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הטעות של יאיר לפיד
רק לפני ימים ספורים הציג יאיר לפיד 
את רשימת המועמדים שלו לכנסת הבאה. 
אלה מועמדים מצוינים שרובם כבר התנסו 
אלעזר  שלח,  עפר  כדוגמת  בפוליטיקה, 
שטרן, יעל גרמן ועוד. בני גנץ אולי בחור 
טוב, אך חסר ניסיון פוליטי לחלוטין. על 
במנהרות  לטיפול  צה"ל  בהכנת  תיפקודו 
לפני מבצע "צוק איתן" ובמהלכו, נמתחה 

ביקורת קשה. 
גם כתבתו של בן כספית על כישלונו 
הסייבר  חברת  כיו"ר  גנץ  של  המוחלט 
וסימני  "המימד החמישי", מעוררת דאגה 
חלק  להיות  ליכולתו  באשר  רבים  שאלה 
מהנהגת המדינה, לא כל שכן להיות ראש 

ממשלה.
עבימין המתון יושבים מאות אלפי ישרא

ובין  בין הצבעה לליכוד  לים שמתלבטים 
כדוגמת  מתונה,  מרכז  למפלגת  הצבעה 
לא  הם  לבני.  וציפי  אולמרט  של  קדימה 
נת של  האישית  התנהלותו  את  עאוהבים 

בשנים  שהוביל  הימני  הקו  את  ולא  ניהו, 
האחרונות. 

אבל החיבור של יש עתיד למפלגתו של 
גנץ הוא טעות קשה. רבים ממצביעי הימין 
המתון שחשבו להצביע ליאיר לפיד, יחזרו 
לפיד  של  והחיבור  לליכוד,  הביתה  כעת 

וגנץ לא יתרומם.
איל צביאלי, חיפה

תגובות

 שיר 
ביום

ה ְלעֹוָלם לֹא ֵמָתה, רק ָהרֹוְקִדים ִסּבָ הּמְ
מֹו ְרָגִעים ילֹות ָהְרחֹובֹות ִנְרִאים כְּ ּובּלֵ
ִעיר ְגָלָלם ָעבְרנּו ָלגּור ּבָ ּבִ ָרִטים ׁשֶ ֵמהּסְ

ְתבּו ָהִעּתֹוָנִאים  ּגם ֱאלִֹהים נֹוֵקם, כָּ
ְפָלִאים. מּור לּנִ ֶות ׁשָ ֶטֶרם ֵעט נֹודע — הּמָ ּבְ
ה ְלעֹוָלם לֹא ֵמָתה, רק ָהרֹוְקִדים. ִסּבָ ן, הּמְ כֵּ

ים ּוָמֶות על רֲחבת ָהִרּקּוִדים. ִאם חּיִ
ים רֹומְנִטיזְצָיה ִלְמנת ֶיֶתר  ֵהם עֹוׂשִ

ֶתר? ָאז ֲאִני ׁשֹוֵאל: ֵאיֹפה הכֶּ
ֶצב ֵלב ָיֶפה ָנדם ְוָנטׁש ֶאת הּקֶ

ִעים ּגּוע רב ִנְפּגָ מֹו ּפִ יׁש כְּ ְוֶזה מְרּגִ
ה ֶהֶדף, ְמעט ֵהִדים הְרּבֵ
ּדֹוְלִפינְריּום ְלבֹוְדִדים. 

ה ְלעֹוָלם לֹא ֵמָתה, ֵמִתים ֵהם ָהרֹוְקִדים. ִסּבָ ן, הּמְ כֵּ

חיים ומוות על רחבת 
הריקודים התל0אביבית 

אמיר סומר
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ה נחשב עד לאחרונה כתחום 
ששמור לצעירים בלבד, אבל 
שבני  נראה  האחרון  בזמן 
את  תובעים  השלישי  הגיל 
מקומם על המטוסים למזרח 
בתרמיל  חמושים  אמריקה.  ולדרום  הרחוק 
ולפעמים גם במקל, יוצאים ההורים והסבים 

עשל התרמילאים לטיול הגדול בעשור השי
שי, השביעי, והשמיני לחייהם. 

