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 ,שלום חברים
 

 .לא יצא לי למלא בסיור את טופס המשוב ולפיכך מצאתי לנכון להעבירו אליכם כעת
 

וכמובן מאין נובעות  הסיור בעיר דוד היה סיור מאלף ומועיל להכרת ההיסטוריה של עמנו בארץ , לטעמי
  : זכויותינו בארץ הזו עליה נאבקים שני עמים
 .לשכתב אותה מחדש לטובתוהאחד שעשה את ההיסטוריה והשני שמנסה 

  .אותנו לאווירה" הכניס"הסיור היה מודרך כשתחילתו המיצג בתלת מימד ש
גילתה ידע רחב , יפעת כמדומני שמה, המדריכה. אני הצטרפתי לקבוצה שבחרה לכתת רגליה במי המעיין

  אפילו כשהיינו רובנו . אותו פרסה לפנינו במהלך הסיור
לא מובן ... היא עוד טרחה לעלות ולקרוא לחברים לשמוע את הסיכום, למעלה והמתנו להסעה לעיר דוד

  !מאליו 
  

לא , בשורה התחתונה, כוכבים אבל יחד עם זאת 5לא הייתי מדרג אותה כארוחה במלון , לגבי הארוחה
  ...ראיתי מישהו שיצא רעב או שהאוכל לא הספיק לו

אז אם יש מישהו ... ואפילו קערת פסטה שתייה חמה וקרה, עוגות, ה'היו ונשארו על השולחן בייגל
   .לדעתי הביקורת אינה במקומה, שימתח ביקורת על כך

כשנוכחתם שמשהו , צפיתי מהצד על פעילותכם בדרבון האחראים במקום לתקן ולשפר את צורת ההגשה
  שמעתי את שיחות הטלפון שבוצעו עם . אינו דופק כשורה

הם לא כאלה קריטיים אבל דורשים את . חים יופקו לעתידואני מאמין שהלק, החברה האחראית לאירוח
  .Fine Tuning -ה
  

, קבר זכריה, ההליכה בסיום ארוחת הצהריים במעלה ההר ולאורך הכביש הנמתח למול יד אבשלום
גם היא הניבה מראה , כנסיית גת שמנים וההמתנה למעלה עד שהמהומות ישככו ונוכל להגיע לאוטובוס

  . כיצד נראים החיים מהלך שעת נסיעה מביתנו, ו אצל כולנוא/אצל חלק מאיתנו ו
, רימוני הלם(חרף רעשי הפיצוצים ... הם נשמעים אחרת. לא נראים כאן, כנראה שדברים שקורים שם

כי המשטרה הכניסה , בחדשות השעה שלוש נאמר כי התפילות בהר הבית עברו בשקט, )'זיקוקים וכד
  . ומעלה 50למתחם רק גברים מגיל 

זכינו לראות מקרוב את פריסת השוטרים ואת עבודתם המאומצת : פשוט? שלנו מכך" רווח"תשאלו מה ה
  ... כאן לא רואים דברים כאלה. לשמור על שלום הציבור משני הצדדים

  .גם להם מגיעה אמירת התודה
  

הייתי חלק  זכיתי לקבל מידע ולראותו כעובדה בשטח ומעל לכל, חזרתי עם חוויות אותן אזכור, אישית
  מעשה קטן אך חשוב . מהפגנת הנוכחות שלנו בירושלים בירתנו

על הארגון של יום סיור קצר אך , שמואל גדעון ודוד , אני רוצה לאמר תודה אישית לכם  .מאין כמותו
  .עשיר במידע

  .הם לא צריכים להרפות ידיכם -... אם נשמעו או יישמעו קיטורים על
ל "אין בידי את כתובת הדוא. שטורח להדפיס ולחלק את המידעון, אריק, יתודה מיוחדת מגיעה גם לשכנ

  .שלו
  

  .שלחתי אליכם גדעון ודוד בווטסאפ, את שתפסה עין המצלמה אצלי, אגב
  .שנתראה בטיולים הבאים ונהיה בריאים ושמחים בחלקנו

   
--  

  ,בברכה
  יוסי שגיב

 


