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כתב וצילם :ניר בן-ימיני

יום טיול
באלפים הצרפתיים והשוויצריים
רכבלים 500 ,מטרים טיפוס ,ו– 6,500מטרים ירידה.
קילומטרים,של15
75
ירידה,
 6,500לימטרים
שמדובר בחוויה ייחודית ,כך שמותר להשקיע
הבנתם
שכבר
 200מטרים של טיפוס ,נראה

 75קילומטרים של רכיבה ואינסוף רכבלים .במורזין יש את
כל מה שצריך כדי להפוך רוכב הרים ישראלי למדווש מאושר,
והכל במרחק של ארבע שעות טיסה מנמל התעופה בן גוריון

מ

ורזין ולס גטס הן שתי עיירות באלּפים הצרפתיים במרחק שעה
ורבע נסיעה מג'נבה ,המהוות חלק מאתר הסקי המפורסם Portes
( du Soleilשער השמש) .כמו רבים וטובים מאתרי הסקי בעולם,
גם פה החליטו להתקין על הרכבלים אמצעים להעלאת אופניים ,אך עם
הבדל אחד קטן ושולי .אם באתרים אחרים מפעילים רכבל אחד או שניים
ומקסימום חמישה ,הרי שפה מדובר ברשת בת לא פחות מ– 24רכבלים,
תופעה ייחודית בעולם היוצרת גן עדן עצום ממדים לרוכבי אופניים
שאפשר לטייל בו כמעט ללא הצורך לטפס( .לא מכיר רוכבים שלא
אוהבים לטפס!  -עורך).
בניגוד למציאות ,האתר מוכר כחוויה לרוכבי דאונהיל ולא בצדק .מהיכן
התדמית האגרסיבית? ודאי תשאלו .ובכן ,זה הזמן לחשוף את אופיו
האמיתי של המקום .התמונות ממורזין ולס גטס מציגות בעיקר רוכבי
דאונהיל עטויי פול פייסים ,מיגון מלא ,ואופניים ארוכי בולמים וכבדי
משקל .מכאן הדמיון משוטט לו בין מסלולים תלולים ,מכשולים ,קשיי
עבירות אחרים ,ורחמנא ליצלן גם כמה קפיצות אימתניות.
אז זהו שלא ,המציאות שונה בתכלית .במורזין וסביבתה יש כ–450
קילומטרים של סינגלים במורד ההר ,בשיפועים שכל רוכב שביקר
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בכרמל או בהרי ירושלים ייהנה מהם .רוב הסינגלים רחבים פי שלושה-
ארבעה ממה שאנו מכירים בארץ ,כך שהם מאפשרים גם לרוכבים
פחות מיומנים לרכוב בהם .יתרה מכך ,הסינגלים נטולי מכשולים
לחלוטין ,כך שכל רוכב אגרסיבי יכול לפתוח מבערים וכל רוכב עדין
נפש יכול ליהנות מהנוף ולגלוש בקצב טיולי.

צרפתים תמיד יישארו צרפתים
עונת הרכיבה במורזין וסביבתה מאוד קצרה  -מסוף השבוע
האחרון של יוני ועד סוף השבוע האחרון של אוגוסט .למה כל כך
קצרה? בגלל מזג אוויר? מה פתאום! פשוט כי לצרפתים זה מספיק.
מבחינתם ,אופניים הם בכלל … pain in theשיכול לקלקל להם
את חופשת הקיץ (אגב ,חלק מן הרכבלים פתוחים גם לפני ואחרי
התקופה המדוברת ,אך מן הסתם ההנאה גם היא חלקית) .מדובר
במדינה שעדיין סוגדת לרכיבת כביש כנראה...
חופשת רכיבה באזור מתמקדת בדרך כלל סביב העיירות מורזין ,לס גטס
ואבוריאז ,כמו גם גיחה לאזור הרכיבה של העיירה שאטל ,במרחק של כ–20
קילומטרים ממורזין או מ– Les Crosetsהשוויצרית ,הרחוקה קצת יותר.
פעם בשנה ,בסוף השבוע האחרון של יוני ,מתקיים במקום יום טיול

שנקרא  .Passport du Soleilמדובר ב– 75קילומטרים של רכיבה
החוצים את כל ה– ,Portes du Soleilהן את אזורי הרכיבה הקרובים
שאותם פוגש כל נופש רכיבה באזור ,והן כפרים רחוקים יותר כמו
 Torgon, Champary, Morgineועוד( ...מה זה בכלל משנה  -אלּפים,
שווייץ ,ירוק ,מים  -הכל מדהים ביופיו).

