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לכבוד
חב' הטיולים "אדמה"
לידי מר ניסו קדם

ניסו שלום,
חזרנו זה עתה מטיול ארוך במרוקו הרחוקה  ,בקבוצה שאורגנה ע''י ינקעל'ה  ,בהדרכתו של מר גילי
חסקין
תחילה אבקש לשבח את חב' "אדמה” שבזכות הנסיון והמקצועיות של  ,שהופגנו לאורך כל הדרך במהלך
הטיול ,לא נגרמה שום תקלה וכל עיכוב.
המלונות היו ברמה גבוהה ,וכך הייתה גם הרמה של האוכל ויתר התנאים  ,לרבות סידורי הנסיעה ,
הנסיעות הארוכות עצמן  ,הורדת המזוודות  ,וככלל -כל העניינים האדמינסטרטיביים הנהוגים בטיולים
ארוכים  ,ואשר פעלו ללא דופי .
כמי שהשתתף במספר רב של טיולים מאורגנים  ,ברגע שצצים קשיים תפעוליים שכאלה ,בעיקר בארצות
רחוקות  ,רמת ההנאה מהטיול נפגמת ,ולשמחתינו – כאן הכל פעל ללא כל קושי ,ועל כך מגיעכם יישר כח.
לסיום אבקש לשבח את ההדרכה המקיפה ,המלומדת והאנושית של המדריך גילי חסקין  .הוא ליווה
אותנו במשך כל היום ,פשוטו כמשמעו ,כשהוא קשוב לכל הצרכים שלנו .
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אציין כי במהלך כל הטיול  ,לרבות במהלך הנסיעות הארוכות שהיו  ,קיבלנו ממנו הסבר מפורט  ,מורחב
וברור על כל אתר  ,מיבנה ,מקום או אטרקצייה שראינו בטיול.
ההסבר היה מקיף ונרחב  ,הוא היה מלווה כל העת בניתוח היסטורי של הענין  ,לרבות עד ימינו אנו.
ההסברים לוו גם בהבאת אסמכתאות ממקורות מקצועיים ואף ספרותיים רבים .המדריך פשוט שולט
בחומרים רבים  ,והינו בעל ידע רב – וניכר בו שהוא רואה בתפקידו זה כמדריך ,מעין תחביב ולא עבודה.
ראוי לציין  ,שבביקור בארץ כמו מרוקו  ,אשר יש לה קשר ואף שייכות למדינת ישראל ,הודגש גם הפן
היהודי של הביקור  ,הפן הישראלי של הביקור וכן לווה ההסבר המפורט של גילי  ,גם בדיון על העניינים
הפוליטיים הקיימים היום גם במרוקו ,כך שבהחלט – חוויית הטיול הזה הייתה מרשימה  ,מקיפה ומהנה.
ואחרון נותר לדון בעניינים הפשוטים של הארוחות השונות שנהנינו לסעוד בהן (ומגיע גם כאן שאפו לחב'
"אדמה" על הפירגון והנדיבות בענין זה  ,ולמותר לציין שלמדריך שלנו היה ידע נרחב (כמו בכל תחום)...
גם בתחום הקולינרי  ,סוגי המאכלים המומלצים ואופן הכנתם.
זהו כאמור הטיול השני שלנו בחב' "אדמה" ובהחלט אמליץ עליכם ועל המדריך גילי חסקין
בכב' רב
דוד בסון
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