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Veolia Desert Challenge 2014

צילום :יואב לביא
Veolia Desert Challenge 2014
דבוקת המובילים פורצת במעלה נחל סדום.
יואב לביא ,מדריך טיולי אופניים וצלם Outdoor
facebook.com
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תחרות מסכמת ליגת All Mountian

צילום :ליאור דיין
יונתן יתום משחרר את הדרופ על
השחור בפארק קנדה בתחרות המסכמת
של ליגת האנדורו
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דרך הסוכר

צילום :אבשלום אהרוני
טיל הקרקע אוויר אורן חסון ,בתמרונים להפקת
הסרט החדש של  Lemon Productionsעל דרך
הסוכר בצפון מדבר יהודה
טיזר קטן כאן
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נותן בראש
קן ,זקן ,אבל
ז
 עמ' 48 | 01.2015גליון 007

bicyclefriends.com 

על השער "The Fixy Way" :אליהו
נאווי .אדריכל צעיר ,פעיל בקולקטיב
אומנותי אדריכלי .רוכב פיקסד גיר.
אורבן .ודאונהיל כבר למעלה מ20-
שנה  -כתבה בגליון הבא
צילום :דותן הלוי

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיקה אורנית ויטה /
עורך טכני אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אדי נודל  /אילן שחם  /אילון שגיא /
אסף פישר  /אריק פלדמן  /גיל בניטה /
חגי מילוא  /לירון פז  /נעה מרגלית  /עדי בלן /
עידן טופר  /לילך גרופר  /איילת ניר  /טל רוזוב /
טל פיטל  /מנחם זיבצנר  /אילן "המלך" כרמל /
שלומי דויטש  /צחי אוחובסקי  /כפיר כחלון
צלמים דותן הלוי  /אוריאל כהן  /אלון רון  /אילן שחם
 /ליאור דיין
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי
טלפון המערכת03-5586666 :
כתובת לפרסום במגזין:
ads@weride.co.il
יצירת קשר עם המערכת:
info@weride.co.il
אתר המגזיןweride.co.il :
רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה?
רוצה שיכתבו עליך? צור קשר ,אנחנו עונים.
השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות 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
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  טל רוזוב

צילום :אלון רון

סינגל הרי נפתלי  -לאופניים בלבד
עם השנים תרבות הפנאי בישראל מתפתחת ,יותר
אנשים יוצאים החוצה ליהנות מפעילות בטבע וכחלק
מהתהליך שאלת שיתוף השבילים נכנסת להילוך גבוה.
לאחרונה הייתי מעורב בכמה דיונים וירטואליים וגם
בשיחות פנים אל פנים עם רוכבי אופניים ורוכבי אופנועי
שטח ,הסוגיה המרכזית – רכיבת אופנועים בסינגלים
המיועדים לרוכבי אופניים.
בשנים האחרונות בעיקר קק"ל ,אך גם רשות הטבע
והגנים – השקיעו תקציב ,ידע ,תכנון ועבודה רבה
בבניית תשתיות רכיבת שטח ייעודיות לאופני הרים ,או
במלים אחרות סינגלים .מכיוון שהסינגלים מעוצבים
ובנויים לזרימה של אופני הרים ,טבעי שהם גם הפכו
למוקד משיכה לרוכבי אופנועים – למרות שיש הבדלים
משמעותיים בין התנהגות של אופניים ואופנוע על
השביל ,יש גם הרבה משותף וכולם רוצים ליהנות.
מספר רוכבי אופניים העלו טרוניות על מפגשים לא

שאלה של כבוד

צפויים ולא נעימים עם אופנועים בשטח .לא צפויים כי
המפגשים התרחשו בסינגלים שנבנו במיוחד לאופניים
ולעתים קרובות משולטים ככאלו שאסורה הכניסה
אליהם עם אופנוע ,ולא נעימים כי המפגש עם כלי
רועש ,עוצמתי ומהיר ורוכבים שנראים קצת אגרסיביים
(למרות שהם באמת לא מתכוונים לכך) יוצר חוויה
מאיימת על רוכב האופניים הממוצע.
רוכבי האופנועים שנכנסים לסינגלים רשמיים ומתעלמים
מהגדרת מנהלי השטח את השביל ככזה שמיועד לרוכבי
אופניים בלבד נוטים להצדיק את עצמם במגוון הצדקות:
האופנועים היו פה קודם ,בזכותם יש סינגלים ,השטח
של כולם ועוד ...כולן טענות לא רלוונטיות ביסודן ,אך
אחת צרמה לי יותר מהשאר " :תכבדו אותו!" .בשם
העיקרון של חיה ותן לחיות מסתבר שמותר לדרוש אך
לא צריך לקיים.
לשפה העברית יש הברקות פה ושם ,וכשזה נוגע לנושא

