
  

 

 

 



 

 

 

 הי ישי!

תודה מקרב לב על הטיפול המסור על ההשקעה ועל המעורבות האישית בכל 

 פרט ופרט בטיפול שהקדשת לטיול של חבורת הזמר לקרואטיה /סלובניה.

תודה לצוות המשרד על הטיפול האישי והמהיר בהחזרתה של רחל משולם 

 הביתה!

בהזדמנות זו ברצוני להודות לך בבחירת המדריך יאיר בן דב שהתאים עצמו 

לכל אחד ואחת מהחבורה הקשיב הפגין ידע ובקיאות נסיונו האישי תרם רבות 

 להצלחת הטיול.

 כה לחי ובטוחני שגם נסיעתנו הבאה לחו״ל תעבור דרך משרדכם.

 אלי ירון              

 מנהל חבורת הזמר ״הקול יחסי״

 הורה ירושלים.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לכבוד

 מייקל שיר

 /סביב העולם מדריך טיולים 

 מייקל היקר, 

במהלך השנה החולפת השתתפתי בשני טיולים בהדרכתך למונטנגרו  
 סלובניה דרך חברת סביב העולם.-ולקרואטיה

הטיולים התנהלו ללא תקלות, העמידה בזמנים, אתרים כפי  
שהובטחו, גם בתנאי מזג אויר לא נוחים כמו גשם התוכנית התבצעה 

וטיילנו בערוץ נחל מקסים ביופיו וינגרד. בזמנים החופשיים, תמיד 
 הצעת למי שרצה להצטרף אליך.

הצלחתך לייצר אווירה באוטובוס נעימה, תחושה קבוצתית טובה  
 מרות שלא הכרנו קודם.ל

 קבלנו ממך הדרכה מקיפה ומעולה על הארצות בהן ביקרנו. 

 יחס אישי ותשומת לב לכל מטייל. 

 אין כמוך!!!!! 

 מודה מקרב לב על טיולים מהנים וחוויות נהדרות, 

 ענת שטולברג 

 תל אביב

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !/ חברת סביב העולם  שמשון היקרל

 כל הקבוצה אליך פונים,

 מורה דרך אך גם מורה לחיים.

 כל בוקר פותח בחיוך מלבב,

 תפילת דרך וסיפור מאתגר.

 חוזר מדגיש תכלית החיים,

 חלומות נועדו בעיקר להגשים.

 ישום מידי לאורך מסלול,

 הגשמת חלומות בכל עיקול ופיתול.

 חוויות, מסלולים והמון הסברים,

 סניליות במוחות בוגרים.שולטת 

 בחיוך של תקווה בהרהור מעמיק,

 פרטי המסלול במייל ישלימו תצריף.

 צעדי ריקוד בריחוף מדהים, 

 ממדינה לאתר אותנו הוביל.

 ברגישות יוצאת דופן ,בסיפורים מדהימים

 מוסר השכל בצידם, בהומור מוגשים.

 נסיעות ארוכות עוברות ביעף,

 וחכם.חידון , פזמון או סרטון מת

 

 

 אדמונית מאי שם באחת מופיעה,

 מתבלת סלובנית בעברית מתריסה.

 הסברים מציגה ,מסמרים ,יתדות,

 קרופה ומטקה על מפת תיירות.

 בקרואטיה יצא מתוק מעז,

 שמשון את דניאלה ולא דלילה פגש.

 את מחלפותיו היא לא מצאה , לא השיגה,

 הגישה.מטריה מפני גשם, בחדווה לו 

 לאורך טיול באופן נדיר, 

 על פניך שרוי חיוך מאיר.

 אם לעיתים באנו מקטרים,

 את פנינו קבלת בסבר פנים.

 כשמשון הגיבור כן אתה,

 בעוז וגבורה הובלת הקבוצה.

 בטוחים שהיינו קבוצה בלתי נשכחת,

 שבהרכבה המיוחד בלתי מנוצחת.

 שלך

 קרואטיה-קבוצת סלובניה
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  !! וחברת סביב העולם לשמשון

 רצינו להביע כמה מילות הערכה

 קסומה ת סלובניה העל טיול  נפלא במדינ

  על הדרכה נפלאה עם המון ידע ולא רק על הסביבה

 את המילה ומרתמיד יודע להיטב בדיבור רהוט.  מסביר

 הנכונה

  בקבוצה שמרת על אווירה נעימה על ארגון מופתי,

 ל בנועם הליכות ווהכ -סבלנות  ם המוןע

באיחור הראשון ידעת בצורה שקטה להעמיד את החבריה על 

 מקומה

 קולהבבקבוק זה יעלה לכם  -יחורים בקבוצה אלא עוד 

 כל בוקר התחלת את הבוקר עם תפילת הדרך

 ם עם מוסר השכלעם סיפורים קצרי 

 אהבנו זאת מאד כי אתה עם המון ערכים ורגישויות 

 ומאד נהנינו מהכל אתה מדריך מצוין

 תודה מקרב לב

 עדנה ויצחק אלטמן
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 לכבוד 

 סביב העולם  תנחום / חבר שמשון

דברים טובים, כשהם מגיעים במנות קטנות, טעמם הטוב רק 
 מודגש.