ומפתיע  חריג  לאירוע  נחשב  שפעם  מה 
שעלתה  נפוצה,  לתופעה  לאט  לאט  הופך 
ומזעזע:  טראגי  בהקשר  לכותרות  אתמול 
טיול מאורגן של קבוצת פנסיונרים ישראלים 
לדרום אמריקה נגמר באסון נורא, כשהסירה 

עבה שטו התנגשה בגדת הנהר. שתיים מחב
רות הקבוצה, גלילה ביטון )61( ודינה פורת 
)71(, נהרגו. 14 חברי קבוצה נוספים נפצעו. 
לאור התאונה הקשה והתוצאה הנוראה שלה, 
החלו לעלות שאלות בנוגע לבטיחות טיולים 

שכאלה בטווח הגילאים הזה.
"הכאב הוא נוראי, זה אסון נורא. אבל אני 
בעקבותיו",  דברים  על  חושבת שאוותר  לא 
יומיים  בעוד   .68 בת  הבר,  עין  רחל  אומרת 
היא טסה לשבועיים באיים הקנריים, חוזרת 

לגל יורדת  אני  "ואז  ימים  עלארץ לשלושה 
פגוס", היא מודיעה. "לעלות על הכביש זה 
ומה קרה  יותר מסוכן. כשיידעו למה  הרבה 
שם יהיו יותר חכמים, אבל לא הייתי מבטלת 
נסיעה בעקבות זה. מי שעושה טיולים לגיל 
השלישי חושב על כל כך הרבה דברים. הגוף 
מותאם  המסלול  צעירים,  של  גוף  לא  הוא 
לטייל,  פיזית  שיכול  מי  כל  השלישי.  לגיל 

קחו מקל ותרמיל וצאו". 
ועין הבר היא ממש לא היחידה. "אין גיל 
73. "כשאני הגעע  לטייל", פוסק ג'ק ברמן, בן

תי לפרו, המעבר בכפרים המקומיים, המפגש 
עם המקומיים, לאכול את מה שהם רגילים 
לאכול — זאת היתה חוויה מדהימה. אבל כל 

זה מלווה בתנאים של לינה במלונות בוטיק, 
מקומיים  ומדריכים  צמוד  רכב  עם  נסיעה 

שמלווים אותך בשטח".
אתה לא מרגיש שאולי זה לא השלב בחיים 

לטיול כזה?
והולך  הליכה  במקלות  נתמך  אני  "אמנם 
דבר  שום  על  מוותר  לא  אבל  יותר,  לאט 
במסלול שהותאם לאנשים בגילי. אם עליתי 
בגילי למאצ'ו פיצ'ו, אתה מבין שאתה יכול 
לעשות הכול. אין דבר יותר מרגש מלעמוד 

לצ פרושות  ידיים  עם  למעלה  עולהצטלם 
דדים. אני מתכנן לחזור לעשות את זה שוב 

עם הנכדה שלי", הוא מחייך בסיפוק. 

"זה לא טיול אקסטרים"

הפופול היבשת  "למטייל",  אתר  עמנתוני 
ערית ביותר לטיול תרמילאי בקרב הגיל הש

לישי היא אסיה, אפריקה במקום השני, אחר 

כך דרום אמריקה ואז מרכז אמריקה. בראש 
השלישי  לגיל  האקזוטיים  היעדים  טבלת 
צועדות ויאטנם, תאילנד, יפן, סין, ארגנטינה, 

ברזיל, מקסיקו והפיליפינים. 
לע שתבחרו  דרך  בכל  תרמילאי,  ע"טיול 

שות אותו — בין אם זה עם תרמיל ענק על 
הוא  צמוד,  ונהג  קטן  תיקעיום  עם  או  הגב 
חוויה שלא כדאי לפספס ואף פעם לא מאוחר 
חודרוב,  שלי  אומרת  ממנה",  ליהנות  מדי 

