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כ
70, ביקשה  שמלאו לאריה שרמן 
ממנו המשפחה לארגן טיול משפחתי, 
בין דורי, לכבוד המאורע. "המשפחה 
התעקשה על טיול ספארי", מספר 
שרמן. "בהתחלה הרמתי גבה. לאט 

־לאט הרעיון שבה אותי, לקחתי את הנושא בר
־צינות ולמדתי אותו, והגעתי אל "ספארי קומפ

ני". בנינו תוכנית, שתתאים למשפחה שלנו, שכוללת 
את אשתי ואותי, שני ילדינו וששת נכדינו: שני נכדים 
10 והקטנה בת 4. החל־  וארבע נכדות, כשהגדול בן

טנו לקחת טיול אתגרי, טיול למתקדמים. המטרה 
הייתה ספארי בטנזניה, להגיע עד הנהר הגדול, כדי 

־לראות את הנדידה הגדולה, ולקנח בכמה ימים בז
נזיבר. ספארי קומפני בנו לנו מסלול, התאימו בתי 

מלון ויצאנו לדרך. ואני מודה - עם כמה חששות".
כמו מה למשל?

"חששנו קצת לילדים הקטנים, למשל לאוכל. ידענו 
־שאנחנו עם ילדים קטנים, גם ידענו שחלק מהלי

לות נישן באוהלים גדולים, וגם זה עורר כמה סימני 
שאלה. ובעיקר – ידענו שזה לא פשוט להעביר 10 

ימים ביחד, כל יום וכל רגע".
בסיכומו של טיול: עבר בשלום?

"עבר בשלום זו הגדרה קטנה מדיי", הוא מחייך. 
"הייתה לכולנו הפתעה גדולה. גם אנחנו וגם הילדים 
חגגנו מהבוקר עד הערב. הילדים היו פתוחים לאוכל 
החדש, הוא לא היווה שום בעיה. הם היו מרותקים 

־למראות, היו ערים כל הזמן בג'יפים ושמרו על שתי
קה כשצריך, היו צמודים למשקפות ולמצלמות. הם 
שאלו שאלות וקיבלו תשובות, צברו חוויה ענקית. 
גם החשש מלישון באוהלים הופרך. לקחנו שלושה 

שלושה דורות 

מגלים את אפריקה
אריה שרמן לקח את רעייתו, ילדיו ונכדיו, וביחד בילו 10 ימים באפריקה 

לכבוד יום הולדתו ה-70, בטיול שנבנה בהתאמה למשפחה על-ידי 
ספארי קומפני < יעל ולצר
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אוהלים מפוארים ליד הנהר. בלילה הראשון ישבנו 
־בשקט ושמענו את קולות הבאפלו והאריות, בלי
־לה שני עשינו קומזיץ משפחתי. המדריכים המקו

מיים ליוו אותנו לכל מקום, כך שלא חששנו מכלום".
במה תרם הטיול למשפחתיות?

־"זה היה טיול של שלושה דורות. את הגיבוש המ
שפחתי התחלנו עוד בארץ, כששבוע לפני הנסיעה 
התכנסה כל המשפחה, בעיקר כדי להראות לילדים 
סרטונים על מה הם עומדים לחוות. במהלך הטיול 
הרגשנו את הגיבוש, המשפחה הפכה לגוף אחד. בטיול 
כזה חייבים שתהיה משמעת של לוחות זמנים וסדר 

־יום. הם ידעו שאם סבא כועס, וכעסתי קצת לפ
עמים, סימן שהוא צודק. כשחזרנו לארץ הנכד 
הצעיר הסביר לילדים בכיתה על אפריקה 

־ועל החיות, הנכדה הקטנה שאוהבת מוסי
־קה, ושמעה בג'יפ מוסיקה טנזנית מדיס
קים שהנהג המדריך הביא, לא מפסיקה 

לשיר ולרקוד ריקודים טנזניים עד היום. 
קינחנו את הטיול בארבעה ימים 

בזנזיבר. הנכדים צללו, לנכדה בת 
5 חגגנו שם יום הולדת, למש־ -ה

4 ימים קסו־  פחה כולה היו אלו

מים. בסיכומו של דבר, אפריקה 
נכנסה לכולנו לדם. היינו בקשר 
גם עם משפחות אחרות שיצאו 

לטיול, כולם סיפרו אותו דבר: לגלות את אפריקה 
עם המשפחה זו חוויה אחרת".

