טיול רגלי משפחתי סביב המון בלאן באלפים –  4עד  11באוגוסט 2016
כל מפעל גדול מתחיל ברעיון ויזמה .דוד מעין רואה פרסום של חברת "אילה" על טיול רגלי סביב
המ ונבלאן )  tour du mont blancאו בראשי תיבות –  ( TMBוהוגה קבוצה משפחתית שתלך חלק ניכר
מהמסלול המשוגע הזה ,עם מדריך מקומי והזדמנות לחידוש קשרים ולחויה משותפת .כמה מיילים
שזוכים להיענות וקבוצת "מעין כפיר" נרשמת לטיול .בדרך יש נושרים  -רועי ועופר ואנחנו רק  ,7אבל 4
ימים לפני היציאה נזכר נעם שהוא פנוי ומצטרף ומשלים שמיניה  :דוד ויהודה ,אלון וגיא מעיין ומהצד
של כפיר – אילה ושלומי ,ארנון ונעם.
יום ה' ה4.8.2016 -
התכנסות בנתב"ג בשעת בוקר מוקדמת ופגישה סביב שולחן הקפה באולם היוצאים .המראה קצת
מאוחרת בטיסת אל על לז'נבה .לקראת נחיתה זוכה חלק מהקבוצה לראות את היעד – הר מון בלאן
המושלג .איסוף חפצים ואנחנו נפגשים עם יהודה ,שעשה דרך ארוכה לאירופה ,טייל בסלובקיה וח יכה
לנו שבועיים בשויצריה .בשביל הצד של כפיר – אחרי עשרות שנים שלא נפגשנו ,זאת חויה של בן דוד
חדש .גם הנהג מחכה לנו ) ובכלל המינהלות תיקתקו כמו שעון שויצרי!( ובנסיעה של שעה מגיעים לעמק
שמתחת לגוש ההרים שמחכה לנו .עוברים בנסיעה את שאמוני )צרפת( ומגיעים לקצה הצפוני של
העמק והכביש בכפר  , le tourלרכבל .המתנה קצרה למדריך המקומי והוא מופיע – טיירי ,מטר תשעים
ומשהו ,שרירי ושזוף ומסוקס היטב ,בנעלי ספורט ומכנסיים קצרים .מחליפים בגדים להליכה ומתחילים.
עולים עם הרכבל  2תחנות ,עד כמעט למעבר ההרים  , Col de balmeשבו אנחנו נכנסים שוב לשויצריה.
שעת צהריים מאוחרת ,מזג האויר בהיר יחסית ויבש ועל העשבים ,ליד פרחים ,נוף ושלוגיות )הגובה כ –
 2200מ'( נפרסת הארוחה ,שכמוה נקיים במסלול הטיול ,כל יום .גבינה צהובה קשה ,לחם כפרי,
ממרחים ,סלטים ,פיצוחים ופירות יבשים שהבאנו .טיירי מלמד אותנו שאחרי כל ארוחה כזאת הוא זקוק
ל Nap -קצרה ,ולדרך.
קצת הליכה צפונה על הרכס ,נופים נפרשים ,סכר רחוק ואנחנו נכנסים ליער ולירידה של כ  700-מ'
לאורך של כ 10 -ק"מ סה"כ ,בשבילים ,עם פרות שחורות ומנופחות שפעמוני הענק שלהם מדנדנים בכל
המרץ ,כשהן אוכלות בלי הפסקה .גם מטיילים אחרים ,חלק מולנו ואחרים באותו כיוון שלנו )אנחנו עושים
את הסיבוב עם כיוון השעון ,הפוך מהמקובל .אלה שמולנו הם מהמפלגה השניה ,אבל אנחנו מברכים,
מאות פעמים ,בברכת  ,Bonjourחוץ מדוד ,שמתעקש ללמד את הגויים ומברך ב"שלום"( .חלק
מהמקומיים עושים את זה בריצה .אנחנו מקנאים בכושר ,אבל למה לרוץ? חלקנו לומדים בירידה הזאת
כמה מקלות ההליכה עוזרים לברכיים .בהמשך – נלמד שגם בעליות ובחציית נחלים הם משהו.