לדרך
אחרי שלוש שנים של רכיבה מדי קיץ במורזין ,החלטתי לבדוק מהו
ה– Passportהזה .לצורך העניין ,צירפתי אליי שלושה שוורים צעירים
מהגליל המערבי :מיכה ומשה מכפר ורדים ,שני העוללים שבחבורה
בני ה– 50וה– ,55וחיים שחף מגעתון" ,קשיש" בן  60שמסיים מדי
בוקר את הרכיבה במהירות כדי לבדוק אם יש רוח צפונית ואפשר
לצאת לגלוש .למה אני טורח לציין את הגיל? יסופר בהמשך.
ערב האירוע קפצתי לבקר בנקודת תחילת המסלול .מיני דוכנים של
מותגים שונים ,באמצע מופע טריאל מרהיב ,תחנות מזון וכו' .עד כאן
(והאמת ,עד בכלל) אין לנו במה להתבייש  -הוולוו צ'אלנג' ואירועים
אחרים בלבנט שלנו נראים לא פחות טוב.

מורזין 7:30 ,28.6 ,בבוקר .תור די ארוך אך יעיל ,תיק משתתף ,מספר
על האופניים .כ– 20דקות תור לרכבל (בימים רגילים אין תור) ,וקדימה
לדרך .חיים (המכונה "מונה") ואני עלינו ברכבל ,ומיד הגיעה הברכה
הראשונה של היום  -מזג האוויר היה נפלא! ראות מדהימה ,נוף חבל על
הזמן ,ואפילו המֹון בלאן (ההר הלבן) הציץ מעבר לרכס הרחוק בכל הדרו
המושלג.
עברנו את אבוריאז ,עיירת הסקי המוכרת לחלקנו בשל הקלאב מד שבה,
וגלשנו בסינגל ארוך ארוך לעמק הלנדרה .עוד לא בדיוק הבנתי על מי
נפלתי ,ועדיין הרשתי לעצמי להעיר הערות על סגנון הרכיבה .כאן המקום
להסביר :אני צעיר החבורה" ,רק" בן  ,47רוכב שלוש פעמים בשבוע,
בעיקר במיר"ב ,פארק קנדה ,חורשים וכרמי יוסף .רוכב טכני לא ממש
רע ,וגם לא בדיוק חלש ...אך הקשישים האלה לימדו אותי מאיפה משתין
הדג ,ורדפתי אחריהם כל היום .מילא בעליות ,שם עוד יכולתי להמציא
תירוצים ,אבל אפילו בירידות לא הצלחתי להדביק את הפער!
רכבל מספר שלוש העלה אותנו לרכס שיורד לאתר הרכיבה של העיירה
 .Chatelזכינו לתמונת נוף מרהיבה עם אגם  Montriondברקע ,ולירידה
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ארוכה ומדהימה מלאה בסוויצ'בקים עד לעמק .עד כאן הכרתי את
הכל ,וחשבתי" :זה מה שיש ל– Passportלחדש לי?" .המשכנו לעיירה
עצמה בשביל  .4x4חשבתי 500" :מטרים טיפוס במשך כל היום?
אפשר להשתמש בתירוץ השבעה אינצ'ים כדי להסביר את ההשתרכות
אחרי חבורת השוורים?" ,והאגו שלי ענה" :לא ממש"( .מי מכר לך את
האופניים?  -עורך).
שאטל" ,סתם" עיירה אלּפינית ,עם אגם יפהפה ו"זרנוק" מים אדיר
באמצע המשפריץ לגובה של כ– 20מטרים ,ועם נוף הררי מדהים וירוק עז
בעיניים  -שגרה .הגענו לקרנבל ה– feeding zoneהראשון ,שבו בגטים
ונקניקים "כשרים למהדרין" המשולבים בקוביות גבינה שוויצרית ,יחד
עם הסטארט אפ החדש שלי  -שורת שוקולד שוויצרי איכותי מומס
על עוגת שבע (אחד אוכל ושבעה דופקים לו על הגב שייכנס ,ידוע גם
כעוגת חנק) ...וזה לא הסטארט אפ היחידי ,מה לא נעשה כדי להרוויח
עוד מנוחה .כשסבא שלי היה ילד שובב בבית הספר בווינה ,הוא טבל
את הצמות של הילדות שישבו לפניו בדיו ,ואני המצאתי גרסה מודרנית
וטבלתי את הרצועה המיוזעת שלי בתוך כוס הקולה של הבריטית החביבה
שלידי .שיטה חדשה להתחיל עם בחורות? אחת בצהריים ועוד לא היינו
בחצי  -יאללה לדרך.
עוד רכבל (כמה אפשר?) .היה מדהים לראות איך בכל עיירה שכוחת אל יש
רכבל עם מתקן להעלאת אופניים ומסלול מושקע או שניים בדרך למטה.
בסוף הרכבל היה פיצול במסלול .שלושה ,ואני ביניהם ,משכו לכיוון השגרתי.
משה משך למסלול אלטרנטיבי .לא יודע מדוע האחרים הסבירו לו (לשמחתי)
שהוא טועה .אני פשוט פחדתי שזה יאריך את הדרך ...התחלנו להדרים
ועברנו דרך  Morgineהשוויצרית .בדרך ראינו עוד הרים יפהפיים ,אגם
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"זרוק" באמצע שום מקום ,ועיירה בשם  .Champoussinממש משעמם
הנוף "המגעיל" הזה .עלינו על רכבל נוסף (כבר אמרנו שהסבל אינסופי?),
וניצבנו מול נוף עוצר נשימה  -מצוק אלפיני מושלג ואדיר ממדים בצדו
השני של העמק מולנו .יצאנו לסינגל אינסופי על צלע ההר עם נוף עוצמתי
לצדנו  -אחד הקטעים היפים במסלול ,אם לא היפה שבו.
התקרבנו ל– ,Les Crosetsעיירה שוויצרית חביבה ומוכרת ,והתחלתי
להריח את הדרך הביתה .מה פתאום ,ב– Champeryכבר היית היום?
החבר'ה התאדו לי קדימה במורד הדרך לעמק הנמצא כ– 1,000מטרים
מתחתינו ,ואני זיהיתי פיצול  -ימינה בדרך ,שמאלה בסינגל .אמרתי לעצמי
שאין מצב שהם ירכבו בסינגל (הם לא) ושאני ארד בדרך .זה היה סינגל
כמו שאני אוהב  -עם מעברים טכניים ,בוץ כדי שיהיה מעניין ,מדרונות
מאיימים מימין וצרפתי אחד שהיה דבוק לי לעכוז (לא מחבב צרפתים
ולא קרבת גברים יתרה לעכוז ,אבל המטרה משרתת את האמצעים,
ומכיוון שאני לא נכנס לסינגל לבד התפשרתי) .ממש פצצה של סינגל!
" ."Champerry, here I comeבמקום היו תחנת האכלה שנייה והמוני
אנשים ,ואם בעכוזים עסקינן ,הפרטי שלי התחיל להשמיע קולות של
שפשפת (לא ,אין קשר לצרפתי).

