
 2015מכתבי משוב טיול לפולין 

 

 ,לחנה
 מקווה שחזרת לכוחותיך לאחר שנת הלילה.

 עדיין איני מעכלת את אשר ראיתי ושמעתי.....
 ברצוני להודות על טיול שנגע בלב ובנשמה.

 טיול שלכל יהודי )ולא רק( אני ממליצה.
 טיול שנבחר בידע ובקפידה

 ומדריך שממש אוהב את העבודה.
 פינוקים קטנים וגדולים,ודה על ת

 שלגמרי לא מאליו מובנים.
 ותודה על קבוצה טובה

 שסיפרו ושתפו ועל כן קל היה איתם לעבור החוויה.
 מזל טוב והרבה נחת! -ולך שוב

 ,שנדע רק שמחות והנאות
 לאה מאירי

--------------------------------------------------------------------------------------- 
,שלום חנה היקרה  

ן והמרגש לפולין. יטיול המעני-תודה רבה על המסע  
.תה נסיעה לפולניה של פעם בראי של היוםיהי עבורי זו  

 מזל טוב להולדת הנכדה ובהצלחה בטיולים המתוכננים!
גרונדלינגרדיאנה   

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

,הי חנה  

,תודה על טיול נפלא ונהדר  
.מאורגן היטב וביד רחבה  

 העבירי, בבקשה, תודה לזאב
,על הדרכה מחכימה ומרחיבת אופקים  

,שהפגישה אותי עם פולין של עבר והווה  
להבין שורשי, ולגלות עד כמה עזרה לי  

 השפיעה תרבותה של מדינה זו על ישראל
.הצעירה  

!ותודה לשניכם על אווירה טובה ונעימה  
מלכה ואלכס חגיןבברכה   

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

 חנהל'ה
 בפולין]סיור[  תודה על ארגון הטיול

 האנשים ואלש-ארגון ולחברי הקבוצה ל ,תודה להדרכה
 המטיילים דרכך .

 שמיר איקה



 חנה יקרה,

חזרתי הביתה למשפחה , השמחה הייתה גדולה אבל פולין ממשיכה לזמזם לי 

 באוזן ובעיניים.

פגשתי מדינה שלא דומה לסיפורים שעליהם גדלתי והלם הפגישה היה גדול. 

הירוק, הירוק הזה, שאינו מותיר מקום לצבעים אחרים, שממלא את העין והלב 

 בקנאה ושגורם לי לשאול: למה, למה אלוהים נתן להם ארץ כל כך יפה?? 

 מגיע להם?? 

כמו בחיים, אין דבר שהוא לטיול מאורגן יש את היתרונות והחסרונות שלו, אבל 

 מושלם.

יחד עם זאת אני רוצה לציין את שביעות רצוני המלאה מהארגון, מהתכנים , 

 מהרכב הקבוצה ובעיקר מזאב וממך.

 אתם מקצוענים מעולים, כל אחד בתחומו, וזה לא מובן מאליו.

האווירה הנעימה שהשריתם, המידע הרב שסיפקתם והשמירה הקפדנית על 

 , כל אלה גרמו לי לסיפוק ועונג רב.מסגרת הטיול

 הכרתי אנשים טובים ואני מקווה שאשמור על קשר עם חלק ממשתתפי הטיול.

 ,תודה מקרב לב

 יגאל ירושלמי

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

 2015סיום טיול לפולין יוני 

 

לין כתיירים רגילים, לא באנו לראות את פולין, באנו לראות את לא הגענו לפו

 פולניה!

נסיעה לפולניה כרוכה ברגשות מעורבים, בחיפוש שורשים שאבדו, בחשש 

לדרוך על אדמה רווית דם ואנטישמיות. אך אפשר גם לחפש את האור, את 

הטובים, את הארץ שהשתחררה מהקומוניזם, מתפתחת, פורחת ואולי גם 

 מעט אחריות על העבר. לוקחת

לרבים מאיתנו הייתה הפתעה, ארץ יפהפיה ירוקה ומטופחת, ערים תוססות, 

 כפרים ציוריים אנשים נעימים ואוכל טעים.



גם היהודים  –ביקרנו בפולין היהודית, פולין שהשפיעה על היהודים אך לא מעט 

 השפיעו עליה. פולין שבה היהדות נוכחת גם היום.

סבלנות אין קץ ואפילו בהתלהבות הובלת אותנו בעקבות זאב, בידע רב, ב

 אבותינו. שאפת למצות כל רגע ולהרחיב בהסברים ככל האפשר.

 אנחנו מודים לך איש יקר וטוב!

תודה לחנה על הארגון והאכפתיות ותודה לחברים המשתתפים שתרמו 

 מנסיונם ומאישיותם.

 

 לאה הלוי

 מבשרת ציון

 

 כה המקומיתוכמה מילים לכריסטינה מדרי

Cristina, you are amazing! You shared your wide knowledge and love to 

Poland with us. You are a pleasant person and we enjoyed very much 

being with you. 

Thank you      (jin ku-ye) 

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

-- 

 

  