משפחת שרמן היא לא המשפחה היחידה שיצאה 
לטיול כזה לאפריקה. לא מעט משפחות 

־הבינו את הכוח המלכד של טיול, שמ
חבר בין דורות. הם מנצלים חופשות 
ארוכות של בית הספר, כמו סוכות, 
פסח או החופש הגדול, ויוצאים 
לטיול משותף, שבנו עם חברת 

־טיולים, בהתאם לאופי המ
שפחה.

־כאמור, את הטיול של מש
פחת שרמן בנה הצוות של 
ספארי קומפני, בראשות 
רונית הרשקוביץ, הבעלים 
החברה,  של  והמנכ"לית 
שמתמחה בהפקה ובתכנון 
של מסעות ספארי אישיים, 

־שמבקשים לגלות את אפריקה, כשחלק מהמשפ
חות מנצלים את הטיול לאיחוד בין הדורות, לצבור 
חוויה מלכדת ולהעצים את הקשר שבין "סבתות 

וסבים – ילדים - נכדים".
הרשקוביץ עצמה )57(, בת הזוג של השחקן פולי 
רשף ואם למאי, מחלקת כבר 25 שנה את חייה בין 
תל-אביב, בה נמצא ביתה ליבשת השחורה. היא 
משמשת גם קונסולית הכבוד של זמביה בישראל, 

־וכיהנה שלוש קדנציות כקונסולית הכבוד של טנ
זניה. "אפריקה", היא אומרת, "זה הבית השני שלי. 
מאז 1993 התחלתי לפעול למען פיתוח התיירות 

־והמסחר במדינות אפריקה, בין היתר הייתי חלו
צת הטיולים לטנזניה ולזנזיבר".

מאז ועד היום היא פועלת לטיסות ישירות לאפריקה, 
מסייעת בשיתופי פעולה עסקיים עם היבשת בתור 

־קונסולית הכבוד ומחוברת לנשיאים ולראשי מדי
נות שם, כשאת רוב השיחות היא מנהלת באנגלית 
וקצתם בסוואהילית, כשהיא שולטת כבר בחלק 

מהניבים המדוברים.
אמנם התמחות החברה היא בטיולי משפחות, אבל 
לא רק. החברה גם הוציאה משלחת של 160 איש, 
בהם 7 בעלי מוגבלויות, בשיתוף פעולה עם עמותת 

־"אתגרים" לטיפוס על הקילימנג'רו, הוציאה מש
לחת רופאים לזמביה ואימצה בית ספר בזמביה. 
בימים אלו הוסיפה יעד חדש לטיולים: מוזמביק. �

 "מאז הטיול הנכדה שלי 
רוקדת ריקודים טנזניים 

והנכדים קוראים לי סבא 
– סמבה, כי זה השם של 

אריה באפריקאית"

רונית הרשקוביץ, הבעלים והמנכ"לית של ספארי קומפני
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תמונות שצילמה משפחת שרמן
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מה סוד הקסם של אפריקה?
"הקסם האפריקאי, שמשלב נופים, צבעים ואנשים, 
מביא אותנו למשהו ששכחנו כבר: משהו בסיסי, 
שמאפשר להסתכל לצדדים. ביום יום כולנו לובשים 

־חליפות עבודה, מסתובבים במקומות המחייבים מב
חינת לבוש והתנהגות, עומדים בפקקים, לא תמיד 

־מגיעים אחד לשני וגם לא מגיעים לעצמנו. ואז מגי
־עים לאפריקה, מתמכרים לרגע, ופורצים את השי

גרה. רוב הטיול הוא במלונות מפנקים אבל חלקו 
באוהלים, ופתאם מגלים כמה כייף ללון באוהל, 
להתקלח מתחת לכוכבים, לראות זריחות ושקיעות 

ובעלי חיים, להוסיף לזה את הזריחה מעל הספארי 
מכדור פורח או לצפות בנדידה הגדולה של החיות 
– זו חוויה שאין לתאר במילים. הנסיעה המשותפת 
בג'יפ והשהות המשותפת מאחדות בין המשפחות, 

־והזכרונות נשארים לשנים ארוכות. יותר ויותר אנ
שים ומשפחות מגלים את היבשת השחורה ואוהבים 
לגלות מקומות סודיים, שאי אפשר להגיע אליהם 
בטיול מסורתי רגיל. כמעט כל משפחה שנוסעת 
אומרת: 'זה טיול של פעם בחיים'. אחרי יומיים אני 

שומעת: 'חייבים לחזור לפה'".
שרמן מחייך, כשהוא נשאל אם זה טיול של פעם 
בחיים, "הנכדים מוכנים לחזור לאפריקה בכל רגע", 
הוא אומר ומוסיף בחיוך, שמאז הטיול גם נוסף לו 
שם. "שמי הוא אריה. בשפה האפריקאית אריה זה 
'סמבה', ומאז אפריקה קוראים לי 'סבא סמבה'. 
כמהנדס פנסיונר, אני משתדל ליהנות מהחיים. אני 
מתנדב במשטרה, ומדי פעם נוסע לגלות מקומות 
חדשים בעולם. בקרוב אסע לשלושה שבועות לדרך 

המשי. האם אחזור לאפריקה? כנראה שכן".

