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  והתייחסותרשמים  –לאילת " צוות"טיול : הנדון
  

 .שלום חברים ובוקר טוב לכם
  

 !ו כחוויה בלתי נשכחת מכל הבחינות סוף השבוע האחרון ייזכר לרבים מאיתנ
את קורות יום " לשכוח"קמנו כל בוקר וכבר הספקנו , מרוב אירועים יפים ודברים חדשים להם נחשפנו

שלא לדבר על החוויה בבסיס שזפון , "כרמי הר הנגב"או את " ניחוח הטבע"מי כבר זוכר את ... האתמול
 .ס למקצועות השריון"המהווה את ביה

 
  :כך למשל. משלו Punch Line -ימי הטיול היה מאופיין בכל יום מ

  ...ות בגילאים הצעירים מילדנו/מראה טנק המרכבה והסימולטורים המתופעלים על ידי חיילים, יום חמישי
הטיול הרגלי בקניון האדום המלווה בירידה בסולמות חבלים וידיות אחיזה לעומקו של , יום שישי

  ...הקניון
  ...אוכל ושוב אוכל, אוכל "... כל החברים מתבקשים לחדר האוכל"קריאות , יום שבת

  
  . י שני מדריכים מעולים שהיו מלאים בידע כרימון"כמובן שהעשרנו עצמנו ע

הפגין לא רק ידע רב אלא גם אחריות ודאגה לכל משתתף , שהיה המדריך המלווה בקבוצה שלי, יהודה
  . מקומו עד שאחרון היורדים ירד בשלוםלא מש מ. ומשתתפת שהתקשו לרדת לעומק הקניון

  
היה ניכר לאורך הימים והחל כבר מהעלייה , ארגון הטיול מצידכם והדאגה לנוחיות והנאת הפרט

איש ואשה לחלקם לשני אוטובוסים שהמתינו ולצאת  100 - לקחת כ. לאוטובוסים ביום חמישי בבוקר
ההסעה הביתה , הטיסות  . שאינו מובן מאליו ולא מתקיים בהרבה קבוצותהוא דבר  -בזמן וללא איחור 

כל  -ת יגיע הכי קרוב לביתו ואפילו במחיר ויכוח מוצדק שהיה עם הנהג הסרבן /והדאגה שכל משתתף
  .דואגות ומסורות, אלה הוכיחו מעל כל צל של ספק ששרביט הניהול של הסניף נמצא בידיים נאמנות

  
כדי שאתם ואנחנו ...) מצרך חשוב בגילנו(קודם כל בריאות , ולכם באופן אישי כמובןאני מאחל לכולנו 

שנמשיך לערוך , "...) הגזמת"מקווה שמישהו לא יגיד (נמשיך להינות מפרי עמלכם עוד שנים רבות 
  .שנתיים האחרונות/הרצאות ואירועים יפים כפי שהיו בסניפנו בשנה, בעזרתכם עוד טיולים

תודה ענקית על ההכלה וההסכמה מצידן לאפשר לכם להשקיע כל כך הרבה  - לבנות זוגכן ומילה אחרונה 
  .כדי שיתאפשר לכם לעשות את מה שאתם אוהבים!) גם זה לא נסתר מהעין , כן(מאמצים ועלויות , זמן

  
  

  !מסיים בהצדעה וברכת יישר כוח 
  

עלה לי גם רעיון להעלותם כמצגת . דוד את תמונות הטיול אעתיק על זכרון נייד ואמסור לך גידי או, אגב
  .יכול להיות נחמד אם ירוכזו תמונות ויוקרנו כמצגת מתחלפת. באירוע סיום השנה בחנוכה

  
  
  

  ,בברכה
  יוסי שגיב


