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 Mondraker דולב בראון רוכב על
Dune RR בירידה מהמבנה העתיק 

 בחורבת זכור המערבית ביער חורשים. 
)מבחן על ה-Foxy בגליון הבא(

 צלם: דותן הלוי
dotanhalevy.smugmug.com

we:Photo חורשים בדאבל

http://smu.gs/1jwmIqR
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Road Gap רוכב בריטי לוקח 
בבייק פארק בשאטל, צרפת.

 צילם: ראובן שאול 
www.reubenshaul.com

שאטל, צרפת we:Photo

http://bit.ly/1r1PrIW
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תצפית הר צרור, שדה בוקר
צילם: אילן שחם 

התמונה צולמה במסגרת רכיבה של עיתונאי 
אופניים שהוזמנו לארץ על ידי משרד 

התיירות. 
התמונה משתתפת בתחרות הצילום העולמית 

של נשיונאל ג'יאוגרפיק ונמצאת בגלריית 
הנבחרים של התחרות.

ניתן לרכוש את הדפסת התמונה על קנבס 
באתר של אילן

www.ilanshacham.com 

תצפית הר צרור we:Photo

http://bit.ly/1qp4v5U
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we:Ride מגזין
מו"ל Alf / עורך חוכמת ההמונים / 

מפיקה נעה מרגלית / 
עורך גרפי פיטר שטרנס /
עורך טכני אריק פלדמן /

כתבים אדי נודל / אילן טבת / אילן שחם / 
 אילון שגיא / אסף פישר / אריק פלדמן / 
גיל בניטה / חגי מילוא / לירון פז/ נעה 

מרגלית/ עדי בלן/ עידן טופר / חובב הרוש
צלמים דותן הלוי / ראובן שאול / אלון רון / 

אילן שחם
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי

טלפון המערכת: 03-5586666 
 כתובת לפרסום במגזין:

sales@PodiuMedia.co.il 
 יצירת קשר עם המערכת:

info@weride.co.il
weride.co.il :אתר המגזין

רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה? רוצה 
שיכתבו עליך? צור קשר, אנחנו עונים. 

אחריות  על  הן  ושירותיו  תכניו  על  זה  במגזין  השימוש 
המלאה של הקורא, אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן 
רכיבה. הכתבים שלנו מצהירים כי כתבו טקסט זה שלא 
תחת השפעת אלכוהול, אך אנחנו לא מאמינים להם; למרות 
זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות 
והצילומים במגזין זה הן של הנהלת המגזין בלבד. נשמח 
לתת אישורים לשיתוף תוכן במסגרת שיתופי פעולה אבל 
לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר בהתאם, כל עוד 

זה לא בין 14:00-16:00.

תוכן

we:Start

http://www.vonwong.com
mailto:sales@PodiuMedia.co.il
mailto:info@weride.co.il
weride.co.il
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סדות )מאווררות וקלות(, ק
נעלי רכיבה )לכל סוג 
רכיבה(, אופניים עם 

בולמים מכל כיוון )שהוחלפו מספר 
פעמים כמובן(, אופניים לילדה 

הגדולה )קלילים ומהחומרים 
הנכונים(, אופניים לבת הזוג 
)בצבע הנכון(, ניגרר לילדה 

הקטנה )הכי מרווח שיש עם בר 
משקאות(, ביגוד רכיבה )בכל 
צבע אפשרי שיתאים לכל סוג 

רכיבה/קבוצה/שעה/מצב הירח/
טמפרטורה ועונה בשנה(, כלי 

עבודה )למרות שתמיד הולכים 
למכונופן(, מתקני העמסה לרכב 
)לגג, לוו גרירה, עגלה(, משקפי 

רכיבה אופטיים )עם קליפון/

בלי קליפון/עדשות מתקפלות 
שעמידות בירי ישיר/מתכהות 
לבד/נגד אדים/נגד כל קרינה 

אפשרית מהשמש וגם ממאדים( 
וכל הציוד הזה כמובן תופס בבית 

מקום גדול יותר מחדר השינה 
שלי...

אז למה לעזזל אני מבלבל לכם את 
המח עם כל הצהרת ההון הזאת?

בחג האחרון נסענו עם חברים לצפון 
למספר ימים, טיול משפחות שלא 
תוכנן לערבב בו רכיבות וסחיבת 
כל הציוד איתנו. במקרה הגענו 

לנחל שניר בו משכירים גם אופניים 
ובהחלטת של רגע החלטנו ללכת 

על זה.

לוקחים קסדה מארגז קסדות, 
מארגנים לבנות ולבת הזוג אופניים 
במידה הנכונה ולאט לאט ניכנסים 

לקטע של טיול משפחות. 
אז למה אני ממשיך לבלבל לכם את 

המח גם עם הסיפור הזה?
זוכרים את הצהרת ההון בתחילת 
הסיפור? מצאתי את עצמי נהנה 

עשרות מונים עם המשפחה, ברכיבה 
נעימה, בחולצת טריקו )של סופרמן 
כמובן( עם סנדלים, בלי לחשוב על 

מעביר ה-GTI החדש שלי שמרעיש, 
על הקסדה שעלתה 500 ש"ח 

אבל לוחצת לי במצח וסוף סוף עם 
תחתונים תחת המיכנס כמו בן אדם 

נורמאלי!

ישר אתם חושבים על הציוד נכון?
אז הכל עבד כמו שעון... יותר נכון 
כמו אופניים, 2 גלגלים ושרשרת... 

פשוט, למה שלא יעבוד?
וכל ההנאה הזו בלי פריט אחד 

מהבית מהרשימה למעלה... הייתם 
מאמינים?

ושם נפל האסימון שפשוט הגזמנו. 
ה ג ז מ נ ו !

אז ברוכים הבאים למגזין האופניים 
החדש, מגזין שינסה לרדת מההר 

בסינגל מהיר וכייפי, שיחזור 
לסנדלים, שיספר לכם על עולם 

האופניים גם מחוץ לעולם המותגים, 
סיפורים של רוכבי אופניים כמוני 

וכמוך שפשוט נהנים מהעולם הזה. 
קצת לצחוק על עצמינו, להרגיש 

בסדר גם עם רגלית. 
השם הוא we:Ride - אנחנו 

רוכבים...
אנחנו בסה"כ רוכבים.

צאו מיזה, אף אחד פה לא יגיע 
לאליפות העולם, ואם יש כזה אחד– 
מבטיחים לפרגן ולכתוב עליו הכל + 

בירה עלינו.
אספנו פה צוות כתבים תותחים 

שינסו לרדת מהפודיום ולכתוב לנו 
על אופניים, אופניים, פשוט. מכל 

מקום ומכל סוג.

אתם מוזמנים לקרוא אותנו ברגיעה, 
גם בשירותים זה בסדר... אנחנו לא 

מתיימרים להיות כלום, לא צריך 
להיות לחוצים ולחפש משמעויות, 
פוליטיקה, טעויות כתיב או מבחן 

לא הגיוני, אתם חושבים שמשהו לא 
נכון? אתם מוזמנים לכתוב בעצמכם 
לחודש הבא או לשלוח מייל ולכתוב 

לנו מה אתם חושבים שצריך לתקן.
אז זה הזמן להוריד את נעלי הרכיבה 

עם הסוליה הקשיחה, להוריד את 
חולצת הרכיבה הלוחצת ולשחרר 
אוויר מהבטן, שימו סנדלים וצאו 

איתנו לרכיבה... תהנו 

we:Startאריאל קירצ'וק 
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איילון שגיא: רוכב, חושב כותב 
אחרי שסייע לארבעה פסיכולוגים 

לצאת לגמלאות וגם כל טיפול 
תרופתי הידוע לאדם לא סייע בעדו 
גילה את הרכיבה על אופניים ומאז 

הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו, 
אבל לפחות מעיד על עצמו כמאושר. 
כשהוא לא כותב טורים חדים במגזין, הוא מבזבז את זמנו 

בין רכיבה על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ, מד"א, 
אוזן קשבת לקובי בסידן, פעילויות חברתיות במושב 

והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש את 
שבילי הארץ כבר שני עשורים, 

כותב ומצלם על כך למיטב המגזינים 
ואפילו לספר אחד. מחזיק בתואר 

צלם שזכה בתחרות צילום של 
נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר. ברזומה 

העשיר של האיש עם "השולחן על 
הכידון", תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים 

ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה בארץ )מפה 
של יער בן-שמן שכנראה רק הוא הבין(. קשה לו להחליט 

מה שוקל יותר, האופניים או ציוד הצילום, אז הוא מתעקש 
לקחת את שניהם לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן,"מה 

 הוא מבין?..."
IlanShacham.com

אריק פלדמן: משנורר אופניים 
מקצועי רוכב שטח מסוף שנות 

התשעים של המאה הקודמת ולא 
נראה שמתעייף. אריק ליווה את 

סצנת האופניים המקומית פחות או 
יותר מראשיתה, שימש שנים רבות 
בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני 

המגזינים הכתובים שהתפרסמו בארץ זצ"ל. הוא נחשב 
בעל נטייה לזיכרון יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים 
לאופניים ובעל יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות צידית 

לקויה. אומרים שהוא גם אדריכל ובשלן, מישהו צריך 
להעמיד זאת למבחן...

אסף פישר: בוחן את מה שאריק 
מקצה לו רוכב שטח מאז 1996 

)לפני המצאת הוי-ברקס( וחוטא 
בטריאל. כשהוא לא מזקק 

קילומטרים של סינגלים במדבר על 
אופני מבחן, הוא מגלגל כספים של 

חברות סטארט-אפ, שותה בירה 
 ומנסה את כוחו בגידולן של איה ורוני.
https://www.facebook.com/asaf.fisher.5

חגי מילוא: אני מתקן משמע אני 
קיים ״אופנים הם לא התחביב שלי", 

כך מעיד על עצמו אחד מאייקוני 
מכונאות האופניים המקומית. 

בשבילו הם כלי הרכב, המקצוע, 
והמאמן האישי. את ההשראה שלו 

הוא חולק בהנגר ענק בשרון עם 
צרניחובסקי, עוד סופר אייקון מקומי. שהוא לא פותר 

בעיות נאבה מורכבות,הוא עוסק בסוגיות פילוסופיות של 
האדם מול ראי הקדנס העולמי.

אדי נודל: עמידות זה עניין יחסי 
לא משנה על מה רוכבים רק שיהיה 
חזק וקשה... משמש בתפקיד בוחן 

העמידות הבכיר של תעשיית האופנים 
הישראלית, האחראי הבלעדי לסלוגן" 

אם זה עבר את אדי זה יעבור את 
כולם". מחלק את יומו בין הקמת 

סטרטאפים, הקפצות של שתי הבנות שלו ורכיבת אופניים 
בקדנס גבוהה. 

דותן הלוי: צלם וידאו וסטילס 
כשהוא לא מצלם משהו, הוא רוכב 

בשטח ומצלם משהו. נמצא במערכת 
יחסים צמודה מאוד עם המצלמה שלו 

בביזנס וגם בפלז'ר. כשהיא במצב 
רוח טוב היא נותנת לו להתעסק גם 

 עם גיטרה, אבל רק ביד אחת... 
dotanhalevy.smugmug.com

עדי בלן: אם אפשר לרכב על זה, 
אפשר לבחון את זה מגדיר את עצמו 

רוכב הרים, אבל נאלץ להסתפק 
בגבעות, בעל נטייה לצבור KOMים 
"בלי להתכוון". מר בלן הוא מוותיקי 
בוחנים האופניים בביצה המקומית, 

בעבר התפרנס משתיית בירה 
מקצועית לצורכי ביקורת ומהדרכות טכניקת רכיבה בעז 
הרים ובפארק האופנים היחיד שהיה בישראל, "צובייק" 

זצ"ל. הוא תל אביבי "שורשי", אבא צעיר והייטקיסט 
ותיק, חיי ונושם אופני הרים, אבל לא מסרב לצאת לסקי 

"קיצוני" כשבנות המשפחה מאשרות.

ראובן שאול: עין לראובן צופייה 
ראובן הוא מה שמוגדר "צלם 

מקצועי" הנ"ל מתפרנס ומתמחה 
בצילום ספורט,צילום כלות על רקע 

שקיעה וצילום עסקי. לצערנו הוא 
חולה על סנוובורד אבל לשמחתנו 

נותן גם בשטח ובפיקסי כמנהג 
ההיפסטרים. ראובן לא מוותר על שהיות ארוכות באלפים 

בקיץ ובחורף והוא הצלם הישראלי היחיד שהתחכך עם 
עלית רוכבי ה–DH וה–XC העולמית, כאשר צילם את 

 הסבב העולמי ואת אליפות העולם לפני כשנה. 
reubenshaul.com

אלון רון: אלון "העין" רון אלון 
הוא צלם אופניים מהוותיקים 

והמוכרים בענף. כצלם הבית של 
מגזין "אופניים" מיום היווסדו, הוא 
ליווה בתמונותיו את התפתחותו של 

ספורט הרכיבה מתחביב של כמה 
משוגעים, עד שנהפך לתרבות פנאי 

מובילה בישראל. במשך שנים שימש צלם חדשות ראשי 
ועורך צילום של "הארץ". כשהוא לא מצלם הוא רוכב כמו 
שרק ילד שגדל על אופני BMX יודע לרכב: הרבה אוויר, 

 קצת קרקע, וערימות של סטייל 
alonron.com

עידן טופר: קשבנו לענייני 
אופניים רוכב כביש ו-XC כ-14 

שנה, 8 שנים מתוכן מגולח בטייץ 
בתירוץ של תחרויות, אימונים 

ומסאג'ים. בקורות החיים של טופר 
עשרות אלפי קילומטרים של כביש 
ושבילים, הוא מגדיר עצמו כסגפן 

חובב רכיבות סולו ומרתון ארוכות במדבר. ייסד את 'גרופי' 
עם חבר מכוכב אחר, Alf. הרבה מילים ב-3,000 פוסטים 

וכתבות שמתעסקות רק עם אופניים ומה שסביבם.

עדי גיא: "מתי כבר מגיעים" 
כעשור חורש את מסלול הטיילת בתל 

אביב, לפעמים על אופניים, מכיר 
כל אבן ואדנית בה מקרוב. רוכב עם 

חברים בעיקר XC, תוכלו למצוא 
אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם. 
עשה את מסלול הכביש תל אביב 

אילת 5 פעמים – כרכב מלווה, המציא את המונח "מאסף 
עירוני" באתר גרופי ומאז אסף אחריו כמה עשרות אלפי 

 רוכבים שממשיכים בדרכו.

גיל בניטה: חזק במותגים חפרנות 
זה שם המשחק אצל מר בניטה, 

כמה שיותר פרטים שוליים על כמה 
שיותר דברים לא חשובים! חולה 

טכנולוגיה וחדשנות בתחום, רוכב 
אופניים "לשעבר" )אוי כמה תירוצים 

- עבודה, ילדים, חיים...(, היה שם 
בראשית ענף הדאון היל )הגווע( בארץ, בוגר "אקדמיית" 
וויסלר פעמיים, פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי 
שהיה שם - חולם לחזור. אחרי הרבה שנים של מאחורי 

הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים 
משותף של חברת BIKEDEAL. בן 34, גר בזיכרון יעקב, 

אב ל-2 רוכבים עתידיים מדהימים...

חובב הרוש: חייה ותן לרכוב, 
באימש'ך עורך דין לשעבר... עורך 

מגזין אופניים לשעבר... ומה לא 
לשעבר... בטוח שהוא טייס שבילים 

אבל יותר בכיוון של אסטרונאוט. 
יקיר ציר "מודיעין-תל אביב" 

 KOM בסטרבה. עדיין בחיפוש אחר
משומש במצב טוב. אם מישהו שמע... מחזיק בגארג' 

 ENDURO ורודים ועד אופני BMX אופני קומיוט, דרך
 UCI-קלי משקל. שיהיה... כשלא נובר בנתונים מאתר ה
ובסטטיסטיקות שלא קשורות לכלום, עושה משמרות עם 

היערן בבן שמן. למחייתו, בעלים ומקים מועדון ובית הספר 
לרכיבה Ride-Art המתמחה ברכיבה טיפולית. מנהל חנות 

 וסדנא לשיפור אופניים.
www.ride-art.com

פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי 
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר 12 

שנה, בכביש ובשטח - מתוך עקרון. 
פיטר מעצב ובונה אתרים יותר זמן 
ממה שהוא מוכן להודות ובין היתר 

עיצב מגזיני אופניים וללקוחות 
רבים בתחום. לאחרונה פיתח הפרעת 
אישיות קשה ואפשר למצוא אותו כל בוקר רוכב "כביש" 
שעות בסיבובים בראש ציפור. שוב, אחרי רוכבים טובים 

 וחזקים ממנו. שוב, מתוך עקרון.
psdesign.co.il
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IlanShacham.com
http://on.fb.me/1pdsP8W
http://on.fb.me/1pdsP8W
dotanhalevy.smugmug.com
http://smu.gs/1jwmIqR
http://bit.ly/1nZXvHX
http://bit.ly/VAFj0b
http://bit.ly/1vp51io


SENSATIONS
INNOVATION

&
6TH SENSE

OPTIC AND PROTECTION
AREAS ARE AMPLIFIED
IN A RIDING POSITION

INTEGRATED 
PRESCRIPTION
LENS TECHNOLOGY TM

AVAILABLE IN PHOTOCHROMIC

BASED ON NXT TECHNOLOGY
FOR SUPERIOR OPTICS

  11843 - Shiny White/Blue
Rose Blue oleo AF

“We are very proud to have Bollé with us, 
because of their very strong commitment

to cycling as well as their product innovation.
Our team loves the high-performance lenses and frames 

of the 6th Sense, even more so as they were designed 
specifically for us. They offer the best field of vision than 

we’ve ever experienced in a riding position.”

ORICA GREENEDGE TEAM

join us
on facebook

OFFICIAL PARTNER OF TEAM

AND TEAM


לאתר החנות


לאתר החנות

http://bit.ly/UnaISK
http://bit.ly/1irwnnI
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ה-KOM הוא החישוק החדש בהיצע על חברת WTB ואחד 
מהדיבורים הלוהטים ביותר בסצנת האנדורו. למי שחי מתחת 

לאבן ולא מכיר את משמעות הביטוי KOM, רק נסביר כי 
מדובר בתואר למחזיק הזמן המהיר ביותר במאפליקצית 

הרכיבה הפופולרית STRAVA. במציאות התחרותית שלנו 
הדבר עומד צד לצד לתואר אצולה...

שם החישוק נבחר בכדי להבדילו מאחיו הוותיק יותר, 
ה-i23 TEAM הפופולרי ובעיקר למתגו כחישוק תחרותי 

בתחום האנדורו.
ה-KOM דומה במימדיו הכללים ל-i23 והינו בעל רוחב פנימי 

של 23 מ"מ ורוחב חיצוני של 28 מ"מ )זהה ל-i23(. בנוסף, 
ה-KOM משתמש באותו מבנה פנימי תואם UST המאפשר 

שימוש בצמיגי טיובלס )ורגילים( בסטאפ טיובלס בצורה 
אופטימלית.

ההבדל העיקרי בין ה-KOM לi23 הינו מבנה פנימי שונה 
אשר איפשר למהנדסי החברה לגלח כ-70 גרם בממוצע 

לחישוק בכל מידה, וזאת לטענתם מבלי לפגוע בצורה 
משמעותית בחוזק או בקשיחות החישוק. החיסכון במשקל 

הוא הגורם ל"דיבור החם", קח שניתן להשוותו רק לחישוקי 
קרבון בכל אחת מהקטגוריות 

חברת FOX Racing מרעננת את אחד המזלגות החשובים והותיקים בליין שלה. 
ה-36 )על שם רגליים בקוטר 36 מ"מ( מיועד לרוכבי אול מאונטיין/אנדורו 

ומגיע במגוון גרסאות כאשר לראשונה מוצעת גרסא לגלגלי 27.5 ו-29 עם מספר 
אפשרויות מהלך:

29 – 150 או 160 )פלואוט וטאלאס(
27.5 – 160 או 170 )פלואוט וטאלאס(

26 )כן, זו לא טעות!( – 160 או 180 )פלואוט, טאלאס וואן(
בין השינויים שביצעה פוקס במזלג ניתן למצוא מנגנון שיכוך RC2 משופר,קפיץ 
אוויר חדש בדגמי הפלואוט,שימוש בשמנים חדשים המקטינים באופן משמעותי 

את החיכוך ומבנה חדש וקל יותר )כ-2ק"ג לגרסאת פלואוט 160 27.5(. בשלב 
.KASHIMA עם ציפויי Factory ראשון יוצעו רק גרסאות

אחת התכונות המעניינות ביותר ב-36 החדש הינה אפשרות השימוש בציר 
20 מ"מ או בציר 15 מ"מ לפי בחירת המשתמש. פוקס מתכוונים לספק את המלזג 
עם שני הצירים כך שהרוכב יוכל לבחור. אחרי שלא מעט רוכבים התלוננו בעבר 

על מותו בטרם עת של ציר ה-20 מ"מ לטובת ה-15 מ"מ, נראה שבפוקס היו 
מי שהקשיבו והחליטו להחזירו לחיים. השמירה על האפשרות של ה-15 תמנע 
מרוכבים רבים להחליף נבה או לרכוש מתאמים שלפעמים יכולים להיות יקרים 

חידושים לוהטים בענף we:Newגיל בניטה 

Fox 36  WTB
KOM
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מה לקח 5 שנים לפתח, עולה כמו 
אופני שיכוך מלא איכותיות ונראה 

כמו משהו מסרטי מלחמת הכוכבים 
? מזלג XC-XC TRAIL החדש מבית 

!RS-1 ,רוקשוקס
הRS-1 שונה משמעותית מכל 

מזלגות ה-XC בשוק – לפני הכל 
הוא הפוך,בדומה למזלגות אופנועים 

ומזלגות דאון היל מסויימים. 
למזלגות הפוכים יש מס' יתרונות 

הנוגעים למשקל מוקפץ נמוך 
המאפשר עקיבת שטח מעולה 

ורגישות גבוהה למהמורות קטנות 
,בנוסף לכך הוא מאפשר שימון 
מתמיד של האטמים ומקטין את 

החיכוך. ככלל הבעיה העיקרית של 
מזלגות הפוכים היא קשיחות צידית 

או ההתנגדות לעומסי פיתול.על 
מנת להתגבר על הבעיה היה צורך 
להעלות את משקל המזלג ולקבל 

בסופו של יום משקולת.
רוק שוק השקיעו מחשבה רבה על 

מנת להתגבר על הבעיה והדבר ניכר 
כמעט בכל נקודה במזלג. החלק 

העליון הכולל את הסטירר והרגליים 
העליונות מיוצר כיחידה אחת ועשוי 

מקרבון, דבר המקנה לו קשיחות 
גבוהה ומשקל נמוך.

אולם עיקר הפיתוח והתכנון הוקצו 
לחלק התחתון של המלזג, הרגליים 

התחתונות וממשק החיבור של 
הנבה אליהם. זהו האזור הבעייתי 

ביותר בכל הנוגע לגמישות של 
מזלגות הפוכים )אין את הקראון 

המוכר ממזלגות רגילים שישמור על 
הקשיחות( והמקום שבו רוקשוקס 

הציגו מס' אלמנטים חדשניים שיחד 
 Predictive Steering נקראים

– שם הקוד של רוקשוקס לכל 
המכלולים שקשורים בשמירה על 

הקשיחות של החלק התחתון וכוללים 
דרופאאוטים ייחודיים, ציר 15 מ"מ 

יעודי ואת ה-TORQUE AXLE, ציר 
בקוטר 27 מ"מ שמצוי בנבה )יעודית 
למזלג( ומתחבר בצורה ישירה לרגלי 

המזלג. לאחר ההידוק של הציר 
החיצוני )Maxle 15(, נוצרת מעין 
יחידה אחת סופר קשיחה שכמעט 

מבטלת את בעיית הגמישות.
בפן השיכוך, ה-RS-1 מצויד במנגנון 

 ,ACCELETATOR שיכוך המכונה
מנגנון חדש שתוכנן במיוחד למזלג 

ולרוכבי קרוס קאונטרי שדורשים 
שיכוך קשיח יותר. שכיאה למזלג 
קרוס קאונטרי, גם המזלג החדש 
מצויד במנגנון נעילה הידראולי 

)XLOC( וכמובן נשלט מהכידון. 
הכיוונונים החיצוניים במלזג 

מוגבלים לריבאונד ולחץ אוויר 
)שיקולי משקל, מקום ופשטות 

תפעול(.
בשלב זה המזלג מתאים לאופני "29 

בלבד שהם כרגע הרוב המוחלט 
בתחרויות XC ומגיע במהלכים של 

80, 100 ו-120 מ"מ
 המזלג שוקל 1660 גרם 

ויעלה כ-8000 ש"ח 

חברת סראם מוציאה לשוק מערכת מעצורים חדשה 
העונה לשם GUIDE ,דגם אשר עתיד להחליף את דגמי 
AVID מסדרת TRAIL ומיועד למגוון רחב של אופניים 

)מ-xc ועד דאון היל(.
מדובר בשינוי משמעותי עבור החברה, שכן מלבד 

השינויים הטכניים, זו פעם ראשונה מזה שנים רבות 
שהמעצורים של התאגיד ימותגו תחת השם SRAM ולא 

AVID )סיבות מיתוגיות/שיווקיות ברורות...(.
בעוד הקליפר של המערכת נותר ללא שינוי לעומת דגמי 

הTRAIL )4 בוכנות(, ידית ה-GUIDE חדשה לחלוטין 
ותוכננה לשפר את אמינות המערכת ואת הרגש בידית 

)עקביות, ארגונומיה, מודולציה וכד'(.
כל האלמנטים בידית שונו לחלוטין והיא כעת קצרה 

 ,)REACH( יותר וכוללת אפשרויות כיוון למרחק הידית

נקודת "נשיכה" )CONTACT( ומנגנון סווינגלינק 
)SWINGLINK( המספק הגדלת כח עצירה.

עוד שינוי חשוב שהוצג עם המערכת הינו השימוש 
ברוטורים חדשים העונים לשם CENTERLINE אשר 

אמורים לבטל רעידות, לנהל חום ולהיות שקטים יותר 
מקודמיהם )אנו נשמח להעמיד זאת למבחן(. הרוטורים 

כבדים מעט מקומיהם אך על פי סראם, מספקים יתרונות 
רבים בביצועים.

משקל המערכת עומד על 375 גרם )קליפר, ידית, רוטור 
160 מ"מ(.

 R ,RC ,RSC :המעצורים יגיעו ב3 רמות

חידושים לוהטים בענף we:Newגיל בניטה 

 SRAM Guide Rockshox RS-1
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ליגת אנדורו we:Events

dotanhalevy.smugmug.com דותן הלוי    אילן שחם // נועה מרגלית    חובב הרוש  

אנדורו ישראלי - מחצית ראשונה - תחרות #4 
- הפגודה - יער בן שמן 

כל מי שחשב שתופעת האנדורו בענף האופנים היא 
תופעה חולפת, היה צריך להגיע ליער בן שמן בתחילת 

חודש יוני 2014. חגיגת מרוצים משובחת סיימה 
את החצי הראשון והמלהיב של ליגת האולמאונטיין 
המקומית. תחילת הקיץ הישראלי, הדרדרת ועדרי 

הפרות שרבצו באזור לא הרתיעו למעלה מ-150 רוכבים 
ורוכבות מתחומי רכיבה שונים )XC, AM, DH( מלנסות 

את כוחם ב”מסלול הפגודה הכחולה” שביער בן-שמן. 
צרפו לאווירה התחרותית, קהל נהדר המונה למעלה 
מ-600 איש מכל רחבי הארץ ועשרות חברות מענף 

האופניים וקיבלתם פסטיבל אנדורו משובח, אשר 
הותירו רבים ובייחוד את האב הגאה והייזם של הליגה, 

עירא שמש )JUMP UP(, עם חיוך משכר וטעם של עוד 
   ועוד ועוד

Take One

http://smu.gs/1jwmIqR
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ליגת אנדורו we:Events

קהל הרוכבים המגוון, נחלק למעשה לרוכבי ה-אנדורו 
פרו/צ'אלנג' אשר רוכבים בין שניים לשלושה ראנים 
על מסלול המדידה וצריכים לעמוד במסלולי התשה 

בין הראנים ולרוכבי הספרינט הספרינט שרוכבים שני 
ראנים,ללא התשה ביניהם שרק המהיר ביניהם נחשב.

