המסע לח"ול בתו השירות הצבאי
בעקבות שחרור מהשירות הצבאי בעוד כחודש ימי ,יושב אני וכותב ל מכתב .אתה יודע,
שבחיי שלנו יש הרבה תקופות :גיל ההתבגרות ,הצבא.......וג תקופת הגיעה – השחרור
מהצבא .השירות הצבאי הוא חשוב ביותר והוא שלב מאוד חשוב בחיינו ,במיוחד שלנו הבני .זהו
שלב בחיי העוזר לנו לגבש את אופיינו ולהכיר אנשי שוני מכל העדות והמעמדות השוני .גיל
ההתבגרות הוא הגיל המקדי את ההתבגרות ,ההתבגרות עצמה מתפתחת אצלנו בזמ השירות
הצבאי שלנו ומגבשת לנו את תדמיתנו .אני בטוח שאתה חושב הרבה ,באיזו דר אתה מתכוו
לחגוג את סיו תקופה זו ,לכ החלטתי לכתוב ל מכתב ,הכולל מספר רעיונות מענייני לטיולי
ברחבי העול כולו.
בשביל טיול טוב ומהנה צרי לדאוג לכ שתנאי האירוח יהיו טובי וכמוב ג המקו בו אתה
נמצא יהיה יפה ומעניי .יש לשלב בי נופי משגעי ומקו בעל מזג אויר טוב לאטרקציות אשר
יוסיפו עניי לטיול .ישנ מספר אפשרויות לטיולי .נית לשלב ג העשרת ידע בכל מיני תחומי
ע"י מוזיאוני ,הרצאות ,תערוכות וכדומה .אפשר לקחת טיול מאורג ע קבוצת צעירי .טיולי
אשר מתוכנני באופ עצמאי ה הנפוצי ביותר.
לאחרונה ישנה דהירה המונית לטיולי במזרח הרחוק .הרבה בחורי צעירי בגילנו מחליטי
לצאת למסע אשר נקרא בדר כלל או "מסע תרמילאי" או "חיפוש עצמי" .במסעות אלו נוסעי
בדר כלל זוגות או שלישיות וש אתה מתחבר לקבוצה ומתחיל את המסע .רוב המסעות האלו
מתרכזי בהודו .מסע התרמילאי הוא מסע דיי מפר ומצרי כושר גופני טוב .במסע זה
מטיילי בי כפר לכפר ולני באוהלי ואוכלי אוכל מ הטבע ,בקיצור ממש מסע הישרדות.
במסע "החיפוש העצמי" אתה נחש להיפיות ההודית ועובר תהלי שונה בנפש ובמחשבה .אתה
עובר סמינרי לשלוות הנפש ולומד להכיר את הגו של מחדש – מכא בא הש גילוי עצמי .זוהי
אחת מהאפשרויות.
עוד אפשרות היא טיול מאורג אשר מבוצע ע"י החברה הגיאוגרפית .לפי דברי ששמעתי
מחברי קרובי אלו ה טיולי מרתקי ומהממי אשר מהווי שילוב של הכרת הטבע ונעשה
בו תו כדי הכרת אנשי חדשי .ישנ קבוצות מיוחדות לגילי שלנו שמכילות חברה' ברמה
גבוהה ואיכותית .טיולי אלו נעשי במקומות מיוחדי המלווי בנופי טבע מדהימי ותופעות
טבע מרשימות אשר קשה לשכוח אות בקלות .טיולי אלו מהווי חוויה מרתקת וכוללי בתוכ
הכרות ע אנשי מקבוצת הגיל שלנו .הבעיה היחידה שה קצת יקרי.
ישנה עוד אפשרות שהיא זולה בהרבה מהקודמת והיא טיול לאיי יוו .איי יוו מהווי מקו
משיכה אדיר בקשת רחבה של גיליי א במיוחד בגיליי שלנו .בדר כלל רוכשי כרטיס טיסה
באר" וכל השאר נעשה במקו .האי "אייוס" הוא המפורס ביותר לקבוצת הגיל הצעירה ,ש
תוכל למצוא חו י מהמ ,מזג אויר מעולה ,אנשי מכל העול ,שלווה ,בנות צעירות והרבה
הרבה אטרקציות וכיי  .ביו הולכי ומטיילי לאור החו ובערב יוצאי לפאבי ולמועדוני.
כאשר מגיעי לאי מחפשי מלו בצורה עצמאית מכיוו שא תזמי מלו מהאר" זה יכול לעלות
ל פי  4מאשר א תזמי את המלו במקו.