לא נגמר
עלינו בגונדולה ענקית שסחבה כמה עשרות אנשים על אופניהם
במעלה שיפוע בלתי אפשרי ,ונחתנו ישר בראש מסלול הדאונהיל של
 ...Les Crosetsמפה כבר זיהיתי .חושבים שזה שימח אותי? לא ממש!
הייתי קרוע ,והשפשפת לא אפשרה לי כבר לשבת על הכיסא (אולי לעמוד,
בירידות עומדים על הפדלים ...נכון ,אבל הארבע ראשי כבר גמור).

עולים ,יורדים ,רכבל ,שביל ,והנה הגענו לירידה האחרונה מאבוריאז
למורזין .על הדרך פגשנו את טל ,אחת משותפותיי הקבועות לרכיבה
בארץ ,שהצטרפה אליי יחד עם חבורתה לנסיעה למורזין" .מה עשיתם
לניר?" ,היא האשימה את חבריי למסע" ,בחיים לא ראיתי אותו ככה".
בערב הינוקא צילמה אותי צועד ברחובות מורזין ,כשבמקום משולש
צורת הרגליים שלי נראית כמו  Uהפוך בגלל השפשפת ,וכולם נקרעו
מצחוק .וחבורת משה ,מיכה והינוקא שחף? הם יצאו ביום למחרת
להירגע בטיפוסים.
 72.5קילומטרים (שני הקילומטרים וחצי ללס גטס נראו לנו מיותרים),
 500מטרים טיפוס שנראו כמו  6,500 ,2,000מטרים ירידה שהיו חתיכת
עבודה ,ו– 15רכבלים שהיו כיף  -אלא אם התחת שלך משופשף ואתה לא
יכול לשבת .רכיבה מאתגרת ,נופים שלא מן העולם הזה ,וחבורת שוורים
מרשימה שרדפתי אחריה כל היום .חוויה ייחודית.
מענית ,יום שישי ,חמישה ימים אחרי" .מה זה? ממתי אתה הולך בסינגל
בעלייה?" ,אשתי שואלת" .עדיין קרוע מה– ,"Passport du Soleilאני
עונה לה.
גילוי נאות :ניר בן–ימיני הוא הבעלים והמנהל של ג'ירף ,חברת טיולי
אופניים.

