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מה נ את  האחרונות  בשנים  כבשו  שים 
שנחשב עד לא מזמן בילוי גברי בלעדי 
– מסעות וטיולי אקשן במקומות נידחים 
ופעילויות פנאי מסוכנות. מי שמבקש לפטור 
את האמירה הזו כקוריוז או כגחמה, מוזמן 
אומדנים  לפי  הנתונים הבאים:  להכיר את 
של גורמי תיירות בארצות הברית ובריטניה, 
כ־60% מהמשתתפים בטיולי הרפתקאות כיום 

־הם נשים, ורבות מהן מעדיפות לצאת להרפ
תקה בגפן, או בקבוצה של נשים.

על פי סקר של ארגון התיירות העולמי, 
שפורסם ב־2014, 53% מהתיירים בקטגוריה 
של טיולי הרפתקאות היו נשים, ומאז ועד 

היום גדל שיעורן בקצב שנתי של כ־5%.

מאת אבי פרימו

 חפשי 
באנטארקטיקה

חברת REI Adventures האמריקאית, שהיא 
בתחום  בעולם  והגדולות  הוותיקות  אחת 
זה, ומתמחה בארגון משלחות טיפוס הרים 
מדווחת  ציוד למטפסים(,  ושיווק  )ובייצור 
על עלייה של 60% במספר הנשים שנוטלות 
חלק בפעילויות שלה מאז 2010. כיום, 58% 
REI הן נשים ומס־  מהמשתתפים במסעות של
פרן ממשיך לצמוח. בחברה אמריקאית אחרת 
המתמחה במסעות אתגריים, VBT, כ־60% 

־מהמשתתפים בטיולי אופניים וטרקים בצ
פון אמריקה ואירופה הן נשים. ואילו חברת 
הטיולים "קנטרי ווקרס" דיווחה על שיעור 

של 67% נשים בטרקים שלה.
אין אלה רק האמריקאיות או האירופיות: 

לשכת  שעברה  בשנה  שפרסמה  מנתונים 
־התיירות של דרום אפריקה עולה כי מבק

רים מהודו הם צרכנים כבדים של פעילויות 
אקסטרים, ומתוכם, הרוב המכריע היו נשים. 
אתרי הבאנג'י בקייפטאון דיווחו כי כ־20 אלף 
אזרחיות הודיות זינקו בשנה שעברה לתהום 
ממתקניהם והיוו את הקבוצה הגדולה ביותר 

־בקרב תיירים מכל העולם. גם בכלובי כרי
שים, צניחה חופשית וטרקים בהרים היו נשים 

הודיות הקבוצה הגדולה ביותר.
־אז מה השתנה? לא הנשים עצמן. מעט המ

חקרים בנושא בחנו בעיקר את הסיבות שמנעו 
עד כה מנשים לצאת לחופשות אקסטרים. בין 
הגורמים העיקריים שנמנו: תחושת נחיתות 

שינוי העדפות דרסטי הביא לעלייה בשיעור הנשים המשתתפות 
במסעות וטיולי אקשן במקומות נידחים ומסוכנים
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ובעקבותיהם נוצרו סרטי קולנוע שבמרכזם 
נשים הרפתקניות )"הולכת רחוק" עם ריס 
וסיקובסקה,  ו"דרכים" עם מיה  ווית'רספון 

לדוגמה(.
התקשורת, שהריחה את השינוי, החלה 

־להציג יותר נשים במעמדים הרפתקניים ול
סקור את הישגיהן. וכשמגזין שמרני כמו "ווג" 
מפרסם כתבה עם הכותרת "תשעה יעדים שכל 

־אישה הרפתקנית חייבת לבקר בהם", השול
חת את הקוראות לטיולים מפרכים ונטולי 

־עידון במרומי האנדים, באנטארקטיקה ובמ
דבריות ירדן, ברור שהמהפכה כבר בעיצומה.

