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כבר ביום השני של הטיול, כאשר טיפסנו 
את  הבנו  שלנו,  למעבר ההרים הראשון 
לכן  קודם  יומיים  לנו  שנאמר  המשפט 
כשיצאנו לדרך: "אנחנו לא מכירים את כל 
העולם, אבל בעולם שבו אנחנו מטיילים 
אנחנו עושים זאת בצורה אינטימית, יסודית 
הפרטים  לכל  לב  תשומת  עם  ואוהבת 

הקטנים שבונים חוויה גדולה".
והאינטימיות הזו, עליה דיבר אופיר בירנבוים, 
מנכ"ל ואחד הבעלים של חברת טריפולוג'י, 
ג'יפים  היא כנראה סוד הקסם של טיול 
באזורים ובמקומות בעולם שסביר שלא 

ניתן להיחשף אליהם אלא בדרך זו.
בענף התיירות יודעים לספר שטיולי ג'יפים 
הפכו בשנים האחרונות לאחד הטרנדים 
החמים בקרב המטיילים הישראלים שרוצים 
לחוות טיול מסוג אחר. בוודאי לא אותם 
טיולים מאורגנים מתישים של ארבע מדינות 
בחמישה ימים. ממשאל קצר שערכנו, עולה 
שרוב הישראלים טועים לחשוב שטיול ג'יפים 
זה הרבה שטח, אקסטרים, אבק, דיונות, 
זהו, שלא.  אז  וחילוץ עם כבלים.  סלעים 
הפועלים  עומק  טיולי  הם  ג'יפים  "טיולי 
אמצעי  רק  הוא  הג'יפ  החושים.  כל  על 
תחבורה שמאפשר לנו להגיע למקומות 
שבדרך כלל תיירים אינם מגיעים אליהם. עם 
הג'יפים אנחנו מגיעים למקומות מרתקים 
ומרשימים שאינם נחשפים בפני המטייל 
יכולים לגעת באותנטיות,  הסטנדרטי וכך 
לגעת באותה תחושת בראשית מופלאה 
כאילו אנו הראשונים שהגענו למקום", מסביר 

בירנבוים.
המשתתפים  רשימת  את  כשבוחנים 
ג'יפים שכזה, מגלים שהטרנד  בכל טיול 

מקבץ סביבו את כלל האוכלוסייה. מדובר 
ג'יפים  בטיול  "רק  גילאים.  חוצה  בז'אנר 
יכולה משפחה עם ילדים ביחד עם הסבא 
והסבתא, או עם זוגות חברים, לחצות את 
רכס הפינדוס ביוון, לעלות לקווקז הגבוה 
טיאן שאן  רכס  פני  על  לנדוד  בגאורגיה, 
בקירגיזסטן, להגיע לשבטי ההימבה בנמיביה 
או לחצות את הדיונות בסהרה המרוקנית".

טיול בלתי נשכח
כבר בתחילת הדרך, בלטו זוג מבוגר ומסביר 
פנים, חנה ואברהם הונגר. אברהם, פנסיונר 
טרי, חיפש עבורו ועבור רעייתו טיול מיוחד 
ויוצא דופן לרגל הפרישה לגמלאות. לאחר 
כמה שבועות של ברורים הגיע באמצעות 
המלצת חבריו ליערה, מנהלת היעד של 
טריפולוג'י, שהמליצה לו על טיול שענה 
בדיוק על הצרכים של הזוג. "בתחילה קצת 
זוג בגילינו לטיול  חששתי מההתאמה של 
ג'יפים שכזה", מספר הונגר, "אולם ההסבר 
אותי שמדובר בבחירה  יערה שכנע  של 
המושלמת בשבילנו. יצא לנו כבר לראות 
בסיוע  אבל  ונופים,  ערים  ארצות,  המון 
נוכל להגיע למקומות אליהם לא  הג'יפים 

ניתן להגיע בשום דרך אחרת". 
 כמובן שטיולי הג'יפים אינם רק מנת חלקם 
זוגות פנסיונרים. גם הזוג שדה, בשנות  של 
ה־40 לחייהם, מצטרפים על בסיס שנתי 
ג'יפים ביעדים שונים בעולם. אורן  לטיולי 
וחגית, הורים לשלושה, מרשים לעצמם פעם 
בשנה לקחת הפסקה קלה ממרוץ החיים 
ולהצטרף למסע, הפעם לקירגיזסטן והפעם 
בלי הילדים שנשארו למשמרת בטוחה אצל 
שהדרך  חשבנו  "פעם  והסבתא.  הסבא 

בענף התיירות יודעים לספר 
שטיולי ג'יפים הפכו בשנים 
האחרונות לאחד הטרנדים 

החמים בקרב המטיילים 
הישראלים שרוצים לחוות 

טיול מסוג אחר. אופיר 
בירנבוים, מנכ"ל חברת 

טריפולוג'י, מסביר איך זה 
עובד ולמי זה מתאים. מסע 

מרתק אל רכס הפינדוס 
ביוון, אל הקווקז הגבוה 

בגאורגיה, ברכס טיאן שאן 
בקירגיסטן, בקרב שבטי 
ההימבה בנמיביה ועד 

לדיונות בסהרה המרוקנית. 
 טיול לכל המשפחה, 

כבר אמרנו?