בגזרת ה-אנדורו פרו ההולכת ומתעצבת, מרבית 
רוכבי הקטגוריה קיוו ל-גיא בר ודימה רפקין מוחלשים 

אבל גיא בר ודימה רפקין, אשר שבו מספר ימים לפני 
התחרות מתחרות אנדורו בסקוטלנד, ניצלו את התחרות 

המקומית להתאוששות אקטיבית. זמן אימונים מוגבל 
ותנאי שטח השונים מהקרקע הסקוטית הלחה והתלולה, 

לא הפריעו לגיא להתמקם בראשות הפודיום בזמן 
מצטבר של 6:01 ולדימה במקום השלישי בזמן של 6:04 

דקות. היישר מהצפון הקרוב קצת יותר, הגיח תמיר 
זינגר וקטף את המקום השני בזמן מעולה של 6:03 

דקות. הישג מעולה לתמיר, בייחוד כשמדובר בתחרות 
האנדורו הראשונה שלו.

רוכב הדאונהיל המוכשר יונתן יתום, הוכתר שוב כשיאן 
המסלול עם זמן של 1:57.9 דקות. כ-2 שניות מהיר 

יותר מגיא בר. באנדורו עקביות הזמנים בכל מקצה לא 
פחות חשובה ממהירות, ונפילה מצערת בראן הראשון, 
שברה את רצף הזמנים המהיר של יתום, והותירה את 

יונתן כ-15 שניות מאחורי הפודיום ועם ברכיים חבולות. 
כניחומים, יונתן נותר כרוכב המהיר ביותר במקצה 

הספרינט פרו, בפעם השנייה ברציפות. למרות שירותו 
הצבאי, יונתן מציג סיבולת ויכולות טכנית מופלאות, 

ולאחר פגרת הקיץ, נמתין לראות איזו הפתעה יכין יונתן 

לצמרת האנדורו והספרינט.
בקטגוריית ה-אנדורו צ'אלנג' )2 
ראנים ו-2 מקצי התשה(. תגלית 

השנה, יפרח אלי, מוכיח שוב שהוא 
ברמה אחרת משאר המתחרים 

בקטגוריה, כשהוא גולש הישר 
למקום הראשון בזמן של 4:05 דקות. 

במקום השני גלילי זהר ובשלישי 
דולב גלעדי, שניהם בפער של 

למעלה מ-8 שניות מיפרח. 
במחלקות הספרינט המרכזיות 

)2 ראנים(, גילאי 20-30, מסיים 

יפרח אלי במקום הראשון. בשני, 
ג'רבי ניסן ובשלישי פינקל עומר. 

בקטגוריית גילאי 30-40, אליתים 
אורן במקום הראשון. בשני סאיג 
שמעון ובשלישי, דוידוביץ ברק. 
בקטגורית הספרינט נשים, יוליה 

רפקין אשר חזרה אף היא מתחרות 
האנדורו בסקוטלנד, הציגה זמן 

מרשים של 2:29 דקות בקטגוריית 
הספרינט. אחריה מסיימת מיכל רייס.

התחרות בבן שמן מסמנת גם את 
תום המחצית הראשונה של עונת 

האנדורו. בלוח התחרויות האנדורו 
ממתינות עוד שתי תחרויות. יער 

משגב הצפוני )1.11.2014( ותחרות 
שישית ואחרונה אשר סוגרת את 

הסבב ביער עמינדב. הפגרה הארוכה 
אומנם מותירה חלל תחרויות גדול. 

יחד עם זאת מרבית המתחרים ינצלו 
את התקופה לחיזוק יכולות הדאונהיל 

שלהם ולא פחות פיתוח יכולות 
 XC סיבולת וכח שלא יביישו רוכב

מהשורה הראשונה. אנחנו כמובן 
נמתין בקוצר רוח עד לבוא הסתיו 

ולתחרות ה-5 ביער משגב 

לדף התוצאות המלא

  

http://bit.ly/1pEVVkl
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טירונות קראו לי "מלך ב
השיפצורים". מה לעשות, 

כנראה שבגלגול הקודם 
הייתי בתיה עוזיאל... 
תמיד הייתי ראשון להשחיל את 
הדסקית לתוך השרוך )ומספיק 

לעזור לעוד שניים(, פק"ל הכיסים 
שלי נראה כאילו יצא ממכונת ואקום 
)כשאני עשיתי צבא היינו מניילנים 

באמצעות שקית של אינפוזיה 
וצריכים את יכולות השאיבה של 

פאמלה אנדרסון על מנת לרוקן את 
האוויר...( ובאופן כללי בכל פעם 
שהיה צריך לאלתר הייתי מקבל 

אורגזמה.
אהבתי לשמוענצ'ס והדחף לדעת 

"איך זה פועל" התחילה כנראה 
עוד בגיל מוקדם הרבה יותר. נראה 
שבאמת נולדים עם זה... אמא שלי 

מספרת שעוד לפני שנעמדתי על 
הרגליים הייתי מנסה בכוחותיי 

הדלים לפרק את מכוניות הצעצוע 
שלי דבר שהיה לו פוטנציאל גבוה 

לגרום לפגיעה חמורה שהרי אז 
המכוניות היו עשויות פח שכל כולו 

חידודין חידודין... לכשהתבגרתי 

וצברתי לעצמי סוג של הון עצמי 
יכולתי סוף סוף לקרוא דרור לנפשי 

חובבת הגאדג'טים ועדכנתי את 
הסטטוס מ"מתעניין" ל"מכור". 

במדף התחתון שבארון שבממ"ד 
שלנו היום מאופסנים למשל כ-15 

מחשבי כף יד שאם נעמידם זה 
לצד זה יוכלו בקלות לשרטט את 

האבולוציה של הז'אנר החל מהפאלם 
פיילוט עם המסך המונוכרומטי 
שהיה כל כך חדשני בזמנו עד 

שיכולתי לשבת שעות וללחוץ שוב 
ושוב על המסך רק כדי לשמוע את 
צליל ה"קנוק" הייחודי שלו וכלה 

בטלפונים סלולארים מתקדמים 
שלפרקים נדמה כאילו הם מתפעלים 

אותנו ולא ההפך...
ואז הגיעו האופניים... איזה יופי! 
מנופים... כבלים... שרשראות... 

מתלים... בולמים... הבו לי חלקים 
נעים עתירי טכנולוגיה עם המון 

מילים מפוצצות בלועזית ואני 
מאושר... 

ממש השבוע נתבשרנו על מערכת 
הילוכים חדשה שתבצע את העברת 

ההילוכים באמצעות מנוע חשמלי 

ותחסוך מאיתנו "אפילו" את הצורך 
להשקיע את המאמץ שבלחיצה על 
מנוף השיפטר... חסל כבלי מתכת 

שקצוותיהם הפרומים משאירים על 
גפינו חורים וחתכים, די למלחמות 

האינסופיות עם הרגולאז'ים שאנחנו 
אף פעם לא זוכרים לאיזה כיוון 
סובבנו אותם וכמה ותמיד, אבל 

תמיד! מחמירים את מצב קפיצות 
ההילוכים... מעתה, כך מבטיח לנו 

היצרן, נגיעה קלילה במתג החשמלי 
תדאג שהשרשרת תתיישב במקומה 

בצורה מושלמת ובמקום לשמוע 
קולות חריקה וטחינה נרגיש "מכה 
קלה בכנף" וזמזום חרישי יכריז: 

"ברוכים הבאים להילוך 2-4..." ולא 
זו בלבד, אלא שבנוסף לכל הטוב 
הזה, צג דיגיטלי יראה לנו בדיוק 

באיזה הילוך אנו נמצאים כך שאם 
נשכח לרגע, רחמנא לצלן, נוכל 
בכל עת להעיף מבט אל הכידון, 

לחייך ולספור את הדקות עד להגעה 
לעצירה הקרובה שם נוכל לעוף על 

עצמנו ולספר בגאווה לכל מלחכי 
הפנכה שמזילים ריר על כבלי 

החשמל, כמה מדהים )ויקר( הוא 
הפלא הטכנולוגי הזה...

וכאן אני מגיע לשאלת השאלות...
האם גבר אמיתי הוא זה המקיף עצמו 
בכל גאדג`ט אפשרי, מכיר בע"פ את 
שמות כל דגמי שלדות הבוטיק, יודע 

בדיוק מה האורך של הכבל של כל 
מעביר, כמה כדורי מסב יש בנאבה 
ויכול לדעת )בעיניים עצומות( מה 

זווית השמינית בגלגל רק מתוך 
פריטה על השפיצים והאזנה לצליל 

שהם מפיקים...?
עכשיו יש לי וידוי... לפני כמה 

שנים נגמלתי! כן, בחיי שנגמלתי! 
זה קרה לי בזכות המעבר לרכיבה 

על אופני סינגל ספיד... שלדת 
ברזל )שיודעת אפילו להחליד!(, 

שני גלגלים, שרשרת וכידון וקדימה 
לשבילים! אין מעבירים, אין כבלים, 

אין טכנולוגיה, רק אתה והמכונה 
הבסיסית, האמיתית... מאז שקרה 
לי הנס הזה אני מביט ברחמים על 
כל אותם רוכבים הלבושים במיטב 

המחלצות, על אופניהם הממורקים, 
בוחנים, נוגעים, מתכופפים להביט 

זה בשיכוכו של זה כאילו הם בוקרים 
הכורעים על ברכיהם על מנת לתת 
מבט באשכיו של סוסו של שכנם 
ואז לדעת אם גבר אמיתי הוא או 

שמא רוכב על סוס מדבקה חלילה... 
המיפגנים האדירים של הטיטניום 

והקרבון מצחיקים אותי ולעיתים אני 
רואה בעיני רוחי שלט גדול שתלוי 
מעל הכניסה למצמו"ד ובו כתוב: 
"Toys R Us" תחתיו מתרוצצים 
עשרות פעוטות אחוזי אמוק בין 

הדוכנים ולמרות שפה אין אמא ואבא 
להשתטח מולם, לבעט ברגליים 

ולצווח ש"אני רוצה רודי פרוג`קט, 
עכשיו!!!" אפשר מיד להבין למה 
אנחנו נשארים ילדים שאוהבים 

צעצועים...
זה מזכיר לי חוויה מכוננת שחוויתי 
לפני לא מעט שנים בהקפת הכינרת 

הראשונה )והאחרונה( שלי... זה 

היה קצת לפני צומת בית צידה 
כשחריקות מוזרות נשמעו בסביבתי, 

הבטתי כה וכה בוחן בחשש את 
אופני שמא החליטו הן להתפרק לי 

לפתע, הרמתי את עיני וליבי החסיר 
פעימה, שם הוא היה, על אופנים 
ישנים ומטים לנפול, סינגל ספיד 

חלודים ומקרקשים שנאנקו בחריקות 
קורעות לב עם כל סיבוב נוסף של 

הרגליים, ואיזה רגליים... שרירי 
תאומים משורטטים ביד אמן שיחד 
עם כפות רגליו הנתונות בסנדלים 

דחקו את פדלי הפלסטיק המתפוררים 
שעוד רגע והתפוקקו לנוכח העוצמה 
האדירה שהפיקו שוקיים שניכר בהן 

שקוצים ודרדרים מארצות ניכר בלתי 
ידידותיות בעליל שרטו אותן בדרך 

אל פעולה עלומה שעדיין אסור לדבר 
בה... הריפוד היחיד שהפריד בין 

עכוזו לכיסא הברזל הרחב והעקום 
היה בד מכנסי החאקי הקצרים 

והמהוהים ומחולצת הטריקו הפשוטה 
נשלחו שתי ידיים צרובות שמש 

וצלוקות שברור היה ששרירי הפלדה 
שהשתרגו בהן תחת לפלומת השערות 

הג`ינג`יות אינם הבלונים המגוחכים 
שנבנים באמצעות מכון כושר ותוספי 
מזון... כפות הידיים הענקיות שברור 

שאחזו רק בשלח או בנשק ומעולם 
לא מוללו דפים משרדיים לפתו כנחש 

בריח את הכידון המעוות שנראה 
כאילו ים השקעים והשקערוריות שבו 
הם סימני אצבעותיו של מי שבשובו 
מיום קרב ארור חפן את פני אהובתו 
בעדינות ונישקה עד כלות הנשימה 

למרות שאך לפני שעות אחדות פיצחו 
אותן אצבעות ממש את מפרקתם של 

אויבנו...
כך בלא בגדים זוהרים חף מכל קרבון 

או טיטניום, שייט לו על האספלט, 
נראה כאילו בהחלטה של רגע נטש 

את הטרקטור כשמנועו עדיין מטרטר 
ויצא להקיף את הכינרת בידיעה 
שיספיק עוד לחזור, לגמור את 

החריש ולהגיע לחדר האוכל בזמן 
לארוחת הצהריים.

איני יודע את שמו, ואולי הוא 
בכלל איזה מדרוב מטבריה שנסע 

לחפש פיצוציה אבל מפני שהיה 
כל כך מסטול הגיע עד צומת 

צמח, מסביב... כך או כך מדובר 
במישהו שבלט בצורה ברורה על 

רקע פסטיבל הצעצועים והוכיח, לי 
לפחות, שיש עוד גברים אמתיים 

XTR Di2
או, גברים* אוהבים צעצועים** )וגם סרטון פורנו-טק למתקדמים(

(*( אמתיים, )**( ?

 אילון שגיא 
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ירושלים של ואן וואנג 
משלחת הצלמים של קינטיס לישראל הביאה איתה 

פנינה מיוחדת בשם בנג'מין ואן וונג. או בקיצור, 
בן. בן הוא צלם קנדי צעיר שמאחורי כל קליק שלו 

ישנו תכנון מוקפד, המון ספונטניות, מצולמים שונים 
ומשונים ולוקיישנים לא סטנדרטיים, תיבול של 

יצירתיות, חתימה של ציוד מקצועי, אוטו דידקטיות, 
סקנות, שאיפה לשלמות והקפדה על הפרטים 

הקטנים... בערך כל התכונות שצלם טוב צריך שיהיו 
לו. באחת משיחותינו הוא סיפר לי שהוא מאוהב 

בישראל והאמת, רואים לו את זה בעיניים. מן ניצוץ 
כזה שלא נגמר. את האהבה שלו הוא תרגם בביקור 

הזה לצילום תמונות שמשלבות תחום נוסף שליבו יוצא 
אליו, ספורט אקסטרים ובמיוחד אופניים. 

בן ביקש מ-Kinetis, מארגני המשלחת, יום מיוחד 
שבו הוא יוכל לצלם רוכבי אופניים ישראליים על רקע 

של לוקיישנים היסטוריים בעיר העתיקה של ירושליים. 
וכאן אנחנו נכנסנו לתמונה, שידכנו לבן את גל ארמוזה 

ותום בר, רוכבי אופניים משוגעים, שלא מפחדים 
לעשות את מה שבן אומר להם.

התוצאה לפניכם. )מה שלא רואים כאן זה את הצוות 
הגדול והמקסים שליווה את בן במהלך יום הצילום 
הזה, ודאג בין היתר להביא שווארמה, לפמפם מים 

וקפה, לתקתק צילומים ולהרגיע תושבים מקומיים של 
העיר העתיקה שלא התלהבו מהרעיון שמישהו מקפץ 

  )להם עם אופניים מחוץ לחלון

dotanhalevy.smugmug.com  צילום ועריכת וידאו דותן הלוי  נועה מרגלית 

http://smu.gs/1jwmIqR
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ירושלים של ואן וואנג we:Visit

הרוכב: גל ארמוזה בן 18 וחצי, 
מתחרה 3 שנים בליגת האנדורו. גל 

מספונסר על ידי "שומרת הזורע" 
ועל ידי "פדלים" ואוהב באופניים 

את השקט שיש ברכיבה, את 
החברים, את הריגושים ובמיוחד 

את החיבור לטבע ולשטח שבו 
הוא נמצא. 

http://www.vonwong.com/
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הרוכב: תום תום "טריאל" בר תום חי ונושם 
אופניים, ממכונופן ועד מדריך רכיבה מוסמך, 

א-ו-פ-נ-י-י-ם הם התשוקה שלו בחיים. עבור 
תום הרכיבה היא הכל – כשהוא על האופניים אפשר 
לראות חיבור מדהים בין לאדם ולמכונה, כל קפיצה 

וזינוק שלו נראים קלילים וכמו ריקוד. כמובן שהדבר 
דורש אימונים מעבר לאופניים, יוגה, תרגילי פיטנס 

ותזונה נכונה היא רק רשימה חלקית… מתמיד 
באימוניי הטריאל מעל 10 שנים, תמיד שואף 

לשלמות ולא מסתפק ב"כמעט". בנוסף, תום גם 
מדריך רכיבה טכנית בשטח )עם דגש ע"ב הטריאל(, 
מאמן קבוצות ויחידים ומדריך רכיבה טכנית בשטח 

ב"עז הרים".

ירושלים של ואן וואנג we:Visit
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ירושלים של ואן וואנג we:Visit

הרוכב: עמרי ערן ורדי בן 18, ירושלים. אני 
רוכב על אופני BMX כ-4 שנים באופן יום יומי 
אינטנסיבי. האהבה הגדולה לספורט הזה נובעת 

אצלי מתחושת החופש שיש לי על האופניים 
ומהניסיון המתמיד להתקדם וללמוד דברים חדשים 

בתחום. אני משתדל להתחרות בפעמים הנדירות 
שיש תחרויות בתחום בארץ ואפילו זכיתי בתחרות 
שארגנו TEAM WVS, קבוצת רוכבים מהטובים 

בארץ, התחרות התרחשה ברחובות תל אביב. 
תחרויות ויוזמות מסוג זה הן נדירות בישראל אבל 

כשהן קורות זה מבורך
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ירושלים של ואן וואנג we:Visit

בנג'מין ואן וונג – מונע מהתשוקה להיות מאותגר יצירתית 
ולהתגבר על מצבים בלתי אפשריים, בנג'מין ואן וונג נהיה ידוע 
בסגנון הצילום האפי שלו. סגנון שעולה על המציאות ולוכד את 
הצופים על ידי שילוב של אפקטים מיוחדים ורעיונות חדשניים. 

הרקע של בן בלימודי הנדסה מעניק לו יתרון ייחודי לפתרון 
בעיות יצירתי, שבו אתגרים טכניים הופכים לתחרות ידידותית. 

הוא מונע על ידי התשוקה שלו לחבר בין אנשים, הוא בעל זיקה 
למציאת כשרון ייחודי ואוהב להביא אותה לידי ביטוי בסיפורים 

 מורכבים שמסופרים בתמונות, אל תוך המציאות של הצופה. 
בן מוכר ומוערך בקרב הצלמים וחובבי צילום רבים ברחבי 

העולם, וזאת על ידי שיתוף בחוויות והטכניקות שלו באמצעות 
בלוגים, מדיה חברתית, סדנאות וסרטי וידאו.

 www.vonwong.com :בלוג הצילום של בן

קינטיס הינו סטארט-אפ חברתי א-פוליטי הפועל ללא מטרות 
רווח ליצירת שיח חדש על ישראל כמייצגת יצירתיות, חדשנות 
ויזמות. קינטיס פועלת בכמה מישורים, כלפי פנים לישראלים 
עצמם, וכלפי חוץ מול דעת הקהל העולמי. פרויקט הדגל של 

קינטיס הינו Vibe Israel )עמותה נפרדת( ובו מציעים למובילי 
דעה אינטרנטיים סיור בן שבוע בישראל. במהלך השבוע 

הבלוגרים נחשפים ליצירתיות, יזמות והחדשנות הישראלית 
בתחום עליו הם כותבים.

בתחילת חודש מאי 2014 עמותת וייב ישראל )ובראשה עדי 
קפלן( אירחה בארץ קבוצה של בלוגרי צילום מובילים מהעולם, 

ביניהם בנג'מין ואן וונג.
www.kinetis.org.il

©
 B

en
ja

m
in

 V
on

 W
on

g 
| w

w
w

.v
on

w
on

g.
co

m

http://www.vonwong.com/
http://bit.ly/1kMylcL
http://bit.ly/1kMylcL
http://www.vonwong.com/


37 |  36

 Alf    

"אופניים קיימים מעל מאה שנה, איך לא 
חשבו על זה קודם?" כך אמר אלון, ממציא 

מעמד האופניים האוניברסלי. אלון, שבמקור 
בא מתחום השיווק הבינ"ל, חשב על רעיון 

חדשני בתחום האופניים - וגם הוציא אותו 
לפועל. מדובר במעמד שמחזיק את האופניים 

בצורה אנכית, ובכך חוסך המון מקום בבית. 
המעמד עשוי פלסטיק, והוא מתאים כפי שהוא 

לכל גלגלי האופניים בכל המידות. בנוסף, 
הוא מעניק את הטיפול הטוב ביותר לאופניים, 
כיוון שהוא אינו מפעיל לחץ על השפיצים של 

הגלגל או על מעבר ההילוכים. המעמד כולל 
גם מקום לשרשרת, וגם תאי אחסון מובנים, 

שיכולים להכיל פנימיות, פנסים, סוללות, כלי 
עבודה ועוד. המעמד קל מאוד לנשיאה ואפשר 

להזיז אותו בקלות ממקום למקום - אין כל 
  צורך בהתקנתו ברצפה

ZicTech מעמד אוניברסלי לאופניים - מוצר כחול לבן 

 ZicTech
מעמד אוניברסלי לאופניים

מוצר כחול לבן 

we:Israel
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פתיע ככל שזה יכול מ
להיות, אלון הוא הראשון 

שחשב על הרעיון 
המתחכם הזה, והוא 
רשם עליו פטנט בארץ ובעולם. 

כתבה זו מבוססת על שיחה עם אלון 
על המוצר הנפלא הז ה-מהשלב 
בו חשב על הרעיון הראשוני ועד 

לתוכניותיו לעתיד.

כך הכל התחיל
כל הפשטות הגאונית הזאת החלה 

כאשר הבין אלון שאין כל פתרון 
הולם לבעיית אחסון האופניים בתוך 

הבית. אם מציבים אותם סתם כך, 
נשרטים קירות הבית והאופניים 
תופסים הרבה יותר מדי מקום. 

כאשר חיפש אלון מעמדי אופניים 
בחנויות אופניים ובאינטרנט, נתקל 

רק במעמדים מכוערים ממתכת, 
אשר רובם דורשים התקנה מסובכת 

ולא ניידים. 

אלון ניסה לחפש מוצא ולפתח 
פתרון משלו לבעיה. היכרות 

מוקדמת שלו עם תעשיית הפלסטיק 
עזרה לו להגיע למסקנה שהחומר 

האידאלי לייצור מתקן קל, נוח 
ואסתטי הוא פלסטיק. לאחר הרבה 
מאוד רעיונות ונסיונות, הבין אלון 

שהצורה היחידה לחסוך מקום 
באחסון האופניים היא להציב אותם 

במאונך לקרקע. 
הדרך של אלון לא הייתה קלה. 

הקמת עסק מאפס אינה פשוטה, 
במיוחד כאשר אתה מתחיל לבד 

לגמרי ועליך לחפש ספקים ושותפים 
לבדך. בעבר עבד אלון כחלק 

מצוות, ורק בפיתוח מעמד האופניים 
הוא התנסה לראשונה במצב בו 

הוא זה שצריך להכיר כל מילימטר 
בתכנון ובייצור, ולבצע בעצמו את 

כל התפקידים- גם את אלה בהם לא 
עבר התמחות פורמלית. 

בנוסף על כך, התמודד אלון עם 
בעיה רצינית בניסיונותיו לתכנן 

מעמד אופניים שמתאים לכל סוגי 
האופניים- הרי יש המון סוגים 

וגדלים שונים של גלגלי אופניים. 
רבים אמרו לו שהוא לעולם לא 

יצליח לבנות מעמד שיתאים לכל 
הסוגים, ושעליו לוותר על העניין. 

אך אלון המשיך להתעקש, ויצר 
לא פחות משלושים דגמים שונים 
טרם הגיע אל הדגם שבאמת יכול 

להחזיק את כל סוגי האופניים. את 
שלושים הדגמים הללו, אם תהיתם, 

אלון מחזיק בחדרו עד היום. 

דווקא כחול לבן
אלון מייצר את מעמד האופניים 

במפעל באיזור עפולה. כשנשאל 
מדוע הוא מייצר את המעמד דווקא 

בישראל ולא במפעל זול בסין, 
תשובתו הראשונה הייתה, ללא 

היסוס, ציונות. 

ZicTech מעמד אוניברסלי לאופניים - מוצר כחול לבן  we:Israel
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מעבר לכך, אומר אלון כי המוצר 
עשוי פלסטיק והוא מיוצר 

בטכנולוגית הזרקה, שמבוצעת על 
ידי מכונה אוטומטית וכמעט אינה 
דורשת כח אדם. לכן הייצור בסין 

אינו זול משמעותית מן הייצור 
בישראל, שכן עלות המכונה שם 

וכאן היא זהה. את חלקי המתכת, 
לעומת חלקי הפלסטיק, זול יותר 

לייצר בסין- אך גם את הייצור 
שלהם הוא משאיר פה בינתיים 

מטעמי ציונות. 
אלון מוסיף ואומר שיש יתרונות 

רבים לייצור הפלסטיק דווקא 
בישראל, כיוון שבישראל תחום 
תעשיית הפלסטיק הינו מפותח 

מאוד. בנוסף, יש יתרון רב עבורו 
בקרבה הפיזית למפעל, המאפשרת 

לו בקרה מלאה ובכך תוצרת 
איכותית יותר. בייצור כחול לבן, 

ניתן להנות גם מאפס מכס מול 
אירופה וארה"ב, לעומת המכס 

בייבוא מסין שכרוך בהוצאות רבות. 

זוהי רק ההתחלה
מבחינת אלון, מדובר אמנם 

בהתגשמות חלום ליצור משהו 
משלו שצובר פופולריות- אבל 

זוהי רק ההתחלה. אלון שואף כעת 
להרחיב את העסקים ולשווק את 
המוצר בכל רחבי העולם. ישראל 
מבחינתו היא פיילוט טוב, כיוון 
שהוא זכה לפידבק חיובי מהיר. 

תרבות האופניים בישראל היא מאוד 
מפותחת, מה שנתן לו קרקע פוריה 

ליזום ולהתחיל את הפרויקט. הבעיה 
עם ישראל, מבחינתו, היא שהשוק 
קטן מדי, ולכן לא מספיק על מנת 

להחזיר את ההשקעה. 

אלון כבר התחיל לייצא את המוצר 
לארה"ב, והוא מתכוון להמשיך 
ולשווק אותו בכל רחבי העולם, 

ואולי בהמשך להרחיב את החברה 
וליצור מוצרים חדשניים נוספים 

מעולם האופניים. 

טיפים ליזמים צעירים
ביקשתי מאלון לתת כמה טיפים 

ליזמים צעירים, שמעוניינים לפרוץ 
כמוהו עם מוצר חדש שנולד מרעיון 

מקורי. העצה הראשונה שלו היא 
ללכת עם זה עד הסוף- לא לוותר 

ולנסות שוב ושוב, למרות שלפעמים 
יש קשיים בדרך והדבר נראה בלתי 

אפשרי. 
עוד הוא אומר שכדאי להתייעץ 

עם אנשים מכל התחומים בדרך. 
מעבר לפרגון והתמיכה שסביר 

להניח שתקבלו מחברים, גם 
אנשים רחוקים יותר ישמחו 

לייעץ לכם ולתרום לכם רעיונות 
חדשים מתחומים שונים. אלון 

עצמו נועץ בהרבה מאוד אנשים 
מהתחומים הטכניים, הפיננסיים, 

הארגוניים ועוד. 
עצה שלישית ופרקטית יותר שנותן 

אלון היא להיעזר במכון הייצוא- 
ארגון ללא מטרות רווח, אשר מספק 
המון מידע, ייעוץ וסדנאות ליזמים 

צעירים בעלויות מינימליות. 
בסיכומו של דבר, מדובר ברעיון 

פשוט וחכם, שבזכות התושייה 
והנחישות של אלון הפך לממשי. 

ניתן לקחת את אלון כדוגמא 
לכך שכל אחד שיש לו רעיון 

טוב יכול להפוך ליזם ולהצליח, 
ואולי אפילו ליצור משהו חדש 

בארצנו הקטנטונת 


לאתר החנות


לאתר היצרן

ZicTech מעמד אוניברסלי לאופניים - מוצר כחול לבן  we:Israel
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1945
איך עושים אופניים

עשיית האופניים באנגליה היוותה כבר בתחילת ת
המאה ה-20 גורם משמעותי מאוד בייצור העולמי. 
אם בתקופה של לפני המלחמה יוצרו מאות אלפי זוגות 

בודדים בשנה, ב-1950 הייצור עמד על מעל מליון זוגות 
בשנה, כאשר 95 אחוז מהשוק האמריקאי הוא למעשה 

ייבוא מאנגליה.
הסרטון המגניב שמצורף כאן מלמד על תהליך בניית 

אופניים מהתחלתו ועד סופו. אבל אל תתבלבלו מהקרבון 
שמקיף אותנו בעשור האחרון. גם היום, מרבית האופניים 

המיוצרים בעולם הם מברזל, ובתהליך דומה לזה 
 How XXX is" בסרטון. הרשת מפוצצת בסרטונים של

 made" )ולא XXX שאתם חושבים( - למשל 
איך מייצרים שרשרת. 

