
 .ערב טוב המהנה ,חברות וחברים יקרים
 

שנותן לנו הזדמנות נאותה להיפגש יחד , אני שמח מאוד על המפגש הזה 
  .ימים מאז חזרנו מהטיול ממרוקו 84לאחר 

  063טיול שאפשר לנו לשהות בצוותא  זה היה כפי שכל אחד מאיתנו זוכר
 . ללא הפסקה -שעות מהנות 

 .עדיין כל אחד מאיתנוהטעם הטוב והטעם של עוד מלווה 
, הטעמים, הריחות, המראות, החוויות, הילדות המרגשים שצפו ועלו תזיכרונו

המפגשים עם ראשי הקהילה היהודית ואנשי ממסד  ,הנופים, המסלולים
, ךיתנו נטל  עימו הם עדות נחרצת לכוהרשמים שכל אחד מא , במרוקו

  .שהטיול הצליח מעל ומעבר למצופה
פרי עמל  ההיית, העל כל המשתמע ממנ, נשכח זה-בלתי ההצלחה של טיול

שנטל על עצמו את , חברנו  היקר שלמה אביטן, עדה המארגנתור ה"של יו
, בכל עיר, ידו ניכרה בכל שעל ושעל. המשימה ומילא אותה בהצלחה מרשימה

 . כפר או אתר בהם ביקרנו
, על הזמן נולשלמה יקיר מקרב לבמנצל הזדמנות נוספת זו כדי להודות אני 

 . וכושר הארגון שגילה לאורך כל הטיול  הרבה הסבלנות, ההשקעה
 סוגיהעל כל  נוגברהת שיתוף הפעולה המרשים של החברים ובזכות  בזכותו

 . תוך פרגון הדדי ותמיד ברוח טובה וחברית שהתעוררה
, כל זה התאפשר גם הודות למשמעת ולאחריות שגילו כל חברה וחבר בטיול
ובכלל זה השמחה והמצב רוח שכל  אחד בנפרד הביא עימו ושל כולם יחד 

 . לאורך כל הטיול 
 .קריאות השמחה ושטף הבדיחות עדיין מהדהדות בראשי ,הריקודים, השירה

בגיבוש חברתי ראוי רבות סייעה  אף ,זו  מרגשת חוויהאני מציין בסיפוק ש
 . על כל מרכיביה כולה לציון של הקבוצה

, י להודות באופן מיוחד למדריך שלנו דוד אדרי על הסבריו המשכיליםברצונ
 .נופך תרבותי וחברתי לטיול כולו ללא ספק  אלה הוסיפו, אורך הרוח וסבלנותו

יבורכו גם חברנו יעקב אגוזי על העמל שהשקיע בתיעוד ובסקירה הכלולה 
הפקת  חברנו דניאל  עמר שריכז אתל, שנחלק לכל זוג בסוף הערב, בחוברת

חברנו דוד זהר שנתן ביטוי בתקשורת לטיול ל, הסרט בו נצפה במהלך הערב
חגיגי  ערב ארגוןעל , גזבר הפדרציה, חברנו דוד אלון לו שהתלוו אליו  ולחוויות

 .זה
אישית וקולקטיבית לכל אלה שעסקו במלאכה של ארגון  ,מיוחדת ,תודה חמה

ציין בסיפוק מ ואני וחברית הטיול ולכל חברה וחבר במשלחת שגילו רוח טובה
בדרכו שלו להצלחת  מהחברים שעשה זאת את תרומתו של כל אחדרב 

  .הטיול
                                          

                                                               


