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/1180/8/01
ב"תשעאבג"כ

 רביעי פרק – באלסקה נשרים עם לטוס

 ימים חמישי ושישי במסע
 ויום, יפניות בלווית חמים מעיינות וסופו יתושים הרעשת תחת ידנית התנעה שתחילתו יום

 .2..ומינה'במינצ בשטח לינה וסופו  NOE1 שתחילתו

 (המצוי בלוח' וג' ב', א יום) במסע ושישי, חמישי,  (הקודם בפרק סופר) רביעי ימים מפת

 

האביביהבוקראתוניצלנוכשהיהמצוחצחאותומשאיריםכשאנחנופיבייןשלמהקאביןנפרדנו

צורפוהתמונות)כבדהיתושיםלמתקפתנתוניםשאנחנותוךהמטוסיםשלידניתהתנעהלתרגול

(.השלישי,הקודםלפרק

קיטרהוא3ש"השקאתבוכשהנחתיכבר.יקרהשזהוידעתי(שמונאגט")מוזנח"הלקאבהגעתי

המחודדותפינותיועלהקאביןשלהחטוביםהגזעיםאתשביכרתיכךעל  ההתנעהבתרגול.

בקצרהשאמר"פיירבק"בהשתעלהואהידנית בוגדחתיכתיא", קשישנואף, שלושהבגלל,
                                                           

1
 NOE – Nape of The EARTH כאילו המסוק שבה קרקע עוקבת מאוד נמוכה לטיסה כינוי.  האדמה ליחוך 

 .הקרקע את מלחך
2
 .גוטמן נחום של הענק ספרו" דורס ארי וסופו חמור שתחילתו מעשה או - ה'ביאטריצ" על  פאראפרזה 

3
 ...הנוער בעגת שינה לשק כינוי – ש"שק 
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לנחמובניסיון(.יפהזהגם)השניבניסיוןרקוהניע,"אמתאהבתזונחאתהיתושיםושניברחשים

מלאלמצבכולל)מדפיםלהרים8להורידשכחתילאעלינושבאארוךהמאודהיוםמהלךבכלהרי

(בנחיתה ,לשעהגלון5.7-האתלעבורהדלקלצריכתנתתיולאהפסקהוללאבעדינותדיללתי,

.וכהנהכהנהועודלבעיהקלחששבכללרדיאטורחםאווירהעברתי

יי'געםטסתישוב  והחריזההשירהכשרוןוחשיפתאמשבלילהמרשימההופעתואחרי.

ההראתלהקיףניסינוהראשוןבשלב.לטיסותאחזוראבל,קלחהיותרעודהשיחה,המדהימים

יורם.בידנוצלחהכךכללאהיורדיםהזרמיםעםההתמודדותאבל,מצפוןכ"ואחממזרחהגדול

פתחוהםדקותמספרותוךעולהזרםאיזהלתפוסהצליחושניבמטוסוצביקהאחדבמטוסויואב

השישיבניסיוןהכישלוןאחרי.בשמיםרחוקלנונעלמווכמעטרגל0.000-כשלגובההפרשעלינו

היהשגם)בגולקונהנוסףתדלוקלטובתשהגענולזהדומהבמסלולעקבותינועללשובהחלטנו

שונהבדרךההרהקפתעלוהויתורהמסלולבבחירתשיקול איןלפירבנקגולקונהשביןמשום,

מוכרותדלקתחנות  לטייסיםהמנוחהחדרשלולקפההעופרתלמרכזחזרנו(.  עםהליקופטר.