 רונית הרשקוביץ: 
"זה הבית השני שלי. מאז 

1993 התחלתי לפעול למען 
פיתוח התיירות והמסחר 

במדינות אפריקה, בין היתר 
הייתי חלוצת הטיולים 

לטנזניה ולזנזיבר"

רונית הרשקוביץ צילום: אבי דובי

משנה את 
כללי המשחק

דאצ'יה דאסטר החדש מקבל עיצוב מודרני, 
מערכות בטיחות חדשות ונשאר חסכוני 
במיוחד ועם אותן יכולות טובות בשטח � 
S-והמחיר? מ-89,990 שקל  < כתב דור ה

מהפיכת ה-SUV רק הולכת ומתגברת. יותר ויותר ישראלים 
עוברים ממכונית משפחתית משעממת לרכב פנאי. לשוק הרכב 

בישראל מגיעים עוד ועוד רכבים גבוהים ואופנתיים. אבל אף אחד 
מהם לא דומה לדאצ'יה דאסטר החדש.

הדור החדש של רכב הפנאי-שטח הספורטיבי המהפכני מציג 
עיצוב חיצוני עוצמתי, לצד תא נוסעים ומרחב פנימי שתוכנן 

לגמרי מחדש. הדאסטר החדש משלב בתוכו את הנוחות המוכרת 
לצד ביצועי שטח של SUV, והכל כיאה למותג דאצ'יה, במחיר 

אטרקטיבי והזול ביותר בקטגוריה מ-89,990 שקל בלבד.
הדאסטר החדש, מאפשר בחירה בין שני מנועים: טורבו בנזין 

בנפח 1,197 סמ"ק בהספק 125 כ"ס והנעה קדמית )2x4(, וטורבו 
דיזל בעל נפח של 1,461 סמ"ק בהספק של 109 כ"ס והנעה קדמית 

)2x4( או כפולה )2x4(. כל אחד יכול לבחור את הדאסטר שלו: 
בנזין עם תיבת הילוכים ידנית בעלת 6 הילוכים, או דיזל עם תיבה 

רובוטית כפולת מצמדים או ידנית 6 הילוכים.
הדגם האייקוני של דאצ'יה, חודש כעת במלואו עם עיצוב חיצוני 
חדש לחלוטין המעניק מראה עוצמתי ואסרטיבי. כאשר המרחב 

הפנימי עוצב גם הוא מחדש. הדאסטר החדש מציע שדרוג 
משמעותי מבחינת איכות החומרים והנדסת האנוש, לצד עזרי 
נהיגה, ציוד ואבזור חדשים, אשר יחדיו הופכים את הדאסטר 

החדש לרכב SUV במלוא מובן המילה.
יש גם שתי רמות אבזור, Laureate ו-Prestige, הכוללות בין 

היתר, ארבעה חלונות חשמליים, מראות צד חשמליות, דיבורית 
בלוטות' הנשלטת מההגה, בקרת אקלים אלקטרונית, מערכת 
מולטימדיה וניווט, בלוטות' ו-USB, תאורת יום LED, הגה כוח 

חשמלי חדש מצופה עור ועוד. ברמת אבזור Prestige מתווספות 
מצלמות היקפיות 360 מעלות, חישוקי אלומיניום 17 אינץ' והנעה 
ללא מפתח. אבזור הבטיחות של כל הדגמים כולל 6 כריות אוויר, 

התרעה על שמירת מרחק ועל סטייה מנתיב, מערכת הגבלת 
מהירות ובקרת יציבות אלקטרונית.

ולא פחות חשוב: הדאסטר החדש, ישווק ללקוחות באמצעות 
שיטת השיווק והמכירה בעלת הקונספט החדשני והייחודי לדגמי 

דאצ'יה בישראל, המאפשרת לכל אחד לצאת עם רכב חדש 
מאולם התצוגה תוך שעה מהרגע שנכנס אליו, במסלול "דאצ'יה 

שלם וסע".