primoa@bezeqint.net

לגבי יכולותיהן, הפיזיות והמנטליות; מתן 
עדיפות לצורכי המשפחה, שאינה מאפשרת 
פעילות פנאי, ודאי לא פעילות הרפתקנית, 
הסביבה;  בעיני  אחריות  כחסרת  שנתפשת 
והמסרים החזקים שמעבירה התקשורת לגבי 

השתתפות נשית בפעילויות אקסטרים. 
את המסרים התקשורתיים היה קל לבחון. 
לדוגמה, חוקרים בדקו את הסרטים שהוקרנו 
)ז'אנר  אקסטרים  ספורט  סרטי  בפסטיבלי 
פופולרי למדי בצפון אמריקה( וגילו שכמעט 
גלישות  שצילמו  גברים,  היו  היוצרים  כל 
סנובורד או טיפוס צוקים של גברים אחרים, 
והקרינו את סרטיהם בפני קהל שרובו היה 

גברי. 

כמו כן, במהדורות החדשות בכבלים סוקרו 
בעיקר הישגים גבריים, או פציעות של גברים 
במהלך פעילות הרפתקנית. הישגים ופציעות 
של הרפתקניות הוזכרו מעט מאוד, אם בכלל. 
בנוסף, במגזינים ובמדריכי טיולים הוקדשו 
עמודים רבים לאזהרות מסע מיוחדות לנשים: 

־ממה להימנע, להיכן לא לנסוע, מה אסור לע
שות. ופעילות אקסטרים לנשים? הס מלהזכיר. 
בקיצור, נשים נידונו לחיים של קניוני קניות 

וחופי רחצה מוסדרים.
־כל זה השתנה לאחרונה. בחמש־שש הש

נים האחרונות התחילו להתפרסם בארצות 
נשים  של  מסע  ספרי  ובאוסטרליה  הברית 
הרפתקניות, שנהפכו מהר מאוד לרבי מכר 

 ידידיה הטובים ביותר 
של האישה

כלבי מזחלת מצוותים לנשים שצולחות את 
מרחבי השלג הקשוחים של רכס טרונדלאג 

במרכז נורבגיה. שתיים מתוך מתוך שלוש 
אופציות טיולי המזחלת שמציעה החברה 

המארגנת, "נייצ'ר טראוול", מיועדים לנשים 
בלבד. הזכרים היחידים, מבטיחה החברה, 

רתומים למזחלת.
כל אישה נוהגת במזחלת משלה ואחראית 
גם על הטיפול בידידיה הכלבים, רתימתם 

והאכלתם, כמו גם לאיסוף עצי הסקה והבאת 
מים בחניון הלילה.

טיול בן שלושה ימים עולה 816 יורו. טיול בן 
חמישה ימים - 1,522 יורו.

www.naturetravels.co.uk/dogsled-norway-go-
dog-sledding-trondelag-nha4dw1.htm

NHA Nature Travels :צילום
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טירונות מארינס בתאילנד
את הדוגמה הקיצונית ביותר למהפך המנטלי שעברו נשות המערב מספקת 
חברת "ג'י.איי. ג'יין" הבריטית, שנקראת על שמו של הסרט בכיכובה של דמי 

מור, אודות ייסוריה של אישה בטירונות מארינס. ואכן, השם מצדיק את מה 
שעובר על המשתתפות המסכנות בחופשות שמארגנת החברה בשני מחנות 

אימונים, האחד בקנט, אנגליה, והשני בקוסמוי, תאילנד.
סדר היום: 

6:30 עד 7:00 השכמה ומסדר בוקר
7:00 עד 8:30  אימוני השכמה, כולל הרמת משקולות 

8:30 עד 9:30  ארוחת בוקר;
9:30 עד 11:00 אימוני כושר וירי
11:00 עד 11:30 הפסקה וחטיף

11:30 עד 13:00  אימוני ריצה ואגרוף
13:00 עד 14:00 הפסקת צהריים 

14:00 עד 17:30 פעילויות ספורט ואימוני שדה 
17:30 עד 20:00 רחצה, ארוחת ערב ועיסוי

20:00 כיבוי אורות
נשמע מפתה? המחיר לשבוע מחנה אימונים בתאילנד: החל ב–995 ליש"ט.

