מכתבי משוב טיול לסיציליה בהדרכת יוסי פז מאי 2016
חנה היקרה,
ברצוני להודות על הטיול המהנה והמלמד שחוויתי עם הקבוצה החביבה.
חלומות מתגשמים – דר' פז יוסי הגשים בידע ענק שלא יסולא בפז.
"סולו"  -אתה אף פעם לא לבד (אפילו ביום ההולדת) מפנקים.
רוח הפקות  -חנה'לה מפנקת ומפנקת (בעזרת יוסי) ,משבי הרוח הנעימים
עדיין מנשבים כולל הזיכרונות והתמונות .ממליצה שתעברי לתחום
השדכנות – הצליח לך ולי (נורית נוף).
בברכה
אתי בנין
מנהלת אגף בנק"ל | המרכז למיפוי ישראל |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

חנה ערב טוב,
וסוף אנחה (למי שהיתה) בהנחה
וההנחה והביטחון שלי
שההנאה מהטיול הבא עלינו לטובה
לא תפחת ואף תעלה
על זו שרוויתי בסיציליה,
ולהשומע את החלילן עם הכובע ההפוך ינעם
יעקבסון דוד
---------------------------------------------------------------------------------------חנה שלום!
מאשרת קבלת המייל ששלחת לנו.
יפה לך! עשית עבודה טובה כמו תמיד.
רציתי לאמר לך בהזדמנות זו שמאד נהניתי מהטיול על אף הקושי האובייקטיבי
שהיה בו (ואכן היה)
וכן הרגשתי הכללית בימים הראשונים של הטיול.
לקחתי איתי הרבה רשמים יפים ומעניינים וזה מה שחשוב.
בברכה
רות חננזון
---------------------- ------------------------------------------------------------------היי חנהלה,
תודה ! באמת יישר כוחך ואין כמוך!
בשורות משמחות והצלחה !
מלכה ציטרין
--------------------------------------------------------------------------------------

חנה יקרה ,
קיבלתי בתודה את המייל שלך למשתתפי הטיול לסיציליה  .העברתי את כל
תוכנו גם למרים כהן  .מצטרפת לדברי התודה והשבח של חברי הקבוצה
אלייך ואל יוסי
בתודה ובברכת קיץ נעים !

דרורה למדן

-------------------------- -------------------------------------------------------------היי חנה
ראשית אני רוצה להודות לך וליוסי על חוויה בלתי נשכחת
זה היה טיול שבו כל החושים היו שותפים
ראיתי נופים יפים ,טעמתי אוכל ויין מצוין ,שמעתי מוסיקה נעימה של חליל
הקסם של יוסי ,מששתי בדים בשווקים ,והרחתי ריחות של דגים ,בשמים ועוד
אך בעיקר נהניתי מחברה נעימה ,מאנשים מעניינים ומידע רב על האתרים
בהם ביקרנו
נהניתי!
קבלתי את הודעתך על הזיכוי מחברת סולו איטליה
אני חושבת שזה ממש לא מובן מאליו -הדאגה ללקוחותיך,האיכפתיות ,הרצון
שנקבל תמורה מלאה עבור כספינו כל הכבוד! ותודה
נורית נוף
----------------------------------------------------------------------------------------,חנה שלום רב,
נהניתי מאוד מהטיול ,מהחברה וכמובן מהמדריך המקסים שידע להראות לנו
את קסמה של סיציליה.
נתראה בטיולים הבאים!
רינה גרניט
----------------------------------------------------------------------------------------חנה ערב טוב,
אין מלים להוקיר את החלטתכם .הצעד ראוי לכל הערכה.
נהננו מהמפגש הראשון בינינו ומניחים שיהיו עוד .חנה ועמוס מדזיני
----------------------------------------------------------------------------------------חנה יקרה,
הטיול היה מאוד מוצלח ונהנינו מן המסלול  ,מן האווירה ומן הפינוקים שלך.
עבורנו זה הטיול הראשון עם רוח הפקות לחו"ל ואיני מכירה סטנדרטים
אחרים ושונים .לך יש יכולת להשוות.
מלה ויושקו פולק