הקבוצה משמאל לימין :ארנון כפיר ,טיירי-המדריך ,איילה ושלומי כפיר ,בינהם מאחור אלון מעין ,גיא
מעין ,נועם כפיר ,יהודה מעין ,דוד מעין

בסוף הירידה והיער נפתח עמק צר מאד בין ההרים ואנחנו בכפר השויצרי הקטן  .Trientהולכים במורד
הנחל וליד המקלט הציבורי )אטומי?( של הכפר עד המלון /הוסטל ,שהוזמן לנו .כלל ברזל בכולם –
חולצים נעליים בכניסה ,עד למחרת בבוקר .מקלחות – בסדר ,חדרים – גם .ארוחת הערב ,עם פונדו
הגבינה הריחני והדביק בכל השולחנות וההמתנה הארוכה ,היא אולי הארוחה הירודה שחווינו.
עם רדת הערב ,סביב  9בערך ,נעשה שקט והעייפות מפילה אותנו .טוב ,הפסדנו את הלילה הקודם
בדרך לנתב"ג.
יום ו' ה 5.8,2016 -השני בטיול
קמים לבוקר גשום ועננים נמוכים ממלאים את הגיא שבין ההרים .כמו יתר הבקרים –  7.00בבוקר
ארוחה ,אח"כ אריזת המזוודות /צ'ימידנים להקפצה שלהם להוסטל הבא ,מעילי גשם ונעליים וב – 8.00
תזוזה .דרך הכפר הרחוץ ולעליה תלולה אך מסודרת בתוך היער לעוד הוסטל. Col de la forclaz ,
משם מערבה בשביל ובעליה מתונה יותר ,בגשם קל ולפעמ ים בכלל לא ,בין נופי יער ומרעה ,פרות
ועננים ,שלפעמים נפתחים לעמקים וכפרים שלמטה מאתנו .מפה לשם מגיעים לסוף העליות ובעלי
השעונים ,שנותנים חיווי על גובה ואלו שיש להם אפליקציה כזו ,מתווכחים ומסכמים שעלינו בערך 800
מ' .מנוחה קלה )בדרך כלל ארוכה לחוליית החוד – טיירי ,אלון ,גיא ויהודה ולעתים דוד ,וקצרה יותר
למשתרכים מאחור – נעם ושלומי שמחפשים פטל ותות שדה ,ארנון שמצלם ואילה ,שמעידה על עצמה
שלמדה בנפאל ללכת לאט אך ברצף( .אחרי כמה ק"מ בערך בקו גובה ,בשבילי יער ושלוליות ,הגענו
לדבר האמיתי – נחל עז מלא אבנים שאין דרך לעבור אותו בלי להירטב .חולצים נעליים ,מדדים במים
הגועשים לאורך כ 15 -מ' ומסיימים עם כפות רגליים קפואות לגמרי .טוב ,מי שלגים וקרחונים.

חולצים נעליים וחוצים פלג מי שלגים – חוויה !
בינתיים הגשם הפסיק כמצופה .עוד כמה ק"מ ובסוף דרך יער אנחנו מגיעים לפונדק דרכים ,שבחצרו
שולחנות מול נוף הרים נהדר .ארוחת צהריים ,בתנאי שנקנה שתיה ,בד"כ בירה נהדרת.
מכאן תוכננה הקפצה עד ההוסטל ,בהנחה שנהיה גמורים .טיירי ,שהתרשם שאנחנו פדלאות לא קטנים,
לאור הקצב ובעיקר ממתיחות השרירים המשונות שחלק מאתנו עושה בהפסקות ,די נדהם מהחלטתנו
לוותר ולעלות ברגל עוד  400מ' גובה על כמה ק"מ ,עד לנק' הסיום .אבל הוא מסווה זאת יפה ומביע את
הערכתו ואנחנו ממשיכים .הליכה בעליה בתוך כפר ,שרובו נראה כבתי נופש ,עם גינון מוקפד ,עצי הסקה
בערימות מוכנות ,כרי דשא ונחל בכל מקום .יוצאים ממנו ובעליה תלולה ,לאורך נחל רועם שחוצים אותו
גשרונים ,אנחנו עולים עד שמגיעים לכמה בתים שהם הכפרון  , Arpetteהבקתה שלנו להלילה .שם
המקום – על שם הרכס שסביבו הלכנו היום .רמת המקום יותר טובה ,בעיקר של הארוחה .חשבנו לציין
את ערב שבת עם בקבוק יין ,אבל המחיר השערורייתי קירר אותנו .הערב מתחילה בברזיל

