
מיינו את עצמכם נוסעים יחד בג’יפ, 

הורים וילדים, עוברים במסלול שטח כיפי של ד

קצת אקשן  והרבה צחוקים, עוצרים ליד דוכן קטן 

בצד הדרך, קונים את הדובדבנים הכי טעימים שאכלתם בחיים 

ואוכלים אותם ככה ומה אכפת על הכתמים. נוסעים בתוך 

גלוית נוף של הרים ירוקים, מכינים ארוחת צהריים בשטח: לחם 

נפלא, ירקות טריים, גבינות טובות, מגבירים קצת את המוזיקה 

ורוקדים באמצע שומקום. מטפסים יחד על הר געש, תומכים 

כשקשה, מעודדים כשצריך, מגיעים יחד לפסגה, נושמים 

עמוק, מתחבקים, מתבוננים בנוף האינסופי ומרגישים שזה 

רגע לנצור ולשמור לחיים. 

אם הייתם אומרים לי שככה יראה הקיץ שלי ושל מיכאל, 

בן ה- 13 שלי כנראה שהייתי צוחקת. אם הייתם אומרים 

למיכאל שהוא עומד לעבור את חויות חייו עם אמא שלו, לא 

בטוח שהוא היה מאמין. אבל עכשיו, אחרי שעשינו את זה, 

אנחנו יודעים שכל מה היה שם היה אמת. ושהחוויה של מסע 

“מאגמה 13” תישאר שלנו לנצח.  

מה זה מאגמה 13? 

מאגמה 13 הוא מסע שטח ייחודי לבני נוער והורים. המסע 

נמשך שמונה ימים בארמניה שלמען האמת, לא ידעתי עליה 

הרבה אבל הקסימה אותי מהרגע הראשון. אז מה היה לנו שם? 

נעמה דוידי 
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מסע שטח, הדור הבא 
אמא ובן יצאו יחד להרפתקה עם “מאגמה 13” - מסע שטח לנוער והורים. הם חזרו עם תמונות, זכרונות, 

ובעיקר עם חוויה שתיזכר לכל החיים. 



נהיגת שטח בגי’פים )כן! אמא נוהגת בג’יפ ונהנית מכל רגע!(, 

מסע אופניים בין נופים מרהיבים וכפרים מתוקים )אם אני 

הצלחתי כולם יכולים...(, טרק רגלי משגע, תופעות גיאולוגיות 

שהצליחו להדהים את כולנו 

)כמה אפשר להתפעל מאבן? אפשר!(, רחצה באגם הגדול 

ביותר בארמניה, לינת שטח באוהל )בהתחלה קצת דאגתי 

ואחר כך הצטערתי שזה היה רק לילה אחד...( סנפלינג מרהיב, 

סדנת בישול בשטח, מבצרים ומנזרים עתיקים )הידעתם 

שארמניה היא הראשונה לאמץ את הנצרות?( 

על הדרך גם כמה הפתעות וצוות מאגמה המופלא שכל 

הזמן דאג שהכל יהיה מושלם. לא פחות מזה.   

למה דווקא ארמניה? 

מנחם עבדי, מנכ”ל משותף בחברת מאגמה מסביר: 

“במרחק שעתיים וחצי טיסה מישראל,  נחבאת לה מדינה 

מדהימה ביופייה, שאינה מוכרת ואינה מתויירת. בין מנזרים 

סמויים וצוקי הרים, מול הר אררט המיתולוגי נדמה כאילו 

הזמן קפא מלכת. הארמנים מקסימים, מסבירי פנים ואוהבי 

ישראל )כן כן!(  והם מחכים לנו בחיוך ובציפייה. ארמניה קרובה, 

בטוחה ומסקרנת מצד אחד ומצד שני חווית הראשוניות, הגילוי 

והנופים המדהים שלה מאפשרים לנו להזמין את המשפחות 

למסע שטח מלא חוויות שתפור ברמה הגבוהה ביותר. 

לחבר בין הורים וילדים 

כל זה מתיישב בדיוק על הגיל הזה, שבו אנחנו מבינים שהם 

 תכף גדלים ופורחים לנו. 

נויה שגיב, מנהלת הפרויקט, אשת חינוך ומי שגם הדריכה 

את המסע שלנו, וגם הקסימה אותנו בידע, בהומור, ברגישות 

ובהכרות עם השטח, מספרת: “לא מדובר על טיול שהילדים 

‘מצטרפים’ אליו, אלא על מסע שמתוכנן מראש כחוויה 

משותפת של בני נוער והורים. ההורים אולי נוהגים בג’יפים – 

אבל הילדים מדברים במכשירי הקשר, מכוונים את השיירה 

ולוקחים חלק פעיל בניהול המסע. בהרבה מובנים זה מסע 

של התבגרות ואין דבר יותר מרגש יותר מלראות את הילדים 

מתחברים אחד עם השני, לוקחים אחריות על עצמם ועל 

המסע ועוברים עם ההורים שלהם חוויות שיישארו שלהם 

לנצח.” נויה שגיב, העוסקת גם בתחום של תרבות עברית וזהות 

יהודית, דואגת לשלב במסע גם את ההיבטים האלה, שיש להם 

משמעות מיוחדת בשנת הבר מצווה. “אנחנו נוגעים בנושא של 

פרשת השבוע, מבקרים בבית הקברות היהודי היחיד שנותר 

באזור וקושרים את כל הקצוות האלה לחוויה מאד מלאה 

ומיוחדת. זה מסע מלא קסם, שאני מתרגשת לקראתו בכל 

פעם מחדש.”

ואכן, זה היה מסע מופלא. הנופים הירוקים של ארמניה לא 

הפסיקו להפתיע והיוו רקע מושלם לכל מה שחווינו שם יחד. 

כמו הרגע הזה, אחרי נהיגת שטח במעלה ההר, כשמיכאל  

מחא כפיים באושר ואמר לי “אמא, את פשוט  תותחית!!”. 

והלילה ההוא, בו ישנו באהל תחת כיפת השמיים. ערב שישי, 

שירים וגיטרה סביב מדורה, שמיים מלאי כוכבים מעלינו ואני 

n .מחבקת את מיכאל ומבקשת - שלא ייגמר לעולם
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מאגמה 13 - כל מה שרציתם לדעת:  
 מסעות מאגמה 13 הקרובים יצאו בחודשי הקיץ

)יולי ואוגוסט( ובסוכות 

המסע מתאים לילדים מגיל 12 ומעלה – בליווי מבוגר )אחד 	 

או יותר(

אין צורך בכושר גופני מיוחד	 

הנהיגה במסע היא נהיגה עצמית בג’יפים אוטומטיים 	 

המסע מלווה בצוות מקצועי וגדול במיוחד 	 

מתאים גם לשומרי מסורת 	 

פרטים נוספים ניתן לקבל באתר האינטרנט של מאגמה: 

www.magmaoffroad.co.il