להתחבר 
לנופים, 
לגעת 

במקומיים

צילומים: יזהר גמליאלי
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היחידה ליהנות מחופש, היא חופשת בטן 
גב או חרישת עיר מרכזית ברגל, אבל בשנים 
גילינו את טרנד טיולי הג'יפים  האחרונות 
והתמכרנו", מספרת חגית. "בהתחלה לא 
ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, איפה נישן? 
מה נאכל? אך לאחר יומיים הבנו שמצאנו את 

קונספט הטיולים המושלם עבורנו".
כשנשאלו מדוע החליטו להשאיר את הילדים 
בארץ, הסביר אורן: "בתקופת החגים יצאנו 
ג'יפים למשפחות ביוון  עם הילדים לטיול 
וגילו עניין רב  נהנו  ההררית. הילדים מאד 
בטבע ובהסברים של ארז המדריך. הפעם, 
בחרנו בטיול מבוגרים שאינו מותאם לילדים 
ומשפחות. גם לנו מגיע קצת שקט", הוא 
מחייך ומציין שטיול הג'יפים ליוון היה בלתי 
שלוף  הנייד  וכבר  רגע  עובר  לא  נשכח. 
בידו עם תמונות מרהיבות מאותם שמונה 
ימים. "הג'יפ עצמו למי ששאל, נוח בצורה 
מפתיעה והנסיעה הארוכה אינה מורגשת 
ברכב הממוזג ועמוס הפינוקים. כעבור מספר 
שעות בדרכים עם נוף כמותו טרם יצא לנו 

לראות, התגלה בפנינו האגם הנעלם".
"המשכנו בנסיעה עד לנקודה הבאה, עמק 
ה־U. עצרנו את הג'יפים ויצאנו להליכה קצרה 
לאורך קניון עד שהגענו לעמק. נפעמים אל 
ובאווירת השקט המוחלט לצד  יופיו  מול 
מראות פריחת העצים, נוצרה תחושת יחד 
משכרת בין חברי הקבוצה דרכה הבנתי 
את חשיבות גודלה המצומצם. גם מבחינת 
לוחות זמנים, לאורך הטיול כולו, לא נחה 
עלינו עננת הלחץ ששוררת לרוב בטיולים 
מאורגנים שממלאים אוטובוסים שלמים", 

הוא מספר.
זו הנהיגה  חלק נוסף ובלתי נפרד מהטיול 

ברכבי הארבע על ארבע. נהיגה שמעניקה 
ותורמת לשותפותם של  הרגשת שייכות 
כלל חברי הקבוצה. בטיול ג'יפים, להבדיל 
מטיולי האוטובוס כאלו ואחרים, המטייל 

הרבה יותר אקטיבי.

עושר של טעמים
הוא  החוויה  את  שמשלים  נוסף  נדבך 
המטעמים והניחוחות שמהווים חלק בלתי 
לכפרים  להגיע  היכולת  מהטיול.  נפרד 
צאן  רועי  של  משפחה  ולפגוש  נידחים 
באמצע השממה, להתארח אצל התושבים 
המקומיים ולהתכבד במזון שמגישים בביתם 
שמתאפשר משום שמדובר בקבוצה קטנה 
בבתים  ארוחות  אלו  לרוב  מאיימת.  ולא 
מקומיים או מסעדות קטנות בהם לא נראה 
ואין צורך להכביר  אף תייר אחר מלבדנו, 
במילים שארוחות משותפות ומעט אלכוהול 
והנפש  הלב  את  פותחים  תמיד  מקומי 
ויוצרים אווירה חמימה שסוחפת אותנו ואת 
המארחים לשירה וריקודים שיוצרים שמחה 

אחת גדולה. 
 ״קצרה היריעה מלכתוב במספר מילים 
מצומצם את החוויה הכוללת של אחד עשר 
הימים הללו, אולם  עם חזרתנו ארצה עטפה 
את הקבוצה תחושת געגוע. עכשיו יש דבר 
משותף שמחבר את כולנו – הציפייה לפעם 
הבאה שבה נמצא עצמנו בג'יפ בעוד יעד 

מרוחק ואקזוטי״.  
דווקא הונגר מסכם את החוויה באופן הקולע 
ביותר: ״זו חוויה בלתי נשכחת שעלתה מעל 
ומעבר לכל הציפיות שהיו לי. חנה ואני רק 
מחכים להזדמנות הבאה לצאת ולחוות את 

הקסם הזה בעוד ועוד יעדים". �

מחפשים טיול ג'יפים? 
תמצאו בטריפולוג'י

טריפולוג'י מתמחה בטיולי ג'יפים ושטח לזוגות מבוגרים, טיולי משפחות לכל 
הגילאים, טיולי תמריץ )אינסנטיבים( לחברות מהגדולות במשק, טיולים רגליים 
וטיולים בתפירה אישית בשלל יעדים ברחבי העולם. בין היעדים אליהם מטיילת 
החברה: יוון, גאורגיה, קירגיזסטן, רומניה, אלפים איטלקים וצרפתים, דולומיטים, 

פירנאים, וייטנאם, מרוקו, נמיביה, איסלנד ועוד.