האולימפיאדה ,אבל אנחנו מנותקים יחסית .בכלל ,בחלק מהמקומות לא היתה תקשורת ,אבל זה היה
צפוי.
יום שבת ,ה 6.8.2016 -היום השלישי בטיול
בוקר צח מקבל את פנינו .הרכס שאנחנו מתחתיו – נהדר .ארוחת הבוקר בדרך כלל טובה מאד ונותנת
כוחות לדרך .ירידה לכפר שכולו מלונות  , Champexובו אגם קטן .בסופר המקומי אנחנו מחכים עד
שנפתרת בעית בלוני הגז לערכות הקפה/תה וגם קונים לחם .משם דרומה ,לשבילי יער היורדים לעמק
אורכי בשם  . Val ferretאנחנו עולים במתינות ,בנופים נהדרים ולעתים בתוך כפרים קטנים ופרושים
וכשמעלינו נופלים נחלים ומפלים ,אלינו ולנחל /נהר המרכזי .ממי הפלגים שתינו ,חפשי ,בלי בעיה .ב יער
אנחנו עולים על דייק מלאכותי שנמתח לאורך כמה מאות מטרים ומתלקח ויכוח – מי בנה ומתי ולמה
הוא נבנה .לשאול את המדריך נוכחנו שאין טעם )הוא מומחה לספורט אתגרי( ,אז שלומי ודוד עסוקים
בכך לאורך כמה ק"מ .לארוחת צהריים מציע טיירי קרחת יער בשעה  .12נורא מוקדם בשבילנו ורק אחרי
עוד כשעתיים היא נפרשת בצד בתי הכפר  ,Praz de fortעם שוקת שבה מים קרים זורמים ולידינו גינות
ירק מטופחות ומעוררות קנאה .ערכות הקפה )אלון( והתה )שלומי( עובדות כמו שצריך ושוב  -לדרך.
הליכה במעלה העמק הרחב יחסית ,לעתים בדרך עם אבנים קטנות ולעתים בשביל ,כשהמדריך עושה
לפעמים קיצורים .פריחה נהדרת ,שמיים בהירים ,אויר הרים קריר ומראות נהדרים כל הדרך .מגיעים
למגרש משחקים בו יהודה וטיירי מראים לנו איך מטפסים על קיר טיפוס ואחר כך אנחנו עוקבים אחרי
מתקן אוטומטי שאוסף ענפים ולכלוך ממי הנהר ,לפני שהם נכנסים לצנרת לשימוש .הלכנו היום כ20-
ק"מ ועלינו כ 500 -מ' בשיפועים די סולידיים .הגענו לכפר  le Foulyובו למלון שלנו להלילה .די צפוף,
כולו מעץ אז כל הקומה שומעת חריקות כשמישהו הולך ,אבל נוף ההרים מהחלון של הצעירים !...גם
מרפסת השיזוף של המלון שימשה אותנו היטב ,עם בירות קרות והנאה מהמראות .אחרי ארוחת הערב
ראינו בלפטופ של יהודה איך בנה מבמבוקים את הבית האקולוגי שלו ,על שפת האגם בגוואטמלה.
בחדר של טיירי וארנון עוקבים עד מאוחר אחרי הספורטאים הצרפתים באולימפיאדה.
יום א' ,ה 7.8.2016 -הרביעי בטיול
שוב יום בהיר ,לבד מכמה ענני בוקר קלים שמשייטים בעמק .שוב אורזים את ארוחת הצהריים שהוזמנה
בהוסטל בתרמילים וב 8.00 -תזוזה .העמק הולך וצר ,מצדו האחר מדרונות ירוקים ללא עצים ובהם
לעתים עדר פרות בחום – לבן .אנחנו עולים בדרך ובשבילים ,לעיתים מלאי בוץ וסביבם פריחות בורוד
וסגול ולבן וגם צהוב ,אבל לא סבוך – לכבוד שיא העונה כיסחו היטב מטר מכל צד של השביל .בהפסקה
מסתכלת עלינו מרמיטה ברוב עניין ,ואנחנו עליה .המון מחילות שלהן נצפו לאורך כל הדרך.

