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  ,מכובדי
   טיול צוות לרומניה: הנדון      

אך הצטרפתי לפעילויות אך הצטרפתי לפעילויות אך הצטרפתי לפעילויות אך הצטרפתי לפעילויות , , , , שניםשניםשניםשנים    19----אני נמנה על אנשי צוות מזה כאני נמנה על אנשי צוות מזה כאני נמנה על אנשי צוות מזה כאני נמנה על אנשי צוות מזה כ
יף רק לאחרונה ונפלה בחלקי הזכות להצטרף לטיול לרומניה יף רק לאחרונה ונפלה בחלקי הזכות להצטרף לטיול לרומניה יף רק לאחרונה ונפלה בחלקי הזכות להצטרף לטיול לרומניה יף רק לאחרונה ונפלה בחלקי הזכות להצטרף לטיול לרומניה ננננהסהסהסהס

        ....מטעם סניף ראשון לציוןמטעם סניף ראשון לציוןמטעם סניף ראשון לציוןמטעם סניף ראשון לציון
בטיול זה בטיול זה בטיול זה בטיול זה מצאתי לנכון לפנות אליך בשמי ובשם החברים שנטלו חלק מצאתי לנכון לפנות אליך בשמי ובשם החברים שנטלו חלק מצאתי לנכון לפנות אליך בשמי ובשם החברים שנטלו חלק מצאתי לנכון לפנות אליך בשמי ובשם החברים שנטלו חלק 

        ....ולהעביר לך את תודתנוולהעביר לך את תודתנוולהעביר לך את תודתנוולהעביר לך את תודתנו
יף יף יף יף ננננרוצים להודות לך ולעוסקים בפעילות הברוכה בסרוצים להודות לך ולעוסקים בפעילות הברוכה בסרוצים להודות לך ולעוסקים בפעילות הברוכה בסרוצים להודות לך ולעוסקים בפעילות הברוכה בס    ראשית אנוראשית אנוראשית אנוראשית אנו

מטעמך ועובדים ללא לאות לרווחת החברים ודאגה לכל הפרטים החל מטעמך ועובדים ללא לאות לרווחת החברים ודאגה לכל הפרטים החל מטעמך ועובדים ללא לאות לרווחת החברים ודאגה לכל הפרטים החל מטעמך ועובדים ללא לאות לרווחת החברים ודאגה לכל הפרטים החל 
הוספת אקסטרות וכלה באיסוף החברים מביתם ביום הוספת אקסטרות וכלה באיסוף החברים מביתם ביום הוספת אקסטרות וכלה באיסוף החברים מביתם ביום הוספת אקסטרות וכלה באיסוף החברים מביתם ביום , , , , מתכנון הטיולמתכנון הטיולמתכנון הטיולמתכנון הטיול

        . . . . שובם ארצה וכל זאת במחיר מופחתשובם ארצה וכל זאת במחיר מופחתשובם ארצה וכל זאת במחיר מופחתשובם ארצה וכל זאת במחיר מופחתבבבבהטיסה והחזרתם הטיסה והחזרתם הטיסה והחזרתם הטיסה והחזרתם 
    ....והתאים ככפפה לידוהתאים ככפפה לידוהתאים ככפפה לידוהתאים ככפפה ליד    משכמו ומעלהמשכמו ומעלהמשכמו ומעלהמשכמו ומעלההמדריך שצוות לקבוצה היה המדריך שצוות לקבוצה היה המדריך שצוות לקבוצה היה המדריך שצוות לקבוצה היה בנוסף בנוסף בנוסף בנוסף 

מדריך עם ניסיון רב שנים וידע רב אשר תרם רבות להפיכת הטיול מדריך עם ניסיון רב שנים וידע רב אשר תרם רבות להפיכת הטיול מדריך עם ניסיון רב שנים וידע רב אשר תרם רבות להפיכת הטיול מדריך עם ניסיון רב שנים וידע רב אשר תרם רבות להפיכת הטיול 
        ....לחוויה של הנאה צרופה שלא תשכח במהרהלחוויה של הנאה צרופה שלא תשכח במהרהלחוויה של הנאה צרופה שלא תשכח במהרהלחוויה של הנאה צרופה שלא תשכח במהרה