www.gijanebootcamp.co.uk
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G.I.Jane Bootcamp :צילומים

Nicola Bailey :צילום

מטפסות הרים
הלהיט התורן של טיולי "בנות בלבד" בארצות הברית הוא מסעות מפרכים ברכסי ההרים הגבוהים בעולם. חברה חדשה 

בתחום טיולי הנשים, "אואה" )WHOA(, מארגנת השנה משלחות טיפוס הרים וטרקים בהימלאיה, באנדים ובקילימנג'רו.
בין המסלולים שמציעה החברה האמריקאית: משלחת בת שבועיים למחנה הבסיס של הר האוורסט וטיפוס עד לגובה 

5,545 מטר )2,300 דולר(; טיפוס על הר הקילימנג'רו, עד לגובה 4,600 מטר )שבעה ימים, 3,450 דולר(; ומסע רגלי באנדים 
לעיר האבודה מאצ'ו–פיצ'ו )שבעה ימים, 2,600 דולר(.  

המשלחות של 2018 למחנה הבסיס של האוורסט וכן המסעות לקילימנג'רו כבר נסגרו מזמן, ויש רשימות המתנה 
ארוכות. לכן, מומלץ לשריין כעת מקומות ל–2019. 

www.whoatravel.com
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עם לאסו ודורבנות
הסרט הישן "תעצרו את העיר אני רוצה לרדת!", 
עוסק בחבורת גברים שיוצאת לחופשת בוקרים 

במערב הפרוע כדי להתמודד עם משבר גיל ה–40. 
השנה מוצעת חוויה דומה לחבורות של נשים 

בלבד, בחווה פעילה בקולורדו, שכוללת רעיית 
עדרי בקר, עבודות חווה ורכיבה בעקבות עדרי 
ביזונים ואיילים בטבע הפראי שלמרגלות הרי 

הרוקי.
המחיר לשבוע של בוקרות: 2,765 דולר.

www.hiddentrails.com

ימאיות עבריות
תארו לעצמכן בילוי של שבוע על יאכטה בין איי יוון, עם ביקורים תכופים בטברנות 
קטנות, לגימה של הרבה אוזו, ריקודי סירטאקי, טבילות במפרצים קטנים ונשנושים 

אינסופיים על הסיפון תוך סגידה - עם אמצעי הגנה - לשמש. ההפלגה יוצאת 
מהמרינה של אתונה לעבר האיים הסרוניים ובמהלכה עוגנים לחופי האיים הידרה, 

פורוס ואגקיסטרי, מבקרים בכפרים ציוריים ואתרים היסטוריים ומתרגעים 
בטברנות קטנות. הלינה ביאכטה, שמיועדת לשמונה נוסעות. 

ההפלגות האלה מאורגנות על ידי החברה הישראלית "ג'יפ אנד טראוול", שמוציאה 
גם מסעות רכבי שטח לנשים בלבד למונטנגרו וארמניה. שבוע על יאכטה כולל 

טיסה, ארוחות, הדרכה, דמי כניסה לאתרים ועוד: 1,650 יורו.
www.jeepandtravel.co.il

 צילומים: גילת עזריה 
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ישראליות קשוחות
את "מלכת המדבר" אין צורך להציג. זהו המותג הישראלי המזוהה ביותר עם מסעות 

הרפתקאות לנשים, שכבר צבר לו צבא של מעריצות. המסעות, שמנוהלים ומודרכים 
על ידי נשים בלבד, מבוצעים ברכבי שטח באתרים מאתגרים וקשים למעבר. השנה, 
במאי, מוציאה מלכת המדבר שתי קבוצות להרי האטלס ולדיונות של מדבר הסהרה 

)עשרה ימים, 3,490 דולר(. בקיץ מתוכנן מסע גם לקירגיזסטן.
www.malka-net.co.il

צילום: סיגל יושע

daveynin :צילום