המדריך טיירי – מכיר טוב את כל השבילים ,ידע גיאוגרפי טוב ,אחר בסיסי טוב ,נחמד ,מבין עינין וסחבק

אנחנו עוצרים בהוסטלון עם שולחנות מול ההרים ,עושים תה/קפה וגם רואים מחלבת גבינות קטנטנה.
בהמשך השביל עולים בתלילות בדופן ההר ,ממולנו שלוגיות ונחלים שנופלים לערוצים ואנחנו עוברים ליד
מכון חליבה ל 3-פרות ,וכנראה עוד מקום לעשות גבינות קשות ,כי איך יובילו את החלב מגובה  2200מ',
בשבילים האלה? בין גדרות החשמל העדינות חיכו עוד איזה מאה פרות לתורן להיחלב .בהמשך,
מערבה ,החלו להציץ פסגות סלעיות ומושלגות מעבר לרכס הקרוב .עוד מאמץ ועוד הפסקונת לקחת
אויר ואנחנו מגיעים למעבר ההרים  Grand col ferretבגובה של  2537מ' .השלמנו עליה של בערך
אלף מ' מהבוקר ומה שיש במעבר הזה הם גם גבול ,בו אנחנו עוברים משויצריה לאיטליה ,רוח חזקה
מאד ובעיקר – מראות נהדרים לכל כיוון .קדימה ,ז"א דרומה נפרש עמק חדש ,צר וארוך בצורת האות
האנגלית  uשאופייני לעמק שעוצב ע"י קרחונים .מימין ומעלינו – פסגות מושלגות וסלעיות ועליהן קרחון
ומסביב ,הרבה קבוצות מטיילים שנחות על העשב וצופות בנוף.
המשכנו בירידה תלולה ,במדרונות ללא עצים ,אבל עם הרבה עשב ופריחה נמוכה .באמצע הירידה נמצא
משטח מתאים ושוב פריסה לארוחת צהריים ,כשפנינו מול העמק שמתחתינו .אחד ממרכיבי הארוחות
חייב להיזכר כאן – כיכר גבינה קשה עם קליפה עבה שנפרשה כל יום ,עד שהיא נגמרת ומתחילה
הבאה .בסיום הארוחה נותן טיירי את האות וכולנו משתרעים ,מכסים את הפנים מקרינת השמש החזקה
ומנסים לנמנם .יש זמן ,כי ה  , Refugio Elenaההוסטל ללילה הזה ,נמצא בעמק ממש מתחתינו.

תצלום אוירה לאחר טיפוס למעבר  Grand col ferretמשוייץ לאיטליה
בסוף מתנערים וממשיכים בירידה בשבילים הצרים ,כשלידינו נופלים נחלים במורד ועדרי פרות
מסתובבים במצוקים ,להוסטל .הוא נמצא בגובה  2056מ'  ,כלומר ירדנו כ 500 -מ' .הרוח החזקה
והקרה לא פוסקת ומבריחה אותנו פנימה .לעתים מגיחים למרפסת וצופים בקרחון שמעלינו ובנחל
שנובע ומתחיל ממנו ומרעיש את אויר העמק .כנראה שהקור השפיע על חימום המים ,או שהתפוסה
המלאה )כמו בכל המקומות( גרמה לכך שחלק מאתנו התרחצו במים קרים .עוד ארוחת ערב בסגנון
ההוסטלים – כולם אוכלים אותן מנות ,המוגשות בערך למאה איש משעה  7בערב .הרמה לא משהו ,עם
הברקות לעתים ,כמו בשר אייל ,אבל כמו שלימד אותנו אלון – " התבלין הכי טוב/טעים ,הוא הרעב".
יום ב' ,ה ,8.8.2016 -היום החמישי לטיול
התכנית ללילה הקודם היתה לישון בעיירה האיטלקית קורמאיור  , Courmayeur -אז בבוקר אנחנו
יוצאים בזריזות בכיוון ,יורדים בעמק שעדיין שרוי בצל ההרים הקריר ,עד למקום שבו תופסים אוטובוס
מקומי לעיירה .ההפסקה מנוצלת לשיטוט של שעה במקום התיירותי מאד הזה ,בעיקר במדרחוב שלו,
שכולו כמעט תיירים וחנויות בשבילם .הספקנו גם גלידה איטלקית ושוב אוטובוס ,שמעלה אותנו עד
לתחילת המסלול ,במעלה העמק הקרוי  . Val Venyבכביש שעולה לאורך כמה ק"מ הולכים ונוסעים המון
מקומיים ,עם תרמילים קטנים וילדים וגם כמונו ,עם מקלות ותרמילים גדולים ,שעושים את הסיבוב.
בקצה העליה נפתח עמק והנחל יוצר בריכות יפות שבהן נשקפים ההרים והשלוגיות .עלינו עוד קצת,

