
טיול יומיי/ - הר שגיא יוטבתה / דוד ניצ!
ל- שיכנס טיול Topעוד לקח10 יותר או ושנתיי/ יצחק מחזי לקחנו הרעיו! את רכסי/. של

היה מקו/ שו/ באמצע תקוע הלינה ושטח מעגלי לא והמסלול היות הטיול. את לממש כדי לנו
צרי9 ג/ אוטובוס וג/ ג'יפ ועגלה שיכניס את כל ציודנו לשטח על שלל הציוד והפינוקי/. 

חברי/ הרבה של עזרת/ ללא אבל הקלעי/ ולפני מאחורי בחוטי/ משכתי אני אומנ/
ויובל אמיר ולוי!, ארני דני, ישבו והתאומי/ המסלול על לפועל. יוצא היה לא הטיול מהקבוצה
ציל/ אבישי קיבו:, חצי הביא ארז המשקי, הציוד כל את השלימה יעלה ולקנות, לארג! עזרו
יחד צילמו וארז יור/ למדורה. העצי/ על אחראי היה וג/ נראה עוד אנחנו התוצאות ואת בוידאו
נכנסתי קצת הטיול. להצלחת ותרמו עזרו כול/ כמעט ובעצ/ והסופגניות הפונ:' על איציק איתי,
העגלה וע/ לאוטובוס, נכנס כולנו א/ ידעתי לא לטיול. רוכבי/ הרבה כ9 כל כשנרשמו ללח:
לא כדי מהרגיל מהיר בקצב לרכב תיכננו הקצר היו/ בגלל מזה חו: דיה. גדולה תהייה בג'יפ
בי! והפערי/ אפשרי הבלתי את עשינו כא! ג/ גדולה. בקבוצה לעשותו שקשה דבר לחוש9, להכנס
צרופה, הנאה המדבר. את "קרענו" שפשוט קטעי/ היו בהחלט, סבירי/ היו לאחרוני/ הראשוני/

תודה לכולכ/!
הראשו!: בהיו' התחלנו הרוכבי/ איסו; את04:30את שהעמסנו אחרי ממש, לרכב א9

ב התחלנו היטב וקשרנו הציוד בכל קצר12:00הג'יפ קניו! הלב!, לקניו! שגיא הר מאיזור יצאנו ,
כ- ואחרי מהיר בקצב המשכנו הלאה. והמשכנו והשתעשנו הצטלמנו ומרשי/ מצאנו20א9 ק"מ

צניפי/ שער לכיוו! דר9 לא בדר9 המשכנו המרהיב. מהנו; מתפעלי/ צניפי/ הר על עצמנו את
היינו ואנחנו הוא קסדתו שלולא המופתע שייקה את מרסק באדמה חרי: האחרו! כשבקטע

 בטלנו את תוכניתנו להמשי9 הלאה והתכוננו ללילה.16:00בצרות. לשער צניפי/ הגענו ב 
עמוסהלילה: הביא שניר הברזל סיר את עליה ולהניח מדורה להקי/ היה שעשינו ראשו! דבר

עמיר במקביל מלאכי/. מעד! קבלנו לאכול כשהתחלנו שעתיי/ כעבור ובצל, בטטות בתפו"א,
. למסורת שהפ9 פונ:' סיר על איציק הסלט, על חברה עוד המנגל, על התמק/ דני קפה, הכי!
שהגיע מיכה את להביא יצא הג'יפ נהג אלי כמרקחה. הייתה ו"הכוורת" ארו9, ארו9, שולח! ערכנו
היה הכל חסר, לא אוכל שבת, בשירי פתח מולי הארוחה. להתחלת לשניה/ חיכינו ואנחנו לבדו
לשני התחלקנו כא! האומנותי. החלק התחיל וודקה פונ: של כוסות כמה אחרי ובשפע. טעי/
איל! של האופניי/ את לתק! ניסו הזרקורי/ שלאור ודני ארז סביב התקבצה אחת עקריות, קבוצות
בשירה פתחה השניה הקבוצה בג'יפ. עשה הוא השני היו/ ואת הצלחה ללא ולצערו לצער/
חמה היתה והאווירה לשירה ועוד עוד הצטרפו לאט לאט הבאנו. וארני שאני משירוני/ בציבור
רק לרכיבה לקחנו מהשירה ומר, רע היה מצבנו שרי/ שאנחנו כמו מדוושי/ היינו א/ ומשוחררת.
זימה בחמשירי עוררי! ללא ששלטו ועזרא מולי היו הערב של הכותרת גולת והנחישות. המר: את

ושירי "צמרמורת". כשרוח השטות שורה באוהלנו פרשנו לשינה.
השני: לאחרהיו' הזריחה. - שניות שאור9 מרהיב במחזה לחזות כדי מוקד/ מספיק קמנו

העמסנו אשפה, שרפנו השטח, את ניקינו הביא, שארז מעולות וגבינות חביתות של בוקר ארוחת
ב- בער9 לדר9, ויצאנו העגלה תסתכלו10את צניפי/, שער של הכרבולת על ורכבנו טיפסנו .

מדי הירוקי/. הסימני/ אחרי עקבנו כסכי! חדות אבני/ על מש/ מיותרת. מילה כל בתמונות
- כ אחרי מהדר9. וסטו המפה את ולא השטח את שקראו לאנשי/ ולקרוא לעצור נאלצנו 7פע/

לפי איש איש לעובדה. עד שמובילה סלולה כמעט רחבה, דר9 אדו/, שביל ע/ התחברנו ק"מ
את וגמענו מבערי/ פתחנו עובדה16כושרו, בסיס את הקפנו מסחרר. בקצב הבאי/ הק"מ

שנכנס השחור לשביל עד התעופה שדה של הגדר לאור9 אדומה בדר9 ושוב הכביש על מדרו/
ח/ קצת היה מהנה. ואפילו לרכיבה נית! בהחלט אבל באבני/ זרוע עצמו הנחל זוג!. לנחל
להמשי9 החלטות. לקבל ישבנו ישראל לשביל סמו9 שיטה לע: ומתחת האלו הק"מ בארבעת
הנו; זוג!. במעלה ירדנו מאיי/ החל שוב שהחוש9 בגלל זוג!. מעלה או צאלה מעלה דר9 ולרדת

כ ולאחר ירידה20מהמ/ חוה שהעז מי ולרכב, האופניי/ על לעלות אפשר ברגל ירידה של דקות
המדרגה בסו; החיוכי/ את לצל/ צרי9 הייתי סופרלטיבי/, מספיק לי אי! ואדירה מדהימה
אי! לשחרות, שמוביל ירוק לשביל ואח"כ שחור לשביל מגיעי/ צרופה. הנאה פשוט האחרונה,

בעיה לנווט כמו שחזי כותב בסיפור דר9 שלו רוכבי/ לכיוו! השוקו, אי אפשר לפספס.
של טע/ נשאר בהחלט הבא, לטיול מחכי/ כולנו הזה. הטיול את להרי/ שהצלחנו שמח אני

עוד. כל טיול בשטח אנחנו נהני/ ותמיד מתעלי/ על עצמנו, וכ9 ג/ הפע/.
היות וכבר הודתי לכול/ אסיי/ כהרגלי, רכבתי ונהנתי....זהו!


