
 

 
 

 

Trans alpine run 2012 

 הסוף הוא ההתחלה...

  

 ,השאלה הראשונה ששאלנו את עצמנו, כשחשבנו על טור מסכם לעיתון

ימים בחו"ל, מתוכם שמונה ימי  12לים ימ 300-היא איך מסכמים ב

ק"מ של ריצה, אלפים מרהיבים, הרי טירול  320-תחרות, יותר מ

מרתקים, דולומיטים מפוסלים, עיירות כמו באגדות, אינטראקציה 

הנפילות,  רצים מכל העולם, וזו שבינינו, 500-יומיומית עם יותר מ

, שיחות ותמונות, בדיחות ובכיות (בגוף)ההתעלויות וההתעללויות 

 .(מילים 240וכבר נותרו לנו רק )

  

מילים, אבל מעט  3,000-לא בטוח שאפשר לסכם, אולי גם לא ב אז בכלל

 –אפשר לנסות לתאר. נתחיל מהסוף  –מהתחושות והמטענים שלקחנו 

כאילו  ברגע שבו חצינו את קו הסיום חווינו סוג של הזדככות; הקתרזיס.

אחת -ודאות, הכאבים והמיקוד, התפנו בבת-שכל המתחים, החרדות, האי

. והביטוי לזה היה שמחה, דמעות של אושר גדולובמקומם נכנס שקט 

 והתרגשות.

  

 , ברביעי 43 ביום השלישי, 47 ביום השני, 35 ק"מ ביום הראשון, 52

בשמיני הביאו אותנו  33-בשביעי ו 42 בשישי, 40 בחמישי, 34

למחוזות לא כל כך מוכרים לנו. תרתי משמע. מאלו הגיאוגרפיים בעיקר 

 אפשריים.-והמנטליים היו קשים, כמעט בלתינהנינו, אבל הפיזיים 

  

"אנשים רבים התייאשו בלי לדעת עד כמה היו קרובים להצלחה" אמר 

תומס אדיסון, ואנחנו הצלחנו מכיוון שידענו בדיוק כמה אנחנו רחוקים 



. ולזה התכוננו, התאמנו, בנינו והתגבשנו. טוב, ..ק"מ 320: מהצלחה

שמנטלית, שנינו ביחד, שווים הרבה לא  בדיוק לזה, אבל מסתבר 

 יותר.

  

 באחד הטורים הקודמים הבענו תודה לאנשים שתמכו ועודדו אותנו.

עכשיו, כשהטור מסכם, נותרו לנו כמה חובות בעניין הזה. כמו 

שאפשר להבין, מסע כזה מחייב לבוש, ציוד והנעלה מיוחדים, ורצוי 

 ביה בישראל, האמין שיהיו גם מהמשובחים. רון הספל, מנכ"ל  קולומ

שאנחנו משובחים לפחות כמו מוצרי החברה וצייד אותנו  במיטב 

 . הציוד לתחרות. אז תודה גדולה לרובגדי הספורט ו

  

תודה גדולה נוספת, שכבר ביטאנו בע"פ מול נשואיה, שווה שתיכתב 

התודה היא לכמאה אנשי צוות הארגון וההפקה,  ותיקרא גם כאן.

לטפל  דאגו להאכיל, לרפא, לעודד, לתמוך,שבמשך שמונה ימים 

בסיוע , לענות, ליידע, לשמח, להעניק ולשנע ציוד ומשתתפים

מסוק)!(, רכבי ואופנועי שטח, רכבי פינוי וכל ציוד השטח שאפשר 

 לחשוב עליו.

  

מקווים   זהו. הסוף הוא ההתחלה, ובקרוב נסמן אתגרים חדשים.

 ינו לרוץ ולכתוב...שנהניתם לקרוא, לפחות כמו שאנחנו נהנ

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

      