סמנכ"לית שיווק בקבוצת "למטייל".
מאירופה  הנהירה  את  מסבירה  את  איך 

הקלאסית לדרום אמריקה הפראית?
"פתאום אנשים מוצאים את עצמם במצב 
וזמן,  כסף  להם  יש  מעולם:  היו  לא  שבו 
והם מתפנים לחזור  עזבו את הבית  הילדים 

לחלום הישן של 'גילוי ארצות'".
המגיעים  האנשים  מכלל  אחוזים  "כע25 
להרצאות ברשת 'למטייל' על דרום אמריקה 
שטרסברג,  אלן  מספר  השלישי",  בגיל  הם 

ז
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טיול לא שגרתי ליעדים 
אקזוטיים. יוסף אבי יאיר 

אנגל בטיול של "עולם 
אחר" למדגסקר

האסון הקשה בצ'ילה מפנה זרקור אל התופעה שתופסת תאוצה 
בתרבות הטיולים הישראלית: הפנסיונרים מפנים גב לאירופה 

הקלאסית ויוצאים לטייל במקומות שעד לאחרונה היו שמורים 
לילדים והנכדים שלהם. חברות הטיולים מארגנות מסעות בוטיק 

לדרום אמריקה, אסיה ואפריקה ובני הגיל השלישי מסתערים 
עליהם בהמוניהם. למרות התאונה הקטלנית שגבתה את חייהן של 

שתי נשים, ביום שלמחרת האסון מצהירים המטיילים המבוגרים: 
"הכאב על מה שקרה נוראי, אבל לא נוותר על החוויה"

סבא וסבתא 
בטיול אחרי צבא

איריס ליפשיץ קליגר, נעם ברקן
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־מרצה ותיק ברשת "למטייל". לטענתו של שט
רסברג, הנהירה לדרום אמריקה קשורה לא מעט 
לשיפור בנגישות ובתשתיות. "היום הרבה יותר 
קל ונוח לטייל שם. הרבה חברות תעופה טסות 

־לאזור, בחלק הגדול של המקומות מדברים אנג
לית, והאנשים האלו שמעו מילדיהם ונכדיהם על 
היופי של דרום אמריקה. בעבר היה נהוג לטייל 
כמה חודשים בדרום אמריקה, והיום אפשר לטייל 

במקומות כאלו גם לפרקי זמן קצרים".
כבר היום קיים היצע רחב של טיולים מאורגנים 
לגילאי 50 ומעלה, ויש לא מעט חברות שמציעות 
טיולים מותאמים לקהל יעד של גילאי 60 פלוס 
וגם 80 פלוס. "הלינה מתבצעת במלונות בוטיק 
אוכל  על  הקפדה  יש  הקולינרי  ובצד  איכותיים 
מקצועיים,  המדריכים  לאזור.  האופייני  איכותי 
וצוות  לקבוצה,  צמודים  גדול  רכב  עם  נהגים 
במהלך  מקום  לכל  המזוודות  בסחיבת  שמסייע 
המסלול", מציין דורון חדד, סמנכ"ל השיווק של 

חברת תלמה תיירות. 
־בלב הסערה נמצאת בימים אלו חברת "מס

את  שהוציאה  מהצפון  הטיולים  חברת  עות", 
הקטלנית.  התאונה  קרתה  בו  המאורגן  הטיול 
הם  האלו  לגילאים  מסעות  של  הטיולים  "כל 
גיא  אומר  אקסטרים",  כוללים  שלא  טיולים 
קרתה  בו  בשיט  "גם  מסעות.  מנכ"ל  רווה, 
התאונה אין כל סכנה. כל מי שטייל באזור יודע 
שמדובר בנהר שקט, רחב ידיים ורגוע, ומעולם 
לא קרתה בו תאונה כמו האסון שהתרחש לפני 
חגורות  קיבלו  כמובן  המטיילים  כל  יומיים. 
הצלה והאסון הנורא הזה יכול היה לקרות לכל 
אחד. זה לא נובע מפעילות שלא מתאימה לגיל 

המשתתפים". 
תשנו את המסלול בעקבות התאונה?