לתצפית על כמה אגמונים קטנים ונסתרים  lac du Miageשהם כנראה תוצאה של פעילות הקרחונים
שמעלינו .וכמובן – הפסקת קפה ונשנושים בצל העצים .משם ירדנו חזרה לעמק ובהליכה נוחה
התקדמנו ,כאשר מולנו העליה הבאה וגם בקתת הרים , Rifugio Elizabeta ,שסביבה יושבים בעשב
המון מטיילים וצופים בנוף .הגענו גם אנחנו ,פתחנו תרמילים ואכלנו ארוחת צהריים ,ליד כמה בתי אבן
עם גגות ציפחה ומתחתנו העמק ,כשהעננים זזים בין הפסגות .משם ממשיכים בדרך בעמק הקטן ,שאין
בו עץ ,אבל זרימות מכל הכיוונים ובהמשך מתחילים לעלות בשבילים ולראות את המעבר הבא – ה Col
 de seigneבגובה של  2516מ' .מאחור ינו כבר מציצה פסגתו המושלגת של המון בלאן ,בגובה 4810
מ' ,שיש הרואים עליו אנשים הולכים .הם לא זזים ,אז כנראה שהם רק סלעים ...עם סוף האויר )של
חוליית המאסף( מגיעים למעבר ,נפרדים מאיטליה וחוזרים לצרפת .לא שמשהו משתנה ,או מישהו מציין
את זה .רק המפה.
שוב ירידה חזקה במדרונות חשופים ומול עמק צר וירוק ובו מתעקלות דרכים ופה ושם בתים ,יתכן חוות
או רפתות .במרחק העמק משתפל ומעליו הרים ושלג .בדרך ,ממש לפני הבקתה שלנו ,בית בודד וסביבו
אהלים של מטיילים ,מאלו שעושים את כל הסיבוב עם הכל על הגב ,והם גם רוחצים בנחל הסמוך.
בררר..
הפעם הגענו לבקתת מטיילים ממש –  .Refuge des Mottetsאמנם חדר האוכל מקושט עם אוסף אדיר
של חפצים ישנים וגם האוכל טוב ,אבל השרותים מינימליים והחדרים קטנטנים – ל  4אנשים בקומות יים.
אין טענות ,הוזהרנו מראש וגם שאין תקשורת ידענו .בערב מעדכן אותנו המדריך שהתחזית מעוננת
בבוקר וגשומה מהצהריים ומעמיד בפנינו את האפשרויות .אנחנו מחליטים לצאת הכי מוקדם שאפשר
אחרי ארוחת בוקר ולעשות ברגל את הטיפוס הרגלי האתגרי ,שמהווה קיצור של המסלול הרגיל של ה-
 . TMBזה יהיה היום שממנו הזהיר אותנו טיירי מתחילת הטיול – ארוך וגבוה.