משתיקתוצביקהאתלהוציאהצליחלתדלקהואגםשנחתהלאומיהמשמראנשי

.המתמשכת



 לחצות והניסיון מפיביין היציאה

 .ההרים את

 שנפער הגובה להפרש לב שימו

 מזרמי כתוצאה המטוסים בין

 יורדים/העולים האוויר



 

3 
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מתודלקיםשוב לפירבנקסמגולקונההארוךבמסלולהמשכנוואכוליםשתויים, הצפוניתהעיר,

אתלנצלהיהשניתןכך,העירבתוךממשהנמצאמפוארבינלאומישדהלעיר.באלסקההראשית

.המזוןמאגרילמילויהחנייה

 :פיירבנקס של ל"בבינ הראשונה בנחיתה" בלגן"ה על

,(באלסקה,כמדומני,בגודלוהשני)זהעצוםבשדההראשונהחיתהנוהלהקפהוההצטרפותמאחר

הספקתםאם,ועבדכםיי'ג)המובילביןהבנהמאיוראשונהבראשונבעהמבורדקתקצתהייתה

...(.העיקריהאשםאני,כרגיל)מיליםכמהלהלהקדישראויהמן,והצוות(לשכוח

.  המתוכנן המסלול המשך

 !?עליו ויתרנו למה ברור
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הצטרפוIAF1,בווסילהובאימוניםהקודמיםהטיסהימיבמשךלהשהתפתחהמסורתלבהתאם

לפיירבנקסההגעהלקראתולכןמכונס במבנהתעופהבשדהלנחיתה יי'גשלבהנחייתו,המבנה,

הקדמיבמושבליושבמאודהפריעשכרגילמה)מסודרתדריךממשהיהלא.כזהלמבנהתארגןה

...(יי'גשל מסורתייהלוםלמבנהלהיכנסהמובילבקשתלמעט, כרגיל(צפוף)קרוב;  הצוות.

כלוחםמעברו)לוהמוכריםלמרחקיםתכנסה מ"עיותרעודףצטופהפיירבנקסולקראת(

4.בהתאםיהיהIAF1-מהשהרושם דיוקליתראומתהלצלעההגעהעם היהברורלא,לפיינל,

יי'ג)למוביל שבירה"לאחרונהביצעהואמאזמהזמןחלף.המבנהאתמסיימיםאיך(כנראה)(

,צפויבלתיבאופן,אז.המבנהבניכלהלאהוכךראשוןומושךשוברהפנימיכאשר"הרוחלעם

תצוגהלמנועמ"ועהמובילעלעלההמבנהכל...והופמדפיםורידהומנועסגרפשוטשלוהטייס

זהמכובדלמבנההולמתלא השמייםרוחותלכלכולםותפזרה,  ,בעבריתבקשרללייהצוות.

.מסודרתלנחיתהניגש,ה"בע,מסודרתעורפיתבשורההפעם,המבנהכלושובהמצבאתהבהיר

הובלה"לומריןאבאמריקאית,"האמריקאיתהחיוביתהביקורתאמנות",בהמשךבסעיףכאמור

נאותהלא "הובלההייתהלאבכללשזו"או" היהשברורעדהקרקעעלקצתהתקשקשנואז,

 המבנה, ואכן.אותומפרקיםאיךוגםלמבנהנכנסיםאיךהיטבלתדרךישהבאהשבפעםלכולם

 5... טוב יותר  גודל בסדר נראה, בפיירבנקס הוא גם, הבא

 
למגדלמתחת לטייסיםלמנוחהלמדימפוארחדרממוקם,התדלוקתחנתליד,  הימיםשלושת.

,שבמקוםהמהודרתהמקלחתאתתוםעדלנצלמהחבריםלכמהגרמומסודרתרחצהללאבשטח

טובכלעםוחזרוהגדולהבעירלקניותיצאוחבריםומספריי'ג...כמיותרבהמשךשיסתברניצול

.הארץ

                                                           
4
 מרשימות ותצוגות מפגנים, הופעות של טייס הייתי לא ומעולם מאחר.  עצמי ובשביל למען בכיף טס אני חיי כל 

 ...המסע במהלך שלמדתי חשובה נקודה עוד זו.  הצופים הרשמת בתכנון לצורך מודע הייתי לא, זה למסענו עד
 .ללמודממהלנוהיהבהחלט...?"באמריקאית"גםמטעויותלומדיםשלאאמרמי 5

