
לזכרו של ראובן, 
אדם וחבר יקר

שמטייל לו שם למעלה עם מלאכים
מתגעגעים, חברי "רכסים"



8.5.05

ראובן,

נתנה לי הזכות להגיד כמה מילים ביום זה.

לכל אחד מאתנו יש כמה מעגלי חיים, חוג המשפחה, חוג העבודה, חוג הצבא, חוג התחביבים.
זכיתי להכיר אותך בחוג האחרון - חוג התחביב – רכיבת אופניים.

מספר שנים של הכרות, רכיבה בצוותא, נסיעות אל ... ובחזרה, פה ושם אולי בילוי משותף או 
אולי לילה בשינה במדבר בטיול הנמשך מספר ימים. 

עם הזמן, לומדים להכיר את השני,  נמצאים בסיטואציות הנמשכות הרבה זמן, לעיתים 
במאמצים קשים, האדם האמיתי מתגלה. 

אומר רק מספר דברים מנקודת מבטי, ומשיחות עם חברים, בטוחני שהדברים שאומר מוכרים 
למכריך מהחוגים האחרים.

אהבת את הטבע ואת הארץ, יש אזורים שהכרת כל שביל וכל אבן. בטיולים באזורים אלה 
תמיד ידעת להציע אלטרנטיבות לטיול.

תמיד התעניינת בשלומו של הזולת, הצעת את עזרתך, בכנות, בשלמות.
היית בור סוד שאינו מאבד טיפה, אוצר ידיעותיך בתחומים של היסטוריה יהודית וכללית, 

השכלה כללית תמיד הפליאו, תמיד גם ידעת לשלב את הפתגם הנכון במקום הנכון.
לעולם לא רצית ליפול לנטל על האחר, גם שהמסלול לא התאים לך, אמרת: "אתם תמשיכו 

ואני כבר אסתדר".

היינו המומים שקיבלנו את הידיעה לפני שבוע, וכאילו מה טבעי יותר מאשר לקבל אותה שאנו 
עוסקים בדבר שכה אהבת, בטיול על האופניים. בקרנו אותך בבית החולים לפני מספר ימים, 

נראית שליו, נינוח, כמו תמיד. לא איבדנו תקווה. היינו המומים יותר ביום שישי האחרון שנודע 
לנו שהלכת לעולמך.

הרבה שנים אנחנו רוכבים ביחד, חבורה משונה שרב השונה בה על המשותף, גילים שונים, 
מצב משפחתי שונה, מקצועות שונים, אופי שונה, גברים ואף מעט נשים,  המאחד את כולם זה 
האהבה לספורט הרכיבה, ואהבה לנוף הארץ. רק מקרה הוא שאנחנו נפרדים כאן ממך, באותה 

מידה היה זה יכול להיות כל אחד מאתנו. 

תנחומינו העמוקים לכל מכריך, ובמיוחד למשפחה.

אנחנו נפרדים, אבל לא שוכחים, תמיד תהיה בלבנו.

חברי רכסים
(יעקב לוין)

ראובן,

ההכרות איתך החלה כשנפגשנו במצמן לפני שנים רבות 
ובין היתר ביקשת לרכב עם "רכסים". בסבלנות בנית 

כושר ושיפרת את הרכיבה וכשהרגשת "ראוי" פנית 
לארני והצטרפת. כשליקטתי את התמונות לאלבום 

לא יכולתי שלא להבחין כמה עמוקה הייתה מעורבותך 
בקבוצה. 

אין ספור של רכיבות בכל איזורי הארץ, בכל עונות 
השנה, נזכרתי במסלולים שאהבת במיוחד כמו בקעת 

סירין ויבניאל, רמת אבישור וכל איזור כיסלון ורמת 
בית שמש.

בכל פעם שנזקקתי לעזרה או למוביל ידעתי שתענה 
ראשון על המייל ותציע את עצמך. 

את המנהג שלנו לחגוג יום הולדת עם הקבוצה אימצת 
בחום ולא פספסת אף חגיגה שלך או של אחרים ותמיד 

התייצבת בראש השולחן להרים כוסית עם החברים.

אהבת הרכיבה ואהבת הארץ זה מה שמדביק אותנו 
ביחד ואת זה היה לך בשפע. 

אנחנו נמשיך בדרכך שהיא גם דרכנו וכל שבילי הארץ 
יהיו שזורים בזכרונות ממך.

רכבתי (אתך) ונהנתי,   דוד ניצן - רכסים



ראובן פורת 2001

29.6.2001 תחנת הדלק בלטרון

27.7.2001

25.5.2001

17.8.2001

17.8.2001 נחל כזיב, פארק גורן



ראובן פורת 2001

16.11.2001

13.04.2001

12.10.2001

6.7.2001

6.4.2001



ראובן פורת 2001

4.5.2001 טיפוס לחרמון

30.11.2001

6.4.2001



ראובן פורת 2002

1.3.2002

4.10.2002

13.5.2002



ראובן פורת 2002

23.8.2002

26.4.2002



ראובן פורת 2002

15.2.2002

25.10.2002



ראובן פורת 2003

7.11.2003 בקעת יבניאל, איזור שראובן אהב לרכב בו במיוחד



ראובן פורת 2003

5.9.2003
נחל חלילים

17.11.2003
הר חורשן

14.11.2003



ראובן פורת 2003

 31.10.2003

29.08.2003
ממרון לכליל
יום הולדת 

לארני

28.03.2003



ראובן פורת 2003

23.05.2003

18.05.2003

11.04.2003

9.05.2003



ראובן פורת 2004

21.05.2004



ראובן פורת 2004

30.07.2004

19.11.2004



ראובן פורת 2004

12.11.2004 בית ג'וברין, חוגג יום הולדת עם החבר'ה 



ראובן פורת 2004

26.11.2004
שדה בוקר 

נחל צין

3.12.2004
נחל אדוריים

17.12.2004
איזור אמציה



ראובן פורת 2004

24.12.2004  מצפה שלם, בקעת אורקניה, מדבר יהודה 31.12.2004  טיול באיזור מצר



ראובן פורת 2005

25.3.2005  סינגלים ביער עופר בכרמל



ראובן פורת 2005

22.4.2005  סינגלים בבן שמן והרמת כוסית חכבוד הפסח. הטיול האחרון של ראובן עם רכסים.



ראובן פורת 2005

"הסינגל" האחרון  של ראובן, 
שמסנגל לו שם למעלה עם  מלאכים.


