
 עירית  היקרה,

 פרוסה  לפניך:   מברכת  המ"

 את מהממת

 ת, מובילה בחן  ומגלה סבלנ

 מרגשת,  

 מתלהבת,  

 מאתגרת  ועוד  ועוד....,  

שיעור    -אנחנו רוצים להודות  לך.  תודה  גדולה  על  שיעור  שלמדת  אותנו 

או   להתחבר ובכך    ובמחשבה  על  היכולת  ללמוד על  שקט,  על  הצורך  להכיל

 הזולת. תטוב  יותר  אלאהוב 

כעס  הלמדת  אותנו  להבין  את  העקרונות  העומדים  מאחורי  ההשתוקקות,  

ועם  קצת    - ובעיקר  הדגמת  איך  להוציא  זאת  מן  הכוח  אל  הפועל  ,והבורות

 תרגול  זה  התברר  כפשוט.

בנועם  תוך  ניתוב  התחושה  שהבחירה  והכל    -ברגעי  נפילה  הארת  את  עיננו 

: הסוקרטיעלינו  ידע  רב,  והצמא  לידע  הדגיש  את  הפרדוקס   השפעתהיא בידנו.  

"שככל  שאתה  יודע  אתה  יודע  עד  כמה  אינך  יודע". כן,  עלינו  לעשות  מסע  

 ,  זה  היה  רק  מתאבן.למילוי  פערים

)שהרי  היינו  לא  כל   תמות  שיקלו  על  הזכירה   עיצבתהעמסת  חומר וזה  נפלא,  

  כמו:  קווי  ידע  היסטורי,  הבחנה  בין  דתות  וכתות,  שמות עריםכך  צעירים( 

כדי   ., שלפעמים טוב  מגע  ידים  ממשמע אוזניםסדנאותלקחת  אותנו לוומאכלות  

מקצת  ממה שראינו   המכילאקרוסטיכון  לנסות  להכיל  ולו  מקצת  מהכל בנינו 

 וחווינו:

איקבנה   ,אלא  המדריך הנפלא  שהיה  עמנו. אדו,  אורז  ,לא  העיר  -אוסקה   -א 

 .ואוזניות )חבל  שלא  היו  יותר(

את  היכל   בנותנלמד לבמבוק,  בודהיזם שעל  יסודות  הבודה דרמה  ומנגה אנו   –ב 

 .השקט שלנו

 גיוזה, וגנים  נפלאים:  גם טרסות,  גן גבעות  וגן יבש.  -ג  

 ן!באלא  בעיקר  התנהלותה  של  סיירת  דובד  ,דובדבן  ולא  רק  יפי  הפריחה   -ד 

 הירושימה  -ה 

 וועגימה  ,ווסבי  -ו  

 ובעיקר עמידה  בזמנים!  -זן   -  ז



 חרצווק  -ח 

 (, וואי,  כמה  מדרגותמה  וטוקיומה טטמי  וטוקיו )הזכורה  לטוב  ולרעטוגע  -ט   

 יוקטה  -י 

 כסא  ילד  בשירותים,  כלי  חרסינה  -כ   

 וטוסל  -ל   

 ,מ =  מייגי,  מקדשים  שינטו  ובודהיסטים )חלק  יאמרו  אוף(  מעינות  חמים  

 .משפחות  כמו  טיירה  ומינגמה

 ניקו  וניטו  -נ 

 .סקורה,  סמוראי, סושי  וסדנאות ס = 

 עירית  שאין  בלתה!  -ע 

 פוגי  -פ 

 צ =  צונמי

 קיסו  ,קמליות ,קימונו ,קנזאווה, קבוקי  ,ק =  קיסרית 

 ראמן, ריוקן  -ר 

 שירותים )והרבה(,  שוגון שינטו, ושינקוסן  -ש 

 תורו, תה  -ת 

שלל  צילומים,  מזכרות ובעיקר  רוחניות,  ה, נותרנו עם  חוויה  מרשימבסיכומו  של  טיול, 

ניצחת  על  הכל  )רב  משמע(  ביד  רמה!!!  תודה  ענקית  שאפשרת  לנו  להתחבר  

יפן. אפשרת לכל אחד להתחבר  אל  הדברים   השקט  והנעם  שמציעה   ,אל  האסתטיקה

 ם.  שילווה אותנו ימים רבי ,בדרכו  וכך  הפכת  את  הטיול  למסע  של  עונג

 

 לאה  ברץ        

 בשם  הקבוצה        

 

 

 

 


