
 ! יוסקה שלנו
  כמו בשיר שושנה שושנה

  היית לנו קפיטן מתגבר
 שזמר עליז כה זימר

 
 . והרי לך הזמר שלנו אליך

 
 ! אתם לא יוצאים לנופש

 !..אתם יוצאים לטיול
 במפגש הראשון של הקבוצה  כך הכרזת

 .ההתחייבות בגדול ופרעת את שטר
 

 .לא כולם הבינו את משמעות ההצהרה הזו
 אולם, אחרי מספר השכמות מוקדמות

 .שייט סירות עם שחר בינות למנגרובים : איתור זוחלים, יונקים ומגוון בעלי כנף
 .גווטאמלה -טיול קוסטה ריקה  -הבנו שאנו בטירונות 

שנות השישים, קבוצה של אנשים אינטלקטואלים לקבוצת אנשים שרובם חצו מזמן את   הטירונות יועדה
  .שידעו וראו עולם עם קשת של צרכים מגוונים

 .קבוצה שללא ספק איתגרה אותך
 

 ? מה כללה הטירונות

 .טיפוס לפיתחו של לוע הר געש ⁃

 .תחנות בינות לצמרות יערות הגשם 8ריחוף בין  ⁃

   שיט בים סוער וגלי ⁃

  שנורקל בים ⁃

 בתנאים של חום ולחותהליכה  ⁃

  הקפצת לילה כדי לראות שטיחים ⁃

 טיפוס לטיקאל ⁃

 .וטקס גירוש צרות ואיחולי בריאות לשנים הבאות  חקירה של עמי המאיה כולל ביקור בבית קברות ⁃
 

 בטיול איתך
  .זכינו לביקור אקזוטי בגן העדן של קוסטה ריקה ופנינת גווטאמלה

 .יופי הבריאה : פרפרים, צפרדעים, קופים ובעלי כנף למכבירצרור חוויות של   בזכותך ארזנו
 

  והיו גם צ'ופרים כיאה לקפטן שלנו
  :כמו שאתה נוהג להגיד : לפנק לפנק 

 הקבוצה לבד וביחד תוך תשומת לב אישית לאירוע  צילומים ותיעודים של חברי ⁃

  שייט לעבר השקיעה , מושקע/ה באלכוהול וריקודי זוגות ⁃

 ימי הולדת וימי נישואין חגיגות ⁃

  .חגיגת סדר פסח בהשתתפות ותרומה של כלל המסובין ⁃

וחד   וצרור חויות הנצורות באלפי תמונות מאלפות של טבע , נופים ושטיחים מהממים כיצירה ייחודית ⁃
 . פעמית

 
ובעלי  ואהבה על קבוצת אנשים דעתנים  ניצחת במקצועיות, דקדקנות  ,יוסי שלנו עם הרבה רצון לתת

 ...יחדיו להרפתקאה  צרכים אישיים וייחודיים שחברו
  

  עם פתיל קצת קצר
  ולב גדול

 בכל אירוע שזימנו לך  התגברת וניווטתה
 

 כמו בשיר



 היה ים סוער
 התורן חרק

 חרטום הספינה כמעט ונשחק
   ...וזמר עליז כה זימר  אך יוסקה על כל העניין התגבר 

 
  אנחנו מבקשים להודות לך קפטן יוסי

  על תשומת הלב האישית
  על הלב הגדול שלך

  על האכפתיות
  ומתן מענה לכל חברי הקבוצה  על הקשיבות

 
 ! בהערכה ואהבה

  חברי קבוצת קוסטריקה וגואטמלה
 2019פסח 

--  
 