מעבר לזה שמדובר בפריט ארכיוני, או 'איך נראה פוץ 
בריטי בסרטון שחור לבן', הסרטון מראה את כל שלבי 

העיבוד השונים בתעשייה של לפני 70 שנה. גם היום 
חלק גדול מהתהליך הוא עדיין ידני. הן בייצור והן 

בהרכבה, למרות שילוב כלים אוטומטיים וכמה רובוטים 
סינים שסינים מפעילים בסין וטייואן, בעיקר.

שימו לב לבחור בדקה 11:45 שמרכיב נאבות. 1,000 
ביום עבודה, לא רע. אנחנו לא סגורים על תנאי ההעסקה 

ואפשרויות הקידום... אולי זה צולם במפעל אופני 
"רע-לי" 

we:Movies

 עידן טופר 


לאתר החנות

https://www.youtube.com/watch?v=h8j5-dC6_x8
http://bit.ly/Tekgi0
http://bit.ly/Tekgi0
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How to Make a Sick Edit
ואחרון חביב, אם כבר אנחנו מתעסקים בווידאו... תלמדו איך להית מאגניבים גם אתם

Huayhuash
תיעוד מסע מרתק באנדים בפרו, לראות ולאכול את הלב

On Track with Curtis Keene: Episode one
סרט של רד בול על מאחורי הקלעים של סבב האינדורו העולמי

Peter Sagan Goes MTB with Marco Fontana
 פטר סאגן אחד מרוכבי הכביש הטובים והמפורסמים בעולם מתלווה למרקו פונטנה 

מצמרת ה-XC העולמית ומראה לכל רוכבי השטח מאיפה משתין הכבישון 

we:Moviesinterweb-מרחבי ה
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סמר דזרט אדוונצ'ר
בתולדות הימים של ענף האופניים הישראלי שייצא 

עוד בימנו בכריכת קרבון מפוארת, יכתוב נמרוד כהן 
- היוספוס פלאביוס של תרבות האופניים הלבנטיני - 

כי התקופה בא אנו חיים ומדוושים ברגעים אלה 
היא הרנסנס של הענף. לסטרבה, חברת הזנק קטנה 
ואמריקאית יש ללא ספק השפעה מסוימת על עיצוב 

חלק מצלקות התקופה, אבל את האחריות לשגשוג 
הקסום של תרבות הדיווש שלנו צריך לייחס לאותם 

גופים גדולים, ממלכתיים ומושמצים שלא בצדק 
לעיתים כמו קק"ל, חברת שביל ישראל באופניים 

ורשות הטבע והגנים. גופים אלו שהשכילו להבין מה 
עושה רכיבת אופניים לתרבות האנושית, חורצים 
למעננו את כל הארץ בשנים האחרונות בסינגלים 

טריים המנגישים בעבור ציבור ענק של רוכבי אופניים, 
אזורי רכיבה חדשים שהיו נעלם בשבילם עד לא 

מכבר. במקביל ואולי בעקבות מיזמי תשתיות אלו 
אשר מזמנים אליהם יותר רוכבים מאי פעם, התפתחו 
מגוון עסקים המציעים מעטפת לוגיסטית למשתמשי 

אותם אזורי רכיבה חדשים. רובם משמשים מרכזי 
רכיבה אזוריים המציעים מגוון שירותים "רכיבתיים", 
ממידע מפורט על השבילים, דרך שרותי סדנא וחנות 

ועד שרותי הקפצות והובלות מודרכות. מעל כולם 
התבסס בשנים האחרונות סמר בייק כיעד החופשה 

האולטימטיבי אשר מציע לאורחיו חווית אופניים 
הוליסטית על כל רבדיה. 

זיקוק לנפש בקצה של המדינה

סמר דזרט אדוונצ'ר we:Vacation

  

  אריק פלדמן    אלון רון    צילום: אריק פלדמן / עריכה: אילן כרמל

http://bit.ly/1m3cpyM
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ההרים הגבוהים, ערוצים הנחלים 
העמוקים, הנוף עוצר הנשימה ומזג 
האוויר הנוח לאורך חודשי החורף, 

מציעים מצע אין סופי של אפשרויות 
פיתוח תשתיות למגוון גדול מאוד של 

סגנונות רכיבה אותו מנצלים פרנסי קיבוץ 
סמר ע"י אנשי ענף התיירות והאופניים 

של הקיבוץ. כיום מיזם האופניים הדרומי 
ביותר בישראל, כולל מלון אופניים 
לאירוח מושלם של חבורות רוכבים 
גדולות, שרותי הובלה ולוגיסטיקה 

ולאחרונה גם חברה קבלנית לבניית 
ותחזוק תשתיות אופניים. 

למעננו, חבורת רוכבים ותיקה ולרוב 
שרוטה שנקשרה ברבות השנים גם 

בקשרי חברות אישיים, חופשת האופניים 
השנתית בסמר, היא לא פחות מאקט יזום 

של זיקוק הנפש והאגואיזם. לא פשוט 

להעלם לסופ"ש ארוך מהבית כאשר אתה 
נושק לשנות הארבעים שלך מלמעלה או 
למטה, אך שזה נוגע שחופשה השנתית 
שלנו שם )בפעם השלישית(, התירוצים 

נבנים לאורך כל השנה הקלנדרית 
במתכונת של תוכנית אימונים לאפיק 
מפרך, קדנס נמוך עם המון נחישות... 

בערבה הדרומית מתקיים ממשק מופלא 
בין רשויות הטבע באזור לבין צורכי 

הרוכבים. כבר שנים שמתקיימת באזור 
סימביוזה נדירה בין אנשי הרשויות לבין 

הרוכבים המקומיים. סימביוזה אשר 
הולידה כמה מן הפרויקטים התשתיתיים 

החשובים ביותר במה שניתן לכנותה 
תרבות האופניים הישראלית. בפועל בכל 
פעם שאנו חוזרים לסמר, עוד איזור חדש 

חרוש בסינגלים בנויים למשעי נפתח 

ומונגש בפנינו, השנה היו אלה חולות 
כסוי ומעלה קטורה, שתי שכיות חמדה 

שמעבר לנוף המדהים שהם מציעות, הם 
חתיכת סינגלים מטרף... 

על דיונה רכבת פעם ??
כל מי שרוכב על סינגל בנוי, יכול להעיד 
שאופיו וסגנון הרכיבה של בונה השביל 
ניכר באופי השביל, אך מעבר לעקרונות 

הבסיסים של הבניה אין )עדיין( תורה 
כתובה על האופן בו צריך להיבנות שביל 

ובעיקר אם מדובר על שביל מדברי. 
נראה שצוות התשתיות של סמר הרחיק 

לכת בעניין הזה. את יום הרכיבה הראשון 
התחלנו כרגיל למרגלות מעלה שחרות, 

ישוב אקולוגי בהווה, וחוות חיבור לטבע 
לאוליגרכים בחסות רוני דואק בעתיד 
הקרוב. אחרי רכיבה קצרה יחסית על 

שביל ישראל לאופניים על קצה המצוק 

המשקיף לאזור תמנע, פנינו לסינגל הטרי 
ביותר של סמר, שביל חולות כסוי. האזור 
הוא תא שטח רחב מכוסה דיונות נודדות, 

מקום מדהים ביופיו, אך מסוג המקומות 
שלרוב עדיף להגיע אליהם ברגל או בכלי 

ממנוע כלשהו. רק המחשבה על לדחוף 
אופניים במעלה דיונה חולית בערבה, 
תגרום לכל בר דעת לשאוב שקית ג'ל 
ולהיכנס להיפרוונטלציה כמגננה. את 

השביל שבנו שם חבורת הבנאים מסמר 
אפשר לדמות למעלה עקרבים הרומי 

מבחינת היקף העבודה, המחשבה 
וההשקעה בהפיכתו לרכיב. הסינגל 

החדש חלק, מהודק, מתון ומנגיש באופן 
המיטבי ביותר איזור שכאמור הסיכוי 

שרוכב אופניים יגיע אליו שואף לאפס. 
השביל חוצה תכסיות קרקע ונופים שונים 

הרים גבוהים, ערוצים עמוקים, 
נוף עוצר נשימה ומזג האוויר נוח 

בחודשי החורף

סמר דזרט אדוונצ'ר we:Vacation
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ואפילו חוצה דיונה בתולית ולא 
מטופלת כאשר התירוץ של דרעי 

)להלן בנאי ראשי ומוביל חברתי(, 
הוא קנים עתיקים של יענים 

שחייבים לראות.... אילו לא היינו 
תחת מטריה ממלכתית זאת הייתי 

מציין, מאיפה באה ההזיה הזאת על 
יענים וקנים... 

BBB לרוב
לב ליבו של מתחם האירוח, הוא 

חאן בדואי גדול עם כל האמצעים 
להוציא ממך את כל מה שלא תעשה 

בבית. בירות ללא הגבלה, פינת 
רביצה מפנקת, אוכל שמוזרם ללא 

הפסקה ושלל אמצעים בידוריים 

אלקטרונים, טבעיים ופאמפטרק 
מדוגם והכי מהיר בארץ. אז 

אחרי שתרכבו כל היום, תשתו 
בירות קפואות שיחכו לכם בכל 
הפסקה גם זאת בתחתית מעלה 

יתרו המעולה, תאכלו ארוחת ערב 
מפנקת, תשתו עוד בירה, תאכלו 

עוד קצת ותדסקסו ערימות ערמות 
של אינפורמציית אופניים מיותרת. 

תהיה לכם הזדמנות לבדוק את 
כישורי הפמפום שלכם... מניסיון 

לא מבטיח לכם הצלחה כבירה 
במצב הצבירה שבו תהיו, עדיף 

להמשיך בנוהל ה-BBB, שהוא למי 
שלא בקיע בעקרונות הז'אנר, מהות 

 חיינו כרוכבי אופניים:
 Bike, Beer & Bullshit

 מעלה קטורה' כי גם 
לטפס זאת הנאה 

את היומיים הנותרים בילינו באותה 
מתכונת של רכיבה על שבילים 

חדשים וישנים, המון תמרים שיש 
רק בסמר, תצפיות נוף מהיפות 
בארץ ורבה דיבורי אופניים עם 

או בלי בירה. עוד אחד משבילים 
החדשים שנפתחו באופן רשמי 

בחורף האחרון הוא הסינגל המוביל 
למפל קוטרה ומשם לערבה בואך 

כביש הערבה. לב ליבו של השביל 
מתבסס על מעלה עתיק לרגלי 

המפל הגדול, שהיה נגיש לפחות 
בעליה אך ורק להולכי רגל עם או 
בלי נעלי רכיבה. אחרי עבודה של 
צוות התשתיות פלוס כמה עובדות 

זרות בדמות מריצות ממונעות 
)איפה הן היו שהנבטים עבדו עם 
חמורים??( המעלה הפך מעלייה 

עצובה, לעלייה קשה אבל אפשרית 
בהחלט, בעיקר אם אתה אמנון 
ישראלי או אילן כרמל. המעלה 

שקיבל מיתון בזויות על ידי ריבוד 
ובנית מדרגות, זכה גם למילוי 

ולתוספת סיבובים וסוויטצ'בקים, 
כאלה שאמורים להקל על המטפס 

המצוי. אך מאחר ומדובר בירון 
דרעי, בנאי טופ, מעלה קטורה הפך 

לאחת הירידות המהירות והמגניבות 
בערבה. מסלול שכל רוכב ימצא בו 

את מבוקשו, מזרימה חלקה לאלו 
שמבקשים אותה ועד סוויצבקים, 
ירידות מהירות, מדרגות מפרקות 

סתימות ודיווש מהיר במישור. 
ממתק מדברי איכותי. 

הערבה הדרומית הייתה תמיד אחד 
מאזורי הרכיבה הטובים והמרתקים 

בארץ, מתוקף היותה מרוחקת, 
קשוחה ודורשת לוגיסטיקה 

מורכבת יחסית, היא הייתה מוכרת 
בעיקר לקבוצה מצומצמת יחסית 
של רוכבים. סמר דזרט אדוונצ'ר 
וחבילת השירותים שהם מציעים, 

הפכו את הערבה הדרומית לנגישה 
וזמינה לכל אחד ומעל הכול הם 

הפכו את קיבוץ סמר למרכז תרבות 
רכיבה משמעותי מאוד בארץ. פרט 

לתשתיות המעולות, לאפשרויות 
האירוח ולאורח הרוח שהם מציעים, 

הם גם החלו במסורת של אירועי 
אפיק מקומיים שהכוונה היא להפוך 
אותן בקרוב לבינ"ל. אנחנו כאמור 

בחרנו בסמר להיות האתנחתא שלנו 
ממרוץ היום יום, כל אחד מאיתנו 

יכול להעיד כי האנרגיה שמקבלים 
אחרי חופשה כזאת שוות ערך 

ואפילו עולה בלא מעט מקרים על 
חופשות אופניים במקומות קריר, 

ירוקים ורחוקים  
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חד העניינים ה"מטרידים" את חובבי מרוצי א
הכביש ככלל ואת אוהדי הטור דה פראנס 

בפרט בימים אלו, הוא על איזה כלים רוכבים 
ה"כלים", באיזו מערכות הם מאובזרים ואיזה גלגלים 
מורכבים על שלדות מרהיבות אלה. כל רוכב אופניים, 
מכיר את ה"מחלה" ויצרניות האופניים כמובן מנצלות 

את העניין ומשיקות ציוד טרי חדשות לבקרים כולל 
מהדורות מיוחדות של אופניים וציוד נלווה לכל אירוע 
משמעותי בענף הכביש, כמו הטור דה פראנס, הג'ירו 

האיטלקי, וחלק מקלאסיקות האביב. זאת בנוסף לצביעה 
יחודית שזוכים לה הרוכבים המובילים כמו אלברטו 
קונטדור, ויצ'נזו ניבלי, טום בונן, פביאן קנצ'לרה, 

מארק קוונדיש וכו'.
לא נכנס למאזנים הכלכלים של היצרניות,רק נציין כי 

להיות חברת אופניים המספקת ציוד לקבוצת רכיבה זה 
עסק לא זול בכלל. לכל קבוצה יש בין 25 ל-30 רוכבים 

וכל רוכב צריך לקבל בין ארבע לחמש שילדות לכל 
תחרות )אופניים רגילים ואופני נג"ש(. יתרה מזאת, 

לתחרויות המתקיימות על משטחי פאבה )דרכים רומיות 
בקלאסיקות האביב( החברות אף מספקות אופניים 

מיוחדים )בד"כ שילדות רכות יותר שיוכלו לספוג את 
הזעזועים(, מאות גלגלים, ומכולות של ציוד משלים. לכן 
בסוף היום רק החברות הגדולות יכולות להרשות לעצמן 

לספק אופניים לקבוצות הפרו. הסירו דאגה מליבכם ומחו 
את דמעות הצער על מצבן העגום, כל אחת מהיצרניות 

האלה מקבלת תמורה מיידית במכירות מוגברות 
לעומת ירידה גדולה במכירות של חברות שהפסיקו את 

השתתפותן בפלוטון המקצועי.

כדאי לדעת:
1. לפי חוקי איגוד האופניים העולמי )UCI( חייבים 

הרוכבים לרכב על אופניים סטנדרטיים לגמרי בדיוק כמו 
אלה שאפשר להשיג בחנות היבואן, שילדות מיוחדות 

המתוכננות אך ורק לרוכב כזה או אחר אסורות לשימוש 
ומאוד מקפידים על כך.

2. משקל המינימום של האופניים חייב להיות 6.800 
ק"ג, במידה והאופניים )לא כולל הרוכב( ישקלו פחות 

הרוכב יפסל וייקנס.

לפניכם סקירה קצרה בה תוכלו לראות על איזה אופניים, 
גלגלים ומערכות ירכבו הקבוצות בטור דה פראנס הקרוב. 
כל שנותר לכם הוא בסה"כ להחליט בעיניכם מה אהבתם, 

ללכת לחנות הקרובה ולגהץ את כרטיס האשראי שלכם, 
כי היי, גם אתם צריכים להיות מעודכנים. 

להלן תמונות של דגמי האופניים, הגלגלים והגרופים של 
הקבוצות המשתתפות בטור דה פראנס 2014

לפי הסדר משמאל לימין – שם קבוצה, דגם האופניים 
)אם יש / אילו שני דגמים שונים של אותה חברה(, 

גלגלים, גרופ )הילוכים, שיפטרים וקראנק(:

Astana – S.Works Tarmac SL4/5, S.Works 
Venge – Corima – Compagnolo

BMC – BMC Impec/SLR01/TMR01  
Shimano – Shimano

AG2R – Izalco Max  
 Fulcrum – Compagnolo

Belkin – Bianchi Oltre XR2  
Shimano – Shimano

Cannondale – Cannondale Super Six EVO  
Vision – SRAM

Lotto Belisol – Ridley Noah / Helium SL 
Compangnolo – Compagnolo

  

   רפי ידידיה 

S.Works
S.Works
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Europcar – Colnago C59/M10  
Compagnolo – Compagnolo

Sky – Pinarello Dogma F8 
 Shimano – Shimano

Lampre Merida – Merida Scultura SL  
Riacto – Fulcrum – Shimano

Trek – Trek Madon 7  
Bontreger – Shimano

Omega Pharma Quick Step – S.Works Tarmac 
SL4/5 / Venge – Zipp – SRAM

FDJ – Lapierre Xelius EFI  
Shimano – Shimano

Tinkoff Saxo – S.Works Tarmac Sl4/5 
Venge – Zipp – Sram

Orica Green Edge – Scott Adict  
Foil - Shimano - Shimano

Giant Shimano – Giant TRC Advencd SL 
Propel – Shimano – Shimano

Movistar – Canyon Aeroad CF/ Ultimate SL 
Compangnolo – Compagnolo

Katusha – Canyon Aeroad CF / Ultimate CF – 
Mavic – Shimano

Garmin Sharp – Cervelo R5 / S5 
Mavic – Shimano

  

S.Works
S.Works
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www.tzirmercazi.co.il יבואן: ציר מרכזי
שלדה: 13,850 ₪ | האופניים: 29,295 ₪

1 באפריל 2013, מדיד ה"הייפ" של עולם תקשורת 
האופניים פורץ את הסקלה ועולה ל-11, סנטה 

קרוז, שייצרה "הייפ" או שניים בימי חייה, הצליחה 
להתעלות גם על עצמה הפעם... שלוש דקות ו-24 

שניות של וידאו ביוטיוב שבו סטיב פיט, גרג מינאר, 
סדריק גרסיה וגו'ש ברייסלנד מרסקים לחתיכות 
שבילי אנדורו קלאסיים בצרפת על גבי הברונסון 

קרבון, ה-אופניים חדשים של סנטה, הסרטון הופך 
ויראלי תוך דקות ומאות אלפי רוכבי מקלדת ברחבי 

העולם מנגבים את הריר ממקש הרווח שלהם.
הברונסון הוכרזו ועולם האופניים כמרקחה, זהו 
 ,650B הזוג הראשון של סנטה שמתהדר בגלגלי

שמכוון ישירות לתחום האנדורו הלוהט )ובדיוק בזמן 
 )Enduro World Series-לתחילת התחרויות ב
עם 150 מ"מ מהלך, שלדת קרבון סקסית בטירוף 

וגאומטריה מודרנית ומאוזנת.
לקח לנו בדיוק שלוש דקות ו24 שניות כדי להבין 
ש"כזה אנחנו צריכים" והתחלנו לפעול במרץ מול 

ציר מרכזי, היבואן המקומי של סנטה כדי לקבל 
לידינו אופניים למבחן ארוך טווח, לאחר כמה 

חודשים קצרים מצאנו עצמנו יוצאים מהחנות בתל 
אביב עם הברונסון קרבון הראשונים שהורכבו בארץ, 
וכפי שתקראו בהמשך, במקרה הנ"ל ה"הייפ" מוצדק 

אף מוצדק

 עדי בלן    ראובן שאול  z  עדי בלן 

Santa Cruz Bronson

Santa Cruz Bronson  we:Test

  

http://bit.ly/TAI3so
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ברונסון בעלי גלגלי ה
ה-27.5 מגיעים גם 

בגרסת אלומניום, אך 
אנו ביקשנו וקיבלנו את 

גרסת הקרבון שהיא מלאכת מחשבת 
הנדסית, המשולש הקדמי והאחורי 
עשויים קרבון קשיח וקליל, כאשר 
הלינקים עשויים מאלומיניום יצוק, 

המתלה האחורי מספק 150 מ"מ 
של שיכוך מהדור השני של מתלה 

ה-VPP של סנטה, זווית הראש 
עומדת על 67 מעלות, אורך תומכות 

השרשרת הוא קצר אך לא קיצוני 
והציר האחורי הוא בסטנדרט של 

142x12 העדכני. בכל חלקי השלדה 
ניכרת המחשבה הרבה שהושקעה 

בפרטים הקטנים, החל מחיווט 
פנימי )אך פשוט( של מוט הכסא, 

 ,ISCG הכנה למוביל שרשרת בתקן
ציר מרכזי "אמיתי" עם הברגה 
ולא Pressfit, ואפילו מגן גומי 

אינטגרלי על הצינור התחתון. 
מערכת הצירים והברגים המחזקים 

את המיסבים ראויה לציון מיוחד 
בכל הדגמים של סנטה קרוז, מדובר 

ללא ספק במערכת ההידוק הטובה 
ביותר בה נתקלנו, היא נגישה, 

יעילה ובעיקר קלה לתחזוקה.

חלקים בולטים
קיבלנו את הברונסון למבחן עם קיט 

ה-SPX-AM המקורי של סנטה, 
הקיט המצוין מבוסס על בולמי 

 Float( פוקס פלואט מצופי קאשימה
קידמי ו-CTD אחורי(, מערכת הינע 

 Shimano-ובלמים על טהרת ה
XT ,גלגלים על בסיס נאבות איכות 

 WTB i23 יחד עם חישוקי DT של
שהוכיחו עמידות מרשימה. את 
הקשר עם הקרקע סיפקו צמיגי 

High Roller 2 שמנמנים של 
מקסיס שייצרו רמות אחיזה יוצאות 
דופן והפכו להיות בן-לילה לצמיג 
הקידמי המועדף עלינו כמעט בכל 

תנאי שטח, הקיט כולל גם מוט כסא 
 RockShox מתכוונן אינטגרלי מסוג

.Reverb Stealth
הטענות היחידות שלנו למפרט היו 
בנוגע לקוקפיט שבו קיבלנו סטם 

70 מ"מ מחובר לכידון איסטון 
ברוחב 710 מ"מ, מוזר מאוד 

בעינינו לקבל אופני אנדורו טהורים 
עם כידון צר כל כך, מאז האבזור 

הסטנדרטי התעדכן לסטם 60 מ"מ 
וכידון 750 התואמים הרבה יותר 

את אופי האופניים, אנו החלפנו את 
אותם כבר אחרי הרכיבה הראשונה 

לסטם 50 וכידון 750 מ"מ.
ברוח התקופה, וכיוון שמדובר 
באופניים שבילו אצלנו תקופה 
ארוכה, הרשנו לעצמנו לעבור 
 1x10 למערכת הינע בתצורת

המתבססת על פלטה רחב ה-צרה 
מבית Race Face והקלאצ' במעביר 
הXT שלנו, המעבר לפלטה בודדת 
מלפנים הגביל את טווח ההילוכים 

שלנו מעט, אך בתמורה הוריד 
כחצי קילו ממשקל האופניים 

)שלא היו כבדים גם קודם(. בניגוד 
למבחנים אחרים שקראנו ברחבי 

הרשת, הפלטה החדישה והקלאצ' 
לא מנעו לחלוטין נפילות שרשרת 
)רשמנו נפילת שרשרת פעם ב-2 

רכיבות בממוצע(, העניין נפתר 
לחלוטין רק לאחר הוספת מוביל 

עליון מינימליסטי.

על השביל
אומרים ש"אין שני לרושם ראשוני", 

במקרה של הברונסון הרושם 
הראשוני היה די מדהים, אנו לא 

זוכרים חיבור כל כך אינטואיטיבי 
לזוג אופניים מזה שנים רבות. 

כמאמר הקלישאה, יש תחושה שכל 
 דבר נמצא במקומו המדויק. 

 כבר מהרכיבה הראשונה היינו 
"up to speed" בכל סגמנטי 

הירידה החביבים עלינו, וברכיבות 

הבאות כבר הצלחנו להתעלות 
על עצמנו. המעבר מגלגי 26 

"ארכאיים" ל-27.5 העדכניים 
היה חלק לגמרי על הברונסון, לא 

הרגשנו כל חסרון לעומת אופני 26 
ולא היו קשיי הסתגלות.

כיוון שהאופניים בילו אצלנו זמן 
רב, בחנו אותם כמעט בכל תוואי 

אפשרי בארץ, החל ממשגב בצפון 
ועד שבילי המדבר השונים, בנוסף 

בילינו 5 ימי רכיבה מדהימים 
בצ'רוויניה באיטליה עם האופניים, 
את הרפתקאות הברונסון באיטליה 

תוכלו לראות בקליפים בכתבה.
אופניים כברונסון נבחנים בעיקר 

בירידות וככאלה אנו מרגישים 
בטוחים לכתוב שמעולם לא היינו 

מהירים יותר או חשנו בטוחים יותר 
לטוס במהירות KOM במורד מיטב 
הסינגלים הטכניים בארץ. הברונסון 

הם אופניים מאוזנים היטב ונדמה 
שהבולמים הקידמי והאחורי עובדים 

בהרמוניה די מדהימה.
קוטר הגלגלים המוגדל מסייע אף 
הוא לשיפור היציבות והביטחון, 

אלא שלא חשנו שהוא פוגם במידה 
כלשהי בזריזות או ביכולת התמרון 

של האופניים. צמיגי ההיי רולר 2 
התבררו כמעולים, והפכו להיות 

הצמיג הקדמי המועדף עלינו, 
במיוחד בתנאי דרדרת הקיץ שלנו. 

Highlights

שלדת קרבון מלאה לשימוש "אנדורו", קלה וקשיחה )למעט לינקים מאלומיניום(	 
מתלה VPP מהדור שני של סנטה קרוז – מהלך מתלה 150 מ"מ 	 
אורך צינור עליון 584 מ"מ 	 
אורך תומכות שרשרת 439 מ"מ	 
זוית צינור ראש 67 מעלות	 
זוית צינור כסא 73 מעלות	 
ציר אחורי 142X12 מ"מ	 
משקל "רטוב" בתצורת 1/10 - 13.3 ק"ג, בתצורת 1/10 – 12.8 ק"ג	 

)*( הנתונים הם למידת מדיום

Santa Cruz Bronson  we:Test

 אריק פלדמן, אילן כרמל, פבלו קושניר, שחר מיליס, גיל בניטה ועדי בלן
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על מעצורי ה-XT נאמר כבר הכל, מדובר במעצורים אדירים, נושכים, 
בעלי מודולציה ועיקביים ואמינים.

המתלה של הברונסון אינו רגיש ביותר למהמורות קטנות, אך כאשר 
מגבירים את הקצב ומתחילים ל"תקוף" את השביל, הוא פשוט זורח 

ומרגיש כאילו הקרקע נבלעת מאחוריו.
לאחר כמה רכיבות הגענו לידי הכרה כי ככל שהשביל תלול, מסולע וקשה 

יותר, היתרון היחסי של הברונסון גדל. מצאנו את עצמנו תוקפים קווים 
חדשים ו"מדבללים" דברים שלא העזנו קודם.

כאשר הגיע הזמן לדווש בעלייה, הופתענו לטובה מביצועים שסיפקו 
אופניים בעלי 150 מ"מ מהלך, הסנטה יביאו אתכם לראש סטייג' האנדורו 

)או הסינגל( הבא במאמץ סביר מאוד, גלגלי ה-27.5 מתגלגלים מצוין, 
המשקל בסה"כ נמוך מאוד לאופני בעלי מהלך ארוך, והמתלה האחורי 

יעיל דיווש מאוד אפילו במצב ה-Descend בבולם האחורי.
אל תטעו, אלו אינם אופני XC, וחברכם על אופני ה-29 מקרבון, עם 100 
מ"מ מהלך יתנו לכם בראש בעליה, אלא שהתמורה שהברונסון מספקים 

בירידה יותר ממפצה על המאמץ העודף הקטן הנדרש בעלייה.
ככלל, לא הייתה עלייה שלא יכולנו לה, גם בתצורת 1x10, ולרוב עשינו 

זאת גם בזריזות יחסית.