יום ג' ה 9.8.2016 -היום השישי בטיול
קמים לבוקר מעונן ,כחזוי ,וכבר ב  7וכמה דקות אנחנו מזדרזים לצאת .יורדים בשביל במורד העמק ,עד
לגשר ,שממנו לוקחים המודדים גובה ,כי מפה  -רק עולים .בתחילה בדרך מתעקלת ,בה אט אט גובר
הגשם .עוצרים ונכנסים לבית שבמזל פרוץ ומחכים שהמטר יפסק ,וזה מה שקורה .מכאן אין דרך ,רק

שבילים ושבילונים שרק נעשים תלולים יותר וגם יותר בוציים .בדרך עצרנו בתחתית מצוק עם סלע
מפותל שעליו נופל נחל .הצעירים עלו בצפורניים לצדו והזקנים – במעקף סולידי .שוב ממשיכים לעלות
במעלה התלול והרווחים גדלים .לקראת פסגת המעבר מופיעות שלוגיות ונעלמים העשב והפרחים .בסוף
מגיעים ,לגובה 2685מ' ,הכי גבוה בטיול ,במעבר  .Col des foursלמעלה סלעים חומים חשופים,
שלוגיות שאנחנו חוצים בזהירות ובמרחק הרים מחודדים שמקשטים אותם עננים .מתחילים לרדת צפונה
ובתחילה מגיעים לשביל המרכזי .מכאן נעשה צפוף – המון מטיילים בכיוון שלנו וכאלה שמתנשפים
בעליה מולנו .גם סוסים וחמורים עמוסים במטען של המטיילים ולעתים  -הם משאירים סימני דרך
שאנחנו מדלגים ביניהם .עוד מעבר וממנו השבילים תלולים יותר והעננים סביבנו מגבילים את הראות.
לקראת צהריים מתחילים לראות את העמק המיושב שלפנינו והירידות מתמתנות.

הגענו לעוד  refugeשבו גם בקתה עם שולחנות ,מוכנה לנו ולאחרים כמונו .הארוחה נפרשת ואנחנו
מזמינים בירות )נהדרות וקרות( ואז – יורד גשם חזק .הגענו בזמן .זמן לקפה ותה .כשהגשם מפסיק
ומחוסר תנאים לשנ"צ ,ממשיכים.
מכאן בדרכי עפר בעמק ,לעתים בין שדות מרעה ולעתים בין בתי כפר ,נחלים ,יער וגם פטל ותות שדה.
אנחנו עוצרים ליד כנסיה מקומית ,די ותיקה ובחזיתה תמונות נוף מוגדלות מהעולם .בהמשך אנחנו כבר
בפאתיו של הכפר /עיירה הארוך  . Les Contaminesבמהרה מציע לנו טיירי לחכות לאוטובוס ,שיגיע
בעוד חצי שעה .אנחנו בשוונג ומוותרים וממשיכים ללכת בצד כבישי הכפר .הלכנו היום כ 20 -ק"מ ,עלינו
כ 900 -מ' וירדנו בערך  1300מ' .מגיעים למלון ,הפעם ממש מלון ולא בקתת מטיילים בהרים .כולם
מתחברים שוב לרשת ,שולחים וואטסאפים וטלפונים וגם עושים מקלחת יותר נורמלית .בלובי – טלויזיה
משדרת אולימפיאדה נונ-סטופ וגם ארוחת הערב היתה קצת יותר מסעדה ופחות חדר אוכל .נעם ודוד
מתעקשים לראות בערב עוד ספורט וזוכים לראות את הג'ודאית שלנו ג'רבי זוכה במדליה .נוכל לבשר
מחר בבוקר לטיירי ,שמזלזל בספורט שלנו וטוען ,די בצדק לפי שיחותינו הבלתי פוסקות בשפה משונה,
שנזכה רק בתחרות הבלה – בלה.
יום ד' ,ה –  10.8.2016היום השביעי לטיול
ריח של סוף באויר .אחרי ארוחת בוקר ותכנון מדוקדק של הזמנים לאחרי הצהריים ,אנחנו עולים על
המיניבוס של בעלת הבית הנמרצת ,שמקפיצה אותנו במורד הכפר ,עד שיורדים ומתחילים שוב ללכת.
עליה תלולה בדרכי עפר בתוך היער ואחריה עצירה ,לקפה -תה על שולחן קק"ל בצד הדרך ,עם פיצוחים
ופירות יבשים ,כרגיל .מכאן – שביל תלול וצר והמון מטיילים באים ממול ,או עוקפים .אנחנו בערפל
וכשחולפים מתחת לקרחון שיורד בגיא שמעלינו – לא רואים אותו עד שעולים עוד והענן מתפזר .עוברים
נחל שוצף בגשר חבלים ,עוד קצת עליה והגענו לקצה ההליכה – תחנת הרכבל שמעל עמק שאמוני.
מפה לשם גם היום עשינו איזה  10ק"מ וגם עלינו כ –  700מ' גובה.
בחדר עם שולחנות בצד התחנה – ארוחת צהריים ,הפעם עם יין שהביא טיירי כיאה לצרפתי .לקראת

