
 2015מכתבי מטיילים טיול ליוון 

 חנה יקרה,
מוקסמת בעיקר חזרתי כל כך מאושרת ומלאה בהנאות , מראות מרהיבים, ו

צליחו הוהחום הגבוה לא  שאפילו הברונכית  ,מרוב חברי הקבוצה ואת בראשם
 לקלקל לי את הכיף והאושר שלי מהטיול.

הפקות" וכמובן אשמח להמשיך ולקבל ממך עדכונים על הפעילות של "רוח 
 להצטרף לפעילויות המעניינות שבתכנית.

  

ח על הפעילות המבורכת שלך, ואיחולי המשך הצלחה בכל אשר תארגני ושר כיי
 ותפיקי.

  

להכיר אותך וכמובן את יתר חברי  אני מאושרת על ההזדמנות שנפלה בחלקי 
ק כבר נאמרו כל הסופרלטיבים ומה שנותר לי זה ר יוסי פזהקבוצה ועל 

 להצטרף לכל אשר נאמר עליו.

 דהן  חנה

---------------------------------------------------------------------------- 

 תודה על טיול נפלא מלא צבעים וריחות של פריחת אביב בהרי יוון, 

,ינת יתודה על מדריך נהדר וקבוצת מטיילים סקרנית ומתענ  

,היה שבוע נפלא  

 תחיה זהבי

-------------------------------------------------------------------------- 

!לעשות כמו שרק את יכולה תודה ענקית על הטיול ביוון,  

 חנה אשבול
--------------------------------------------------------------------------- 

  ה היקרה, 'לחנהל
 לשמחתי הצטרפתי שוב לטיול מאורגן בהפקתך, הפעם ליוון. 

הרבה מהטיול, שהיה רובו ככולו כיף גדול.  את הנאתי  אני מבקשת להביע כאן 
מומחה בתחומו בנושא יוון, העביר לנו את אהבתו לחצי  יוסי פז 'המדריך דר

וגם  אוריו הססגוניים של סיפורי המיתולוגיה,יסיפוריו המופלאים , ת םהאי ע
 נגינתו הרגישה והיפה , כרקע לנופים קסומים ששהינו בהם. 

בנועם ותמיד עם חיוך מלבב, היה מרגיע ומעניק הרגשת  ,ווי שלך בטיוליהל
ביטחון. גם הבילויים בערבים בטברנות , עם השירה והריקודים בחברת 

  הקבוצה הנהדרת , היוו ערך מוסף לשבוע המקסים הזה.
  מארגנת. -להשתתף בטיולים שרוח הפקות בניהולך  ומקווה מאד נהניתי, 

 מלכה ציטרין
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 



 חנה יקרה,
 !היה טיול סבבה

 .ענית על כל הציפיות שלנו
 .תודה על הסיכומים שלך ושל יוסי

 ,תודה חנה ולהתראות באירועים וטיולים
 כרמלה ויוסי חן

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 לחנה,

 ת. נהיה לנו טיול מעניין מאד, עמוס חוויות ומוצלח מאד. הדרכה מצויי
 חנה ויוסי. -היה מאורגן באופן מצוין, על תקלות התגברתם יפה מאד

 תרם רבות לתובנות הבוטניות והזואולוגיות. חזי

 בקיצור, עשה לי חשק לעוד.

 סיכום הטיול עבורנו ועל תוספת הגלויות היפות.  לתודה רבה ליוסי ע
 אכן אנו חבורה חדורת מוטיבציה.

 כל הכבוד ואשמח לקבל פרטים על הטיולים הבאים.

המשיכי להיות פעילה ואנרגטית ויוזמת דברים טובים ואיכותיים  ,חנה יקרה
 ,לקהל הצמא

 !רק בריאות ושמחת חיים

 ,כל טוב ונתראה בקרוב

 מייסון יעל
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ,יקירתי
 טוב ועוד טוב ועוד טוב והרבה מאד מזה. מאחלת לך המון המון המון

 כמו כן מצטרפת לתחושתך הנפלאה העוטפת אותך מאז יציאתנו ליוון.
 הילה של אנרגיות טובות סובבת גם אותי.

 אין ספק שכל זאת הודות לצוות הנהדר שליווה את טיולנו.
  !אתם בהחלט צוות ראוי לשבח - תודה גדולה לך וליוסי מדריכנו

 ,רוע המשותף לשניכםימקווים להצטרף לכל אאנחנו 

   !אח ! איזה טיול ארגנת לי חיבוקים ונשיקות לאחותי המאומצת.