מבחן הזמן
הברונסון של סנטה הוכיחו את עצמם כמכונה קשיחה, עמידה שמתפקדת 

היטב לאורך זמן רב, התלונות היחידות שיש לנו הן למנגנון הקלאצ' 
העדין במעביר האחורי של שימאנו שנפח נשמתו לאחר כמה חודשים 

והוחלף באחריות ע"י היבואן. בנוסף הצלחנו לייצר דנט משמעותי 
בחישוק האחורי, אך זה היה תחת שימוש קיצוני מאוד ולמרות זאת הוא 

עדיין מחזיק טיובלס ומשמש אותנו היטב.

סיכום
הברונסון הופכים בעינינו להיות הבנצ'מרק של אופני האנדורו, מדובר 

באופניים שלמעט מחירם הגבוה, לא הצלחנו למצוא בהם חסרונות 
משמעותיים בשימוש המיועד, ואם לא הבנתם עד עכשיו – האופניים 

א-ד-י-ר-י-ם.
יתרה מזאת, הצלחנו להנות מהם מאוד גם במעטפת ביצועים רחבה 

הרבה יותר של רכיבה שבילים פחות אגרסיבית, ששם המשקל הנמוך 
ויעילות הדיווש מאפשרות הנאה שלעיתים לא נופלת מזו שעל אופניים 

אגרסיבים פחות 
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Middleasta Alley Cat Hell we:Fixie

 המקום
גורדון בנט, חנות אופניים המתמחה 
באופני סינגל ספיד ופיקסד גיר. בגן 

www.gordon-bennett.co.il  החשמל
 הזמן

יום שישי 18:00
 המשתתפים

כל הרוכבים הכי מגניבים 
בעיר. המזוקנים, המקועקעים 

והמשוגעים ביותר 
 האירוע

 M.A.C.H.1- Middleasta Alley
Cat Hell, מירוץ תחרותי עירוני של 

  רוכבי פיקסי

 Middleasta
Alley Cat Hell

 ארנון פישר  alf   //  נועה מרגלית 

http://on.fb.me/1i8EZPM
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Middleasta Alley Cat Hell we:Fixie

המירוץ כלל נקודות שונות בעיר כאשר המשתתפים 
מקבלים בכל נקודה את תמונת המקום הבא אליו עליהם 

לרכוב.
התחרות ציינה את 6 שנות פעילות החנות ובייחוד את 

השקת קו אופניים חדש - המידלאיסטה. 
זה היה ללא ספק האירוע עם המספר הרב ביותר של 

המשתתפים בתרבות רכיבת הפיקסי שתל אביב אי 
פעם ראתה, במירוץ יכלו להשתתף באופן רשמי רק מי 

שרוכב על אופניי פיקסד גיר.
מידלאיסטה הוא מותג אופניים שהוקם ע״י גורדון בנט, 

מדובר על שלדת מגנזיום בעלת גיאומטרית מסלול 
)וולודרום(. בסיס גלגלים קצר, ציר מרכזי גבוה ומפתח 

מזלג אחורי קצר יותר מאופני כביש סטנדרטיים. 
גיאומטריה זו מייצרת אופניים מאוד זריזים עם היגוי 

מאוד רגיש, מושלם לרווחים קטנים שבין מכוניות. 
השלדה מיוצרת בארץ תחת ידו של מפעל סגל בחיפה.

האירוע עצמו התחיל בשעות הערב המוקדמות וכדי 
להתחמם הוגשו בעיקר בירות ופיצוחים, כיאה לאירוע 
מסוג זה, עממי אבל עם סטייל. 30 רוכבים זינקו אל 

הכביש אחרי שארנון, הבעלים של החנות, הזניק אותם 
אל עבר הנקודה הראשונה. איך זה עבד? פשוט מאוד. 

ארנון פיזר באויר עשרות כרטיסים מעופפים עם תמונת 
היעד הראשון, מי שתפס היה צריך לזהות את הלוקיישן 

ולפדל אליו בטירוף. בכל יעד הרוכבים היו צריכים 
לקבל חתימה ואת תמונת היעד הבא, לזהות אותו וכך 

לגמוע את דרכי העיר, בשיא המהירות, כשבמקרה הזה, 
אם הכרת קיצורי דרך, הרווחת. 

בתחרות זכה אורי דומב ואת הפרס הוא קיבל בחסות 
החנות והמותג המדוברים, שלדה ומזלג קרבון של 

המותג מידלאיסטה בשווי של 4,000 ש״ח! 
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יבואן: Recycles.co.il | מחיר באתר: 13,199 ₪

מתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת 
ניצבת חברת Cannondale במילייה המאוד 

מפואר של עלית יצרניות האופניים המובילות. 
החברה מברטפורד ארה"ב אשר אחראית על 

 ,Lefty-אייקונים טכנולוגים כמו מזלג ה
שיטת ה-Si להדסט אינטגראלי, מעצורים 

ההידראוליים לאופניים, שימוש בסיבי זכוכית 
להשגת "שיכוך"מבני והשימוש בקרבון ליישומים 

סידרתים באופני הרים מוקדמים, הביאה לנו 
לפני מספר שנים לא פחות מאשר קטגורית 

 Over-רכיבה חדשה בשם המאוד לא ברור ה
Mountain. גם במקרה זה היה ברור כי מאחורי 
צמד המילים עומד סוג של פיתוח חדשני שככל 

הנראה דרש המצאת קטגוריה "חדשה" בתוך 
הסגנון הרחב והפופולרי מאוד המכונה אול 

מאונטיין או כפי שמחייב צו האופנה העדכני 
"אנדורו". למעשה במרכז ה"הקטגוריה החדשה" 
עמד בולם אחורי חדשני אשר פותח ב-2011 על 
ידי פוקס וPete Denk המהנדס הראשי לשעבר 

של חברת Scott ש"ערק" לקנונדייל. עיקרו 
הוא שימש במשכך אחורי בעל שני תאי אויר 

נפרדים לחלוטין, האחד לעליות והשני לירידות. 
אליבא דה ברטפורד, שני זוגות אופניים בזוג 
אחד שייקחו את הרוכב בקלות ויעילות לראש 

ההר ויורידו אותו משם ברכות ובמהירות, להלן 
ה-Over Mountain. מחברת Recycles היבואן 

המקומי קיבלנו את ה-Trigger 29 החדשים 
כמייצגי הגלגל הגדול בקטגוריה הפרטית 

   שלהם

 אריק פלדמן  אלון רון z דניאל אייש 

Cannondale Trigger-4 29"

Cannondale Trigger-4 29"  we:Test
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Highlights

On the Fly ,מהלך מתלה משתנה 80-130מ"מ
שלדת אלומיניום מסוגננת וקשיחה ביותר

שימוש בצירי מתלה גדולים במיוחד 15מ"מ 
צינור ראש בקוטר "1.5 

אורך צינור עליון 606 מ"מ 
אורך תומכות שרשרת 448 מ"מ

זוית צינור ראש 69 מעלות
זוית צינור כסא 73.5 מעלות

ציר אחורי 142/12 מ"מ
משקל כולל פדלים 14.600 ק"ג 
)*( הנתונים הם למידת מדיום

מראה של שלדת ה
ה-Trigger יכול 

להטעות, מבט ראשוני 
על הצינורות העבים 

והחיבורים החלקים יתן את 
הרושם כי מדובר על שלדת קרבון 
מהוקצעת, אך במקרה זה מדובר 

על הדגם הנמוך בהיררכיה העשוי 
כולו אלומיניום. עובדה זאת לא 

מפחיתה מהעובדה כי מדובר כאן 
במלאכת מחשבת של הנדסה, עיצוב 

מוצr, ודיוק. קנונדייל מיישמים 
בצינורות האלומיניום גדולי הקוטר 

שלהם מניפולציות הידרופורמינג 
מגוונות על מנת לחזק את השלדה 

ולשמר משקל נמוך יחסית. השלדה 
מיישמת כמובן את רוב הטכנולוגיות 

 BB30 ,ISCG העדכניות בז'אנר
142X12, וכו' אך בנוסף לזה הם 

"מגדילים" ומשתמשים בצירי 
מתלה עבים במיוחד בקוטר 15 מ"מ 

העוברים מצד לצד בשלדה אשר 
מקנים ל-Trigger קשיחות צידית 
שניתן לכנותה קיצונית. לב ליבה 

 DYAD-של השלדה הוא כאמור ה
RT2, המשכך גדול המימדים הוא 
בולם משיכה)מכווץ במצב מנוחה 
ופתוח במצב עבודה( בעל שלושה 

תאים. מהותו העיקרית היא למעשה 
שני בולמים נפרדים במבנה משותף 
כאשר כל אחד מהם מתפקד באופן 

עצמאי עם מהלך שונה ומערכת 
שיכוך וכיול משלו. האחד בולם 

"XC "בעל תא אויר קטן המייצר 
מהלך פרוגרסיבי של 80 מ"מ 
עם מנגנון ריסון נדנוד ושיכוך 
כיווץ)Compression( נוקשה 

יחסית והשני בולם "DH" בעל תא 
אויר ענק המייצר מהלך לינארי 

במיוחד של 130מ"מ. המעבר בין 
התאים נעשה ע"י שסתום אשר 

פותח/ סוגר את המעבר האוויר לתא 
הבוכנה השלישי אשר אחראי פעולת 

 On the fly השיכוך עצמה ונשלט

ע"י ידית קטנה הממוקמת על 
הכידון. הבולם הייחודי משולב 

בתוך מתלה ציר יחד בתצורת ארבע 
זרועות עם רוקר קומפקטי השומר 

על הקשיחות המצוינת של השלדה. 
הזוויות של הטריגר משקפות את 
קו המחשבה הוורסטילי מאחורי 

הדגם, אין כאן זווית ראש קיצונית 
וגם לא תומכת שרשרת הלקוחות 
מעולם הסטריט. זווית ראש של 
69 מעלות וזווית כיסא של 73.5 

מעלות מעמידות את הטריגר במקום 
נוח שבין אופניים עם אוריינטציית 

ירידות ברורה לבין אופני מרתון 
סגפניים.

חלקים בולטים
ה-Trigger 29 4 סוגרים כאמור 

את היררכית המפרטים של הדגם, 
עם זאת הם מגיעים משופעים 

בקיט חלקים טוב יחסית בייחוד 
אם לוקחים בחשבון את תג המחיר 

האטרקטיבי שמציע היבואן. 
מערכת ההינע מבוססת על חלקי 

Deore ו-SLX של שימנו בתצורת 
30 הילוכים, מעצורים מעולים 
ברמת SLX גם הם מבית הענק 
 RockShox היפני. בולם קדמי

Revelation RL 29 עם אפשרויות 
כיול בסיסיות אך מספקות בהחלט, 

גלגלים מעולים על בסיס חישוקי 
I23 של WTB על נאבות של 

פורמולה וצנרת גנרית של היצרן עם 
כידון "מתחשב" ברוחב 740 מ"מ.

על השביל 
מאחר והבולם האחורי הוא בולם 

משיכה הכיול שלו לא נגיש 
וטריוויאלי כמו בבולמים "רגילים". 

על מנת להגיע להתאמה טובה יש 
להיצמד להוראות היצרן המפורטות 
ומשם להפליג למחוזות הפיינטיוניג 
הבלתי נגמרות, אל חשש לא מדובר 

בהנדסת קוונטים. לרוב אופנים 
מהז'אנר הרחב המכונה אנדורו, 

נמדדים על פי יכולת הדריסה שלהם 
בירידה כאשר העליות הם סוג של 

פשרה, לכן מדד יכולת הטיפוס 
תמיד ילווה בסיומת המקובלת 

"יחסית לאופני AM". ובכן קוראים 
 Trigger-יקרים, סקופ: את ה

אפשר למדוד גם ללא אותה נק' 
יחוס. המצב הקצר בבולם האחורי 
משנה את זוית הראש, זוית האוכף 

ואת מרכז הכובד של האופניים 
לתנוחה אופטימלית לדיווש, כזאת 
הלקוחה מז'אנרים סגפניים ויעילים 
הרבה יותר. החשש שלנו מהמשקל 

הגבוהה יחסית של האופניים, 
התבדה תוך כמה סיבובי קראנק. 

תגובת הבולם המידית במהלכו 
הקצר של המתלה והזווית הקרביות 
הפכו כמעט כל עלייה למהירה וקלה 

ביחס לאופניים אחרים במשקלים 
האלה. עם זאת מצאנו כי בעליות 
טכניות זרועות אלמנטים המתלה 

מתקשה להתמודדת עם שינויי 
גובה פתאומיים או בשפת הבוחנים 

- מהמורות מרובעות. נראה כי 
המהלך הקצר והנוקשה לא מאפשר 
למתלה לייצר את האחיזה הנדרשת 
וההרגשה בפועל הייתה של איבוד 

אינרציה והשקעת אנרגיה נוספת על 
מנת לצלוח אלמנטים אלו ביעילות. 

אנו חייבים להודות כי משחקים 
בכיול התא הקטן הצליחו מעט 

לשפר את העניין, אך עדיין היה 
פער ניכר בין יכולת הדיווש הכללית 

לאחיזה בעליות טכניות.
 Trigger-יכולת הטיפוס של ה

לא מרמזת דבר על הצפוי לרוכב 
בירידות. ברגע בו משתחררת 
הידית הבלתי אינטואיטיבית 

בעליל, משתחררים איתה האופניים 
ה"שניים" מהממבו גמבו השיווקי. 
הסאג גדל ומעמיק ואיתו משתנות 

זוויות האופניים וזווית החיוך, 
כאשר הציר המרכזי צונח מטה 

 בקריאה ברורה לאתגר את 
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 DYAD RT2-האופניים בירידה. פתיחת שני תאי האוויר של ה
הופכת את המתלה של ה-Trigger לאחד המתלים האקטיביים 
בקטגוריה. המתלה האקטיבי יחד עם תא האוויר הענק בבולם 

גרמו לטריגר לדרוס ולהעלים את כל מה שהציע השביל באביב 
המגוון שקיבלנו השנה. תוסיפו לזה קשיחות פנומנאלית, 

ציר מרכזי נמוך במיוחד, צמיגים אוחזים, מעצורים ובולם 
קדמי מעולים ומצאנו עצמנו מחפשים אחר סיבובים צפופים 

ואלמנטים מאתגרים כאחוזי תזזית כדי לאתגר את יכולת 
.Trigger-התמרון המעולה ואת הפאן פקטור שמספקים ה

מבחן הזמן
לעובדה כי קנונדייל החליטו לזווד את השלדה בחלקים טובים 
עמידים ומוכחים יש סימוכין. לאורך כל תקופת המבחן הארוך 

והאינטנסיבי, לא נתקלנו בבעיות מיוחדות. פרט לירידה 
בתפקוד הבולם הקדמי שנראה כי טיפול יחזיר לו את חדוות 

הנעורים, כל תקופת המבחן הייתה נטולת בעיות. כאשר 
ההפתעה היו צמיגי ה-Wolverine TCS של WTB שהתגלו 

כאוחזים ועמידים מאוד. לא נתקלנו כלל בבעיות מיסוב לאורך 
תקופת המבחן, לטעמנו אחראים לכך הצירים המוגדלים יחד עם 

המייסבים הגדולים של המתלה.לשימוש במייסבים גדולים יש 
השפעה משמעותית על עמידות המערכת לאורך זמן, זאת בנוסף 

לקשיחות המעולה שהם מעניקים לשלדה.
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סיכום:
כבר שיצאו ה-Jekyll החדשים בשנת 2011. קנונדייל הוכיחו 
לכולם כי ההצהרות השיווקיות אשר נראו כקלישאות חבוטות 

אכן עובדות והבולם הייחודי שלהם מצליח לייצר הרגשה 
ותפקוד אמיתי של שני זוגות אופניים גם מחוץ לגבולות 

המגזינים. מכאן היישום על דגם עם גלגלי 29 יכול היה להיות 
מעולה או הרה אסון. במקרה של ה-Trigger החדשים יש כאן 
יישום מעולה. היצרן הוותיק מציע פלטפורמה מצוינת ליישומי 

אנדורו, אופניים יעילים עם יכולות תמרון מעולות, מתלה עמוק 
ודורס ומנת פאן פאקטור הגונה. תוסיפו לזה חבילת חלקים 

טובה ויש לכם אופניים שיוציאו את המיטב מכל רוכב בז'אנר 
והכול בתג מחיר יחסית נוח, בעיקר אם מכניסים למשוואה את 
שיטת התמחור הקודמת של היצרן. ההסתייגות היחידה שלנו 
בנושא היא העדר מוט אוכף מתכוונן גם ברמת המפרט הזאת 

Cannondale Trigger-4 29"  we:TestCannondale Trigger-4 29"
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גע לפני ה'טור ד ה-פראנס' קצת נתונים. בכל ר
זאת, תחרות האופניים המשמעותית ביותר כיום, 

מהראשונות בענף עם וותק של מעל 100 שנה.
אז למי שהצטרף זה עתה: הטור דה-פראנס הוא 

"גראנד-טור". יש לנו 3 כאלה בשנה.
מאי- איטליה, יולי- צרפת, ספטמבר- ספרד. ברמה 
הספורטיבית שלושתם זהים באופיים ובמבנה שלהם: 
כ-3,500 קילומטר. 21 ימי רכיבה. כמה קטעים נגד 
השעון. כמה קטעים שטוחים, כמה 'גבעתיים' וכמה 

הרריים במידה רבה שמסתיימים לא אחת בפסגות 
של אתרי סקי גבוהים. שני ימי מנוחה נפרדים מהלך 

התקופה. מסיבות היסטוריות שונות יוצא כי ה'טורדה' 
הצרפתי הוא היוקרתי והנחשב ביותר בכל מרכיב- 
יוקרה, שווי חשיפה, פרסום ועניין-הקהל. ההרים 

במרוצי הכביש האלה זוכים לקיטלוג לפי רמת הקושי 
שלהם, מעין שקלול של אורך ושיפוע. כך מהקל לכבד 

 .HC 4<3<2<1 וכל סיוט שהוא מעבר לכך זוכה לקיטלוג:
זו קטגוריה שבעברית במבטא צרפתי אומרת "בלתי 
נסבל ומעל לקשה ביותר באורך ובשיפוע לא אחיד". 
במהלך הקטעים ההרריים במרוץ יטפסו הרוכבים על 

כ-25 פסגות מדורגות ברמה 2,1 או HC. כמה מההרים 
 ,Ventoux ההר הקירח ,Galibier-הכי מפורסמים הם ה

והראשון במעלה הוא ללא ספק ה-Alp Duez. אבל יש 

עוד המון קשים ומיוחדים באלפים הצרפתיים, ברכסים 
האיטלקיים וכמובן בפירינאים.

בהגעה לפסגת כל אחד מההרים המקוטלגים צוברים 
הרוכבים נקודות. הניקוד מוענק לראשונים החוצים 

את הקו. מספר הנקודות נקבע לפי הקטגוריה של ההר 
ומיקום הרוכבים בחציית הקו. כך צוברים נקודות בונוס 

בדרך לחולצה המנוקדת ולתואר "מלך ההר".
הקבוצות המשתתפות בטורים הן בהגדרה מהרמה 

 .World Tour הגבוהה ביותר שיש בכל שנה, מדרוג
ישנם מקומות מובטחים על בסיס הדירוג העולמי ובנוסף 

כמה כרטיסי 'Wild cards' שהם 4-5 מקומות פנויים 
לכרטיסי הזמנה ע"י המארגן. הקבוצות הן קבוצות 

מסחריות ונושאות את שם נותן החסות הראשי שלהן. 
כל ארגון נוטה, בטור במדינה שלו, להזמין קבוצות 
מדרג נמוך יותר שהוא מחובר אליהן, ובהכרח יעשו 

טוב לקופת המפרסמים והארגון. פרסום, שטחי פרסום 
וחשיפה במדיה זה שם המשחק. בין לבין יש ספורטאי-

על שרוכבים 6 שעות כל יום... 
כל קבוצה מונה 9 רוכבים ובתחרות יש מקום לכ-21 

קבוצות. בראש כל קבוצה ישנו מועמד אחד בעל סיכוי 
זכייה גבוהים מהאחרים. המטרה המוצהרת היא לסייע 

לאותו רוכב ככל הנדרש כדי להגיע לשם. זה תמיד יהיה 
רוכב בעל יכולות אירוביות קיצוניות, יכולות שיקנו לו 

תוצאות טובות יותר מאחרים בימים הרריים וכמו כן 
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רוכב מצטיין ב'נגד השעון'. 
המשמעות היא שהחברים 

האחרים בקבוצה הם ממש 
הפועלים שלו. הטקטיקה 

הקבוצתית היא למעשה 
להביא את הרוכב הטוב 

ביותר לקו הסיום של אותו 
יום, וכמובן לפודיום בסוף 

בפריז. ביום שטוח ינצח 
תמיד רוכב שהוא ספרינטר 
באופיו בעוד בימים הרריים 
ינצח מטפס. ההשוואה בין 

שני סוגי הרוכבים הללו 
מקבילה בערך לרץ 200 
מטר לעומת רץ מרתון. 

האחד לא ינצח את השני.
בגראנד טור תמיד ינצח 

המטפס הטיפוסי ולא 
הספרינטר, מאחר והפער 
שיצבור בימים של ההרים 

הוא כזה שלא ניתן לגישור 
על ידי ספרינטר. ביום 

רכיבה ממוצע יכול רוכב 
לשרוף 5000 + קלוריות. 

במושגים של ג'אנק זה 
 Royal with 10 לטחון ביום

 Cheese או 
'Big Mac Le' )עם מבטא 
צרפתי(. כלומר, הרוכבים 

מעמיסים אלפי קלוריות 
מרגע סיום הרכיבה אחה"צ 

ועד הזינוק למחרת לפני 
הצהריים. ומעבר לכך 
נדרשים להגיע למלון, 

שחרור, תחקיר, תדרוך 
למסלול יום המחרת מסאג', 

וחימום.

מה הקטע של החולצות 
אז אמרנו – אם אתה 

המטפס הטוב ביותר זכית 
בחולצה מנוקדת.

אם אתה הספרינטר הטוב 
ביותר זכית בחולצה 

ירוקה. בכל קטע מרוץ יש 

גם נקודות של ספרינט. 
הראשון שיחצה אותן או קו 
הסיום של יום כזה –זוכה 
בנקודות זכות. בעל מירב 

הנקודות יזכה בחולצה 
היוקרתית.

חולצה לבנה – הרוכב 
הצעיר עד גיל 26 בעל 

התוצאה המצטברת הטובה 
ביותר. חולצה צהוב 

ה-גולת הכותרת. מנצח 
הטור הרשמי. הרוכב 

בעל התוצאה המצטברת 
הטובה )הנמוכה( ביותר 
אחרי חיבור תוצאות כל 
ימי המרוץ. תיאורטית 

זה יכול להיות רוכב שלא 
ניצח בפועל אף יום. זה 

כבר קרה.
קצת סטטיסטיקה זכיה 

ולו בשלב אחד בודד 
מכניסה את הרוכב לדפי 

ההיסטוריה. קל וחומר 
זכיה בטור. מעל זה יש 

רק את היכל התהילה 
הוירטואלי בו נמצאים 

מתי מעט. בשביל זה צריך 
איזו קומבינציה של זכיה 
משולבת עם טור אחר או 
דומה. "מועדון החמש"- 

ישנם בודדים )אדי 
מרקס, ברנרד הינו ,מיגל 
אינדוריאן וז'ק אנקטיל( 

שזכו 5 פעמים בטור 
הצרפתי מהלך הקריירה 

שלהם. נתעלם באלגנטיות 
מ 7 הזכיות הרצופות של 

לאנס ארמסטרונג. 
מבחינת מדינות, באופן די-
טבעי צרפת היא השולטת 
במספר הניצחונות. למרות 

זאת, מאז 1985 לא ניצח 
צרפתי ומאז הם חמים 

על העניין כמו באגט טרי 

אולי כמו השנאה לארמסטרונג. 
אחרי צרפת נמצאות ברשימה 
בלגיה, ספרד ואיטליה. בלגיה 

הקטנה היא מעצמת אופניים. בין 
היתר עזר לה לסטטיסטיקה אדי 

מרקס, הרוכב הטוב בכל הזמנים. 
מדינות גדולות כמו גרמניה ואנגליה 

נמצאות בתחתית.
עוד כוכב ראוי לציון שבא לי 

להכניס כאן בסטטיסטיקה הוא ג'ינו 
ברטלי האיטלקי שניצח את הטור 

בהפרש של 10 שנים בין הזכיות. לא 
פשוט בכלל. בייחוד כשהטור השני 
בו ניצח בשנת 1948 הוא בן 4,900 

קילומטר והוא מנצח 7 קטעים.
מדי שנה מוגדר גם יום אחד 

כ-Etape du Tour מתוך מפת 
המסלול המקורי. זה יום מרוץ 
המיועד לתחרות של חובבים. 

מדובר בחוויה ייחודית במסלול לא 
קל. בשנה שעברו השתתפו מעל 

11 אלף רוכבים.

מה קורה השנה
בשנתיים האחרונות ניצחו הבריטים 

ברדלי ויגיניס וכריס פרום )חברי 
קבוצת SKY הבריטית(. בלי קשר 

למומנטום הזה הזינוק השנה 
יהיה ביורקשייר, אנגליה, ויעבור 

גם בלונדון. 3 ימים שהבריטים 
שילמו עבורם 10 מליון פאונד! 

לפי מירב ההערכות שווי המחזור 
הצפוי בעקבות זאת בתיירות 
וכל הבלאגן שמסביב מוערך 

ב-100 מליון. מול הנסיון של כריס 
פרום להגן על החולצה הצהובה 
יעמדו ויצ'נזו ניבאלי ואלברטו 
קונטאדור. על החולצה הירוקה 

יתחרה מטעם הבריטים רב-האומן 
המנוסה בספרינטים ואלוף העולם 

מרק קבנדיש.
3,650 קילומטר ב-21 קטעים. 

השנה המרוץ יכיל 9 קטעים 
מישוריים ו6 קטעים הרריים עם 
סיום דרמטי בפסגת הר. 6 מתוך 

הקטעים הם מעל 200 קילומטר. 
השנה לא יהיה קטע קבוצתי נגד 

השעון אלא קטע אישי נגד השעון 
בן 54 קילומטר. חשוב לציין 

כי הוא משולב יום לפני השלב 
האחרון, מה שכנראה מבטיח 

מתח עד לרגע האחרון. בקטע 
כזה ארוך ניתן לצפות להפרשים 

מסוכנים בתוצאות.
הצפייה בטור היא חוויה צבעונית 
מאוד ומומלצת בחום יולי לכל מי 

שחובב רכיבה, נופים, אופניים 
או כולם יחד. שילוב של טקטיקה 

משובחת ופרשנות מטובלת 
במבטא אירי כבד. זה שעור חינם 

בטכניקה הכי טובה שיש מעזי-
הרים של אספלט שרוכבים בדבוקה 

צפופה ב-50 קמ"ש בלי ידיים 
על הברקסים ולוקחים פניות לצד 

תהום ב-70-80 קמ"ש על גלגלים 
ברוחב 23 מ"מ.

 האתר הרשמי של הטור:
www.letour.fr/us  

 שידור-חי ביורוספורט מדי יום 
אחה"צ. למי שבכל זאת נשאר 

 במשרד, ים לינקים לצפיה ישירה
   steephill.tv

 we:Ouiהטור למתחילים

  

www.letour.fr/us
steephill.tv
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הכלים שעל הקיר מסודרים לפי תכיפות 
השימוש בהם. 

כלי שהשימוש בו הוא רב יהיה נגיש יותר 
מכלי שאני משתמש בו לעתים רחוקות.

חשוב להשתמש בכלים יעודיים על מנת לא 
לפגוע בחלקי האופניים, ובגלל שאני עוסק 

גם בשיפוץ של אופניים קלאסיים וישנים, 
כלים יעודיים כאלה קשה למצוא.

