מיוחד

טבע משלהם
גן לאומי אשקלון
המשפחה המטיילת (מימין
לשמאל) :שלו ,אביבית ,שקד
וליאור שוורץ בגן לאומי עבדת

לצבור חוויות ,להתענג על הגיבוש המשפחתי,
למלא מצברים ולגלות צדדים לא מוכרים –
בטבע וגם בנפש פנימה .שיחה עם משפחת
שוורץ מכפר יונה ,שהפכה את טיולי סוף
השבוע בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים
למסורת כמעט מחייבת
כתב :איל שפירא
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שמורת טבע אכזיב.
תצלומים מהאלבום
המשפחתי

"אתה חייב לראות את זה" ,אומרת לי
אביבית שוורץ ,בעת שאנו לוגמים משקה
קל בסלון ביתה שבכפר יונה .היא פונה למחסן,
מותירה אותי עם שני ילדיה השובבים ובתוך
רגע חוזרת וסאג' ענקי בידיה" .אחרי חיפושים
אינסופיים בשווקים ,מצאתי בשוק בנתניה נפח
שהסכים למכור לי סאג' אותנטי .הילדים
מאושרים .אנחנו מגיעים לשטח ,ובסוף כל טיול
שולפים את הסאג' מתא המטען ,משטחים עליו
בצק ומכינים פיתות עם שוקולד ופיצות
טעימות .נכון שזה נהדר?".
אין ספק ,ליאור ( ,)40אביבית ( ,)36שלו ()11
ושקד ( )6שוורץ מטיילים הרבה ונהנים מכל
רגע .כל סוף שבוע ,בלי הנחות ובלי תירוצים,
הם פשוט יוצאים ומתחברים לטבע.
מי מחליט על יעד הטיול הקרוב?
שלו" :אימא כמובן .בגלל שהיא מתכנתת
שעובדת מהבית ,היא שעושה את כל ההכנות".
אביבית" :אני מאוד אוהבת לשוטט באתרי טבע
וטיולים ,למצוא אטרקציות ומסלולים מיוחדים.
אפשר להגיד שאני חורשת את האינטרנט
במטרה לאתר טיולים מושלמים לכל סוף
שבוע .אני מתעכבת במיוחד על המלצות של
גולשים אחרים .יש לזה ערך עצום .חשוב לי גם
לאסוף מידע על פעילויות מיוחדות למשפחות
בגנים הלאומיים".
איזה מקום ריגש אתכם במיוחד?
שקד" :פעם היינו בגן לאומי אכזיב .רצינו
להיכנס למים אבל פתאום התחילה סערה
ענקית בים ,אז ישבנו והסתכלו עליה.
זה היה מדהים!"
שלו" :אני תמיד מתרגש מכל מה שקשור
באקסטרים .לא מזמן היינו בשמורת עין גדי.
בנחל דוד הלכנו בתוך המים ועמדנו מתחת
למפלים ענקיים .זה היה 'וואו'".
אביבית" :ואגב ,עבור שקד ,זו הייתה הפעם
הראשונה שהוא קיבל אחריות אמיתית בטיול:
הוא סחב תיק משלו ,עם מים וציוד נוסף ,והלך
כך את כל המסלול ברגל .מה שמרגש אותי יותר
מכל זה הגיבוש המשפחתי שאנו חווים בשטח.
כבר קרה לנו שהסוללות של הטלפונים הניידים
נגמרו ונשארנו מנותקים מהעולם .קשה להסביר
עד כמה התחושה הזאת נהדרת .ממש כמו
לעשות 'ריסטרט' לנפש משגרת היומיום".
אילו חוויות מיוחדות נחקקו בזיכרונכם?
שלו" :אנחנו מאוד אוהבים את שמורת
האלמוגים באילת .היינו שם כבר כמה פעמים.
אתה מרכיב מסכה ושנורקל וצולל .יש שם דגים
צבעוניים שמקיפים אותך בלי הפסקה .והיה עוד

אביבית שוורץ:
"בעיניי,
התפקיד שלנו
בעולם הזה
הוא לצבור
חוויות .זה
חשוב הרבה
יותר מלצבור
כסף .מה זו
חוויה? כאשר
אתה הולך
עם הילדים
לעין עבדת
ועושה שם
את המסלול
הארוך ,והם
צריכים לטפס
בסולמות
שבמצוקים.
זו חוויה!

משהו שאני לא אשכח .באפולוניה הייתה חפירה
ארכיאולוגית לילדים ,אבל אמיתית לגמרי ,עם
ארכיאולוג .בהתחלה לא חשבתי שאמצא משהו,
אבל בסוף מצאתי המון חרסים ואפילו ידית
עתיקה של כד".
מה מניע אתכם לצאת לטייל?
ליאור" :ביומיום ,כל אחד מאיתנו מצוי
בעיסוקים שלו ,אך בזמן שאנחנו מטיילים ,יש
גיבוש אמיתי .אנחנו מבשלים יחד וחווים דברים
חדשים יחד ,בלי הסחות דעת".
אביבית" :דרך הטיולים אני רואה כיצד הילדים
לא רק לומדים על הטבע והמורשת שלנו ,אלא
גם לומדים להתחשב באחרים ,לעמוד באתגרים
ולקבל פרספקטיבה על החיים .כיום הם מחכים
לטיולים שלנו כל השבוע!".
שלו" :יש טיולים עם פעילויות שבהן אתה
לומד המון וגם נהנה .הייתה בעין חמד פעילות
שקשורה בעטלפים ,עם עששיות לילה .כמובן,
אימא רצתה שננצל כל רגע ,כך שלפני זה בבוקר
ביקרנו במערת הנטיפים".
שקד" :יפה במערת הנטיפים! בתחילת הדרך
יש נטיפים שבהם כן מותר לגעת ,כדי ללמוד
עליהם .הם קצת רטובים .זה היה מאוד מעניין".
שלו" :אני זוכר במיוחד את 'רומיאו ויוליה' –
ככה המדריך קרא לנטיף וזקיף שכמעט נוגעים
זה בזה ,כמו אהוב ואהובה .אבל חשוב לי
להגיד שאני אוהב במיוחד לטייל במסלולים
קשים :ללכת בתוך המים ,לטפס על הרים וגם
לישון באוהלים".
שקד" :ואני אוהב לראות חיות שאני לא
מכיר ,וגם אבנים מיוחדות .היו כמה פעמים
שראיתי מאובנים".
אביבית" :בעיניי ,התפקיד שלנו בעולם הזה הוא
לצבור חוויות .זה חשוב הרבה יותר מלצבור
כסף .מה זו חוויה? כאשר אתה הולך עם הילדים
לעין עבדת ועושה שם את המסלול הארוך ,והם
צריכים לטפס בסולמות שבמצוקים .זו חוויה!
הם לא הפסיקו לדבר על זה המון זמן .מה יותר
טוב מזה?".
יש לכם טיפים והמלצות למשפחות שרוצות
להתחיל לטייל?
ליאור" :הסוד הוא לתכנן כמו שצריך :מחישוב
כמויות האוכל – לא יותר מדי ולא פחות מדי –
ועד בדיקה באינטרנט של מזג האוויר הצפוי.
וכמובן ,יש להצליב מידע על מסלולים כדי
להגיע מוכנים ככל האפשר .לנו יש תיקי טיולים
מוכנים עם כל מה שצריך .אל תא המטען אנו
מכניסים כירת גז ,אוהל ,סאג' וצידנית עם אוכל
שהכנו מראש .הכל אצלנו מאוד מסודר".
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