם  מנוחה  לזמן  לחדרים  עלינו  הארוחה  אחרי  שלו.  האחריות  ותחומי 
איתט דיברו  ישראל. שם  מתוכן  הזית,  כל המדינות בתעשיית  בו  ארגון שמשתתפות  שזהו   olive council
בשל  בפורום  אסטרטגית  חשיבות  בעלת  ישראל  שמדינת  זה  על  מכך,  חשוב  אך  זית  שמן  על  הרבה  נו 
בישול  ספר  בחוץ:  מתנות  לנו  חיכו  המפגש  בסוף  הזית.  בתחום  והחדשנות  הטכנולוגיים  הפיתוחים  הידע, 
בארגון.  המשתתפות  מהמדינות  תרבותיים  מאכלים  של  מתכונים  ושלל  וזיתים  זית  שמן  עם  מאכלים  של 

 – גאווה  המעוררת  מתוכננת  ולא  חשובה  לפגישה  נסענו  הזית,  עץ  במועצת  הביקור  לאחר 
על  מעיד  וזה  עבורנו  ענק  הישג  זהו  טולדנו.  חטואל  דוד  מר  מול  אקו"ם,  עם  הסכם  על  חתימה 
ישראל.  מדינת  של  הצעירים  השגרירים  בתור  ביותר  משמעותית  תרומה  לתרום  שהצלחנו  כך 



וצועדים קדימה

משום  הטקס  את  לקיים  בחרנו  בשואה.  הנספים  לזכר  הרשמית  לאנדרטה  נסענו  זה,  מרגש  מפגש  אחרי 
מאוד.  מכובד  טקס  ערכנו  ליהודים.  ביותר  הגדול  הקברות  בית   – אירופה  אדמת  על  יהודים  נוער  בני  שאנו 
הפארק  של  בקצה  אנדרטה  שישנה  בכלל  לב  שמים  ולא  לבלות  יום  מידי  אנשים  באים  זה  שלפארק  לחשוב 
ושהם אפילו לא יודעים לשם מה היא שם. שרנו את "התקווה" והצטלמנו עם דגל ישראל ומשם המשכנו בלו"ז. 

קפצו  כולם  קולות,  בקולי  שרנו  באוטובוס,  חפלה  עשינו  שלנו  הפעילות  של  האחרון  היום  היה  שזה  מאחר 
הימים  בכל  התגבשנו  איך  לראות  היה  אפשר  הביקור!  שיסתיים  רצינו  לא  וכיפית.  טובה  אווירה  והייתה  ורקדו 

טהאלה יחד. ואז החליטו לפנק אותנו ולקחת אותנו למסעדה הארגנטינאית של היום הראשון וכולם צעקו והתלה
יצאנו מהמסעדה. כשיצאנו עשינו מעגל גדול,  בו ממש. נכנסנו למסעדה והתחלנו למלא צלחות. שבעים ביותר 
עלינו. התגלט עובר  ולא הבינו מה  ואנשים הסתכלו  ואחרונה   37 כמו תמיד כולם צעקו  ואז בסוף   מספרי ברזל 
גלנו לאוטובוס ונסענו למלון. במלון ערכנו סיכום יומי וסיכום של כל ימי המשלחת בו כל אחד ואחת שיתפו את 
חוויותיהם, מה למדו במהלך הביקור ומה לוקחים איתנו הלאה. עוד שנייה בכינו שזה נגמר. עלינו לחדרים וליל"ט.



ארו אחרי  האחרונה.  בפעם  הבוקר  ארוחות  של  המדהים  האננס  האחרונה.  בפעם  בוקר  ארוחת  ט 
לשדה  ונוסעים  ואחרונה   37 האחרונה:  בפעם  ברזל  מספרי  ארוזים,  לאוטובוס  עלינו  הבוקר  חת 

קיבל לשדה,  הגענו  ביחד.  שלנו  האחרונים  הרגעים  ושאלו  נגמר  שזה  עצובים  כולם  טתעופה. 
מקום  את  קיבלה  המסע  כל  ברזל  במספרי  ואחרונה   37 שהייתה  רוני  קרה!  מה  תאמינו  ולא  ישיבה  מקומות  נו 
זה.  את  לצלם  צריך  היה  ששניר  וכמובן  אותה.  רודף   37 שהמספר  ספק  אין   .37 מספר  במטוס  שלה  הישיבה 

לאחר מכן, הגענו לתור ממש ארוך ואז ראינו את יצחק עובר במעבר שעוברים בו רק אישיים חשובים בעלי דרכון 
טדיפלומטי, ופתאום אנחנו קולטים שהוא אומר לנו לבוא והיינו בהלם שעברנו במסלול הדיפלומטי. סוף סוף הר

להורים מהשדה  כדי שנצא  על רשמי  עולים  לארץ  והחלטנו שכשמגיעים  עלינו למטוס  מן המניין.  גשנו שגרירים 
כשגרירים אמתיים. בשעה טובה הגענו לארץ, מחיאות כפיים כמו שרק ישראלים יודעים בנחיתה וישר איך שירדנו 
החלפנו לרשמי. חיכינו למזוודות ובפעם האחרונות קיימנו מעגל גדול ועשינו בפעם האחרונה מספרי ברזל וב37 
ואחרונה פשוט צעקנו את זה כמו שלא צעקנו בחיים!! וכל שדה התעופה הסתכל עלינו )מותר לנו.. אנחנו בבית!(. 
זו הייתה חוויה מדהימה של פעם בחיים. יצאנו להורים  יגמר כי  ולא רצינו שזה  זה היה רגע עצוב, כי זה נגמר 
בשירת 'שלום חברים' רק בספרדית "Hola Amigos" והם רצו לחבק אותנו. וכך נגמר המסע המדהים הזה. כל 
כך הרבה חוויות, כל כך הרבה למדנו, כל כך הרבה מהכול. והכי חשוב נהנינו וייצגנו את מדינתנו הקטנה בכבוד. 

בוקר טוב מדריד בפע.ם האחרונה...



חוויות ורשמים
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