 כך נראה

מבנה שלנו מן ה
בקרקע כפי 

י "שצולם ע
אחד האנשים 

בקרקע 
, באיליאמנה 
מספר ימים 
מאוחר יותר 
 .ונשלח לארץ
למרות שלא 

 לעניינינושייך 
צרפתי , כאן

שתראו שזה 
נראה מרשים 

מן 
מבנה ..הקרקע

 ...יפה
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,הילידיםמןניכרחלקשלהתמכרותבגללכנראה)מסובךקצתבאלסקההחריפההשתייהנושא

והאסקימוסיםהאינדיאנים ,"יבשיםאזורים"כהוגדרושחלקןלנפותמחולקתשהמדינהכך(

בשנותב"בארההיובשבתקופתכמו)חריפיםמשקאותבמכירתשאסוריםאזוריםכלומר

6העשרים  יבשה"אינהפיירבנקסהגדולההעיר(. לאבמקומותלחניותכשהגענובהמשךאבל"

ציינתיולמה...נמצאיםאנחנונפהבאיזוידענושלאמשוםמפלילותראיותמשמידיםהיינוידועים

...שישהמשובחיםמןוויסקייםיינותמגווןגםהכיללעילהנזכר"הארץטובכל"שמשום,זאת




                                                           

תקופת"התקופהידועהכ .ב"ייצורומכירתאלכוהולבארה נכנסלתוקפוהחוקהאוסר 1920לינואר 16--ב6
 ."היובש

 

 לפיירבנקס גישה

 לב שימו.  הבינלאומי – פיירבנקס

 בתמונה לבן הכחול למוני

 ..(בהרצליה שלי כמו ממש...)למטה
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המקולחיםאתראהיי'וגהקניותממסעוהחבריםיי'גכשחזרו הביןהואומסורקיםמגולחים,

מסודרבמקוםללינהבשליםשאנחנו  לפיירבנקסמערביתצפוניתשלוחבראצלבבדיקה. על),

.ינה'צשלהחמיםלמעיינותלטוסוהחלטנותפוסיםים'הלודגשכלגילה,(הגדולהיוקוןנהרשפת

במסענושהיינוצפונית הכי הנקודהזולמעשה  עוקפיםכשאנחנוטיסהדקות00-כלאחר.

ממשטסלאשאתהשעדשדההירוקבאמצעמתחתינונגלהבהריםומעפיליםא"חאשלמטווחים

אותורואהאינךמעליו  פיוטייותרנשמעNestedבאנגלית)מקננתההריםבין. .נופשעיירת..(

בגללהטיסבלימודיזוכההיאלהוההזנחהההחלקהחשיבותאתציינתיראשוןשבפרקזוכרים

"ססנה"הבמטוסיעממיותאמנות להחליקהיכולתאומלמימושלידיבאהעכשיואז,  שתי.

נחת"אמריי'וגהצרההרצועהאתכשגיליתי"וואלהוואי"לשניות  ,הפיינלבתחילתכשאני!".

הייתהלאאז,שנימצדהמסלוללשליששאגיעאו,אחדמצדההרעלאותיתושיבתנורמאליגישה

ברירהלי אוויר,לסרקמנוע,למטהמלאמדפים,ההפוךבכיווןהסוףעדומאזנתהסוףעדרגל,

הנמכהשיעור(.עושההאחרוןשזההאבקבלירק)מושלםלהליקופטרהופךוהקאבלמאיידחם

פיניתי(דיוקמודדיםאיךהשאלה)המכווןבנקודתבדיוקונגעתיקלהרוח,לדקהרגל1500-כשל

שלוהטעינההפריקהכמגרששהסתברהלחנייהשאחרילטורמקוםלפנותשמאלהבזריזות

מהםהרבה)אורחיםשופע,קיצוניתבצורהמטופח,יפיפהמקום.בהמשךשופר.הציודמשאיות

(.נוסעיםבמסוקישהגיעוורבים,RV's,ממונעיםבתיםעם



 .הנכון בצד חונים.  ינה'צ של החמים המעיינות
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העץממיטותהדואבגופנובהרפייתהחמיםבמעיינותבילינוהערביתרתאת  גםמאיתנוחלק.

