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נויה שגיב, מדריכת מסעות השטח לנשים של  

מאגמה צ’אלנג’, יצאה להדריך מסע בארמניה 

וחזרה עם תובנות. וגם עם חוויות. 

ק שעתיים וחצי טיסה מישראל אבל 

רחוק, ושוב קרוב. אני רוצה לספר לכם על מסע ר

השטח הנשי “מאגמה צ’אלנג’” שהדרכתי 

בארמניה. בעיקר, לשתף ברגעים קסומים, מיוחדים, שגורמים 

 לי לחייך בכל פעם שאני נזכרת בהם. 

 ארמניה זורקת אותך כבר ביציאה מעיר הבירה אל נופים 

אדירים בעוצמתם וביופיים. אנחנו נוסעות בשיירה בין הרים 

ירוקים, פריחה מדהימה ועדרי צאן שחולפים על פנינו. נדמה 

שאנחנו בתוך גלויה. שיירת הג’יפים משתלבת ברקמת הנוף. 

דווקא ביום בו תכננו לעלות עם הג’יפים אל ההר הגבוה 

ביותר בארמניה )הר ארגטס(, מתחיל לרדת גשם. ביום של 

ראות טובה אפשר לראות מפסגת הארגטס עד הר אררט, 

שהוא סמל הגאווה ומושא הגעגועים של הארמנים שעבר 

לשליטת התורכים לאחר מלחמת העולם הראשונה. כשאנחנו 

נויה שגיב 

ם
סעי

נו

מסע נשי לארמניה 

 צילומים: 

איה בן עזרי
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מגיעות לפסגה )4095 מטר( שלג רך ולבן מקבל את פנינו. 

אנחנו יוצאות מהג’יפים, עומדות במעגל צפוף, קרוב ומחובק 

של נשים שטעמו את טעמה של הפסגה. 

אחד הדברים שאני אוהבת במיוחד במסעות הוא שהם 

מפגישים אותנו לא רק עם נופים, אלא גם עם אנשים. 

הארמנים הם אנשים שגאים במולדת שלהם וקצת כמונו, 

גם הם שבעי מלחמות ושכול. רוב תושבי ארמניה לא יודעים 

אנגלית, אבל זה לא מפריע לנו ליצור מפגשים חמים, אנושיים 

ומרגשים. מפגש של מבטים, של חיבוקים, של סקרנות הדדית 

שתמיד מגיע עם רצון לעזור ולתת, או לפחות לכבד בדובדבנים 

המתוקים מתוקים, שיש להם טעם של חיבה בין אנשים. 

מסע של אתגר

מה זה אתגר? שאלה טובה. אני משערת שכל אחד 

והאתגרים שלו. אני לדוגמה, יש לי פחד גבהים. מצד שני, 

במסע לארמניה יש אומגה. מגניבה, מעוררת אדרנלין, כיפית 

בטירוף. יש נשים שזה הכי כיף להן ויש נשים שרועדות מפחד. 

ממש רועדות. כמוני. לא חייבים לעשות את האומגה, אבל זו 

הזדמנות לכל אחת לצאת מהגבולות של עצמה, במקומות 

שאין בהם סיכון, אבל יש בהם אתגר וחוויה. גם נהיגת שטח 

היא אתגר. ההנאה שבלהגיע למקומות שרק הג’יפ לוקח, אתגר 

האחיזה בהגה והניווט, אתגר החלפת הגלגל, ההתמודדות עם 

מהמורות הדרך. זה מרגש, זה מאתגר, זו תחושת הישג אדירה. 

ויש עוד אתגר ברמה האישית, אנושית: להיות שמונה ימים עם 

קבוצת נשים, בארץ אחרת, לצאת מאזור הנוחות, מהבגדים 

הקבועים, מהעמדה הקבועה שלך בחיים - ולאתגר את עצמך. 

מסע של נשים 

לשמחתי הדרכתי לא מעט מסעות. ובכל פעם החוויה אחרת 

ולא רק בגלל הנופים האחרים, ההיסטוריה השונה או התושבים 

אלא בעיקר בגלל הנשים המשתתפות במסע. כולן הגיעו 

למסע אחרי שאמרו “רוצה אני” ואחרי שעברו מיונים, והנה הן 

בג’יפ  שהופך להיות הבית השני שלהן )הבית הראשון הוא על 

פי רוב האוהל...(, ואחרי יומיים - שלושה קורה קסם:  קסם של 

אינטימיות, של  חיבור, של אמת, של  פרגון, של הכלה ושמחה, 

כמו גם של יכולת להתמודד עם קושי ותעוזה. ופתאום זה 

מתפרץ- בריקודים הספונטניים באמצע שום מקום, עם מוזיקה 

שבוקעת מהג’יפ והמקומיים שמצטרפים לחבורת הנשים 

המשוגעות, הפטפוטים והצחוקים מתוך האוהלים לעת ערב... 

חלק מהכוח הזה מגיע מהצוות המדהים של מאגמה 

 שנמצא איתי שם, ולוקח חלק בניהול ובהובלת המסע: 

מדובר בצוות שהתגבש לאורך שנים, שיש לו המון ניסיון 

בתפעול ובניהול של מסעות שטח בעולם, ובעיקר, זהו צוות  

n .שבצד המקצועיות יש בו גם חברות גדולה, סוג של משפחה

המסע מתחיל בטיסה: 
 משתתפות מסע מאגמה ייצאו הקיץ לארמניה 

בטיסה ישירה של ארקיע 