אתמול, עת חגגנו הסיום, לא הרגשתי מספיק בטוחה לומר 

דברי. )בכל זאת אני חדשה בטיולים מהסוג הזה(. היום 

 אפילו המיקרופון לא "ישבור" אותי.

שמשון, אני חשבתי שאני היחידה שהגיעה לטיול, כי אני 

מכירה אותך. מסתבר, שיש פה מכרים ותיקים שהצטרפו 

 לטיול כדי לטייל במיוחד בהדרכתך.

 ואכן, הייתה ויש סיבה.

שגרתי. בכל בקר מאיר פנים, לצד אתה בהחלט מדריך לא 

תפילת הדרך סיפור או שיר. חלקם חדשים, חלקם מוכרים, 

אך תמיד אנושיים. ובין לבין, כשמתאים, "תופר" סיפורים 

 אישיים. ראה יום הולדת למזל ומתנה קטנה לציון השמחה.

אתה קשוב לקהל. בשקט ובנועם מספק הצרכים הקבוצתיים 

בורקס לרמי, רחצה בים, מעודד והאישיים)חומוס למדריכה, 

 בעליות...ועוד ועוד(.

 לא מלבה יצרים, אלא מרגיע בחיוך שמבטיח, "יהיה בסדר".

בעל ידע רחב ומעמיק בתחומים השונים. לא שוכח להביא 

סרט תואם, שמדבר את התכנים, בדיחות, תשבצים ואפילו 

 שירונים. והדיסקים...  זה לא מובן מאליו.

ש אוהב אדם ואדמה, איש שאוהב לטייל בקיצור, שמשון, אי
 בארצות שונות, אך את שלנו אוהב במיוחד, 

 נתראה בטיול הבא. תודה ענקית מכל הקבוצה

 כהנא ועדנה ישראל 



16.6.22 

 לכבוד                                                                                    

 העולם ביבחברת ס

 שלום רב!

{ שהיה   12- 21אתכם בחוויות הטיול למונטנגרו } הרגשנו חובה  לשתף 

מהנה ביותר, מרגש, היינו  ועדיין אנו מלאות התפעלות , מהארץ  המדהימה 

 .הביופיי

בעיקר רצינו למסור תודה רבה רבה  למדריך שמשון, שתרם את התרומה 

 העיקרית  להנאה הרבה ולהצלחת  הטיול.

דע הקשור לטיול, גילה בקיאות שמשון  שלט באופן יוצא מן הכלל בכל המי

 גם בפרטים הקטנים ביותר ,

בתחילה קיבלנו מידע כללי על המדינה, מכל הבחינות: היסטורית , 

ובכל אתר בו ביקרנו נמסר לנו   גיאוגרפית כלכלית , מדינית תרבותית וכד

 מידע מלא ומעמיק, כמו כן לא הייתה שאלה אחת  שלא נענתה.

 על מנהיגים }טיטו[ ודמויות חשובות אחרות.,כמובן שהמידע כלל פרטים 

בין לבין שמשון ידע לתבל את דבריו בקריאת קטעים מתאימים מהספרות , 

ובמקביל לספר בדיחות  להתלוצץ , להפתיע  פה ושם , וכמובן להשמיע 

 נעימה לכולם . המוסיקה  שהיית

לם היה קולו של שמשון היה ערב לאוזן, האינטונציה הייתה טובה מאוד, לכו

 כל הזמן ענין להקשיב.

במשך כל ימי הטיול שמשון גילה אחריות רבה, סבלנות,  נינוחות ורגישות 

 רבה לכל מטייל.היה ביטחון מלא במדריך.

נהדרת , שמחה, בין המשתתפים נוצרה חברות טובה   הבטיול היית ההאוויר

 ועזרה הדדית.

 וירבו כמותו" ייכולנו להוסיף עוד ועוד אך נסיים במילים "הלווא

בברכה ותודה רבה                                                                                             

 שרעבי רותי וגאולה שרעבי

 

 