בייןליבנובטובמאוחרתלילהובשעת,שבמקום..(מאודיקרהכלומר)היוקרהבמסעדתליבוסעד

במקוםבחדרנווהשמיכותהכריותבינותשקענו  סיגריתאתלעשןיצאתיכלומר)לכשהשכמתי.

לעודמתנגדהייתיולאמכךליבישנחמץלומרקשההאמתולמעןהמנחתעלכבדענןישב(הבוקר

.זה(שהיינוהאחריםלמקומותיחסית,"המוני"ו)קסוםבמקוםלילהאיזה




לויכוחיםונושאנוספותהפתעותלנוצפןבפיירבנקסנוסףלתדלוקמערבההטיסהמסלולהמשך

פגישותשתיעלמיליםכמהעודחייבאניענייןמטעמיוגםהנושאלהבנתגםאבל,בהמשךקשים

 .  ינה'צ של החמים המעיינות
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-ליתרוממוהעמקאתהמכתריםשהענניםעדבסבלנותשחיכינובשלב,בבוקרלנושהיומרתקות

.ש"מעפרגל700

המקוםבעלעםהראשונה  .מוסדמאיזהברחשהואאומרהייתיאחרותבנסיבותפגשתיולו.

חולםהאיש מייצוראורגניותוגבינותחלבלמכורלונותןשלא)המימשלעלבתלונותמפוצץ,

שלוהחקלאיתהחווה כתיירןמוגדרשהואבגלל, טיוליםובארגוןהאזורבפיתוחלומפריע,

שהיהכמובן,זהכגוןאתריםמספרעודלויש.כרימוןתוכניותומלא(ועודועודבאזורמרתקים

לארוחמשביבגללהיינובולשדההגיעכשהואשלבבאיזהנשברווכולםמטוסיםמספרבעלפעם

.מרתק...רעומזלמושלמתלאהחלקה,צפויים

פעם)אותיהפתיעהבישראלבנעשהששליטתוהמקוםבןהליקופטרטייספגשתימכןלאחר

מערבהומשםלפיירבנקסלהגיעהסיכויועלהעכשוויהאווירמזגעללדעתוכשהתעניינתי(.נוספת

"גיחךהוא תעברו,(המסלולבמורד)הנחיתהבכיווןתמריאו."המקוםבלשוןאמר"הצחקתני.

לפיירבנקסהראשיהכבישאתתגלוואזההריםשביןברווח  כאוותלהנמיךיכוליםאתםעליו.

חשמלחוטימעליואיןכינפשכם  מהבתיםותיזהרוהכבישעלNOEתעשוקריטיהכיבמקרה.

RV's)המתנועעים גבוהותאנטנותלפעמיםלהםישכי(  NOEשגםיותרעודיורדתהראותאם.

האופציהאתמנצללאשמישהויוםאין,הכבישבצדיתנחתו,לעשותאפשראירגל7שלבגובה

....".הזו

.בהמשךהויכוחיםאתהבנתיולאיותרדאגתילאכברכזהתדריךעם

אבל,הכבישעםרצוףעיןקשרלנוהיהבאמתההריםביןברווחשעברנוואחריהובילויי'וגראובן

רעונעשההלךהמצב  אוף)לחזורשיששחשבוהיו. הנוסףוהכרטיסהחמיםבמעיינותהיפניות,

ניצלנושלא להמשיךשאפשרשחשבווהיו...(  היגענואבלבצוותבטןהתהפכויותשלשעהחצי.

השמשזרחהושובלפיירבנקסבשלום  הקדמיבמושבכשיורםטסתי.  התעוררלאהואלדעתי.