התקשורת  גם  גיל,  לכל  שמתאים  שיט  "זה 
הזאת.  התאונה  את  להבין  מצליחה  לא  בצ'ילה 
בהמשך  השיט  את  להוריד  כוונה  שום  לנו  אין 

מהמסלול".
אתם חוששים לגורל הנישה הזאת?

־"ממש לא. מצאנו צורך גובר במסלולים ייעו
ותרבות,  טבע  נופים,  המשלבות  למדינות  דיים 
בשנתיים  נשכחת.  בלתי  חברתית  חוויה  לצד 
בביקושים  רבה  התעוררות  חלה  האחרונות 
גדלות  זו  בקטגוריה  וההזמנות  נישה  לטיולי 
בעשרות אחוזים כל שנה. אנו מצפים שצמיחה זו 
תמשיך הודות למהלכים נוספים שאנו מתעתדים 

להשיק".

בבוקר נמר, בערב גורמה

הפנסיה?  אחרי  טיול אקסטרים  נראה  איך  אז 
שלמה  אומר  הגבול",  הם  השמיים  "למעשה, 
הוותיקה  הטיולים  חברת  של  הבעלים  כרמל, 
"עולם אחר" ואחד ממדריכי הטיולים הוותיקים 

־בישראל, שמוציא בין היתר טיולי ספארי באפ
עם  בחולצות  לבושים  מטיילים  "מגיעים  ריקה. 
'פחות  'פ.י.ל', ראשי תיבות של המילים  ההדפס 
איכותי  טיול  מתאימים  אנחנו  לילדים'.  ירושה 

יותר. בחתך הגי ־יותר שהוא מן הסתם גם יקר 
לאים הזה שמים דגש על יעד לא שגרתי וחוויית 
טיול אחרת, לא נסיעה באוטובוס, עצירה לקניות 

ויאללה למסעדה".
כמה טיול כזה עולה?

כיום  לאדם.  דולר  5,000־6,000  "בסביבות 
כשתוחלת החיים רק מתארכת, אנשים מבוגרים 
הם אנשים בריאים, מתפקדים. יש הרבה הומור 
בקבוצות האלה, אנשים מאושרים שלא יורד להם 
ואם  מתפנק  לא  יעד  קהל  זה  מהפרצוף.  החיוך 

צריך ללכת 10 קילומטר הם ילכו".
ה־75, הם כבר סבים  בני  וצפרא שיגסל  אילן 
לשמונה נכדים אבל לא מתכננים להפסיק לאסוף 
לטיול  האחרון  ביולי  "נסענו  בדרכון.  חתימות 
ספארי לבוטסואנה עם 'עולם אחר'", מספר אילן. 
"אנחנו חובבי טיולי טבע וכמונו גם שאר חברי 

הקבוצה שהיו איתנו". 
הטיול האינטימי, 12 משתתפים בשני ג'יפים, 
היה מותאם לא רק לגיל של בני הזוג, אלא גם 
ליכולות של צפרא, שלא נותנת לעובדה שהיא 
קטועת רגל להפריע לה לגלות עולם. "אם היא 
יכלה לעשות טיול ספארי שכזה — כל אחד יכול. 
לנו  שנאמר  מה  כל  בגדול.  זה  את  והיא עשתה 

מראש קויים במלואו".
איך היו התנאים?

