לנווה האקדמיה שלום רב,
אנו רוצים להודות לכם על טיול מרתק להודו ונפאל ,שאורגן ללא דופי.
ניכר היה שהחברה אינה חוסכת במשאבים ובמאמצים לתת את הטוב ביותר במסגרת האפשרויות במקום.
זה התבטא במלונות המפנקים באוכל המצוין שרובו היה במלון ששהינו וגם כשאכלנו מחוץ למלון הבחירות היו מוצלחות,
הסוכנים המקומיים היו מקצועיים ודאגו לפינוקים ולארוחות קטנות במהלך היום ולהספקת מים כמעט בלתי מוגבלת וזה לא
מובן מאיליו ,מסלול הטיול היה מגוון ועשיר לעיתים עשיר מדי וחשף אותנו לחוויות בלתי נשכחות.
על כזה מבצע צריך מנהיג שיוביל אותו בבטחה עד לנקודת הסיום ,למזלנו ,המנהיג היה יובל נעמן
האופן שבו הוא הוביל את הקבוצה ,ההקשבה לצרכים שלה .שהם דינמיים ומשתנים ככל שהטיול מתארך
היכולת שלו להתגמש ולשנות החלטות במהירות וללא כל עיכובים ,רק כי הוא חש את רחשי ליבנו ,הראתה יכולת ארגונית
מצוינת ומקצועיו ת רבה ואם מדברים על מקצועיות אי אפשר להתעלם מהידע הבלתי נדלה שיובל מפגין בכל נושא ואופן שבו
הוא מעביר את הידע שלו בצורה קולחת נעימה לאוזן והכי חשוב בצניעות
עם כל האמור לעיל ברור לכם שמאוד נהנינו.
נשמח לשיתוף פעולה גם בעתיד ואם זה יהיה עם יובל זה ישמח אותנו.
אסתר וזיגי פריקמן ,לוי אשכול  92רעננה92-0699449 ,

הי יובל
כתבנו משוב לנווה אקדמיה מיד כשהגענו כי רצינו שיגיע כמה שיותר מהר
עותק ממנו נשלח גם אליך
החזרה שלנו לארץ שלנו הייתה יותר התרסקות מנחיתה .נפלנו לשפעת שרק עכשיו מתחילים לצאת ממנה ,אבל עכשיו
כשהגוף מתחיל להתנקות מכל הרעלים ,מתחילים להפנים איזו חוויה עברה עלינו
וזה הזמן להודות לך ,יובל
הטיול אורגן בצורה מושלמת ,מבחינת המסלול ,התנאים המפנקים ,ההתארגנות היום יומית ,עמידה בזמנים ,האווירה בקבוצה
ולזיגי ולי אין ספק ,שלך היה חלק בכל אחד מהמרכיבים הנ"ל
אנחנו חושבים שהנהגת את הקבוצה באופן מקצועי נעים ונינוח ,שלא מכביד ,לא מנדנד ,מכבד את הזולת ,דורש ,אבל גם
מקיים ,הרגשנו שיש על מי לסמוך
אהבנו את אופן הטיפול במשברים שקרו ,לא נתת לדברים שוליים וחסרי חשיבות להיכנס לסדר היום למרות שיש אנשים
שאוהבים להתעסק בתפל.
אתה מעיד על עצמך כמי שיש לו פתיל קצר אבל מתקרר מהר ,אנחנו הרגשנו במיוחד את ההתקררות ,אף פעם לא ראינו אותך
ממש בוער ,חמור סבר או חסר סבלנות ,תמיד הגעת עם מצב רוח חיובי נכון ליום המחר ועם המון סבלנות (וזה לא פשוט)
גילית רגישות לצרכים של הקבוצה ,אהבנו את הקלילות שבה שינית תוכנית כי ראית שהיא לא מתאימה לקבוצה ולא ראית
בזה פגיעה באגו
וכאן אנחנו מגיעים לחלק שהכי אהבנו בך כמדריך ,הצניעות שלך
אתה מרצה מצוין עם ידע עצום ובכל זאת לא חושב שאתה יודע הכל ,מקשיב לאחרים ,שמח ללמוד
ולמרות הרזומה המכובד שעומד מאחוריך ,אתה לא מסתובב עם בייגלה מעל הראש וזו אחת התכונות הכי חשובות למדריך
ולך יש את זה בגדול
אז כפי שהבנת יובל לא נהננו בכלל וגם לא סבלנו אותך
אז ברצינות ,שמחנו לקחת חלק בטיול מאחלים לך שתמשיך ליהנות ממה שאתה עושה כי זה במיוחד בולט ,שאתה אוהב את מה
שאתה עושה ,ואולי יצא לנו לטייל ביחד
מאסתרקה וזיגי פריקמן רעננה

שלום יובל,
ברצוני שוב להודות לך על טיול קשה ,אך מעניין ,מרתק ,מתקתק ולכל הקבוצה הנהדרת.
בברכה ,ג'ניה אפשטיין טל959-5971095.
==========================
ליובל
תודה על החומר ותודה שהעשרת אותנו
פרח בנו

ליובל (הבהחלט לא מבולבל)
שוב תודה על הכל
על שהענקת לנו מהידע העצום ומהאהבה הגדולה להודו .על שידעת בדרכך לתקתק את הדברים גם בהודו שבהחלט אינה
יודעת תקתוק מהו .ובכלל על חוויה שכזו
תודה ,זיוה
---------------------------------------לפני שבועיים חזרתי מטיול בהודו עם המדריך ה"עשיר "בידע יובל נעמן .היה זה טיול מעניין מלא בחוויות מרתקות .יובל
השכיל להפוך את הודו לפנינת חמד ששווה לחזור אליה .תודה ליובל ותודה לנוה אקדמיה.
הערה :עדיף פחות אתרים ויותר שהייה במקום אחד כדי לחוות את הודו האנושית יותר .חוץ מזה אחלה טיול אחלה ארגון
ואחלה תנאים.
תודה ,זיוה טל

תודה ,הרבה והמון ,היה לי טיול חוויתי ,בעיקר נהניתי מהאומנויות ,תמשיך לעשות את מה שאתה אוהב.
לאה שפיץ.

חג שמח לכולם
מצטרף לברכות ליובל על הניצוח המוצלח של הטיול החוויתי.
 BYYYYYYYYYYאלכס

יובל יקר
אתה ממשיך להרשים ביכולת שלך להעניק סכום מרשים של חוויה מטלטלת הקרויה הטיול להודו .מודה לך על התמיכה
והקשב אלי במהלך הימים בהודו .הצלחה בהמשך דרכך מאחלת לך בריאות
חג שמח משוש הרמן
 ....לסיכום :אני מאד נהנתי ,פגשתי בדברים שלא אפגוש.
גם אתה והקבוצה היתם לטעמי מצוינים
אני מודה לך על הזמן המשותף שתמיד היה מעניין ,וחבל שלא שמעתי אותך שר יותר...
ושוב תודות ,ממני ,יוסי

:מחיה
 הצטיינת גם בתכנון המסלול וגם בידע. הנך מדריך מעולה,יובל
. הייתי מרותקת ונהניתי מכל דקה,הקשבתי לכל הסיפורים והסברים שלך בעיון רב
על כל זה תודתי
יישר כוח
======================================

From Dalia:
I should like to express my deepest feelings of gratitude and adhesion for the way you managed your
last Israeli guided trip to Northen India.