עד שאני משיג כלי כזה, הוא נשמר באדיקות 
ואני אשתמש בו בעדינות ובזהירות. חלק 

גדול מארגז הכלים שלי מורכב מכלים 
משומשים וישנים שהאיכות שלהם עולה על 

האיכות של כלי העבודה המיוצרים היום.
אחד הכלים האהובים עלי, הוא כלי שקניתי 

לאחרונה באיביי מחנות ביפן שמחזיקה ציוד, 
מוצרים וכלים יעודיים לרוכבי קירין יפנים; 

 .)chain whip( זה כלי שנקרא צ'יין וויפ
בצדו האחד יש שרשרת שאיתה מהדקים את 

גלגל השיניים לגלגל ובצדו האחר יש כלי 
להידוק טבעת הנועלת את גלגל השיניים 

לגלגל. זהו כלי ייעודי לאופני מסלול 
עם חותמת המעידה על איכות יפנית לא 

מתפשרת.
מבחינת כלים אני די מסודר, אני חושב 

שהדבר הבא שאקנה יהיה מכשיר מקצועי 
לאיזון גלגלים 

קיר מכנאופן 
גורדון בנט סטייל 

 Alf  ארנון פישר 

קיר מכנאופן we:The wall



פנס 2 לדים "ינשוף"
מעוניינים לצאת לרכיבת לילה חשוכה במדבר? אין כמו פנס טוב שמאיר 

כמו האורות הגבוהים של מזדה 3.
קבלו את הינשוף בעל שני הפנסים, אפשרות ל-3 רמות תאורה, עם 

סוללות נטענות בנרתיק חיצוני, זמן עבודה של כ-3 שעות אם לא 
תשתוללו ותאירו כל הזמן באפשרות הכי חזקה. בסה"כ 140 שקלים כולל 

משלוח ויש לכם אותו על הכידון תוך... 3-4 שבועות. 
)ובהזדמנות זאת הערה לכל הרוכבים העירוניים בטיילת תל אביב או 

פארק הירקון– הפנס הזה לא מיועד לעיר! אתם מסנוורים את כולם וזה 
פשוט מפריע ומסוכן, הסתפקו בנצנץ חביב, קצת תרבות רכיבה לא 

תזיק לנו(
http://bit.ly/U1FYXk

P7 פנס
 DX-הפנס הכי מוכר ונמכר ב
שנשלח לישראל אי פעם. יש 

האומרים שבגלל פנס זה כל רשת 
הדואר קרסה ומי שיסתכל טוב טוב 
 Google earth-בתצלומי הלווין ב

יוכל לראות פס לבן וזורח לאורך 
הטיילת של תל אביב בזכות כל 

הרוכבים שמטיילים שם עם הפנס 
הזה ומסנוורים את הבאים מולם. 
שלושה מצבי תאורה: אחד מהם 
נצנץ שיכול להביא כל בן אנוש 

למצב של אפילפסיה מתקדמת ב-30 
שניות. 110 שקלים מסנוורים... 

http://bit.ly/1kFJV9E

כלי ניקוי לקסטות 
ושפיצים 

אם אתם חובבי ניקיון וקצת אבק 
בין גלגלי השיניים שלכם מוציא 
אתכם מהכלים, מוצר זה שתפור 

עליכם. כלי פשוט זה יאפשר לכם 
להגיע לפינות הכי עמוקות של גלגלי 
השיניים, ולהבריש בין הגלגלים של 
הקסטה. תוכלו לשמוע את השלדה 

שלכם מגרגרת מעונג.
רק 19 שקלים וזה אצלכם בבית. 

או תקוע בדואר.
http://bit.ly/1nfuFDe

אזעקה לאופניים
אוהבים לרכוב מאסף עירוני בלילה? 
עוצרים באמצע הדרך לקפה ומניחים 

את האופניים בצד?
אתם יודעים כמה זוגות ניגנבו 

בארומה נמל תל אביב בסיטואציה 
הזו? )אני לא יודע...(

אזעקה פשוטה זו תודיע לכם 
כשמישהו מזיז לכם את האופניים 
ואם תהיו מספיק זריזים תוכלו גם 
לראות את הגב של הגנב מתרחק 
מכם במהירות... 28 שקלים וזה 

תפוס על השלדה שלכם!
http://bit.ly/1i0IEze

Emergency Multi Tool
 Multi Tool-נכון שרכשתם את ה

הכי טוב בעולם, החלום הרטוב של 
מקגייור, אבל הוא אף פעם לא נמצא 

עליכם כשבאמת צריך. קבלו את 
ה-Multi Tool לשעת חירום. קטן, 
זול וקליל. כזה שאין טעם להוציא 

מהתיק, פשוט כי גם אם תוציאו 
אותו זה לא ממש יפנה מקום... 

35 שקלים וזה אצלכם בתיק.
http://bit.ly/1njcxZd
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 we:Test cheap סקירת מוצרים בולטים מהנציגות הכלכלית של רוכבי ישראל בסין

http://bit.ly/U1FYXk
http://bit.ly/1kFJV9E
http://bit.ly/1nfuFDe
http://bit.ly/1i0IEze
http://bit.ly/1njcxZd
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טיול: תמרת וחברות 
סינגל חדש באזור יפיפה זו תמיד סיבה למסיבה, 

וכמובן שלכל מסיבה אנחנו מתייצבים עם אופניים. 
יצאנו לרכב בסינגל תמרת הטרי והעמסנו עליו כל 
טוב מהסביבה על מנת להוסיף עניין ונפח – מעיין 
מקסים, תצפיות נוף, כנסיות עתיקות ואיך אפשר 

בלי... עוד כמה סינגלים.
המסלול שלנו בנוי בצורה מודלרית – הבסיס הוא 

סינגל תמרת, באורך כ- 12.5 קילומטרים ואליו 
הוספנו לופ מזרחי באורך של 7 קילומטרים אל הר 

בהרן ויער כפר החורש, ולופ דרומי באורך של כ- 5.5 
קילומטרים אל כנסיות מהלול. בהתאם לזמן, לאנרגיה 

ולטמפרטורה תוכלו להחליט אם ועל מה לוותר.
בניית סינגל תמרת החלה כמו רבים אחרים כיוזמה 

מקומית אשר חברה עם קק"ל ליצירת התוצר הסופי, 
אך בשונה מרוב היוזמות הללו מסתתר כאן סיפור 

מעורר השראה של פרויקט חינוכי שכחלק ממנו 
עמלו נערי כפר הנוער מרחבים נווה עמיאל על בניית 
השביל הזה. הסינגל מסומן על גבי סלעים באמצעות 

סימון עיגול שחור, מחודד בכיוון התנועה של הסינגל, 
עם ציור של רוכב אופניים בתוכו ובמילוי בצבע 

צהוב. רוב חלקו הראשון של המסלול הינו בעליה, 
וחשוף – בימות הקיץ המהבילים מומלץ בחום 

לצאת לדרך עם אור ראשון על מנת לסיים את המנה 
העיקרית של העליות לפני שהשמש מתחילה לקפוח 

על ראשנו.

טיול: תמרת וחברות we:Explore

  

www.ilanshacham.com | אילן שחם   + 

http://bit.ly/1qp4v5U


91 |  90

המפרט הטכני
מרחק: 25 ק"מ

זמן: 3-6 שעות 
קושי פיזי: קשה )בינוני במסלול מקוצר(

קושי טכני: בינוני-קשה )קשה רק בקטעי הסינגלים 
שאינם חלק מסינגל תמרת(

קושי ניווט: בינוני
טיפוס כולל: 800 מ' אנכיים

מפה: מפת שבילנט – "יערות נחל ציפורי" או "גליל 
תחתון מערב". 

מעגלי: כן
הגעה לנקודת המוצא: נקודת המוצא הינה בבית 
העלמין נהלל – מכביש 75 פונים לכיוון תמרת, 
ולאחר כ-200 מ' פונים שמאלה לכביש, ההופך 

 לדרך ומוביל אל רחבת חניה גדולה מול 
בית העלמין של נהלל.

טיול: תמרת וחברות we:Explore


קובץ מסלול

http://tinyurl.com/TimratGPS
http://tinyurl.com/TimratGPS
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כאמור, דאבל בקטע הזה(. השביל 
תופר מעט ערוצים ואז פונה ימינה 
ומתחיל בטיפוס ארוך ארוך המקיף 

את תמרת מצפון, ומופרע רק 
פעם אחת בירידה חמודה וטכנית 

שקק"ל בחרה לשלט כ"חובה לרדת 
מהאופניים וללכת ברגל". השביל 
ברובו סינגל ובחלקו דאבל ועובר 

בנופים מקסימים ותוואי שטח 
משתנה. לבסוף, 7 ק"מ מתחילת 

המסלול מסתיימת העלייה הגדולה 
והסינגל חוצה דרך )3(.

כאן מתחיל הקטע הכיפי של סינגל 

תמרת, אז בואו נעזוב אותו ונפנה 
שמאלה לדאבל. לא לדאוג, אנחנו 
עוד נשוב לכאן, אבל בדרך נרוויח 
עוד כמה עליות, נוף ופאן. הדאבל 

מסומ"ש בכחול, ואנו נרכב בו 
ונמשיך איתו מזרחה, אל תוך מחנה 

תנועות הנוער, אך כשהסימון הכחול 
פונה דרומה נמשיך ישר ולאחר 
250 מ' נוספים הדרך עליה אנו 

נמצאים פונה ימינה, אך אנו נמשיך 
חצי שמאלה, עם סימון שבילים 

אדום שיוביל אותנו בין המבנים אל 
יציאה מזרחית מן המתחם. השביל 
המסומן באדום כמעט ונעלם, אך 

אנו נמשיך איתו והוא יהפוך שוב 
לדאבל המטפס בנוף מטריף לכיוון 

הר בהרן. נמשיך עם הסימון כשהוא 
מטפס אל שולי עילוט ואז מקיף 

את ההר מצפון ולבסוף יורד דרומה 
לכיוון כפר החורש.

מעט אחרי תחילת הירידה נפרד 
לשלום מסימון השבילים האדום 

המתעקל שמאלה ונמשיך עם הדרך 
ישר. נפגוש דרך בסימון ירוק ונפנה 

בה ימינה ומיד שמאלה, איך לא, 
לטיפוס נוסף שמסתיים בכביש 

פנימי. שמאלה בכביש ושוב ימינה 

טיול: תמרת וחברות we:Explore

יוצאים לדרך
נביט סביבנו מהחניה. בכיוון דרום 

נראה את בית העלמין של נהלל, 
אחד ה"מפורסמים" בארץ, אשר בין 
שביליו המוריקים קבורים בין היתר 

משה דיין, אילן רמון ובנו אסף.
מימין לבית העלמין נראה גבעה 
גבוהה ולמרגלותיה שביל היוצא 

להקיף אותה בסמוך לשלושה 
שלטים גדולים. הגבעה הזו היא תל 

שמרון, והשביל הינו סינגל תמרת 
– נפנה גלגלינו אל השביל ונתחיל 
לרכב בו כשהוא מקיף את הגבעה 

מדרום. כשמתמתן קיר העפר 
שמימיננו נעזוב לרגע את הסינגל 

ונפנה ימינה לטיפוס ללא שביל 
ברור עד למגדל התצפית שבראש 

התל )1(.
תל שמרון מתנשאת גבוה מעל 

סביבתה והנוף הפנורמי ממגדל 
התצפית שובה את הלב. במקום זה, 

כך מעריכים, שכנה העיר שימרון 
המופיעה בספר יהושע. בשנות 

ה-30 נבנה מגדל התצפית על ראש 
התל על ידי ארגון ההגנה.

נרד חזרה בנתיב בו עלינו ונפנה 

ימינה בסינגל. הסינגל נכנס אל 
בין השדות, מתפתל בדרכו למטה 

ומתחבר לדאבלים קיימים. כשהדרך 
מתאזנת בעמק נראה משמאל בוסתן 

נאה בלב השדה החשוף, ונפנה 
אליו )2(. בלב הבוסתן נגלה בריכה 

מקסימה – עין סימוניה. מעיין 
זה, הקרוי על שם עיירה מקראית 

אשר שכנה כאן, שימש את ראשוני 
המתיישבים בנהלל אשר התיישבו 

ממזרח לתל והעבירו צינורות מן 
המעיין אל ההתיישבות.

נחזור אל סינגל תמרת )שהוא, 
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על גבי עמודי עץ בדרך סימון ישן 
של שביל אופניים מס' 6. השביל 

מטפס לכיוון שרידי הכפר מהלול, 
כפר ערבי מוסלמי-נוצרי שננטש 

ב-1948 לאחר שנכבש במבצע 
דקל. הרבה לא נותר מן הכפר למעט 

מספר מבנים וקברים מפוזרים. 
תחילה נראה את שרידי המסגד, 
שאינו מרשים במיוחד כרגע, אך 
נמצא בשיפוצים, ובהמשך נגיע 

אל הכנסיות, האורתודוקסית 
והקתולית. המבנים המושלמים 
החבויים במעמקי היער מהווים 

מחזה קסום )7( .
מי שכבר עייף מוטב לו שיחזור 

בשלב זה בדרך בה עלינו וישתלב 
חזרה בסינגל תמרת, אך מי שמוכן 

להשקיע בעליה אכזרית תמורת 
סינגל נושך ימשיך הלאה בדרך 
אשר מקיפה את המחנה הצבאי 

)עם סימון שביל מס' 6, זוכרים?(. 
800 מ' לאחר הכנסיות הדרך פונה 
ימינה ומתרחקת מן הגדר, אך אנו 
נמשיך ישר )חצי ימינה( אל סינגל 

נוסף. הסינגל קצת עולה, קצת יורד, 
שוב עולה ולבסוף יורד בשיפוע 

הגון, מדורדר ומסולע, עד למפגש 
עם דרך. נפנה שמאלה בדרך, 

המתעקלת מיד ימינה ובדיוק לפני 
שהיא פוגשת דרך כורכר בעמק, 

נראה כניסה לסינגל משמאל )8( .

במטרים הראשונים הסינגל אינו 
מאוד ברור, אך במהרה קשה לטעות 

בו והוא זורם בכיף במקביל לדרך 
הראשית עד שלבסוף הוא גולש 
אליה ליד שער הבסיס הצבאי. 

נמשיך בגלישה בדרך, שהפכה כבר 
לכביש, לאורך 600 מ' עד שנראה 

שער בגדר מימין. נעבור אותו והנה 
חזרנו אל סינגל תמרת )בחזרה על 

קטע קצר אותו כבר רכבנו, אך 
בוודאי לא נתנגד לרכוב אותו שוב(.

מכאן אנחנו כבר טילים מונחי מטרה 
– נותנים בראש על הסינגל במשך 

ארבעה הקילומטרים האחרונים 
שלו, עד לרכב 

לאחר 150 מ', ואנחנו שוב בשטח. 
150 מ' בדרך הזו, שמאלה לדרך 

נוספת ולאחר 200 מ' נראה מימין 
דרך עולה ועם קצת מאמץ נזהה 

בצד שמאל סינגל )4( .
הגענו אל אזור הסינגלים של 
יער כפר החורש. אוסף עשיר 

של סינגלים טכניים המרשתים 
את היער. הסינגלים הרבה יותר 

"פראיים" מסינגלי קק"ל, כך 
ששימו לב להפתעות בדרך ורכבו 
רק בתוך מעטפת היכולות שלכם. 

נפנה שמאלה אל הסינגל אשר יורד 
קצת ביער, נחשף לנוף ולשיפועי 
צד ולאחר 450 מ' פוגש דרך, בה 

נפנה ימינה, נשתלב בדרך כורכר 
רחבה כששתי דרכים פונות ימינה 

)ליד מבנה ישן(, נספור שתי 
דרכים נוספות מימין, ובדיוק לפני 

השלישית נבחין בסינגל הפונה 
ימינה במיוחד בשבילנו )5(.

נזרום בסינגל ובפיצול הראשון 
נמשיך ימינה. נחצה דרך ו-650 

מ' מתחילת הסינגל נמשיך במזלג 
שמאלה בירידה תלולה למדי 

שתביא אותנו לבסוף למפגש דרכים 
גדול בואדי. נפנה שמאלה ומיד 

ימינה לעליה בכביש שתחזיר אותנו 
אל מחנה תנועות הנוער. נעבור את 

המחנה, נמשיך ישר ומיד לאחר 

פיצול בין סמ"ש ירוק לכחול )בו 
נמשיך שמאלה לכחול( נפגוש שוב 
את מיודענו סינגל תמרת, בנקודה 

. )3(
קבלו אישור להפציץ. נכנס שמאלה 

לסינגל שיורד בכיף בכמה קטעים 
בנויים היטב, זורם זורם זורם, 
עובר ליד צמחיה עבותה בעין 

תמרת ולבסוף עובר מחסום בקר 
ירוק מול כביש )6(. כאן שוב נעזוב 

את הסינגל המסודר לטובת סיבוב 
מעניין.

נחצה את הכביש ונפנה שמאלה 
לדרך המטפסת חזרה בכיוון יער 

כפר החורש. מדי פעם נוכל לזהות 
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איך הפכתי למר ל"לחנופיטה"
      נועם תדהר

חווית משתמש we:Travel

נועם תדהר, האיש והמדרפט-אופניים, בקטע 
נוסטלוגי. לחנופיטה?!?!? תקראו...

רעיון לחופשת סמסטר
אתם מכירים את זה שהדוד מאמריקה שגר 

כבר 30 שנה בלוס אנג'לס מגיע לביקור בארץ 
ושואל איפה ניתן לקנות "גזוז" או איפה הסניף 

הקרוב של "קפולסקי"? אז למרות שאני לא 
דוד מאמריקה, זה בדיוק מה שקרה לי לא מזמן 

באתונה.
הסיפור מתחיל עוד ב-1998 כשהייתי לקראת 

סוף לימודי מדעי החיים באונברטיסת בן גוריון. 
את אופני ההרים גיליתי 3 שנים קודם לכן ומשום 
מה נכנס בי הדיבוק של מסע אופניים בצפון יוון 

בחופשת הסמסטרים
.

  

נעם תדהר בן 42 עוסק בספורט אתגרי משנות השמונים. מדווש על אופני הרים מאמצע שנות ה-90, רכב ביותר 
משלושים מדינות עם מטיילים ובלעדיהם. מדריך טיולים בארץ ובעולם, הקים את Medraft Biking בשנת 2002 
ומנהל את פעילותה מאז ועד היום. פתח מסלולי רכיבה רבים ומגוונים לקהל הישראלי בקפדוקיה, בסלובניה, 
בקצ'קר, בקווקז, בקפרטים ביוון ועוד. כשהוא לא בחו"ל גר בגליל עם משפחתו, אוהב לאכול חומוס, קיש כרישה 

medraftbiking.co.il .ולחנופיטה

http://bit.ly/1m3dS8f
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מסע בצפון יוון 
אחרי הכנות בארץ, הכנת מסלולים 
וזיווד האופניים בשקיים תיק כידון 

וחלפים, יצאתי למסע של חודש 
ברכס הפינדוס שבצפון יוון. בטיסת 
הפנים בין אתונה לעיר יואנינה ישב 

על ידי במטוס המקפץ יווני חביב 
שהתרשם מהתוכנית השאפתנית 
שלי והמליץ לי בכל כפר לשתות 

יין אדום מקומי ולאכול סלט יווני 
עם פשטידת ירק מקומית שנקראית 

לחנופיטה, למה? כי זה בערך מה 
שבזמנו היה ניתן להשיג בכפרים 

של צפון יוון. אז כך היה, רכבתי 
סולו במסלולים של כביש ושטח 

בין כפרי זגוריה, נהר האאוס ועד 
למנזרים התלויים של מטאורה. 

חציתי רכסים, את קניון הויקוס, 
פגשתי רועים אלבנים, וברחתי 

מהכלבים שלהם, התחבאתי מאחורי 
סלעים כשציידים מקומים חיפשו 

טרף, ובבקרים הייתי מוצא עקבות 
של דובים חומים על יד האוהל שלי. 

סה"כ רכבתי כל יום 50-80 ק"מ 
ליום עם עליות אינסופיות וציוד על 

האופניים. אך מה כל ערב כשהקמתי 

את האוהל שלי בכפר, הגיע 
החלק החשוב של היום שהציעו 

לי המקומיים יין אדום מקומי עם 
לחנופיטה. 

מסעות בעולם ופינה חמה בלב 
הייתי מדריך טיולים עצמאי באותה 

תקופה, וכשחזרתי הבנתי שאני 
רוצה לשלב בין הדרכת טיולים 
לאופניים. מאז עברו 16 שנים 

בהן הובלתי מסעות אופנים רבים 
בעולם ביעדים מרהיבים ומרתקים, 

תמיד נשארה לי פינה חמה בלב 

להרים של צפון יוון ולפשטידת 
הלחנופיטה. היה לי ברור שבמוקדם 

או מאוחר נפתח ציר רכיבה גם 
ברכס הפינדוס ביוון. ההחלטה 

נפלה בקיץ 2012, נוצרה הזדמנות 
של קבוצה שרצתה, זמן פנוי לצורך 

ההכנה, ומדריך מקומי שהכיר 
את השטח. 

כמו לפני כל פתיחת ציר יצאתי 
כחודשיים לפני הטיול להכנה עם 
הירקליס האיש שלנו ביוון, אליו 

הצטרף תומאס שינהג לנו את הג'יפ. 
פגשתי אותם בשדה התעופה של 

אתונה ויצאנו לדרך, אחרי כחצי 
שעה עצרנו לארוחת בוקר וכמובן 

שהמאכל הראשון ששאלתי אם ניתן 
להזמין ההיה לחנופטינה, לתגובה 
כזו של תדהמה וצחוק מתגלגל לא 

ציפיתי, מה כבר ביקשתי?!? 
הירקליס הסביר לי שאולי סבתא 

שלו בהרים יודעת איך להכין 
לחנופיטיה, ושבכלל הפשטידה 
הזו היא כל כך ניינטי'ז שכדאי 

שאתקדם איזה שנה שנתיים 
בהיסטוריה האנושית. אבל תוך כדי 
צחוק מתגלגל הוא הבטיח לי שהוא 

יחפש לי לחנופיטה בהרים. המשכנו 
בהכנת המסלול, חפשנו לחנופיטה 

אצל המקומיים, ומאז ועד היום 
כשהריקליס מתקשר הוא שואל מה 

נשמע מר לחנופיטה. 
את המסלול בצפון יוון פתחנו, והרי 
הוא לפניכם, מתובל בהרבה נופים, 

כפרים ציוריים והכי חשוב אוכל 
יווני משובח אך ללא לחנופיטה 

שכנראה שחלפה מהעולם. 
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צפון יוון נכון להיום 
המסע הראשוני היה הרפתקני 

משהו, אך מסלול מסודר דורש 
התייחסות אחרת, התשתית ביוון 
ההררית השתפרה פלאים וכיום 
ניתן לדווש במסלולים לעומק 

השטח ובסופו של כל יום להגיע 
לכפר מנומנם בו טברנה עם אוכל 

משובח ופנסיון מכניס אורחים.
את המסלול אנחנו מתחילים 
בעיירה קרפניסי שהיא בירת 

מחוז בריטניה, למעשה מדובר 
בעמק הררי מוקף פסגות ומחורץ 
בקניונים. אנחנו מדוושים לאורך 

נהר הקרפנסיוטוס, דרך הכפר 
מאגלו חוריו ומשם עד למנזר 

פרוסוס שהוא השלישי בחשיבותו 
ביוון לכנסייה האורדודוכסית. 

בימים הבאים אנחנו נכנסים 
לעומק השטח לאורך נהר 

האגפסיוטוס ומגיעים לכפר שהיה 
כל כך נידח שבמפות העות'מניות 

היה מסומן ככתם לבן וממנו 
העות'מנים לא גבו מיסים לאורך 

מאות שנים, ללא ספק מדובר 
בסידור נוח. 

המסלול לוקח אותנו לאגם 
פלסטירה לרכס הפינדוס ומשם 
אנחנו מסיימים בכפר קסטרקי 

בלב ליבם של המנזרים התלויים 
של מטאורה, עם חגיגה יוונית 

של ממש 
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אי שם באירופה בחדר ישיבות מפואר במשרדי 
Minestone הוקרנה התוכנית על הקיר. גרפים 

יורדים באדום של נתוני מכירות מאכזבים של הכוכב 
הקליפורני משנות ה-90, תוצאה של טכנולוגיה 
לא מעודכנת שאפשרה לשחקנים מקומיים בצד 

מותגים גרמניים עולים לנגוס בתאווה מנתח השוק 
של המועמדת לרכישה. "יש פה הזדמנות מצוינת 
להשקעה" אמר האיש לדירקטוריון "נקנה אותם 

 FSA-מ Matt VanEnkevort בזול, נביא את
שינהל את העסק, נשאיר את המטה והפיתוח 

בקליפורניה, ככה קרוב לשבילים ונשפוך על החברה 
ערמות של כסף". המקרן פולט את התחזית ל-2014, 

גרפים נוסקים חדות בירוק אופטימי. "נציף את 
השוק באופני קרבון מצוינים במחיר נגיש ונראה 

לשימאנו מאיפה משתין הקאשימה"
פחות משנתיים אחרי רכישתה של Marin בידי 
חברת ההשקעות האירופאית הושק קו מוצרים 

חדש רענן ומסקרן ביותר, תוצר של השקעה ניכרת 
הפיתוח המוצר וניעור יסודי של שרשרת האספקה. 

 Mount-על שולחן המערכת נחתו בתחילת האביב ה
Vision Carbon XM8, האחות הצעירה והסקסית 

 XM8-השרירית. ה Attack Trail-של סדרת ה
מוגדרים כאופני שבילים בעלי קוטר גלגל 27.5 

ומהלך מיתלים בן 140 מילימטרים

   אסף פישר      ראובן שאול   z   ספי פישלר 

Mount Vision Carbon XM8

 we:TestMount Vision Carbon XM8
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Highlights

שלדת קרבון מלאה )למעט רוקר אלומיניום(, 140ממ מהלך	 
מתלה IsoTrac חדשני המנצל את האלסטיות של סיבי הפחם	 
זוית ראש 67.5	 
זוית מוט כיסא 74	 
תומכות שרשרת קצרות וציר מרכזי נמוך	 
משקל רטוב 13,400 ק"ג	 

 we:TestMount Vision Carbon XM8
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שלדת ה-XM8 מראה ל
וגימור לא שיגרתיים. גוש 

כהה של עבודת קרבון 
גולמית לכאורה, ללא 

שכבת צבע המסתירה את מלאכת 
המחשבת של הדבקת רצועות 

הקרבון, מוט הכיסא משוך אחור 
בחדות עם משולש חיזוק בריא 

בבסיסו, סדרת נחיריים בחרטום 
לקליטת החיווט הפנימי ושלל 

פרופילים מעוצבים לעילא. את 
השאסי סוגר מיגון גחון משכנע 

ומעטרות מדבקות מאופקות וזולות 
למראה ללא ציפוי לקה.

המתלה האחורי בעל השם המסחרי 
 Faux Bar הינו מטיפוס IsoTrac

)כלומר ציר יחיד עם חוליית נדנדה( 
אבל עם טויסט מעניין – המהנדסים 
של מארין החליטו לנצל את תכונות 

הקרבון עד הסוף ואת מקומו של 
הציר המסורתי על תומכות הכיסא 

ממלא אזור גמיש-אנכית המאפשר 
'שפיל' בן שלושת המעלות 

הנדרשות לסנכרן בין התנועה 
הקשתית של תומכות השרשרת 

לתנועתה של חוליית הנדנדה 
המוצקה השולטת על יחס המינוף 

לבולם ה-Fox Float CTD. כל 
שאר צירי המתלה מאכלסים מסבי 

Enduro איכותיים עם אחריות לכל 
החיים. )עוד על ה-IsoTrac כאן 

החל מ 2:10(
גאומטרית ה-XM8 ידידותית למדי 
עם זוית ראש 67.5, זוית מוט כיסא 

אפקטיבית 74, אורכו האפקטיבי 
של הצינור העליון 611 מ"מ, טיפוסי 
למידת ה-L )19"( שנבחנה, תומכות 

שרשרת מהקצרות בקטגורית 
ה-27.5 )435 מ"מ( וציר מרכזי 

נמוך למדי המגרד את ה-330 
מ"מ מלמטה אשר ניתן לקנפג את 

סביבתו לתצורת ISCG-05 או 
למקם 'פלאח' אלומיניום מובנה 

למניעת נפילות שרשרת.

חלקים בולטים
מארין לא חסכו באיבזור השלדה 

החדשה. המפרט המקורי כלל גלגלי
Vise XLT Easton קלים, סקסיים 

וחזקים בתקן UST משודכים 
 Schwalbe Nobby Nic לצמיגי
 Float 32 מנבאי שחורות, מזלג
 Fox של Performance CTD

SLX ומערכת הינע מבוססת קבוצת
 .XT למעט מעביר אחור ברמת
בשנים עברו כוחם העיקרי של 

מעצורי Avid הייתה היכולת להוציא 
לבוחנים את החשק להתייצב לדגל 

 Avid Elixir 7 Trail וניכר שה
מרובעי הפיסטונים אשר הותקנו על 

הכלי עתידים לשנות נטייה זאת. 
אביזרי השליטה פשוטים יחסית 

מתוצרת 'מותג הבית' כללו כידון צר 
)710 מ"מ( ומוט כיסא אוטומטי של 

KS מהדגם האחד-ליפני-אחרון. 

על השביל
מוט הכיסא התלול מפרגן תנוחת 

רכיבה יעילה מעל לדוושות אך 
הצמיגי ה-Schwalbe היו רכים 

ודביקים, בעלי קוביות צד רופסות 
ויצרו התנגדות גלגול משמעותית. 