  ,מחבקת אותך באהבה גדולה
   ,שלך תמיד

 דנה

------------------------------------------------------------------------------------ 

 חנהל'ה,
,על הטיול הנפלא שזכינו בורוצים לחבקך שוב ולהודות   

 

  ,מתגעגעים ואוהבים                                                    
גולדקורן בתיה וצביקה  

-------------------------------------------------------------------------------------  
  !זכית וזיכית בגדול - על הטיול תודה  שפע של  לחנה, 

 דרור כרם
-----------------------------------------------------------------------------------  

 



 סיכום טיול ליוון ע"י כרמלה מולכו
ציפיתי שמטאורה תהיה שיא הטיול, אבל לשמחתי חוויתי כל יום שיאים חדשים 

 שעדיין הם מול עיני.
אינני יכולה להחליט מה הרשים יותר, ההרים שראשם מכוסה עננים, הצמחיה 
הנהדרת שמשתנה ממקום למקום, הכפרים שנראים כאילו צמחו מתוך ההר, 

 העתיקות, המפלים השוצפים , האגמים או האוכלוסיה המיוחדת של יוון.
ת המראות משולבים בזכרוני בחדות עם הנגינה של יוסי שנבחרה בצורה גאוני

 והתאימה למקום ולאווירה.
 היו לי לא מעט רגעים שעיני דמעו...

הידע הבלתי נדלה של יוסי בכל תחום והיכולת להעביר את הידע בצורה 
 מעניינת ומסקרנת, הפכו את הטיול , בשבילי, לחוויה מהנה ומלמדת.
 אני מודה לו על זה וגם על ההתנהלות האנושית והמתחשבת בכולם,

ו שנית בעתיד.מקווה לטייל אית  
-------------------------------------------------------------------------------------  

 יוסי , יוסי , יוסי ,הכנס את כולנו לרשימת המתנה.
 הווה אומר :והיה והתבטל לך טיול- שבץ את כולנו מיד. 

הרי  אחרי חוויה שכזו  ברור לכולם שהיעד הוא לא העיקר  וכולנו רגילים להיות 
 ברשימות המתנה , מי לבדיקה , מי להצגה , מי לקונצרט .....

 אפרופו קונצרט:הבטחנו.לא ?
 דנה גזית

-------------------------------------------------------------------------------------  
 לחנה הייזלר היקרה,                         

:מה לא נאמר לאחר שהכל נגמר ובכל זאת אוסיף ואומר  
אני מלאת התפעלות מיכולת הארגון שלך, מהירידה לפרטים ושמירה על 

מהיכולת שלך לקבץ סביבך אנשים , מסגרת מדוייקת
מגוונים. ובעלי ידע בתחומים קרנים,מעניינים,מתעניינים סכותיים,אי  

 כל אלו מהווים את הליבה שסביבה יכול המדריך לפעול כראוי . 
ומוכשר,הצליח למצות בטיול את מירב  מדריך כמו דר' יוסי פז :איכותי 

.האפשרויות שתוכננו, אלו שניקרו בדרכו ואלו שאיפשרת לו לצ'פר אותנו  
 יוונית, מיסטיקה מיתולוגיה יוונית,ארכיאולוגיה,מוסיקה קלאסית,מוסיקה

  ת,נגינה בחליל צד במרומי ההרים בנוף עוצר נשימה, אמנו
  -תרמה לאווירה מיסטית, הרבה בדיחות, צחוק ואוכל טוב נגינה של יוסי ה

??? ימים 7מה עוד אפשר לצפות מטיול קצר של    
 

!לטיול ארוך יותר -שאפשר ואפשר ,יש למה לצפות  מסתבר  ...... 
 

,להתראות בטיולים הבאים ,מוצלחים ומהנים  
 

 שרה שגב
----------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 



 לחנה,
 בלילה גשום וקר טסנו ליוון עם מדריך ומלווה.

!רוח הפקות -מלווה שהיא "מוסד"  
 שמה חנה ולגביה אין לנו שום ספקות.

המלונות ומדריך המתאים יר, ויודעים שהכל מוכן בקפידה: המסלול, מזג האו
 לרמת הקבוצה.

 ךהטיול היה מדהים כפי שציפיתי ובימים הלא קלים, החיוך הרוגע והשלווה של
 נתנו כוחות ורצון להשלים את המשימה.

ובינינו, גם הממתקים והתופינים שחולקו בחינניות של דיילת עזרו לנו לדלג מעל 
 מאות מדרגות כמו איילים...

עבודתך ומצליחה בעשייה, לכן את אוספת סביבך אנשים חנה, את אוהבת את 
שאיכות זה משהו שהם מעריכים. קהל שנאמן לך במשך שנים בזכות המאמץ 

 והדמיון שבכל פעילות מושקעים.
 אני מאחלת לך ולנו שנים פוריות ומוצלחות בבריאות ובשמחות!

 כרמלה מולכו
-----------------------------------------------------------------------------------------  

 