שמחתימאוד.שתקהואהענקבשדהלנחיתהועדההמראהשמרגעמשוםהטיסהשלזהבשלב

בסוואגשטסתימאזהשתפרתיאיךשיראהאיתולטוסלייוצאסוףשסוף שלו' ישבתיאבל,

...הכול לקלקל הצלחתי זה אחרי ויוםההזדמנותליניתנהולאמאחור








, ומבלבל נמוך קצת ענן בסיס.  ינה'צ עזיבת

 ...הכביש עם עין קשר אבל
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 מה, חשמל עמודי ללא, מימיננו כזה כביש עם

 ..לדאוג לי יש

 ..מובילה עם עין קשר שומר יורם.  ינה'צ עזיבת

 לביקור אליהם לבוא אפשר צורך יהיה אם, מקרה בכל
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 לתדלוק הפעם.  שנייה פעם פיירבנקס
 מסודר במבנה נחיתה וגם) .בלבד

 (.ומאורגן

 (5' צילום לדוגמא בעמ)
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יחסית)פתוחבשטחמערבדרוםלכיווןטסנומפיירבנקס ישרקו)דוביםלחיפושבמבנה( חצי,

מטוסכלביןמייל  הדוקבמבנהלטוסכזוהזדמנותלהחמיץאפשרשאיכמובן(. יהלום, בתוך,

,ערבות,נהרותעםוחצישעתייםשלטיסה..(.החיותעלקודםפרקראה)לבוקסמחוץאוהבוקס

האגם,הנהר)ששלושתם(נהרשלהתרחבות)אגםשללחופו,ואז.דוביםושםופהמוסיםהרבה

והכפר "כבושחצץ)יפיפהסטריפמשתרע ומינה'מינצהמדליקבשםנקראים(  "עוגהחתיכת(.

המקוםבניכמאמר  פשוטההנחיתה. המסלוללצידייורדיםאנחנוכיקשהדווקאההסעה,

לילהלחניית  הרגשתיוממשהזוהרצועהעלמנועי-דומטוסוהמריאנחתשםשהותנובמהלך.

נעלב )?נחיתהבזבזנוהזההפשוטהמקוםעל, נהייתינה'וצפרופורציותכשמאבדיםזהככה!

 "(.עדר"כברזהאנשים6-ו"המונית"



(כזכור,"הארץטובמכל)"הטובהוהארוחההמשקאות זהבמקוםהיתושיםשלהעדרםוכמובן,

יי'גחזר(החכותעםוחזרהלךכלומר)בדיגכוחוקצתניסהשיואבאחרי.הרוחמצבאתשיפרו

גםזכינו.משתפריםשקספיריכארטיסטשלוהביצועיםוודקהקצתעם.המרשימותלהופעותיו

במטוסימדריך)א"בחאכטייסמתפקידושהשתחרראחריכנוודהסתובבשהואהשנהעללשמוע

 הרי, "?הזה במסע זכיתי למה" הראשון בפרק שהעליתי השאלה במסגרת.ומענייןמרתק(.קרב

 כמדריך, קמפינג וכמקים לציוד כדואג, כמארגן, יי'ג את שמצאנו זכינו במה של העניין גם מופיע

 נהדר אדם כבן, (חזר זה השינה לפני בערב אבל זה את כתבתי כבר) הבנה ורב ניסין עתיר טיסה

 טוב הכי והמגשר המדריך, המורה זה ואמיתי מתגלגל שצחוק הוכחה צריך הייתי אם.   ומקסים