        אסור לשכוח שהטיול המופלא הזה לא היה יוצא אל הפועל אסור לשכוח שהטיול המופלא הזה לא היה יוצא אל הפועל אסור לשכוח שהטיול המופלא הזה לא היה יוצא אל הפועל אסור לשכוח שהטיול המופלא הזה לא היה יוצא אל הפועל 
        ללא הרוח החיה שבקבוצה שדוחפים ופועלים ללא לאות ללא הרוח החיה שבקבוצה שדוחפים ופועלים ללא לאות ללא הרוח החיה שבקבוצה שדוחפים ופועלים ללא לאות ללא הרוח החיה שבקבוצה שדוחפים ופועלים ללא לאות 

        לארגון והוצאת הדברים אל הפועל הברכות והתודות מגיעות לארגון והוצאת הדברים אל הפועל הברכות והתודות מגיעות לארגון והוצאת הדברים אל הפועל הברכות והתודות מגיעות לארגון והוצאת הדברים אל הפועל הברכות והתודות מגיעות 
        !!!!!!!!ישר כוחישר כוחישר כוחישר כוחייייתודה לכם על הכול ותודה לכם על הכול ותודה לכם על הכול ותודה לכם על הכול ו––––לעופרה ויעקב לעופרה ויעקב לעופרה ויעקב לעופרה ויעקב 

        פי שאתם שמחים פי שאתם שמחים פי שאתם שמחים פי שאתם שמחים ככככולחברי הקבוצה המשיכו להיות ולחברי הקבוצה המשיכו להיות ולחברי הקבוצה המשיכו להיות ולחברי הקבוצה המשיכו להיות 
        דואגים וגורמים להרגיש כמשפחה דואגים וגורמים להרגיש כמשפחה דואגים וגורמים להרגיש כמשפחה דואגים וגורמים להרגיש כמשפחה , , , , תומכיםתומכיםתומכיםתומכים

האחווה והסולידריות של נציגי הסניף וחברי הקבוצה האחווה והסולידריות של נציגי הסניף וחברי הקבוצה האחווה והסולידריות של נציגי הסניף וחברי הקבוצה האחווה והסולידריות של נציגי הסניף וחברי הקבוצה     ,,,,היחס החם והאישיהיחס החם והאישיהיחס החם והאישיהיחס החם והאישי
        ....ראויים להערצהראויים להערצהראויים להערצהראויים להערצה

        ....................שר כוח ולהתראות בטיול הבאשר כוח ולהתראות בטיול הבאשר כוח ולהתראות בטיול הבאשר כוח ולהתראות בטיול הבאיייייייי
ר הסניף הגדול בארץ שבורכת באנשים כאלה אשר רואים ר הסניף הגדול בארץ שבורכת באנשים כאלה אשר רואים ר הסניף הגדול בארץ שבורכת באנשים כאלה אשר רואים ר הסניף הגדול בארץ שבורכת באנשים כאלה אשר רואים """"אשריך כיואשריך כיואשריך כיואשריך כיו

        ....כל הזמן את רווחת החברים לנגד עיניהםכל הזמן את רווחת החברים לנגד עיניהםכל הזמן את רווחת החברים לנגד עיניהםכל הזמן את רווחת החברים לנגד עיניהם
        ....תחזקנה ידיכם והמשיכו לעסוק בפעילות ברוכה זותחזקנה ידיכם והמשיכו לעסוק בפעילות ברוכה זותחזקנה ידיכם והמשיכו לעסוק בפעילות ברוכה זותחזקנה ידיכם והמשיכו לעסוק בפעילות ברוכה זו

        
        ,,,,בהרבה כבוד והערכהבהרבה כבוד והערכהבהרבה כבוד והערכהבהרבה כבוד והערכה                                        
  ההההקבוצקבוצקבוצקבוצההההחברי חברי חברי חברי                                         

 


