מכתבי תודה מסע

מסע המושבות

מכתבי תודה מהמשתתפים במסע המושבות

...אמש חזרנו ממסע הרבנים בצפון.

אין לנו מילים לתאר את הריגוש שעד עתה טרם קלטנו את כל המסע הזה...

האנשים הנפלאים שאיתם נפגשנו למרות היותם לא חובשי כיפות,

אולם מרגישים אצלם כל כך את אהבתם ומסירותם לארץ ישראל -בעבר ,בהווה ובטח בע"ה גם בעתיד...
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הכל היה מאורגן  .100%-משעת היציאה ביום הראשון,

הזמנים היחסית מדוייקים שהגענו לכל אתר ואתר,

המדריך הנהדר והמיוחד שהיה לנו -שרגא סטרז',

ההלנה ,הארוחות ,האוטובוס המהודר והנהג אפרים החביב ...

ועוד ועוד...פשוט אין לנו מילים לתאר.....

אנו זקוקים כעת לעוד כמה ימי חופשה לעכל את כל מה שראינו ושמענו והפנמנו....

יישר כח לך וכל בית הרב קוק על פעילותכם

ושנזכה בע"ה בקרוב לעוד מסעות כאלה וברמה אירגונית כזו.

חזקו ואמצו והמשיכו בדרך הלאה,
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בברכה חמה

יפה ובני יוסקוביץ מושב בית גמליאל

---------------------------------------

..בחודש טבת תשע"ג יצאנו כקבוצת חברים למסע המושבות בעקבות הרב קוק.

אנו מרגישים זכות וצורך לציין את הנאתנו מהמסע.

נהננו מאוד מהדרכתו של שרגא סטרז' .הוא השתדל להציג בפנינו את הרקע ההסטורי ,הלבטים והקשיים
שעמדו בדרכם של הרב קוק והנלווים אליו.

שרגא הקפיד לשמור על לוח זמנים ,תוך אווירה נעימה .שפתו וסגנון דיבורו היו בשפה טובה וקולחת.

"אחוזת אהלו" היה מקום טוב להתאחסן בו.

במושבות השונות נפגשנו עם אנשים מאוד מעניינים ,שהוסיפו נדבכים משלהם להשלמת התמונה הכוללת
של המסע.

3/6

מכתבי תודה מסע

תודה על ארגון המסע המוצלח!

בברכה

איילה ויאיר מרוקו בשם קבוצת החברים

---------------------------------------

אדר תשע"ה

...המסע בעקבות הרב קוק השאיר בי זיכרונות ,חוויות וטעם של עוד.

נסענו במנהרת הזמן וצללנו עמוק אל תוך נבכי ההיסטוריה הישראלית השורשית שלנו,

חברנו אל גדולי האומה )הרב קוק ועוד( ,אל בוני המכורה )אנשי העליות(,
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אל מי שאנו חייבים להם את קיומנו על אדמת ארץ ישראל.

למדנו מהדוברים ומהמדוברים צניעות ,נחישות מהי ,דבקות במטרה,

עמידה אל מול איתני הטבע וראייה מרחבית עתידית.

המסע תוכנן בקפידה :האוטובוס והנהג ,החוברת והמדריך ,המושבות והיישובים,

הגנים ובתי העלמין ,החלק הרוחני והחלק הקולינרי ,האדמה והאנשים...

כל אלה השאירו בי חותם עמוק של ישראליות ,של גאוות יחידה.

על כל אלה אני מודה לך ולכל הצוות המתכנן

בהוקרה רבה ,מוניק ושלמה עמר ,אשדוד
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---------------------------------------

Dear Rav Wein,
It was a great pleasure to meet you and an honor to have you on the tour. Thank you for the
gracious way in which you participated - I've no doubt that you know more about some of the
We were wondering whether you
people and places we discussed and visited than I do.
would be willing to write a short recommendation of the tour - two sentences would be enough that we could use to help publicize the next one, which we hope to do in early-mid May?
With thanks and warm best wishes,
Yedidya
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