והמקלחת  מאוד,  איכותיים  באוהלים  "ישנו 
ליטר   20 של  גדול  דלי  שטח,  מקלחת  היתה 
תלוי, ואחרי שמשתמשים מישהו בא למלא אותו. 
זה טיול הטבע הכי יפה שעשינו בחיים, גן עדן 
של חיות, ולא חששנו לרגע שמשהו יהיה מסוכן 

רק מבו ולא  לגיל שלנו,  בדיוק  היה  זה  ־בטיול. 
עם  אנשים  גם  אלא  ככה,  לטייל  יכולים  גרים 

מוגבלות".
המתמידים,  מהטיילים  רבים  שבשביל  נראה 
זוהי הגשמת חלום, מעין פיצוי על הרבה מאוד 

עסו היינו  "פעם  החיים התובעני.  ־שנים במרוץ 
79, "אבל היום היל־ ־קים", מספר אבי נבון בן ה

דים שלנו מסודרים. התארגנו חבורה של אנשי 

ידיעת הארץ ואנחנו נוסעים ביחד. מספיק שאחד 
הוא  טוב,  מדריך  או  טוב  מסלול  מגלה  מאיתנו 

ממליץ לכולנו ואנחנו מצטרפים". 
מה נותנים לכם הטיולים בגיל הזה?

נופים,  עם  לארצות  הם  שלנו  הטיולים  "כל 
קניות,  למטרת  טיולים  לא  זה  והיסטוריה.  טבע 
ראינו  בנוסף  בשטח.  לטייל  במטרה  יותר  אלא 
שבטיולים האלה, בגיל הזה, אנחנו מגלים הרבה 
לאט־לאט  לבד,  מטיילים  היינו  פעם  אנשים. 

־מצאנו את הקסם של הטיול המאורגן. רמת המ
מעבר  הרבה  מוסיפים  הם  מצוינת,  היא  דריכים 
למה שהייתי יכול ללמוד לבד, וגם פוגשים הרבה 

אנשים".
הבר.  עין  רחל  מוסיפה  שנהנים",  הגיל  "זה 
העולם  את  גואלים  שאנחנו  חשב  שלנו  "הדור 
ולבית  לעבודה  החיים  את  הקדשנו  בעבודה. 
ואנחנו נדחקנו הצידה, לא כל כך ידענו שאפשר 
את  שגם  מבינה  פתאום  שאת  ברגע  לחיות.  גם 
צריכה מקום לעצמך, את רואה שהעולם כל כך 
יפה. עד שאת לא נוגעת, ממששת, רואה ומריחה 
— את לא יודעת מה זה טיול, מה זה החיים, מה זה 
העולם. את מקבלת פרופורציות אחרות לחיים. 
פתאום את פוגשת את הסיפורים שלמדת עליהם 
נטולת  כבר  את  כי  חוויות  חווה  את  במציאות. 

ריצות האמוק האלה של להשיג".
"גם בטיול של אוהבי לכת אורך המסלול, קושי 
ההליכה, רמת האוכל ותנאי הלינה חייבים להיות 
מתאימים לגיל המבוגר", עונה ערן אפרת, מדריך 
למטיילים  האורבות  הסכנות  לגבי  ב"מסעות", 
בטיולים  מדובר  שאין  לזכור  "צריך  המבוגרים. 
אתגריים. אלו טיולים של אנשים עם ניסיון חיים 
עשיר וסקרנות לראות דברים, אבל זה נכון גם 
אוהבים  המבוגרים  האנשים  טיול,  יום  שלאחר 
יכול  לא  הטיול  טובות.  וארוחות  לינה  מקום 
להיות קשה מדי. המפגש עם תרבות זרה לעיתים 
את  לתווך  הוא  המדריך  ותפקיד  ומקשה  מאיים 
את  ולרכך  והיפה,  השונה  את  להדגיש  המפגש, 

המאיים". † 

"אין דבר יותר מרגש 
מלעמוד ולהצטלם 
למעלה". ג'ק ברמן 

במאצ'ו פיצ'ו

"פתאום את פוגשת במציאות 
את הסיפורים שלמדת 

עליהם". טיול מאורגן של 
"עולם אחר" לטנזניה
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אלן שטרסברג, מרצה 

ב"למטייל": "כ258 אחוזים 

מהאנשים שמגיעים 

להרצאות הם בגיל השלישי.

האנשים האלו שמעו 

מילדיהם ונכדיהם על היופי 

של דרום אמריקה, הרבה 

חברות טסות לשם והיום 

אפשר לטייל במקומות כאלו 

גם לפרקי זמן קצרים"


