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 א.נ, 

 

          

 . 2013מרס  30עד  2013מרס  22טיול להודו מתאריך הנדון:                        

 

 

 ול בהודו שבוצע על ידי חברתכם והודרך על ידי הגב' עליזה ברזני. ביום ראשון האחרון חזרנו מטי

 

בזכות    מרביתה  בזכות  המדריכה עליזה וגםשעברנו בטיול זה המרתקת  את החוויה   כםתים  לחלוק אבקש נו מא

 הקבוצה שהייתה טובה מאד. 

 

ר העובדה שאנו לא מורגלים  וכן לאו  בחששות רבים החלטנו להצטרף לטיול זאת לאור גילו ומצב בריאותו של אלכס

החששות גברו כשהתברר שלא יתקיים מפגש קבוצתי  ואולם , מרגע   בטיולים קבוצתיים אלא נוהגים לנסוע ביחידות. 

בסבלנות , סיפקה אינפורמציה,   שהתאפשר לנו לשוחח עם עליזה ברזני נחה דעתנו. עליזה  הקשיבה רוב קשב, ענתה

 להודו.   וכי נצליח לחזור בשלום  וגם ליהנות  מהמסע  ו בידיים טובות נתנה עצות ונתנה לנו תחושה שאנחנ

 

ואכן לא טעינו, עליזה ברזני נתגלתה כמנהיגה המובילה את קבוצתה  במקצועיות רבה על פני מהמורות רבות כמו  

ר בחדרים  מעברים בין שדה תעופה בינלאומי ומקומי, תורים ארוכים ומתישים , חלוקת חדרים , התמודדות עם מחסו

   . שיתוף פעולה ו במלון שנקבע מראש הכול הוחלק , וסודר תוך שמירה על רוח הקבוצה 

בקצרה, יכולת הארגון שלה, האופן שבו נוהלה הקבוצה, כאשר  בצד האכפתיות לכלל הקבוצה לא הוזנחה דאגה בלתי  

 ליחיד , היו מרשימים ביותר. , פוסקת והתייחסות לפרט 

 

ה נ גם מתוך שי ולהרצות    היום אנחנו יכולים לזמר .ניינת אך בה בשעה לא באופן מלאה ומיגע ידע רב הועבר בצורה מע

יתיר על כך    ם !על הקסטות בהודו או על מנהגי ומצוות הסיקים שלא לדבר על ההינדואיזם שאינו רק דת אלא אורח חיי

דברים שאינם כתובים  בקיצור  התרמילאים הישראליים , אורחות סיפורים על הודו מנהגיה ,  שמענו מעליזה ברזני 

   ואפשר לשמוע רק ממדריך המכיר את המקום לפני ולפנים.  בספרים 

שנינו מרצים שנים רבות בתחומי היסטוריה , חינוך וכלכלה השכלתנו וניסיוננו המקצועי מאפשרים לנו להבין מה גודל  

 העברת המידע על הודו. ההצלחה של עליזה ברזני ב מה רבה   הקושי ולפיכך 

 מאז חזרנו אנחנו לא מפסיקים לספר בנפלאות הודו ונפלאות עליזה ברזני שאפשרה לנו לא רק לחזור הביתה בשלום ,  

 וזה לא פשוט ומובן מאליו ,אלא גם להיחשף לנפלאות הודו )איך קראתם לטיול ? פלאי הודו?(. 

 להצטרף למסלול כה קצר אך כה ממצה כפי שאתם מציעים  אנחנו בהחלט ממליצים לחברים שעדיין לא בקרו בהודו  

 וזאת כשעליזה ברזני מובילה את הטיול. 

                            

 ברזני  ועל כך אנחנו מבקשים להודות לה ולכם .   הודו הייתה בעבורנו  חוויה מפעימה  בזכות עליזה  

                                                                                                      

 בהערכה ובהוקרה רבה                                                                                               

 

 יה פוגל מנחת צוותי הוראה  בת                                                                                             

                                                                                        

 כלכלהאלכסנדר פוגל  מרצה ל                                                                                             

 

 העתק: הגב' עליזה ברזני. 

            