 .הדוגמא הוא יי'ג הרי, בעולם

:האמריקאיםוהדרכההביקורתסגנוןעלהלילהמהרהורינקודהעודאזנסחפתיכברואם

 קאיתיהאמר החיובית הביקורת אמנות

ב"בארהלומדלאשאתהעד שםעובדאו, .האמריקאיתהביקורתשיטתאתתופסלאאתה,

דבריםעלגםקטלניתלביקורתמתרגלאתהשבארץאחרימחריףהמצב.נדהםדיאתהבהתחלה

.כביכולפעוטים

גוד"אמרהמדריך,(שנה00בערךלפני)ב"בארהאאוטק'צטסתי(למציאותקשראין),לדוגמא

ושככהושםפההערותמספרהוסיףהמדריך(.כךהוחמאתילאמעולםבארץ)מבסוטאני,!"וב'ג

".וב'גגוד"אבל,האומהלביטחוןסכנהאניובעצם,אצלםטסיםלא

,מבסוטאני".גריאת","סופר",מתלהבהבוחן.פ"בעבחינהעשיתי.ב"בארהללימודיםהגעתי

התוצאותללוחוצוהלעליזמגיע 7/,  "סופר"מה. ?"גריאת"איפה?,  באווירטיסה!. בחינת,
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שליש נשמתיאתמוציאאני, היטבזאתמרגישוהמדריך,  נוחתים.  ,לימודיעבחיוךהמדריך.

)אקסלנט" ידעתי" (לעצמיאני, "וונדרפול", ,..(הדלקבשיקוליאותושהרשמתיהרגשתי),

שמעתילאהקטנהארצנובמעולם.7/.5/–הציוןשעהאחרי".סטנדינגאאוט","אקספשונל"

שליטה,סבירידעשגיליתיליאמרואז,כברואם,"חריג,הכללמןיוצא,נפלא,מצוין"שלימבוחן

!?ופה,57וקיבלתיבחומרנאותה

למעןשנה00מלפניהטיסהדפיותעללישמופיעהמיליםצרוראתהקוראיםלטובתריכזתי

.לאלסקההגעתיהזההמוקדםהידעעם.התמונה

לו(.ראשוןבפרקהמוזכר)מרטיןעםטיסותשתיזהואחרייי'געםטסתיראשונההדרכהטיסת

דיוקנחיתתתכנון,במטוסמדהימהשליטה."יורםלפחותשאניחושבכברהייתילהםהאמנתי

לטוסוכבודתענוג",ולקינוח,...(אליפותלקחתיהמוניעםאפילו,הפלאמה")מכולםטוביותר

0הפרטיבמטוסימדריךעםטסתילכםכזכור.לתמימותגבולישאבל,האמנתיכמעט".איתך

ואתהמיוחדמשהואותךמגביללא",הטיסהאתהמדריךסגר,"בסדראתה."שיצאנולפניימים

כזוקיבלתילאשניםכבר"..לשיפורמקוםשישלךתדעאבל,(ובערפל)ובלילביוםלטוסחופשי

.בעבריתמחמאה

יי'געםלטוסליהיהוכיףנעיםכךכללמהשאלתםאםאז התשובהלכםהרי,  ששכחתיגם.

המיכליםהעברתועלהמהירהההיחלצותעלאותישיבחהואנחנקוהמנועדלקמיכלילהעביר

(.זהבמקרהנכוןהיהשינוישלשםמה)קשמלאוראשימדופלםדבילשאנימילהלאואףהזריזה

.הערהסוף

Big, Enormous, excellent, exceptional, gorgeous, marvelous, numerous, 

powerful, superb, (super), super job, strong, terrific, tremendous, 

wonderful, 

זהבעצםוהכל עצום: מקסים, מצוין, נהדר, גדול, נדיר, מיוחד, מהכלליוצא, בעבריתאו,

 .רע לא פשוט–מצויהתעופתית
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והמוןמאוישיםמקומותשני,יפיםונופיםתמונותגדוש.הרביעיהפרקלמעשהתם:כאן עד סכום

טבע  מחדהירוקיםשבמרחביםהאדירהיופילמרות. בטיסהאותישתוקףהבסיסישקטוהאי,

מעליהםולטפסמבערלפתוחיכולתללארביםלקילומטריםהמתמריםלהריםצמודה אני, חד,

.השחוריםההריםשלהבריאהוהודהמושלגיםההרים,חוניםרהקאתמבכר,משמעית

.במסעלנושהיהביותרהארוךהטיסהליוםכוחותואגרנובשבועשנילילאתנמנוומינה'במינצ



 נֹוי ִיְזָהר

 