לאחר החלפת הצמיג האחורי 
ל-Roam XL של Mavic ניתן היה 

להתרשם שהאופניים מאיצים מצוין, 
ולא נרשם כמעט נדנוד בירכתיים 
גם כאשר מנוף ה-CTD מכוון על 

Descend ויכולת הדריסה של גלגלי 
ה-27.5 טובה משמעותית מזו של 
ה-26 ללא פגיעה בתחושת החיות.

אחד המאפיינים הבולטים של 
ה-XM8 הוא הציר המרכזי הנמוך. 

על פי רוב לוקחות שתיים-שלוש 

רכיבות מבחן להתרגל למאפיין זה, 
אולם הפעם המשכנו לחבוט את 

הדוושות בסלעים מזדמנים כמעט 
עד תום תקופת המבחן. נתון זה 
בסינרגיה עם תומכות השרשרת 

הקצרות אמור ליצור חיית סיבובים 
לא קטנה ולשם כך החלפנו גם 

את הצמיג הקדמי ל-Charge של 
Mavic בעל האחיזה האינסופית. 

אכן האופניים מסתובבים כמעט כמו 
ה-26 האהובים שלי, אולם כאשר 

מנמיכים 'עד הסוף' את האוכף הוא 
נע קדימה באופן משמעותי ולא 

אחת חרטומו פגע בפנים הירך בעת 
הטיית האופניים. קצת מציק.

מעצורי ה-Trail החדשים, מרובעי 
הפיסטונים של Avid התגלו 

כממתק אמיתי. תחושתן של הידיות 
המגושמות שונה מהקומפקטיות 

הממכרת של סדרות שימנו החדשות 
אולם כוח העצירה היה בלתי 

נלאה והמודולציה מצויינת. שאפו 
על הבחירה.

העדר הציר המסורתי על תומכות 
הכיסא אמור לחסוך מעט משקל 

ולשפר את הקשיחות הצידית שכן 
המשולש האחורי בנוי מיקשה 

 .12X142 אחת עם ציר אחורי בתקן
הירכתיים אכן שמרו באדיקות 

על כל קו אשר בחרנו עבורן 
ונקודת התורפה עברה אל המזלג 
דק הרגליים אשר לא ישר קו עם 
השלדה המוצקה ונתפס מתעוות 
 Baby Heads-קלות בירידת ה

האכזרית מיער עופר. המתלה אמנם 
פרוגרסיבי אך חסרה לו 'תחושת 

עומק' והוא החל לאבד סבלנות עת 
ניסיתי לרדוף אחרי עדי בלן על גבי 
ה-Bronson מהמבחן השכן בפרסה 

של קנדה. בשאר הרכיבות אשר 
התבצעו במעטפת השימוש הסביר 
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לאופניים הם הרגישו מאד מתאימים למשימה 
של בליעת סינגלים ארוכים וטכניים בעליות 

וירידות כאחד בעיקר בזכות המיתלה היעיל וסט 
הגלגלים הקל.

מבחן הזמן
צמיגי ה-Schwalbe לא הזדקנו בכבוד. הם 

השאירו על השבילים המון בשר )בעיקר במעלה 
זרון( ובתום 4 רכיבות, כנאמר למעלה, הוחלפו 
אחר כבוד בצמד CrossMax מעודכנים מבית 

Mavic. לקראת סוף תקופת המבחן קרס מנגנון 
הפריילוף של Easton במה שנראה כשל נקודתי 

ועבר לטיפול היבואן. לגבי כל היתר, על פניו 
ניראה שיתפקדו היטב לאורך זמן, בעיקר 

בהתחשב במיסוב המתלה וקיט החלקים העמיד.

סיכום
 ה-XM8 הם ללא ספק אחד זוגות 

 המארין הטובים ביותר שהושקו מאז 

ומעולם אולם הרושם הכללי שהם הותירו היה 
די אנמי. ניתן לציין לטובה את פעולת המיתלה, 

המעצורים המעולים והתמורה הטובה למחיר )שכן 
אופני קרבון מלאים עם מוט כיסא מתכוונן במידת 

גלגל זו עולים על פי רוב כמה עשרות אחוזים 
יותר(. ברשימת ה'בלתי-הפיכים' ניתן לציין לרעה 

ציר מרכזי נמוך מידי ומזלג מעט גמיש. היינו 
ממליצים להחליף במעמד הרכישה את הצמיגים 

)למשל ל-Ardent Race של Maxxis( ואת 
 XM8-הכידון לאחד מעט יותר רחב ושטוח. ה

יתאימו לרוכב מנוסה יחסית שרוצה לרכב חזק, 
רחוק ומהר יותר בלי לנדף את תכולת הארנק 
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התחיל את היום בחוף ל
קריית ים ולסיים אותו 

בארוחת צהריים מפנקת על 
שפת הכינרת. אחח, אין על 

החיים האלה.
זה מה שעשו לאחרונה הבנות 

בקבוצת "פלפלים" של המאמן סמי 
זאדה, אשר רכבו במשך לא פחות 
מחמש שעות וסיימו בהצלחה את 

המסלול המאתגר ים אל ים - מסלול 

מהים התיכון אל ים הכינרת. שאפו.
סמי, מדריך אופניים מוסמךשרוכב 

כבר תשע שנים דרך "גרופי", מאמן 
קבוצה הנקראית "פלפלים", של 

מתחילות ומתקדמות, שמונה נשים 
בכל קבוצה. הרוכבות מתאמנות 
אחת לשבוע קרוב לעיר, יוצאות 
לטייל ברחבי הארץ פעם בחודש 

ואחת לכמה חודשים עושות רכיבה 
רצינית כמו זו. ברשימת ההישגים 

שלהן עד כה ניתן למצוא את חוצה 
גולן, מסלול מצאלים דרך שביל 

!You go girl .הבשור ועוד

למה לא יוניסקס?
אז למה בחרת להקים דווקא קבוצת 

בנות ולא קבוצה מעורבת? 
"הבעיה העיקרית עם קבוצה 

מעורבת היא טווח הפערים. לאחר 
מספר אימונים, נוצרים די מהר 

פערים משמעותיים בקבוצה בגלל 
הבדלי כח פיזי בין גברים לנשים. 

באימונים רגילים ניתן לגשר על 
הפער הזה, אולם הבעיה מתחילה 
באימוני שטח- הגברים שועטים 

קדימה כמו חיות והנשים משתרכות 
מאחור" צודק... בהחלט לא כיף.

סמי מנמק את סיבת הפער 
בכךשרוב מהגברים, אוהבים לקפוץ 

ולהשתולל על האופניים, עוד 
לפני שהם מכירים את הטכניקות 
והמיומנויות אותן צריך לרכוש. 

הבנות, לעומתם, יותר מחושבות 
וממוקדות, ובאות כדי ללמוד. גם 

לגברים, כמובן, יש המון מה ללמוד 
- אך לחלקםאין את הסבלנות 

וההבנה שהם צריכים ללמוד. ברור, 
האגו הגברי הטיפוסי בהתגלמותו.

אז בואו נכיר את הרוכבות 
הבנות בפלפלים הגיעו לקבוצה 

מהמון סיבות ,אך לכולן יש אהבה 

אחת משותפת- רכיבת השטח 
ברחבי הארץ. הן הגיעו כדי לטייל, 

לשפר את הכושר ובעיקר כדי 
ללמוד לרכב ברמה גבוהה. )והסיבה 
האמיתית: זה שורף ימבה קלוריות( 
רוב הבנות שמעו על הקבוצה מפה 

לאוזן, או דרך רשתות חברתיות 
כמו הפייס. 

הבנות באות מרקעים מגוונים: 
יש מביניהן עורכות דין, עובדות 

הייטק, עקרות בית, נשואות, 
גרושות ועוד. בבגדי רכיבה, אומר 

סמי, כולן נראות אותו הדבר. 
כמובן שעם הזמן נוצרו קשרים 

חברתיים הדוקים בין הבנות. כיום, 
הן עושות באופן קבוע גם אימונים 

בלי המאמן ונפגשות גם ללא כל 
קשר לרכיבה. הקבוצה ההטרוגנית 

והמיוחדת הזו של נשים רוכבות 
יצרה לעצמה המון כיף והווי, אשר 

הופכים את הבנות להרבה יותר 

מאשר רק חברות לקבוצה. קצת 
בונדינג מעולם לא הזיק לאף אחד.

!Great Success -ים אל ים
הבנות מספרותשהמסע היה 

חוויהמדהימה. מזג האוויר באותו 
היום היה אידאלי, כולן היובטוב 

ובאנרגיות גבוהות והמסע עבר ללא 
כל תקלות. הרכיבה אפילו לא הייתה 

להן קשה )קשה באימונים- קל 
בקרב(. את הרכיבה הארוכה סיימו 

הרוכבות בארוחת צהריים מהנה 
בכינרת, שהייתה סיום נהדר ליום 

החוויתי שעברו.
אנחנו נעקוב אחרי הקבוצה ומצפים 

לראות כמה פלפליות על הפודיום 
z בקרוב 

 לדף הקבוצה

פלפליות

 ???  ???? 

we:Ride clubs
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Continental הוא מותג מהגדולים, הותיקים והנחשבים 
בעולם המייצר צמיגים כבר למעלה מ 100 שנים 

למגוון תעשיות. ליצרן קו ייצור איכותי העושה שימוש 
בטכנולוגיה מתקדמת כך שרמת הציפיות שלנו מצמיגי 

החברה היא גבוהה במיוחד. משפחת ה-X King מיועדת 
לרכיבות XC, שבילים ו- AM והיא כוללת צמיגים 

בכל הקטרים )26, 27.5 ו-29 אינטש(, ברוחבים 2.0, 
2.2 ו-2.4 ובמגוון קונפיגורציות. מהיבואן המקומי, 

DAA קיבלנו את ה-X King 2.2 29 בגרסא הרגילה. 
הצמיג שוקל 700 גר' וכמו כל צמיג בחברה הוא עשוי 

מתרכובת הגומי המפורסמת Black Chilli, תרכובת 
שהוצגה בשנת 2007 המאזנת לטענת החברה, בצורה 

הטובה ביותר בין מהירות גלגול לבין אחיזה.

בשימוש:
את ה-X King הרוכב יכול לבחור להרכיב כצמיג 

אחורי או כקדמי. בגרסתו הרגילה דפנות הצמיג אינן 
עבות דיין ולכן במהלך המבחן הוא הורכב ביחד עם 

פנימית. לרוכבים הרוצים להרכיב צמיג זה ללא פנימית 
אנו ממליצים לרכוש את גרסת ה-UST או גרסת 

ה-ProTection, בעלת הדופן המעובה.
אחיזה רמת האחיזה ב-X King היא לא הנקודה החזקה 

בצמיג. קוביות קטנות ונמוכות יחסית לא מצליחות 
לספק אחיזה מספיק טובה, לפחות לא בדרדרת 

הלבנטינית. בסיבובים חדים המצב אף מחמיר מפאת 
חוסר בקוביות "בשרניות" בצידי הצמיג.

גלגול מבנה הקוביות השטוח מאפשרים לצמיג להתגלגל 
במהירות גבוהה מאוד. בכל סינגל או שביל בו רכבנו, 

הצמיג הפגין ביצועים מרשימים מאוד. ה-X King הוא 
אחד הצמיגים המהירים יותר בקטגוריה זו. 

עמידות למרות שבמהלך המבחן לא נרשמו תקריות 
מיוחדות עם הצמיג, יש לקחת בחשבון, שגרסת צמיג 
זו היא בעלת דפנות דקות יחסית עובדה שיש לקחת 

בחשבון ברכיבה אגרסיבית .
סיכום ה-X-King הוא צמיג טוב עם גלגול מצוין 

ואחיזה סבירה. רוכבי XC יוכלו לעשות שימוש בכל 
גרסא שהיצרן מציע ולהנות מצמיג סופר מהיר )שברוחב 

2.0 לצמיג 29 יכול להגיע גם למשקל קליל של 540 
גר'(, המתאים גם לתחרויות. יחד עם זאת, לרוכבי 

שבילים / AM נמליץ רק על גרסה בעלת דופן עבה יותר 
מהצמיג הנבחן.

יותר מהירות גלגול, משקל
פחות אחיזה, עמידות 

חברת Lazer הבלגית מייצרת קסדות לאופניים 
ולאופנועים כבר למעלה מ 90 שנה והיא הטוענת לכתר 
יצרנית הקסדות הותיקה בעולם. החברה משתפת פעולה 
עם מספר רב של רוכבים מקצועיים ביניהם ניתן למצוא 
את בריאן לופס, 4 פעמים אלוף עולם בפור קרוס ודואל 

סלאלום אשר מוגדר על ידי היצרן כבוחן הראשי של 
מוצריה. מ DAA היבואן המקומי, קיבלנו את קסדת 

ה-Oasiz, אחת משלושת קסדות ה-AM בליין היצרן, 
אשר כוללות תוספת הגנה לאיזור העורף. הקסדה 

מיוצרת מחיבור של 3 חלקים יצוקים והיא בעלת 21 
פתחי אוורור לנידוף יעיל של חום וזיעה ומסופקת עם 

מגן שמש )Visor( מקובע לקסדה ללא יכולת כיוון. 
ב-Oasiz נעשה שימוש בפתרון הידוק וכוונון ייחודי של 
החברה בשם Rollsys. מערכת הרכיסה מורכבת מטבעת 
מרופדת המקיפה את איזור הראש, כאשר בחלק האחורי 

הטבעת מחוברת לרצועות הידוק מפלסטיק שנועדו 
לתמוך בחלק האחורי של הראש. השליטה על מערכת 

ההידוק מתבצע על ידי גלגלת שליטה הממוקמת בחלק 
העליון של הקסדה, מיקום המאפשר שליטה מהירה 
ובטוחה גם בשעת הרכיבה. בנוסף לריפוד בטבעת 

ההידוק, ספוג נוסף מגן על חלקו העליון של הראש וכל 
הספוגים ניתנים לפירוק ושטיפה. מנגנון רכיסת הקסדה 
מגיע גם הוא כפתרון ייחודי של החברה בדמות שימוש 
בסוגרים עם מגנטים אשר נצמדים האחד לשני בפעולה 
פשוטה, נוחה ויעילה. ברוח ימים אלו ה-Oasiz מגיעה 

עם תושבת אינטגראלית למצלמת GOPRO שבנוסף 
לפונקציונאליות הגבוהה שלה בחיבור מהיר ונוח של 
המצלמה, היא מוסיפה לקסדה מראה עוד יותר קרבי .

בשימוש בחירת קסדה לעבדכם הנאמן היא עסק 
לא פשוט כלל מפאת מבנה גולגולת רחב במיוחד. 

לשמחתינו, מידת ה-Mהתאימה לנו והתגלתה כנוחה 
מאוד. למרות שלא יצא לנו "לאתגר" את הקסדה בתנאי 

הלחות האיומים של הקיץ הישראלי, גם בימים החמים 
של חודש אוקטובר מערכת פתחי האוורור של הקסדה 

תפקדו ללא דופי ונידפו את הזיעה היטב. מיקומו 
של מנגנון ההידוק הייחודי בחלק העליון של הקסדה 

מאפשר לרוכב להדק ולשחרר את טבעת הרכיסה 

בקלות ביד אחת, אך מיקומה מאחורי החלק החיצוני 
של הקסדה על מנת לשמור על מראה נקי, מעלה את 

הטבעת גבוה מדי במעלה הראש ופוגע באופן משמעותי 
בתמיכה והאחיזה של הקסדה על הראש, במיוחד לבעלי 

היקף גולגולת גדול. בתנאי שטח משובשים הקסדה 
זזה לעיתים תכופות מדי ונדרשנו למקמה מחדש מידי 

פעם. מנגנון הרכיסה המגנטי של הקסדה אמנם לא 
מאפשר סגירה ביד אחד אבל נותן פתרון אלגנטי ויעיל 

מאוד לסגירת האבזם. מנגנון חיבור המצלמה מאוד 
נוח לשימוש וממקם את המצלמה בזוית נוחה לצילום 

מבלי לפגוע באופן משמעותי במרכז הכובד של הקסדה 
על הראש.

סיכום ה-Oasiz היא קסדת AM המספקת הגנה מצוינת 
 Giro Xar )341 לראש. ביחס למתחרות ישירות כמו

גרם( ו- Fox Flux )330 גרם(, לקסדה משקל קל יחסית 
של 310 גרם. יחד עם זאת, למרות שהשליטה במערכת 

ההידוק היא נוחה למדי, התמיכה שלה לא מספיק טובה 
במיוחד בתאי שטח אגרסיביים והיינו מעדיפים להתפשר 
על המראה של החלק האחורי של הקסדה לטובת מנגנון 

יעיל יותר. 
יותר משקל, מערכת רכיסה נוחה, שליטה במערכת 

ההידוק והכיוון 
 פחות תזוזה של הקסדה 

תוך כדי רכיבה 
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  אדי נודל

 Continental X-King 29
יבואן: ד. א. א שיווק ספורט www.daa.co.il | מחיר: 199 ₪ | משקל: 700 גרם

 עדי בלן

Lazer Oasiz
יבואן: ד. א. א שיווק ספורט www.daa.co.il | מחיר: 799 ₪ | מידות: XXS-M / L-XL | משקל: 310 גרם 

http://bit.ly/1o4XKS4
http://bit.ly/1o4XKS4
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מעבר לאופני אול מאונטיין 
)אנדורו?!( בקוטר גלגל של 

27.5 בקיץ שעבר העמיד אותנו 
בפני משבר צמיגים קל, לעומת 

המבחר המצוין של צמיגים שקיים 
בגרסאות tubeless ready בגלגלי 

26, נדמה היה שהיצרניות עדיין 
לא הספיקו להגיב לקוטר החדש 

ונשארנו עם 2 או 3 אופציות 
מכל יצרן )במקרה הטוב(, ואלו 

לאו דווקא אופטימאליות לתוואי 
השטח המקומי. בימים אלו המצב 

במגמת השתפרות, אך עדיין כל 
תוספת למבחר האופציות שלנו 
היא מבורכת ובוודאי כשמדובר 

ב-Onza Ibex עמו יש לנו ניסיון 
מצוין בגרסת ה26 שלו.

מהיבואן המקומי בייקדיל, קיבלנו 
את ה-Ibex 27.5, ברוחב 2.4 

אגרסיבי למדי )כעת אונזה השיקו 
אותו גם ברוחב 2.25 שפוי יותר( 

.הצמיג מאופיין בנפח גדול במבנה 
ריבועי, הרוחב המוצהר הוא 2.4 

אינץ', אך זהו 2.4 “בינוני” ראינו 
רחבים הרבה יותר, הגוף בעל120 
TPI, דרומטר הגומי משתנה בין 
55A ל-65A ומשקל העומד על 

840 גרם. מתווה הסוליה של הצמיג 
מאופיין בקוביות גדולות ומרווחות 

היטב ובמיוחד ראויות לציון 
השיניים האגרסיביות בצידי הצמיג 

שהוכיחו עצמן שימושיות מאוד 
בתנאי קיץ ישראליים.

בשימוש לאור רוחב וגודל הקוביות 
המפלצתיות כמעט של האייבקס, 

הרכבנו אותנו כצמיג קדמי על 
אופני 150 מ"מ וגם זה אחרי לבטים 

לאור התנגדות הגלגול שצפינו 
שתהיה לצמיג בגודל כזה. הצמיג 

מוגדר כ-TLR כלומר מוכן לטיובלס 

אך אינו בתקן UST מאושר של 
מאביק. לא נתקלנו בבעיות 

מיוחדות להעלות אותו על חישוק 
.WTB של

אחיזה בגזרת האחיזה היו לנו 
ציפיות מאוד גבוהות מהאונזה, 

הוא החליף צמיג מעולה של חברה 
אחרת ברוחב צר יותר )אך במשקל 

זהה(, ורצינו לקבל לפחות את אותם 
ביצועים, לא התאכזבנו.האחיזה 
שהאייבקס מייצר היא לא פחות 

ממעולה, ועיקר הצטיינותו בתנאי 
הקיץ שלנו עם אדמה משוחררת 

מעל בסיס קשה יחסית. הקוביות 
הצידיות נתנו לנו בטחון בסיבובים 

"משוחררים" כפי שמעט צמיגים 
יכולים, ואלו המרכזיות סיפקו 

סוליה יציבה מאוד תחת בלימה. 
גלגול מבחינת גלגול הציפיות שלנו 

היו הרבה יותר נמוכות, זה צמיג 
שמוגדר צמיג פרירייד ע"י אונזה 

ומבט על גודל הקוביות מבהיר 
שככל הנראה, מהירות גלגול לא 

הייתה בראש סדר העדיפויות של 
היצרן, עם זאת, ובהתחשב ברוחב 

הצמיג ומשקלו )הסביר מאוד 
לייעוד(, מהירות הגלגול הייתה לא 
רעה כלל, ולא פחות טובה מצמיגים 

אחרים בקטגוריה. עדיין לא היינו 
בוחרים בצמיג זה כקדמי בחורף 

שלנו, באותה נשימה אפשר לומר 
שלא היינו בוחרים אותו כצמיג 

אחורי כלל.
עמידות במהלך המבחן, ניסינו 

כמיטב יכולתנו ל"הכאיב" לאונזה, 
רכבנו איתנו בלחץ יחסית נמוך )24 

psi( בכל תנאי השטח האפשריים 
בארץ, ולא יכולנו לו, מעבר 

לשחיקה לא גבוהה של הקוביות 
עצמן, הצמיג נראה חדש, לא 

נתקלנו בנזילת אוויר מכל סוג 
)כולל פנצ'רים ושאר מרעין בישין(

סיכום האייבקס הוא צמיג קדמי 
אגרסיבי ומעולה לרוב ימות השנה 
בשבילי הארץ, הוא מספק אחיזה 
פנומנאלית בתנאי קיץ במחיר של 
מהירות גלגול בינונית, מבחינתנו, 
ולסגנון הרכיבה שלנו, זהו טרייד-
אופ שאנחנו חיים איתנו בשמחה 

כמעט כל ימות השנה.
יותר אחיזה מעולה לתנאי קיץ, 

עמידות, משקל סביר
פחות מהירות גלגול בינונית 

 מאז שהעבירה לידה חברת 
Mavic את הזיכיון ליצור בגדים 

ונעלים תחת המותג העצמאי 
שלה, משחררת החברה הצרפתית 
מדי שנה עדכונים מרעננים לליין 

המוצרים ההולך וגדל שלה בתחום 
הלבוש וההנעלה לתחום רכיבת 
השטח. מסער היבואן המקומי 

קיבלנו את ה-Pulse דגם הכניסה 
של היצרן לרכיבת XC תחרותית. 
הנעל מאופיינת במבנה צר יחסית 

עם בסיס סוליה עשוי פלסטיק 
קשיח מחוזק בסיבי פיברגלס עם 

משטחי דריכה עשויים גומי באזור 
העקב וכרית כף הרגל.גפת הנעל 

עשויה עור סינטטי בשילוב של בד 
רשת מאוורר. ה-Pulse זוכה למגוון 

חיזוקים במפגשים הקריטיים בין 
הסוליה לגפת הנעל, לאוורור מוגבר 

ולעיצוב עדכני בעיקר בצבעים.
 XC התאמת הנעל לרגל נעלי

תחרותיות מאופיינות בד"כ במבנה 
צר והדוק ע"מ להעביר את מירב 

האנרגיה לדוושות. למרות המבנה 
הצר המחייב, ה-Pulse מתאימה 

לא רע לכפות הרגלים הרחבות 
של הבוחן. לא הורגש כל לחץ 

על הבהונות והעקב למרות מבנה 
ה"שפיץ" הצר וההדוק של הנעל.

רכיסה כמיטב הנעלים התחרותיות 
גם ה-Pulse נרכסות בשלושה 
מקומות. כנראה מפעת תמחור 

את ה-Pulseמאביק בחרו לאבזר 
בשלוש רצועות וולקרו ללא מנגנון 
ראצ'ט כמו בדגמים היקרים יותר. 

הרכיסה באמצעות שלוש הרצועות 
יעילה מאד ומהדקת את הנעל היטב 

על הרגל, למרות הרכיסה ההדוקה 
לא חשנו "חנק" של הרגל. 

קליטים ה-Pulse הן כאמור נעליים 
תחרותיות וככאלה, קליטים הם 

מהותם העיקרית. התקנת הקליטים 
פשוטה מאד ולא מחייבת פירוקים 

או התאמות מיוחדות. מבנה הסוליה 
מאפשר חיבור אינטואיטיבי מאוד 

לפדלים גם לאלו עם כלוב רחב.
בשימוש בסיס הסוליה של 

ה-Pulse עשוי כאמור פלסטיק 
קשיח ומחוזק. העברת הכוח 

לפדלים היא אבסולוטית לפחות 

בעיננו כרוכבים בלתי תחרותיים, 
לפחות בהגדרה.... יתכן כי רייסרים 

מקצוענים עשויים לערער על 
קביעה זאת ולדקדק בצפיפות 

בסיס הסוליה. ככלל אנו משתדלים 
לא לאתגר את הנעליים בהליכות 

ממושכות וטיפוסי קירות, אך כאשר 
אלה נדרשו בכל זאת, סוליית 

ה-Contagrip הרכה והמחורצת 
הצליחה ליצור אחיזה סבירה. גפת 

ה-Pulse עשויה רובה עור מלאכותי 
עמיד אשר והרגישה בד"כ מאווררת 

ללא תחושת רטיבות גם בימים 
חמים במיוחד.

עמידות לאחר שימוש אינטנסיבי 
ממושך לא נראו כל סימנים של 

שחיקה ובלאי, הן על הגפה והן על 
הסוליה.

יותר נוחות, מראה, העברת כוח, 
אוורור.

פחות מצטערים לא מצאנו כלום 
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ONZA Ibex 27.5 2.4
 www.bikedeal.co.il יבואן: בייקדיל

מחיר: 237 ₪ | משקל: 840 גרם

 אריק פלדמן

 Mavic Pulse
 www.saar.com :יבואן: סער

 מחיר: 649 ₪ | משקל: 340 גר 

 עדי בלן

http://bit.ly/1iTt5K9
http://bit.ly/1m6Cxst
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לאלה מביננו אשר בקיעים בסצנת 
האקסטרים העולמית שילוש 

האותיות IXS הוא הרבה מעבר 
למותג ציוד והלבשה. IXS לאותם 

אוהדים מייצג את סבב תחרויות 
האקסטרים האירופאיות בכלל זאת 
סבב ה-DH והפור-קרוס האירופי 

המעולה, אשר מצמיח מידי שנה 
את הדמויות המובילות בסצנה 

העולמית. ליין המוצרים העצום 
של החברה כולל מוצרי מיגון 

והלבשה ומאופיין בארגונומיה 
גבוהה במיוחד, בשימוש בחומרים 
מתקדמים חלקם פרי פיתוח עצמאי 
ובעיצוב ייחודי מאוד. לאחרונה הם 
/AM-יצרו באזז לא קטן בביצת ה

 TRAIL-אנדורו, כאשר השיקו את ה
RS קסדת אנדורו חדשה בהשראת 
ריצי שלייר, אייקון רכיבת אנדורו 
קנדי ורוכב הבית של המותג. לפי 

כללי הבסיס של הז'אנר גם הקסדה 
החדשה של IXS עומדת בשני 
הקריטריונים החשובים ביותר 

לרוכב האנדורו המודרני. הראשון 
לספק הגנה נרחבת וטובה יותר 

מקסדות XC מבלי לשלם בתוספת 
משקל משמעותית והקריטריון 

השני והחשוב באמת הוא מראה 
עתיר סטייל שיתאם את האופנה 

ה-AM"סקסואלית" העדכנית של 
רוכב כל ההר. לקסדה 22 פתחי 

אוורור נרחבים היא מכסה חלקים 
נרחבים של הראש וגולשת בהגנה 
גם אל איזור עורף. רכיסת הקסדה 
 Ergo-Fit-מבוססת על מערכת ה

Ultraשל היצרן אשר מהדקת טבעת 
מלאה סביב היקף הראש ע"י חוגת 
ראצ'ט בחלקה האחורי ומאפשרת 

תנועה אופקית של כל מערכת 
הראש ביחס לקסדה ולפדחת. 