הסיום אני לוקח מדוד את הזכות לשאת את נאום הסיכום וברוח האולימפית מחלק מדליות למי שמגיע
לו ,וגם מודה בשם הקבוצה :זהב לדוד על הרעיון ,היוזמה והארגון ,הכסף לטיירי וצרפת על ההדרכה
המוצלחת וארד לאלון ,שעל המפות ,הלו"ז והתיאום והקפה .גם ציון לשבח ניתן – ליהודה ,שהגיע מסוף
העולם כדי לפגוש אותנו .במדליה הקבוצתית זכינו כולנו – שעשינו את זה! לבושתי נשמטה לי המדליה
למין היפה .איילה – כל הכבוד! טיירי אומר בשמו כמה מלים לקבוצה ובעיקר על שמחתו שעברנו הכל
ללא תקלות ונשירות.
בתא רכבל גדול אנחנו יורדים לעמק ,לעיירה  les Houchesשמבטאים את שמה – לה זוש )אלה
שהולכים את כל המסלול עוברים בה וממשיכים ברכסים שבצדו השני של העמק( ,שם עלינו על אוטובוס
שבמפתיע ויתר על תשלום ,כי זה היה עושה לו כאב ראש ורק שלא נספר...ירדנו בשאמוני Chamonix
הסמוכה ובהליכה הגענו למלון .למי שנשארו כוחות ,הם היו נחוצים כדי לעלות עם המזוודה במדרגות
הצרות  4קומות! בקומה העליונה התארגן יהודה לקראת הנסיעה שלו לטיסה הערב מז'נבה  -תחילת
דרכו הארוכה לביתו שבגואטמלה .נפרדנו ממנו בהתרגשות וגם סיכמנו שניפגש בעוד פחות שנים מאשר
בעבר.
בהמשך נפרדנו גם מטיירי ,שהוזמן לביקור גומלין בארץ הקודש .מכאן – פיצול כוחות .שלומי ואילה ודוד
נסעו ברכבת גלגלי שיניים לאתר מעל העיירה והיתר – להסתובב בעיירה התיירותית ,שהרחוב הראשי
שלה מפוצץ במטיילים ,מסעדות וחנויות ציוד טיולים .כל זה ,כי מה שתוכנן – עליה ברכבל לשפיץ שמעל
העיירה ,בגובה  3800מ' ,לא היה כדאי בגלל העננים שהגבילו מאד את הראות.

בערב הוזמנו למסעדה ממש ,בה בחרנו מנות מתוך תפריט של עסקיות.
יום ה' ה 11.8.2016 -החזרה הביתה
כפינו ארוחת בוקר ב  06.30על המלון והכל היה ,כולל הקרואסון הפריך .העמסה על המיניבוס ,ששועט
בבוקר הצח לשדה התעופה בז'נבה ובתחילה הפסגות המושלגות מעטרות את ההרים מסביב לעמק.
כמה חבל שלא היה זמן מתאים לעלות לתצפית .טיסת "אל על" מתעכבת קמעה ובסוף ממריאים ונהנים
עוד קצת מהמראות למטה ,בדרך הביתה .נחיתה קצת לפני  5אחה"צ ואחרי איסוף מזוודות – נפרדים.
היה טיול מוצלח ונהדר!!
רשם וצילם – ארנון
) ואם שכחתי ,הגזמתי ,הקטנתי וכו' – נא העירו לי ואשמח לשפץ(