תודה מקרב לב להנהלה הבכירה על מסירות בלתי מתפשרת ולמיטב הלבבות
ולא רק המוחות שלמדתי להכיר ולהוקיר בטיול לסיציליה.
אוהב אתכם ואשמח לפגוש אתכם גם בארץ וכמובן גם בהפקות עם רוח הבאות
דוד יעקבסון
------------------------------------------------------------------- -----------------Could't agree more. Thanks for a great trip ,great organization and great
people
hope to see you all soon
avril
--------------------------------------------------------------------------------תודה לכל משתתפי המסע ובמיוחד למי שלא הספקנו להיפרד ממנו בלהט
מסוע המזוודות.
ארץ מופלאה ,חברה מעולה והמון רצון טוב לביצוע מושלם ,חנה
ומשואה בהר הרצל ליוסי!
להתראות בדרכים הטובות
אריאלה ואביהו בן נון
----------------------------- ---------------------------------------------------היתה חוויה לשהות במחיצתכם אריאלה ואביהו הוסיף ערך מוסף לטיול!
ישראלה טישלר
--------------------------------------------------------------------------------רגשות מהטיול הנפלא בזכות כל העוסקים במלאכה והמנגנים להנאה
ומהמשתתפים שתרמו להצלחה נמשכת.
היה נפלא! תמשיכו להיות בקשר.
תודה תודה!
מזל דקל
--------------------------------------------------------------------------------

מגיעה לאביהו משואה בהר הרצל וגם לך ,אריאלה ,האישה לצידו.
המון בריאות ושמחה! חנה הייזלר
-----------------------------------------------------------------------------אשרי העם שזכה שאלו הם בניו!
אתי בנין
----------------------------------------------------------------------------אלה העושים בשקט ובענווה ,שעשו המון וממשיכים לתרום למדינה.
אשרי העם שזכה!
מזל דקל
----------------------------------------------------------------------------תודה ליוסי וחנה על טיול מעניין ,חווייתי ומרחיב דעת.
תודה לאנשי הקבוצה על הרוח הטובה  ,החיוך והחברות
דרורה למדן
---------------------------- -----------------------------------------------תודה ענקיתומחבקת ליוסי וחנה המדהימים על חווית טיול מרגשת לה זכינו.
תודה מיוחדת לאותם חברים יקרים שעזרו ,דאגו ותמכו בצביקה להתרומם
מהנפילה למים הצלולים בטיילת צ'פלו.
לוקחים אנו איתנו זכרונות של ימים נפלאים ,נופים ,צבעים ואנשים מקסימים!
מחכים כבר לטיול הבא....
יונה וצביקה גת
------------------------------------------------------------------------------תודה לחנה ויוסי על עוד טיול יפה ומאורגן כמו כל הטיולים שחנה מוציאה
לחו"ל עם טובי המדריכים.
מאחלת לכולנו להמשיך ולהנות בטיולים נוספים.
חנה אשבול

יוסי וחנה מטובי המוחות שעובדים יום ולילה בכדי להעניק לנו חוויית טיול
נפלאה ,מלאה בהפתעות "מקפה פנימה והחוצה" ,אחד לשני זכינו לראות
מראות נפלאים ולהינות מטעמים ,ריחות ומוסיקה טובה .וגם לפגוש באנשים
נפלאים ומסבירי פנים.
מנחם ושולה לילינג
---------------------------------------------------------------------------------- --תודה לכם שחלקתם איתי את יום ההולדת נפלא ואת אחד מימי ההולדת
המיוחדים ביותר שחווייתי מימי בזכות המקום ,בזכותכם ובעיקר בזכות יוסי.
מזל דקל
----------------------------------------------------------------------------------שלום,
הכרנו אנ שים טובים ומעניינים בזכותכם ואתכם וכמובן בזכות חנה ויוסי היה
לנו טיול נפלא שלא ישכח.
נתראה בקיץ
עמוס ולאה ברקת
------------------------------------------- ----------------------------------------------