הקסדה מצוידת בוויזור מתכוונן 
עם בורג הידוק שמחזיק את הוויזור 

במקומו גם בתנאים מטלטלים. 
הקסדה מצוידת במערכת ספוגים 
איכותיים מאוד, עשויים בד קול-
מקס מנדף וניתנים לפרוק רחיצה 

והחלפה.
בשימוש התאמת קסדה לראש היא 

עניין מאד אישי ומצריך מדידה 
לפני רכישה. למרות רק שתי מידות 

ה-TRAIL RS התאימה באופן 
מושלם לכל מי שניסה אותה, כנראה 

בזכות רוחבה הגדול יחסית של 
ה"קליפה" ומנגנון הרכיסה ההיקפי 

המאפשר התאמה מלאה למבנה 
הגולגולת. מערכת הרכיסה ההיקפית 

והאופקית ממקמת את הקסדה 
ביציבות על הראש ללא היווצרות 
של לחצים בצידי הראש וללא כל 
תזוזה גם בתאי שטח מטלטלים 
במיוחד. למרות שמספר פתחי 

האוורור הוא לא מהגבוהים בהם 
נתקלנורוב הזמן הקסדה הרגישה 
מאווררת מאודנראה שבמקרה זה 
לגודלם של החורים יש משמעות 

רבה יותר מאשר למספרם. לקסדה 
וויזור מתכוונן כאמור, לטעמנו 

היכולת לשנות את זווית הוויזור 
היא הכרח בקסדות אנדורו. במקרה 

של ה-TRAIL RS הוויזור נמצא 
גבוהה יותר מהחלק הקדמי של 
הקסדה לכן במצבים מסוימים 

בירידות תלולות נתקלנו בהפרעה 
לשדה הראייה דווקא מהקסדה 

עצמה ולא מהוויזור, עדיין מדובר 
על הפרעה קלה בלבד ולא חסימה 

של שדה הראיה. 
סיכום ה-TRAIL RS היא פתרון 

הולם לכל רוכב אשר מחפש 
להגדיל את מעטפת ההגנה על 

ראשו ולהישאר מעודכן ומאוורר 
יחסית. מעבר לכל עניין טכני של 
התאמה כזאת או אחרת, לקסדה 

החדשה של IXS יש נוכחות בלתי 
ניתנת להתעלמות. הצורה,הצבעים 

והפאסון שהיא מייצרת שווים 
יותר מכל ווייזר מתכוונן או קונס 

אויר נוסף.
יותר מראה, מערכת רכיסה, 

אוורור מצוין
פחות הפרעה מסוימת לשדה 

הראייה בירידות תלולות 

 אריק פלדמן

IXS Trail-RS
יבואן: www.funride.co.il | משקל: 330 גר | מידות: SM-ML | מחיר: 595 ₪

מבחני ציוד we:Test

רוכבים בשטח? 
יש לנו את החופשה המושלמת עבורכם 

 bike@medraft.co.il :טלפון: 03-5780555 | מייל

חברת טיולי האופניים הגדולה והותיקה בישראל חוגגת 10 שנות פעילות חובקות עולם

צילום ממסע אופניים בצפון יוון אוקטובר 2012

www.medraftbiking.co.il חפשו אותנו בפייסבוק
 facebook.com/MedraftBiking
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רוכבים עם חברים? בקבוצה? רוצים לפגוש אנשים חדשים? 
אצלנו תמצאו את הקבוצה 
שמתאימה לכם

 ההרשמה 
לטיולי הקיץ 

בעיצומה 

גיאורגיה

סלובניה

בולגריה

 הקרפטים 
הרומנים

יוון

מונטנגרו

 הפירנאים 
הספרדים

אוסטריה


לאתר החנות

http://bit.ly/VDltBa
http://bit.ly/TJZIhM
http://bit.ly/1irwnnI
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פני מספר ימי-עסקים נשאלתי ל
את השאלה בכותרת, על ידי 

יבואן העוסק בתחום הגלגלים 
אשר ניסה לתקשר עם הלקוחות שלו 

בעברית צחה. התשובה העצובה 
היא, שאין בעברית מונח מקצועי 
מוסכם למנגנון הפריילוף בגלגל 
האופנים. בכך המנגנון הקטן אך 

החשוב הזה מצטרף למונחים 
רבים אחרים בעולם האופנים, 

וכמו במחלות רבות אחרות, הגורם 
והתסמינים חגים יחדיו במעגל 

מרושע. אבל אולי כדאי להתחיל 
מההתחלה.

יחד עם הנאבות והשפיצים, הביאו 
היקים מגרמניה את הפריילוף לשפה 

העברית. המשמעות המילולית של 
שם העצם Freilaufבגרמנית היא רץ 
או הולך חופשי )Laufen בגרמנית, 

תואר הפועל "לרוץ", "ללכת"(, 
כאשר משמעותו הסמנטית זהה 

לשם העצם Freewheel באנגלית. 
בעברית צחה נקרא הפריילוף "מצבט 

חופשי"; מנגנון המצוי במערכות 
הינע רבות, כולל זו של הרכב הפרטי 
שלכם למרבה ההפתעה. אבל המצבט 

החופשי סובל מאותה תסמונת 
 )Bushing( ממנה סובלות הקסווה
 )Link( החוליה )Crank( הארכובה

ורבים אחרים – הם לא סקסיים 
על רצפת המכירות. כאשר המוכר 
מנסה לשכנע את הקונה לשלשל 

לידיו ערימת מרשרשין נכבדה עבור 
אופנים, הוא יכול לתאר אותן בשתי 

דרכים עיקריות. 

בראשונה, יש לנו מסגרת של סיבי 
פחמן, אשר מוטבעות בה צינורות 

אלומיניום בהן לחוצים מיסבים 
כדוריים, דרכם עוברים צירים 

היוצרים ביחד מתלה, וכן מיסבי 
מיכלל-הראש והארכובה. אל חוליית 

הנדנדה מחובר בולם זעזועים, 
בו קפיץ אויר מתנגד לזעזועים 

המתקבלים מהמהמורות שהמתלה 
סופג, וכיוונון חיצוני מאפשר לווסת 

את מהירות מעבר השמן במעגלי 
הדחיסה והחזרה כדי לשלוט בתגובת 

הקפיץ בהתאם למשקל וצרכי 
הרוכב. סט גלגלים עם מצבט חופשי 
בעל ארבעים נקודות ממשק. ידיות 

פיקוד מכניות והידראוליות מעבירות 
פקודות באמצעות מערכת של כבלי 
פלדה וצינורות לחץ שמן, למקבלי 

פקודה בדמות מנופים ואוכפים 
האחראים על העברת השרשרת בין 

גלגלי השיניים ולחיצת הרפידות אל 
דיסקת הבלימה. אהה???

מנגד יש לנו פה שלדת קרבון 
בטכנולוגיה חדשנית, עם 

 ,Pressfit ציר מרכזי ,DW מתלה
והד סט אינטגרלי לקשיחות מירבית. 

בולמי שמן-אויר עם ציפוי חדשני 
לצינורות, פלטפורמה יציבה, כיוון 

 low-ו high ריבאונד, קומפרשן
speed, עם אחריות כוללת לשנה 

מטעם היבואן. Wheelset קצה 
עם engagements 40 בפריילוף, 

ברקסים הידראוליים מעולים, 
מערכת הילוכים שהיא הצעקה 
האחרונה, ואת שמות היצרנים 

החביבים עליכם ניתן לשבץ באופן 
בחופשי בין שמות העצם והפעלים. 
ישנם הרבה מונחים יפים בעברית 

למכלולים מכניים, הם פשוט 
לא משרתים את האינטרסים של 

אף אחד. 
שיווק הוא לא חטא, והשפה היא כלי 
לכל דבר. לכל ענף יש את המונחים 

המיוחדים שלו, ובתחומים רבים 
רובם שאולים משפות זרות. הבעיה 

מתחילה כשהשפה מהווה מחסום, 
או הופכת לאמצעי הונאה. כאשר 
האופנים הופכים לתחביב עיקרי 

או לדרך חיים, חל תהליך הדרגתי 
של "רכישת שפה", אבל אני מהמר 

שבהרבה מקרים דווקא השפה 
הופכת למחסום בפני החיבור לתחום 

האופנים, או ערפל מתוק המרעיל 
את תהליך המכירה. הבדלנות 
וההתנשאות ששימוש בשפה 

"מקצועית" מיצר לא מתחברת לי 
באופן אישי לתחום שמהותו עשיה, 
לאו דווקא דיבור. ביננו, לא ממש 
צריך לדעת איך עובד פריילוף כדי 

לדווש, וכמו בהרבה תחומים ה"שפה 
המקצועית" היא בסך הכל אינגלוז 

לא ממש מתוחכם. 
כמו בכל כלי אחר, ניתן להשתמש 

בשפה באופנים שונים. אפשר 
להשתמש בה כדי ליצור מורכבות 

כוזבת, לשכנע באמיתות 
סובייקטיביות, ליצור מגדל 
שן. אפשר גם להשתמש בה 

כאמצעי תאורה, לפרוש עובדות 

אובייקטיביות הנתונות לפרשנות 
אישית, וכאמצעי לתקשורת 

בין אנשים. החיבור שלי לתחום 
האופנים הוא מכיוון המכונאות. 

לפיזיקה אין פסיכולוגיה והחומר 
אדיש לדיבורים; משהו בקשיות 

המתכת, בצריבה של נוזל 
המעצורים, מציב מחסום ברור 

מאוד בין האמת לבולשיט. כאדם 
שהגיע מתחום השפה והכתיבה, 

היה באופנים משהו מזכך ואמיתי 
המעניק שלוה. 

אני רוצה לנצל את ההזדמנות 
שניתנה לי מעל במה זו ליצור גשר 
בין התחומים, להאיר את המקומות 

בהם המכונה הופכת לתרבות. 
לתרבות האופנים הישראלית, 

שהתפתחה באופן מעורר התפעלות 
בעשור האחרון, ישנן השלכות 

מטורפות לא רק על תחום האופנים. 
מנגד, עצם העובדה שנוצרה כאן 

תרבות אופנים מאפשרת לגשת 
לתרבות הישראלית בכלל מזוית 
קצת אחרת, פחות פופוליסטית 

ואידיאליסטית, כי תמיד יש לנו 
המכונה שתצמיד בחזרה לאדמה. 

כמו לפני כל מסע, אין לי מושג 
לאן בדיוק נגיע ובאיזה שבילים 

בדיוק נתגלגל, אבל אני בטוח 
שיהיה מענין 

איך אומרים בעברית 
פריילוף?

      חגי מילוא 

הולך חופשי we:אישי
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ואו נודה על האמת.. אין ב
ליהודים בכלל, כל שכן 

לקהילת הרוכבים באשר 
הם, שמחה גדולה יותר משמחה 

לאיד... אני יודע, אני יודע... אף 
אחד הרי לא יודה בזה בפומבי אבל 
אפילו אם אתם מרכיבים משקפיים 

כהים לא תוכלו להסתיר את העובדה 
שמתחת לעדשות האטומות אתם 

בוכים מאושר כשאתם רואים מישהו 
אחר קורא תיגר על כוח המשיכה 

ומתרסק אל קרקע המציאות... 
הוכחה ניצחת לקביעתי זו תוכלו 
למצוא בתיבת הדוא"ל או בפיד 
של הפייסבוק שלכם ומי שאינו 

פותח בשקיקה את הסרטון שאך זה 
עלה וגועה בצחוק למראה הנעבך 

התורן שפוער עיניו בבעתה, לקראת 
הנחיתה, שיקום...

אבל גם בשמחה לאיד יש מדרוג. 
והאירוע שזוכה לרייטינג הגבוה 
ביותר אינו קשור דווקא לנפילות 

)אחרי הכל, ככל שעמיתך לרכיבה 
יבלו יותר שעות במיון יהיה להם 

פחות זמן לבלות אתך...( אלא 
לתחום האהוב על כולנו: "למי יש 

יותר גדול..."
לא יעזור כלום, כשרוכב מגיע 
לנקודת המפגש הדבר הראשון 

שהוא עושה זה לבחון היטב את 
מרכולתם של חבריו וגם אם כל 
 sports illustrated דוגמניות

יצעדו בסך )רק עם נעלי קליפלס( 
הוא יעדיף לנעוץ עיניים בשלדת 

קרבון אקזוטית דקת גו...
וזאת יש לדעת, רמת הנון שלנטיות 

של מאן דהוא עומדת ביחס ישר 
למחיר האופניים שלו, רוצה לומר, 

מי שרוכב על שלדת בוטיק מצוידת 
בחלקי קצה יתנהל במין נינוחות 
מעצבנת, יתמתח לו בעצלתיים, 
ובניגוד אליך, וכאילו להכעיס, 

יביע התעניינות גם בבדואית שבאה 
למכור בייגלה עם זעתר.

בכל אופן, אחרי שאתה קולט שאתה 
היחיד עם אופניים מיצור סדרתי, 

משקל הנגמ"ש שלך שווה לשלושת 
השלדות של חבריך לרכיבה, שלך 

אין אפילו בורג אחד מקרבון ושסט 
הביגוד שלך נראה כמו משהו משוק 

הכרמל לעומת מתקפת המותגים 
שמסביבך, אתה מתנדב לרכב 

במאסף כי ממש לא בא לך לענות 
כל רגע על שאלות כמו: "תגיד, למה 

 SRAM-אתה לא מחליף קסטה ל
990? השניים שלך שחוקות" )איך 

לעזאזל הוא ראה את זה תוך כדי 
רכיבה..?(, או "איך עוד לא שמת 

XO, אתה יודע איך זה ישנה לך את 
הרכיבה...?".

אבל אז, ממש דקתיים אחרי 
שעזבתם את מגרש החניה פתאום 
מגלה בעל שלדת הקרבון שהבולם 
שלו )שאת מעלותיו התחיל למנות 

כבר לפני מחצית השעה( אפעס, 
שוקע יותר מדי... הוא שולף 

משאבה, מנפח פה, מסובב שם 
ואחרי כמה דקות מודיע חגיגית 

שהבולם נדפק )שוב...?!(. מעתה 
כל כמה קילומטרים הוא עוצר למלא 

אוויר והשמחה רבה.

אחר כך ההוא שכל הדרך קדח לך 
 tubeless-את המוח וסיפר איך ה

שינה לו את החיים ירד איזו מדרגה 
של 38 ס"מ וכל האוויר ברח לו. 

"פשוט החומר עוד לא נתפס 
בדפנות..." הוא מצטדק... "כן, 

בטח!" אתה משיב ויודע, עכשיו 
זוהי שעתך הגדולה! יום נקם ושילם 

הגיע ואתה הולך למצות אותו עד 
תומו, אח.. השמחה לאיד..

מרגע זה אתה משסה במנוולים 
את חרצובות לשונך, לא חוסך 

בהערות סרקסטיות, הקנטות וסתם 
"ירידות" ואם יתמזל מזלך ותסיים 
את המסלול בלי אף תקלה עצמית, 

תוכל אף לחתום את האירוע בשורת 
המחץ: כשאתה ישוב ברכב ומתחיל 
להתגלגל החוצה הקפד לומר: "אה, 

ובפעם הבאה תקדישו איזה שעתיים 
שלוש לסדר את כל התקלות באופני 

העל שלכם לפני שאתם באים.... 
יאללה, ביי" 

 לֵעג לָָרׁש, ֵחֵרף עֵשׂהּו; ָשֵׂמַח לְֵאיד, לא יִנֶָּקה" 
)משלי י"ז פסוק ה(

  אילון שגיא 

אילון שגיא we:Sagi

http://bit.ly/1iTt5K9
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Lappiere היא יצרנית אופניים צרפתית שנוסדה כשנה 
לאחר תום מלחמת העולם השניה. החברה מציעה 

מגוון רחב של אופנים, החל מאופני כביש וכלה באופני 
 AM-שיכוך מלא. אופני הדגל של החברה בקטגוריית ה

הם ה-Zesty אשר נחשבים במשך שנים לסמן הימני 
בתחום וזוכים לקבל ציונים גבוהים במיוחד במבחנים 

שונים. בתחילת שנת 2014, בעקבות מהפכת "הגלגלים 
 ,Zesty-הבינונים" החברה השיקה דגמים חדשים ל
כאשר לראשונה מוצגים רק עם גלגלים בקוטר 27.5 
ו-29 אינטש המוצעים ב-12 רמות אבזור שונות )!(. 

את ההילה סביב ה-Zesty החברה קיבלה לא רק 
בזכות טכנולוגיה מתקדמת וביצועים מרשימים אלא 
 ,Nico Vouilloz )גם בזכות רוכב העל )ונהג הראלי
מחזיק עשרה תארי אלוף עולם ב-DH ,רוכב אנדורו 

מהמובילים בעולם ואחד ממפתחי הדגם מטעם היצרן. 
Lappiere מיובאים לארץ ומיוצגים על ידי "סער" אשר 
מסרו לידינו את הE:I Zesty 727 AM, אופני 27.5 עם 

משולש קדמי מקרבון ומערכת אלקטרונית ייחודית 
  השולטת על פונקציות הבולם האחורי )E:I(

 אדי נודל  ראובן שאול z אדי נודל 

Lappiere 
Zesty 
AM 727

Lappiere Zesty AM 727  we:Test

 www.saar.com  יבואן: סער
E:I מחיר: 31,000 ₪/28,000 ₪ ללא

http://bit.ly/1m6Cxst
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לדת ה-Zesty 727 בנויה ש
כאמור ממשולש קדמי 

עשוי מקרבון וממשולש 
אחורי עשוי סגסוגת אלומיניום 

 Supreme העונה לשם השיווקי
8. הדגם היקר יותר בנוי כולו 
מקרבון ואלו הדגמים הזולים 

יותר עשויים מאלומיניום בלבד. 
השם השיווקי של המתלה של 

Lappiere הוא OST+ אבל בפועל 
מדובר על מתלה FSR או הורסט 

לינק עם כיולים הייחודיים ליצרן. 
לאלו שלא מכירים את המתלה 

 FSR-המפורסם, נזכיר כי מתלה ה
הוא למעשה פיתוח מתקדם יותר 

של מתלה ארבע זרועות עליו הוא 
מבוסס, אשר תכליתו העיקרית 
היא הזזת הציר האחורי במתלה 

מתומכת הכיסא לתומכת השרשרת. 
יתרונותיו העיקריים הם אקטיביות 
כמעט אבסולוטית, עבודת מתלה 
גם תוך בלימה ושמירה על אורך 

שרשרת קבוע. עד לשנה האחרונה 
החזיקה Specialized בקניין 

הרוחני של המתלה, עובדה אשר 
מנעה מ -Lappiere )ומשאר 

היצרנים( להציע את דגמיה בצפון 
אמריקה. כאמור, הפטנט פג 

בשנה שעברה וזה אפשר לחברה 
להציעה לראשונה את אופניה גם 

בארה"ב ובקנדה. ל-Zesty מהלך 
מתלה באורך 150 מ"מ המתאים 

למשימות AM מכל סוג. פיצ'ר נוסף 
המגיע רק במפרטים היקרים של 

הדגם )929 ו-727, הדגם הנבחר( 
 E:I – Electric-הוא מנגנון ה

Intelligence. מדובר על טכנולוגיה 
 Rockshox חדשה שפותחה יחד עם

במשך 5 שנים. טכנולוגיה זו 
משלבת חיישנים הממוקמים 

לאורך האופנים והפעלה חשמלית 
של הבולם לצורך התאמתו בזמן 

אמת לתנאי שטח שונים. המערכת 
מורכבת מבולם אחורי ייחודי 

מסוג Monarch 3 E:I RT, סוללה 
המורכבת על הצינור התחתון, 

צג חיווי אינטגראלי הממוקם על 
גבי הסטם להצגת מצב הבולם 

ונתונים נוספים כדוגמת מהירות 
וקילומטרז' וסט חיישנים בצמוד 
למזלג ולציר התחתון המעבירים 

פידבקים מהשטח ליחידת הניהול 
של המערכת. הרעיון הבסיסי 
מאחורי הבולם המתוחכם הוא 

פשוט: הרוכב יכול לבחור הפעלה 
ידנית )כאשר הפלטפורמה מופעלת 
ישנם 3 מצבים - פתוח, סגור ומצב 

ביניים יחד עם אפשרות לביטול 
הפלטפורמה( בעזרת מתג חשמלי 

הממוקם על הכידון עצמו או במצב 
אוטומטי בו הרוכב נהנה ממערכת 

אוטונומית המתאימה את אופי 
הבולם לתנאי השטח כל 0.1 שניות 

לקבלת חוויה רציפה ככל הניתן. 
 142X12 מאחור ממוקם ציר אחורי

כמתבקש בקטגוריה להגברת 
הקשיחות במשולש האחורי יחד 
עם ציר מרכזי מעובה להגברת 

הקשיחות. השלדה לא רק "אופה" 
אלא גם יפה, קימורים נאים, חיווט 

כבלים פנימי וצביעה איכותית 
משלימים מראה שיסובב הרבה 

מבטים בשבילים. 

חלקים בולטים
Zesty AM מוצעים ב-6 רמות 

אבזור שונות. אנחנו קיבלנו לידינו 
את גרסת ה-727, השנייה בטיבה 

לאחר ה-927. בגזרת השיכוך 
 Fox Float CTD מגיע בולם קדמי
בגרסת Performance בעל 150 
מ"מ מהלך עם רגליים בקוטר 32 
מ"מ. לטעמינו מדובר על בחירה 

שמתבססת בעיקר על שיקולי משקל 
ועלות ולא על שימושיות. באופניים 
בקטגוריה זאת היינו מצפים לבולם 

 Fox 34 ,בעל רגליים עבות יותר
או ה-Pike החדש עם רגלי ה-35 

מ"מ היו מהווים חלופה ראויה יותר. 
 Rockshox מאחור ממוקם בולם

Monarch 3 E:I RT המייצר כאמור 
150 מ"מ מהלך, בולם עם ביצועים 
מהטובים בשוק. שאר אבזור כולל: 
גלגלי Easton Vice XLT עטופים 

 Schawlbe Nobby Nic בצמיגי
קלילים, מערכת ההינע הטובה 
 SRAM XX1 והיקרה( ביותר(

)מערכת הילוכים 1:11( שסיפקה 
העברת הילוכים מדויקת להפליא, 

מעצורים מבית פורמולה, מוט אוכף 
Rockshox Reverb וכאמור מנגון 

E:I חשמלי לשליטה על עבודת 
הבולם האחורי.

על השביל
ה-Zesty הם אופני כל-הר 

קלאסיים אשר מתאימים לרכיבות 
שבילים אגרסיביות ולרכיבות 

אנדורו בהם נדרשת יכולת גבוהה 
בירידות יחד עם יעילות דיווש 

מספיק טובה כדי לבלות יום 
שלם על האוכף. עוד לפני קבלת 
האופנים, רף הציפיות שלנו היה 

גבוה במיוחד מכיוון שמדובר 
על יצרן עתיר מוניטין שיצק את 

הטכנולוגיה העדכנית ביותר לכדי 
אופנים שאמורים להיות האיזון 
הטוב ביותר בין עליות לירידות.
עוד לפני העלייה הראשונה על 

האוכף הגנבנו מבט חטוף על 
הגיאומטריה של האופנים. בנתונים 

היבשים מצאנו אופנים ארוכים, 
מאוד. למידת לארג', צינור עליון 
באורך 625 מ"מ נחשב ארוך לכל 
הדעות לקטגוריה זו, דבר היכול 

להעיד על אופנים מסורבלים 
לתמרון, בעיקר בסיבובים. נתון 

נוסף לא מעודד במיוחד היה בסיס 
הגלגלים העומד על 1171 מ"מ. 

שני סינגלים לאחר מכן, הבנו כי 
ל-Lappiere יש כוונות אחרות 

לגמרי. אמנם קשה מאוד להניף את 

Highlights

)*( הנתונים הם למידת לארג'

Lappiere Zesty AM 727  we:Test

 	+OST מתלה ארבע זרועות
מערכת E:I לשליטה עצמאית 	 

על תפקוד הבולם האחורי
מהלך מתלה אחורי 150 מ"מ	 
מהלך מתלה קדמי 150 מ"מ	 
אורך צינור עליון 625 מ"מ 	 

אורך תומכות שרשרת 	 
435 מ"מ

זווית צינור ראש 67 מעלות	 
זווית צינור כסא 74 מעלות	 
ציר אחורי X 12 142 מ"מ	 
משקל: 12.3 ק"ג ללא פדלים	 
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הגלגל הקדמי )למנואל או לכל דבר 
אחר( אך ה-Zesty רחוקים מלהיות 
מסורבלים, להפך, ברגע שמתרגלים 

לתחושת "הכבדות" מלפנים, 
מתחילים להנות מהגיאומטריה 

הייחודית של האופנים. ראשית, 
הטיפוס נוח וקל יותר,החלק הקדמי 

נדבק לקרקע והאופנים מצליחים 
לטפס היטב הן בעליות ארוכות 

ומייגעות כדוגמת העלייה בכיסלון 
וגם בעליות טכניות כדוגמת העליות 

בסינגלים בכרמי יוסף. 
אך למרות שה Zesty עשו עבודה 
טובה בעליות, בירידות הם התגלו 

כעילוי אמיתי. האופנים מתגאים 
בסימון ה-AM החרוט על שמם 

ועם זווית ראש של 67 מעלות שלא 
 Zesty-מותירה מקום לספקות, ה
נולדו לירידות. החיסרון של אורך 

האופנים הופך ליתרון במרבית 
הסינגלים בישראל שכן היציבות 

שהאופנים מקנים מאפשרים לצבור 
מהירות אדירה גם בתאי שטח 

אגרסיביים. בכל תא שטח בו רכבנו, 
ה-Zesty העניקו תחושת הנאה 

אדירה השמורה לרוב רק לאופניים 
אגרסיביים מאוד.

בסיבובים חדים האופנים לא 
הבריקו במיוחד אבל למעט נקודות 

ציון בודדות בהן יש סוויצבקים 
מסובכים, הרוכב הממוצע 

לא ירגיש את הסנטימטרים 
העודפים באופנים.

 E:I-המתלה האחורי ומנגנון ה
החשמלי סיפקו חוויה חדשה 

ממנה חזרנו ברגשות מעורבים. 
בפעולתו הידנית של המנגנון 

החשמלי, כל מה שנדרש זה שינוי 
במתג הממוקם על הכידון,אמנם 
היתרון טמון בעובדה שאין צורך 
להתאמץ כדי לשנות מצב בבולם 

אך תוספת המחיר לא קטנה ובעיקר 
תוספת משקל של 350 גר' איננה 

מצדיקה לטעמינו את השדרוג. 
לכן, נותר רק לנתח את הפעילות 
האוטומטית של הבולם. לכאורה 

מדובר על בולם אוטונומי בעבודתו 
עם יכולת הסתגלות לשינוי בשטח 
בתדירות של 0.1 שניות, אך קשה 

לומר שזה היה המצב המועדף 
עלינו ברכיבה. למרות חיישנים 

רבים, יכולת ההסתגלות בפועל של 
הבולם לא הייתה טובה מספיק, 

דבר הבא לידי ביטוי בזמני תגובה 
לא מספיק מהירים בשינוי במצבי 
הבולם. בנטרול המנגנון החשמלי, 

ה-Zesty מציעים מתלה מצוין 
המספק יכולת שיכוך מהטובות 

שיש בשוק, לא מעט הודות לבולם 
 ,Rockshox האחורי המעולה של
שעבד מדהים לאורך כל המבחן. 

מבחן הזמן
לנו יש את הפרוולגיה לכן 

"התעללנו" ב-Zesty במגוון תאי 
שטח .האופנים עמדו היטב בכל 
מצב למעט גלגלי ה-Vice, להם 

היסטוריית אמינות לא מהטובות 
בשוק, השלדה וסט החלקים עמיד 

ואיכותי מאוד. 

סיכום
לרוב, לא מורגש הבדל ניכר בין 

אופני 26 ל-27.5 אינטש אבל 
לטעמינו ה-Zesty הצליחו לפצח 
את הנוסחא באיזון בין אופני 29 

לבין אופני 26 אינטש. מחד גיסא 
האופנים מספקים יציבות ומהירות 

כשל אופני 29 ומאידך גיסא, 
יכולות תמרון ו"פאן" שלרוב רק 
אופני 26 אינטש יודעים לספק. 

למרות ש Lappiere יצרו לטעמינו 
אופנים מהשורה הראשונה, בגזרת 

האבזור הם פספסו לטעמינו עם 
המזלג.בולם קדמי משמעותי 

וקשיח יותר,בעל רגלים עבות 
היה מתאים יותר למשימה. למרות 
שחווית המערכת החשמלית היתה 
שנויה במחלוקת, אין לנו ספק שה 
Zesty מספקים הצצה לעתיד בו 

יעשה שימוש במנגנונים חשמלים 
לשיפור וייעול חווית הרכיבה. יחד 

עם זאת, לטעמינו ניתן לחסוך 
במשקל ובמזומנים לטובת דגמים 
ללא E:I תוך השקעת יתרת הכסף 

בשדרוג הגלגלים ובבולם קדמי 
ולקבל אולי את אחד הזוגות הטובים 

ביותר שקטגוריית ה-27.5 אינטש 
יכולה להציע 

Lappiere Zesty AM 727  we:Test
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 Bikepacking אופניי
  +    אילן טבת 

Bikepacking אופני we:HLC

בטח שמעתם בתקופה האחרונה את המונח BikePacking בכל מיני דפים קולים בפייסבוק.
בייקפאגינק זו רכיבה ממושכת כאשר כל הציוד שאתה זקוק לו בא איתך על האופניים. בניגוד לכל 

יללני המשקל שהיו מוכנים לרכוב ערומים, לולא הלוגו על הביגוד היה כל כך חשוב. 
לפני מספר שבועות התקיים אירוע רכיבה לאורכה של המדינה בשם HLC, בו רכבו מרחק של מעל 

ל-800 ק"מ עם כל הציוד על האופניים.
אילן טבת היה אחד מהם ונישאר בחיים כדי לספר לנו על הציוד שלו.