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עוד טיול נפו" הוא טיול "חור " אשר מתבצע בסקוטלנד ואנגליה .בדר כלל עושי טיול זה
בחודשי אפריל – מאי כי זהו מזג האוויר הכי טוב לתקופת הטיול .בטיול זה עושי מסע
לרוחבה של אנגלייה וממנה עוברי לסקוטלנד .זהו טיול שונה מאוד משאר הטיולי אשר
הזכרתי .הטיול מתאפיי בייחודיות שלו בעניי הנופי המרהיבי ומלמדת על החיי בתנאי חור
קשי אשר לא משאירי ל מילי בפה .מזג האוויר מאופיי באווירה רומנטית ולכ זהו טיול
המומל" לזוגות אוהבי או לקבוצת אנשי סקרני אשר מעניי אות דר חייה של אנשי
אחרי באר" קרה.
אחד המקומות האהובי עליי היא אירופה המדהימה בנופיה ויופייה המרהיב .א ברצונ
לעשות טיול מרגיע לצור חופשה ובאמת חופשה אתה מוכר לנסוע לשווי" ,אר" מדהימה אשר
אי אפשר לעמוד בקסמה .המקו המומל" ביותר הוא אנגלברג הנמצא בהרי האלפי על הר
בגובה  1050מטרי .המקו הוא מהמ ומלא אטרקציות .רצוי להשכיר "צימר" .ישנו משרד
מודיעי לתיירי במרכז העיירה ש תוכל לקבל מידע על מקומות לינה ועל כל אשר תרצה.
מומל" לבקר בהר הטיטליס אשר ממוק בעיירה.
במידה ויוצא ל לבקר בתקופה של ה' 1באוגוסט – יו העצמאות של שווי" ,נערכי בעיירה
חגיגות ובכל המדרחוב מוקמי דוכני והשמחה רבה .מאוד מהנה לראות את אופ החגיגות
שלה אשר מאוד שונה מאופ החגיגות שלנו.
להתחשב בעובדה שהיית בצבא ולא נזקקת להרבה לבוש אזרחי ,וגילית שאופנה השתנתה ואתה
חייב להחלי את המלתחה – משמע טיול שופינג ,רצוי לנסוע למקו שג אפשר ליהנות ממנו
במזג האוויר הנפלא ,ג בנופי המרהיבי וג במחירי הזולי ,רצוי שתזמי מקו בטיסה
הבאה לעיר מינכ שבגרמניה.
למרות העבר הקשה שלנו ע הגרמני אני מוכר להודות שגרמניה היא אר" נפלאה המשלבת
נופי מרהיבי ומחירי זולי יחסית לאר" .בעיר מינכ תוכל למצוא מכל הבא ליד .במרכז העיר
ישנו ריכוז ענק של בתי כלבו מלאי חנויות ש תוכל לחדש את המלתחה של .תוכל להתענג
בארוחה טובה במסעדה ותשל מחיר ממש נמו יחסית לאר" .המחירי מפתיעי ואני לא חושב
שנית להתחרות בה .רצוי לבקר ש בתקופה של יו שני האחרו של אוגוסט עד שבוע לאחריו
מכיוו שזוהי המכירה הכללית הסוגרת את עונת הקי וכל המוצרי מוצאי בחמישי אחוזי
הנחה ולפעמי ג ביותר .הביקוש הוא רב ולכ מומל" להזמי כרטיסי טיסה לפחות חודשיי
שלושה קוד לכ.
אני מלא תקווה שהעשרתי את המידע של על טיולי שוני לאחר השחרור מהשירות הצבאי.
לא משנה מה תהיה החלטת בי א תבחר לעשות טיול תרמילאי בהודו או בי א תבחר בטיול
המאורג של החברה הגיאוגרפית ,מה שחשוב הוא שאתה תהנה מהטיול ותבח מקומות חדשי
בעול .רצוי שתתבסס על צרכי ועל אופי הטיול בו תבחר על ידיי בחירת רמת מקו הלינה,
בירור על אתרי מפורסמי ,אוכל ומחייה וכדומה .אני מקווה שתהנה בטיול של והכי חשוב זה
שתשמור על עצמ.

חבר,
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אמיר.
בקיצור אמיר ,תלמד שכשאתה בוחר נושא שבמהותו הוא חיבור סיפורי'תיאורי ,אז ל על זה,
וא החלטת בסופו של דבר לכתוב חיבור עיוני ,תדאג שהוא יהיה "רווי" בהדגמות ,נתוני וידע,
הרבה ידע .סוד החיבור הוא ,ואני חוזר על עצמי כבר אל ואחת פעמי ,בפירוט ובהדגמה ,כי אז
הקורא מקבל את הרוש הטוב ,שהכותב יודע על מה הוא מדבר .יש בחיבור כמה דברי יפי
ומפורטי בהחלט ,אבל במקומות שהערתי ל עליה זה חסר.
אז שיהיה ל בהצלחה בבחינת הבגרות .לחיבור זה אתה מקבל ציו .85
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