HLC - סיכום ומסקנות
550 ק"מ ו-8500 מטר טיפוס בארבעה ימי רכיבה שכללו הרבה קטעי הליכה וסחיבת אופניים 	 

בשיפועים רציניים, דרדרות וכו'
האופניים שקלו כ-25 ק"ג במעמס מלא )אוכל+מים(. במחשבה שניה, לקחתי איתי יותר מידי ציוד 	 

)ביגוד מיותר במיוחד(
ביומיים הראשונים לחצתי יותר מידי וזה הקשה בהמשך. עדיף לרכב לבד, בקצב שלך ולא לרדוף 	 

אחרי אחרים ולהישרף
יצאתי לרכיבה עם נעליים לא מתאימות ולוחצות מידי. אחרי ארבעה ימים נוצרו בצקות בכפות 	 

הרגליים שאילצו אותי לפרוש

אילן טבת 
בן 45, נשוי לדנה ואב לשלושה בנים, תושב הרצליה	 
מנהל שווק ופיתוח עסקי בחברת הייטק גדולה	 
רוכב שטח מזה כעשר שנים, בעבר אלוף ישראל בחתירה 	 
רוכב 10-12 שעות בשבוע, בשעות הבוקר המוקדמות. שבת מוקדשת למשפחה	 
מראשוני קומונת 4EPIC, בוגר מספר רב של רכיבות שטח הזויות פחות והזויות יותר: צימיצורי, 	 

מבצעי יואב, ה-400, ה-300, דן--2דן, ת"א-י"ם-ת"א, ת"א-ב"ש-ת"א
 	Trek Superfly – רוכב בשנים האחרונות על אופני 29" שיכוך מלא
אוהב את המרחקים, את השקט של המדבר ואת מנגינת החצץ מתחת לצמיגים	 

אז בואו נראה כיצד אילן זיווד את האופניים שלו בצורה כזו שיוכל לרכוב ימים עם הציוד לאורך 
  המדינה ואיזה ציוד לקח כדי לשרוד ולספר לנו על זה



SP PD-8x Dynamo hub גלגל יעודי בנוי 
על בסיס נאבה הכוללת בתוכה דינמו. הדינמו 

מחובר באופן קבוע לפנס, ומפיק עוצמת תאורה 
פרופורציונית למהירות הרכיבה

Revelate Designs Pouch פאוץ קדמי בו 
אביזרים ומכשירים שונים כמו למשל טלפון, פנס 

ראש, מגבונים ביחידות בודדות, סוללות ספייר 
לגי'יפיאס, לדרמן

Revelate Designs Sweet Roll תיק קדמי 
תלוי על הכידון ואטום למים. מכיל בגדים להחלפה 

לרכיבה וללילה, כלי רחצה ועזרה ראשונה
Nuclear Sunrise Titan Tank תיק אוכל, מכיל 

תמרים, חטיפים קטנים וכדורי מלח ומגנזיום

Nuclear Sunrise Custom frame bag תיק 
שלדה יעודי שנבנה והותאם לשלדה שלי. מכיל 
בקבוק עם שני ליטר מים, פנימית ספייר, עזרה 

שניה, פיתות
Revelate Designs Terrapin תיק אטום 

למים ומכיל מערכת שינה. מזרן, שק"ש, ליינר, 
ושמיכת מילוט 

PRO tool box כלי תיקון ותחזוקה וחלקי חילוף

Garmin eTrex20 GPS מכשיר ניווט כולל מפות 
טופוגרפיות חינמיות של ישראל הנטען בסוללות 

אצבע רגילות וזמינות בכל חנות 
USB Charger מטען המתחבר לנאבה דינמו 

במקביל לפנס, ומוציא מתח חמישה וולט מיוצב 
לצורך הטענת מכשירים כמו טלפון וכו'

Selle Anatomica Titanico X אוכף סופר 
ארגונומי שמתאים עצמו למבנה הרוכב

Exposure Revo Dynamo light פנס יעודי 
לנאבת דינמו בעל עוצמת תאורת מתכווננת 
אוטומטית בהתאם למהירות הרכיבה. ברגע 

שעוצרים, עוצמת התאורה יורדת משמעותית ודועכת 
תוך 20-30 דקות 

Cateye Speedometer ספידומטר אלחוטי 
פשוט, כגיבוי למכשיר הניווט

Ergon grips with horns ארגונומיה היא הכל 
במרחקים הגדולים, ואם כבר ארגונומיה, אז רק של 
המומחים. הגריפ משתלב במעבירי ההילוכים וכולל 

קרניים מצופות גומי שמאפשרות רכיבה במספר 
תנוחות שונות

2x10 Gripshift מעבירי גריפ של סראם, קלים 
אמינים, והכי חשוב, נראים טוב

1
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1. מהי ההוצאה האנרגתית 
בשעת רכיבה ממוצעת)"שריפה 

קלורית"(? 
ההוצאה האנרגתית לשעת רכיבה 

משתנה בין אדם לאדם ותלויה 
בפרמטרים שונים: משקל גופו של 

הרוכב, מהירות ומשך רכיבתו, 
תנאי הסביבה בה הוא רוכב, רמת 
הכושר הגופני שלו, ועוד. באופן 

כללי, ניתן לומר כי ההוצאה 
האנרגתית לשעת רכיבה אחת נעה 

בטווח של 350-600 קק"ל לשעה. 
רוב הרוכבים מגיעים לערך קלורי 

ממוצע של 500 קק"ל לשעת 
רכיבה. 500 קק"ל הם לדוגמא: 

כריך לחם מלא+חביתה+גבינה+7 
זיתים = מנת אורז מוקפצת עם 

עוף = סטיק פילה בקר של 200 
גרם+תפו"א גדול וסלט = משולש 

פיצה = פרוסת עוגה.

2. למה חשוב לאכול לפני ואחרי 
רכיבה ממושכת? 

לאכילה מתאימה ונכונה לפני 
ואחרי האימון תפקיד חשוב ומכריע 
בבנית מסת השריר)מסת גוף רזה( 

ובשימוש במאגרי הפחמימות 
ובמסת השומן כמקור מרכזי 

לאנרגיה בזמן הפעילות )מה שעוזר 
לחיטוב הגוף ולירידה במשקל(. 

על מנת שנמנע פירוק של שרירים 

בגופנו בזמן האימון, יש להקפיד על 
אכילה נכונה לפני הפעילות כאשר 

המטרה היא ליצור מאגר גליקוגן 
בשרירים שהוא מחסן האנרגיה 
המרכזי של הגוף בזמן האימון. 

בנוסף, אכילה נכונה לפני האימון, 
תוכל להביא את גופנו לרמת אנרגיה 

מקסימאלית וביצוע השיפורים 
ברכיבה.

3. כמה זמן לפני מומלץ לאכול 
ברכיבה ממושכת? 

כ-3-4 שעות לפני האימון מומלץ 
לאכול ארוחה עיקרית המתבססת 

בעיקר על פחמימות מורכבות )כגון: 
לחם מלא/שיפון, פסטה, אורז, 

קוואקר(, אך בשילוב עם מעט 
חלבון )גבינה/ביצה/דגים(. היחס 

המומלץ הממוצע הוא 1-2 גרם 
פחמימות ו-0.15-0.25 חלבונים 

לכל ק"ג משקל גוף )עפ"י החברה 
הבין לאומית לתזונה וספורט(. 

הארוחה הבאה צריכה להיות כ-15
30 דקות לפני הרכיבה, בה מומלץ 

לצרוך פחמימה פשוטה וזמינה 
כגון פרי)בננה/תמר...(, פרוסה עם 

ריבה/דבש או חטיף אנרגיה. 

4. מה לא מומלץ לאכול לפני 
אימון רכיבה? 

מומלץ להימנע ממזון עשיר בשומן 
או עתיר סיבים בסמוך לרכיבה 
כדי למנוע תחושות של כבדות 
ואי נוחות בבטן בזמן הרכיבה. 

ולכן, ננסה להמעיט באכילת 
ירקות בכמות מוגזמת, שומנים: 

מטוגנים, אבוקדו, טחינה, חמאה, 
שקדים וכו'.

5. כמה זמן לאחר רכיבה עצימה 
וממושכת מומלץ לאכול? 

מחקרים עדכניים מצאו שקיים 
"חלון הזדמנויות" של עד 45 

דקות מסיום האימון בוא מומלץ 
לאכול. אחרי האימון הגוף שלנו 
זקוק לסמן)מזון( שיאותת לגוף 

שסימנו עם תהליכי הפירוק, ואנו 
עוברים למצב של בנית שרירים, 

חידוש מאגרי הגליקוגן)הפחמימות( 
ולהתאוששות מהירה של הגוף. 

ההמלצה היא לאכול חלבון בשילוב 
עם פחמימה.

6. אז מה בדיוק מומלץ לאכול 
לאחר רכיבה? 

לאחר הרכיבה יש חשיבות גדולה 
לארוחה הכוללת פחמימות בשילוב 
עם חלבונים. ארוחה לאחר פעילות 

יכולה להיות מורכבת מ: כריך מלחם 
מלא/שיפון עם גבינה/חביתה 

או טונה, חזה עוף/דג/הודו עם 

אורז/קינואה או פסטה, יוגורט/
קופסת גבינה עם קוואקר ופירות 

ועוד. הכמות המדוייקת המומלצת 
היא 0.2-0.5 גרם חלבון בשילוב 
עם 1-1.5 גרם פחמימה לכל ק"ג 

משקל גוף. היחס חלבון:פחמימה 
שמומלץ שיתקיים הוא יחס של 1: 

3-4, כלומר, על כל גרם חלבון יש 
לספק 3-4 גרם פחמימה. לשומרי 
המשקל והדיאטה, ניתן להשתמש 
בלחם קל)מופחת קלוריות(, אורז 
מלא או קוואקר כמקור לפחמימה. 

מומלץ להשתמש בחלבונים דלי 
שומן וקלוריות כלומר במוצרי חלב 
ובשר מופחתי שומן)עד 5%( כגון: 
גבינה לבנה או קוטג' 5%, חביתות 

חלבונים)החלק הלבן של הביצה 
דל קלוריות(

7. האם גם למי שבתהליך ירידה 
במשקל/דיאטה מומלץ לאכול 

 לפני ואחרי פעילות? 
כמובן! אם לא נקפיד על תזונה 

נכונה לפני ואחרי פעילות, 
הגוף ישתמש במסת הגוף הרזה 
שלנו)השרירים( כמקור אנרגיה, 

משמע יפרק רקמת שריר מה 
שיגרום להאטה במטבוליזם)חילוף 

חומרים( שלנו, ויעכב ירידה 
במשקל. 

8. מה לגבי נוזלים לפני 
ובמהלך הרכיבה? 

כמה מים עלינו לשתות? מומלץ 
לשתות, במהלך השעה שלפני 

הפעילות, 1-2 כוסות מים. במהלך 

האימון, ההמלצה לשתייה של 
נוזלים היא חצי ליטר של מים 

בכל שעת רכיבה, והשתיה צריכה 
להעשות במנות קטנות כל 10 דקות. 

במידה והרכיבה עולה על שעה 
וחצי, מומלץ לשתות מים איזוטונים 

להחזרת המינרלים והמלחים 
האובדים בזיעה ושמירה על מאזן 

נתרן תקין בדם(מים רגילים לא 
יספקו את צרכי הגוף(.

9. מהם מים איזוטונים? 
מים איזוטונים הם מים המכילים 

מינרלים, מלחים, סוכרים ולפעמים 
גם ויטמינים, ומטרתם להחזיר לגוף 

את הנוזלים והמינרלים האובדים 
בזמן הפעילות.

10. האם ניתן להכין מים 
איזוטונים?או עדיף לרכוש? 
אין צורך לרכוש אבקות להכנת 

משקאות אנרגיה או מים איזוטונים. 
ניתן לחסוך הוצאה כספית וקלוריות 
מיותרות באמצעות הכנה של משקה 
איזוטוני ביתי. בספרות המקצועית 
ההמלצה היא על הוספת רבע כפית 

מלח )כ-1 גרם נתרן( לכל ליטר 
של מים. מתכון להכנת משקה 

איזוטוני ביתי: 1 ליטר מים,לימון 
סחוט+ממתיק או 2 כפיות סוכר + 

רבע כפית מלח )ניתן להכין את 
המשקה על בסיס 7 כוסות מים + 

חצי כוס מיץ תפוזים סחוט( 

עשר שאלות נפוצות לגבי 
תזונה, דיאטה ורכיבה:

 לירון פז 

 Diet מנהלת ,)B.Sc( לירון פז דיאטנית קלינית
Angel להרזיה ואורח חיים בריא.

 בקרו באתרים:
www.dietangel.co.il 
www.lirondiet.com

עשר שאלות we:Nutrition

B.Sc
http://bit.ly/T4Hwz1
http://bit.ly/1lycFkF
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רכיבה בבית הערבה 
ומעבר גבול ירדן 

we:Explore

  

 +   איתן הדרי 

זה למעלה מחמש שנים שאני רוכב ומוביל קבוצה קטנה 
של רוכבים, באזור השומרון, יהודה, דרום הר חברון 

ובקעת הירדן. אנו רוכבים בכל מקום, אנו רוכבים 
במקומות שרבים לא נוהגים לבקר בהם, שלא נדבר על 

רכיבת אופניים באותם מקומות. אין רוכב אני בארץ 
אבותינו מנקודת מוצא דתית. יחד עם זאת אני תמיד 

רוכב עם התנ"ך. התנ"ך משמש לי אבן דרך, נקודת אור 
ענקית לקשור את אשר אני רואה בשטח לסיפורי התנ"ך. 

אני רוכב בארץ אבותינו מתוך אמונה עמוקה שארץ זו 
נתנה לנו למשמורת בציווי אלוקי ככתוב:"ויאמר יהוה 
אל-אברהם לך-לך מארצך וממולדת ומבית אביך אל-

הארץ אשא אראך" ]בראשית י"ב א[. לכן, חובה להכירה, 
ללמוד את ההיסטוריה העתיקה של עמנו, משתי טעמים, 
האחד: "עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו 

לוט בערפל" ]יגאל אלון[, "עם ללא עבר אין לו עתיד" 
]נפוליאון בונפרטה[. והטעם השני והוא לטעמי המרכזי, 
שהטיעון שלנו על אדמה זו תמיד יהיה טיעון אלוקי ולא 
כוחני לגבי המשמורת ]הבעלות שלנו[ על הארץ הזאת. 
הטיב יותר מכל לאמר זאת שמעון החשמונאי במכתבו 
לאנטיוכוס, וכך כתב:"לא ארץ נכריה לקחנו לנו, ולא 

ברכוש-נוכרים משלנו, כי את נחלת-אבותינו, אשר בידי 
אויבינו, בעת מן העיתים, בלא משפט-נכבשה. כאשר 

הייתה לנו עת, השיבונו את נחלת אבותינו" ]מכבים 
א', עמודים]334-5[. אנו יכולים לתור בארץ עם התנ"ך 

ולמצוא אין ספור ממצאים, עדויות על אותה תקופה 
מרתקת – כניסתם של בני ישראל לארץ וכיבושה. טיולי 

שזורים בהיסטוריה של עמנו, הן בהיסטוריה העתיקה 
והן בהיסטוריה החדשה. בבקעת הירדן חי העם עד אשר 

נכנס לתוך הארץ והתיישב בה. אנו יודעים על אתרי 
פולחן בבקעה. אתרים בהם הקריבו בני ישראל קורבנות 

לאלוהים, זבחו זבחים והעלו עולות. יהושע שהה פה 
תקופה ארוכה לפני כניסתו לארץ. אליהו הנביא חי ופעל 
פה ומפה עלה השמימה, אלישע קיבל עליו את הנבואה 

באזור ואף פעם באזור. האזור מוזכר בספר דברים, בספר 
יהושע, במלאכים וישעיהו. כאמור לבקעת הירדן יש 

חשיבות רבה בתהליך כניסת בני ישראל לארצו. האזור 
עשיר בממצאים הארכיאולוגים, ממצאים הקושרים קשר 

בל ינותק את המקום להיסטוריה של עמנו. מותר לציין 
כי אזור הבקעה מיוחד גם לעדות הנוצריות. פה פעל 

ישו, יוחנן המטביל הטבילו באזור, במשך המאות 4-6 
לספירה נזירים רבית התפרסו וגרו בלארות רבות בשטח 
זה ומדבר יהודה. הבקעה הינה למעשה "שער הכניסה" 

של בני ישראל לארצם. הפעם שמתי לי מטרה לבקר 
בהיאחזות בית הערבה, קבר האחים, גשר עבדאללה 

ההרוס, לרכוב באזור המנזרים הנטושים, ולנסות לאתר 
מספר אתרים בפאתי העיר יריחו. חברי הטוב משה דאג 

לכל האישורים הנדרשים לקיים טיול שכזה. לאחר קבלת 
האישורים יצאנו לדרך.

רקע כללי



איתן הדרי בן 61 נשוי ושני 
ילדים בוגרים. פנסיונר של 
משטרת ישראל שבה שירת 

כ-30 שנה כקצין זיהוי 
פלילי. כיום עוסק בחינוך עם 

ילדים כמתנדב. את אהבתו 
לארץ עוד ינק בבית הוריו, 
ומאמין שאת אהבת הארץ 
אפשר לקבל דרך הרגלים. 

מרבה לרכוב בכל מקום 
בארץ, כאשר האופניים משמשות אותו ככלי עזר לעבור 

ממקום למקום ולגמוע מרחקים. 
בשנים האחרונות מרבה לרכוב עם סיפורי התנ"ך ולכן 
מרבה לרכוב  במקומות מיוחדים, באתרים לא מוכרים, 

ומקומות שטרם ידעו גלגלי אופניים. 
רוכב תוך כדי למוד על האתרים בהם הוא מבקר, ומחפש 

את הקשר בין האתרים לסיפורי התנ"ך, או לאותם 
סיפורי היסטוריה של מורשת ישראל בעת הקדומה 

ובעת החדשה. 
קורא ספרים על מורשת אבותינו, לוקח חלק בסיורים, 

כנסים וסמינריונים שונים הקשורים בהיסטוריה העתיקה 
של העם היהודי. 
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הטיול 
נפגשנו בקיבוץ בית הערבה, קיבוץ 

בבקעת הירדן לא הרחק מיריחו. 
השם "בית הערבה" נגזר מהתנ"ך. 
"בית הערבה" מוזכר בתנ"ך כעיר 

בגבול הדרומי של שבט יהודה. 
בקיבוץ ניתן לראות חלק מצינור העץ 
המקורי ששימש לשטיפת הקרקעות 

המלוחות. לאחר שהתארגנו יצאנו 
ברכיבה לכיוון מזרח, לעבר היאחזות 

"בית הערבה". נכנסו למתחם של 
היאחזות "בית הערבה", המקום עזוב 

ומוזנח. שקוביות פזורות בשטח, 
מגדל המים חלוד נוטה על צידו. 
על קיר אחת מהשקוביות כתובת 
"בית הערבה". במספר שקוביות 

גרים אנשים, נראה שאלה הפועלים 
הזרים שפלשו למתחם והתמקמו להם 
בשקוביות העזובות - מקום היסטורי 

שלדאבוני אין איש דואג לשמרו. 
לאחר הסיור במתחם ההיאחזות של 

"בית הערבה" רכבנו לכיוון גדר 
המערכת. בשער הגדר אנו נפגשים 

עם הסיור הצה"לי. מתפתחת לה 
שיחה ומתברר שחלקנו שכנים של 

חייל הסיור ]הם מהכפר כמאנה בגליל 
התחתון[. אנשי הסיור פותחים לנו 

את הגבול, נכנסנו פנימה מלווים על 
ידיהם. תחושה מוזרה, תחושה של 

שליחות היסטורית, יש משהו מיסטי 
בטיולים כאלה, משהו ייחודי, הרגשה 

של התעוררות ההיסטוריה. אנו 
רוכבים באזור שאיש מעולם לא רכב 

בו, הכיוון מזרח. רוכבים ומגיעים 
לקבר האחים של אנשי בית הערבה - 
כמה עצוב. מטפסים למקום ובחרדת 
קודש מביטים בקברים, קוראים את 

הכתוב ומתרשמים מהמקום. החבורה 
מכונסת בתוך עצמה נוכח המעמד. 

המשך הטיול לגשר עבדאללה - 
לאחר שמתרשמים מהמקום אנו 

יורדים לדרך וממשיכים לכיוון גשר 

עבדאללה. גשר עבדאללה נבנה 
על ידי חוסיין לזכר סבו שנרצח 

בירושלים בשל מדיניותו הפייסנית 
שהוביל מול המדינה הצעירה 

שקמה- מדינת ישראל. הגשר נועד 
לקצר ולייעל את הדרך מרבת עמון 

לירושלים. הגשר פוצץ על ידי צה"ל 
במלחמת ששת הימים כדי למנוע 
תנועה של חייל הלגיון משני צידי 
עבר הירדן ]ניתן לראות היטב את 
סימני ההפצצה על הגשר ההרוס[. 
אנו מסתובבים על שרידי הגשר, 

מצטלמים, וממול חייל ירדני צופה 
בנו מעמדתו ולא מבין מה אנו עושים 
פה. אנו יורדים לגדת נהר הירדן ופה 

מקבלים תמונה שונה לחלוטין על 
עצמתו וגודלו של הגשר- אכן גשר 
מרשים ביותר. על מקורות הפלדה 
שבונות את הגשר כתובת המעידה 

שהקורות הגיעו מנמל לטקיה 
שבסוריה. 

עולים חזרה מנהר הירדן ומתחברים 
לשביל שלוקח אותנו צפונה. עד 
היום רכבתי צפונה בצד המערבי 

של הגדר ]קרי מעבר לגבול[. הפעם 
קיבלנו אישור לרכוב בצד המזרחי 

של גדר המערכת ]קרי מעבר לגבול[. 
ההחלטה לרכוב בצד הזה הייתה 

לאפשר לנו להגיע לכל אותם מנזרים 
וקפלות שסגורות מפני הציבור 

הרחב. מאז שנפתח אתר הטבילה 
לאזרחים, צה"ל סגר בגדר ושער 
גדול את כל המתחם. לכן קבלת 

האישור לרכוב בקטע זה של הדרך, 
מאפשרת לנו הצצה נדירה למקום 

מרתק. אפשר לאמור שזו הפעם 
הראשונה שמתבצעת רכיבת אופניים 
מעבר לגבול ולאורכו באופן מאושר. 

אנו רוכבים על דרך ומשני צידנו 
גדרות היות וכל האזור ממוקש, אסור 

לרדת מדרך המלך. 

הנקודה הבאה שאליה אנו מגיעים 
מכונה בידי הנוצרים "הארמונות" או 

"אל-קוצר"- אלה הן שתי תלוליות 
שבהם שרידים מכנסיות שהוקמו 
בשנת 515 ו-450 לספירה. אלה 
הן "כנסיית המגדלים" ו"כנסיית 

קלמון" ששרידיהן עדין לא נחפרו 
ונחשפו. לעומת זאת אנו פוגשים 

במקום כנסיות שנבנו החל מאמצע 
המאה ה-19 ובהן את המנזר הסורי-

אורתודוקסי, המנזר הקופטי, 
הכנסייה הרומנית, והכנסייה 

האתיופית ]היא היחידה שנבנתה 
אחרי 1930[. האזור המכונה "אל-

קוצר" ויש לו חשיבות לנוצרים. על 
פיהם זה המקום בו עלה אליהו נביא 
השמימה. אם כי על פי התנ"ך אליהו 

חצה את נהר הירדן מזרחה יחד 
עם אלישע, ושם מעבר לירדן עלה 

אליהו הנביא השמימה. אנו ממשיכים 
ברכיבה שמשני צידי הדרך מנזרים, 

קפלות, חלקם קטנות וחלקם גדולות. 
על הקירות ניכרים היטב סימני 

הקרבות שהתחוללו פה, קרבות בין 
חייל צה"ל למחבלים שנהגו להסתתר 

בתוך המנזרים בתקופת המרדפים. 
למרות הייחודיות של המקום סימני 

הזמן ניכרים וחלק מהמבנים מתפורר, 
גדרות ושערים חלודים, אני תקווה 
כי יום אחד יפנו את כל המוקשים 
וישפצו את המבנים. המקום יכול 
לשמש אתר תיירותי חשוב מאוד 
ולהביא לישראל מיליוני צליינים 

ותיירים. אנו יוצאים מהמתחם, אנשי 
הסיור סוגרים אחרינו את הגבול 

ואנו נפרדים לשלום. מחליטים לרדת 
לאתר הטבילה. במקום נמצאים 

תיירים שטובלים בנהר הירדן. ממול 
בגדה השנייה ]בצד הירדני[, קבוצה 
גדולה של תיירים שרים שירי מזמור 
נוצריים. אתר הטבילה הינו המקום 
שעל פי האוונגליסט מתי ]אחד מ12 

השליחים[, זה המקום בו יוחנן המטביל הטביל את 
ישו. ושיצא ישו מהמים נחה עליו רוח האלוהים. לכן 
מידי שנה בתאריך קבוע 18בינואר חוגגים הנוצרים 

את חג ה"אפיפניה" ]חג ההתגלות[. עשרות אלפים של 
נוצרים אורתודוקסים מכל רחבי העולם, באים לאתר 
הטבילה ולטבול במקום הקדוש להם על פי הבשורה. 

הטקס מלווה בצעדה של הפטריאך עם תזמורות 
ושירה. גם ב- 19 לינואר נערכות חגיגות במקום 

על ידי הנוצרים הארמנים ]הייתי בשני התאריכים 
הראשון הרבה יותר רועש, הומה וצבעוני[. אנו עושים 

הפסקה קטנה באתר הטבילה וממשיכים בדרך. 
יוצאים מהמקום חוצים את כביש 90 לכיוון העיר 
יריחו. מטרתי הייתה לבקר בדרך רומית, מצודות 

רומיות עתיקות ששמרו על הדרך הרומית וכנסייה עם 
פסיפס ]אלה אמורים להיות בפאתי העיר יריחו[. אנו 

נכנסים לתוך מטעי הדקלים הרבים נשתלו באזור. 
מיד מוקפים בחקלאים, תושבי יריחו, שאינם מורגלים 

לראות ישראלים כך מסתובבים אצלם בשטח. תוך 
כדי שיחה וחיפוש, מתברר שאין זכר לממצאים. אותה 

דרך רומית נחרשה ורק מספר אבנים בצידה מעידים 
על מה שנהרס פה. נכנסים יותר עמוק לשטח וגם 

פה אין זכר הכל נחרש, מה שהיה אתר ארכיאולוגי 
הפך להיות מטע של דקלים. בקצה שדה חרוש אני 

רואה מספר אבנים גדולות מלבניות ומסותתות. 
ברור לי שאלה הם אבנים שנלקחו מאחד האתרים 
שהיו במקום. אחד החקלאים מספר שאכן היו פה 

פעם מצודות וכנסייה אבל הם הרסו הכל. הם חרשו 
את המקום והפכהו למטע של דקלים. אני כבר רגיל 
להרס אתרים ארכיאולוגיים מטיולי הרבים בשומרון 

ויהודה. לצערי בשטחי הרשות אין דין ואין דיין, 
אין מי שישמור על האתרים, אין מי שיתחזק אותם, 

לדידם אין כמעט כל ערך לאתרים ארכיאולוגיים, 
השוד, הגזל והנזקים שהם עושים באתרים כאלה 

בעל ישוער. אנו יוצאים מהאזור ורוכבים חזרה לכיוון 
בית הערבה. בדרך עושים גיחה קטנה לבקר את חוות 

"בית חוגלה" ]דרומית למנזר דיר חוג'לה[.אישה 
שגרה לבדה במקום, מנהלת במקום סיורים, ימי עיון 
דתיים ומחזיקה מעין "חוות בודדים". אנו מתארחים 

בצל קורתה, שומעים את סיפורה, חלקינו קונים 
ממוצריה ושמים פעמינו חזרה לרכבים הנמצאים 

בקיבוץ בית הערבה 

we:Explore



140

יצאנו לדרך... 
        להתראות במגזין הבא 

 www.weride.co.il    
 

https://www.weride.do.il
https://www.youtube.com/channel/UCVLV1imVf0E9VdDvw6Cda5Q
https://www.facebook.com/weride.co.il
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