של כבוד אנחנו מגלים דבר מעניין .ניתן לרכוש לעצמנו
מגוון רחב של דברים ,חיוביים או שליליים ,כמו נכסים,
גאדג'טים ,מותגים ,פרסום ומוניטין ,חברים ואויבים.
כבוד ,לעומת זאת – אנחנו רוכשים אל האחר.
כאן בדיוק יושבת בעיה שהיא לחלוטין אינה בלעדית
לציבור האופנוענים ,הבנתי כי הדיונים על הכניסה
לסינגלים מצביעים על בעיה מוכרת אך רחבה הרבה
יותר .יותר מדי אנשים דורשים כבוד מבלי לתת אותו,
צדו השני של אותו המטבע הוא הפחד מלהיות פראייר,
מחלה תרבותית נפוצה.
אופנוענים שנכנסים לסינגלים של אופניים אינם
מכבדים את רוכבי האופניים או את מנהלי ומתכנני
השטח .רוכבים שמוכנים לדרוס רוכבים אחרים בשם
ה Strava-אינם מכבדים אחד את השני ,וכאשר הם
משאירים פנימיות זרוקות בשטח הם לא מכבדים את
הסביבה ,כמו גם מטיילים שמשאירים את כלי האוכל

והאשפה שלהם מפוזרים ביער .לכבד אחרים? הרי זה
להיות פראייר ,לי מגיע כבוד!
אז הנה הסוד של הכבוד – אי אפשר לרכוש אותנו
לעצמנו ,ואי אפשר לדרוש אותו .כבוד עובד באופן חד
סטרי ,אתם יכולים לבחור רק לכבד את האחר ,הדומה
אליכם ,השונה מכם והסביבה.
כולנו יוצאים החוצה מהבית אל היערות ,המדבר
והשבילים כדי לעבור חוויה חיובית ,להתאוורר ולבלות –
המשמעות האמיתית של כבוד היא קודם כל לתת אותו
לאחרים ובוודאי שלא לדרוש אותו לעצמנו .זה הבסיס
של כל תרבות .אני מקווה שאוהבי השטח למיניהם ידעו
להפוך לשגרירים אמתיים של כבוד הדדי .כי עד שלא
נפנים הבנה עמוקה של כבוד – כולנו נצא פרייארים.
בכבוד רב ,נתראה בשבילים ,טל רוזוב
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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 ( 1996לפני 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 

משתתפים

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 .כשהוא
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 התעשיית ,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 גבוה.
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
היא נותנת לו להתעסק גם עם גיטרה ,אבל
רק ביד אחתdotanhalevy.smugmug.com ...
אילן כרמל הצ'ק נוריס של
סצנת הרכיבה בחוף פולג.
הכרמל נגע בכל דספלינות
הרכיבה האפשריות ,חוץ מחד
אופן נג"ש .אילן היה מהראשונים לחזות את
אופנת הסגפנות ההזויה על סינגל ספיד
בשבילי המידלאיסט ולתרגל אותה כמנטור
לקהילה שלמה .בעברו נהג לעסוק בסימון
כל דרופ הזוי רק כי הוא שם ,היום הוא מתון
יותר בגבהים אך קיצוני יותר במרחקים.
עדי בלן :אם אפשר לרכב
על זה ,אפשר לבחון את זה
מגדיר את עצמו רוכב הרים,
אבל נאלץ להסתפק בגבעות,
צובר 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.

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
 BMXיודע לרכב :הרבה אוויר ,קצת קרקע,
וערימות של סטייל alonron.com
עידן טופר :קשבנו לענייני
אופניים רוכב כביש וXC-
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 ב3,000-
פוסטים וכתבות שמתעסקות רק עם
אופניים ומה שסביבם.
איילת ניר הגיעה לעולם
רכיבת השבילים באיחור
סמלי קל ,מנסה ככל יכולתה
להשלים את הפערים,
בעיקר ברכיבות ארוכות כדוגמת אפיק
ישראל ,טיולים ,בכל מקום שרק אפשר
ואם אין ברירה ,גם בתחרויות .איילת תנסה
להעביר נו את חווית הרכיבה מהזווית של
מי שרוכבת לכייף ,גם בלי להבין מה באמת
המשמעות של קשיחות צידית.
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
 ,XCתוכלו למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל
את כולם .עשה את מסלול הכביש תל אביב
אילת  5פעמים – 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  .BIKEDEALבן  ,34גר בזיכרון
יעקב ,אב ל 2-רוכבים עתידיים מדהימים...
ליאור דיין עובד הייטק
צעיר שנדבק בחיידק לפני
כ 15-שנה ומאז נהנה מכל
מה שמשלב זוג גלגלים
ויציאה לטבע .את עניין הצילום התחיל
בביטאון חיל האוויר ,ובמשך שנים השתמש
במצלמה כתירוץ לשנורר סיבובים על
אופניים ממש יקרים .משם מצא את עצמו
כצלם המערכת של מגזין ( MBActionז"ל)
ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה .משוגע
על רכיבה ,בעל נטיה כרונית לעשות
שטויות – ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין
השניים .מבקש לא לקחת אותו יותר מדי
ברצינות .עשוי להכיל בוטנים
עירא שמש אחד הנדבכים
המרכזיים של סצנת הרכיבה
המקומית ,היזם והמארגן של
סבב האנדורו המקומי .עירא
הוא ממעצבי תרבות הרכיבה המקומית,
את דרכו לתודעה החל עם ייסוד מפעל
האורבן התל אביבי אי שם בתחילת
שנות ה ,2000-המשיך בהקמת בלובייק
אחד מאתרי התוכן הראשונים בתחום
רכיבת האקסטרים בארץ .היום הוא מפיק
סרטים ,בונה פאמפטרקים ומכניס לענף
ערימות סטייל.
לילך קרן גרופר רוכבת
שטח בקבוצה החיפאית
AM That's the way i
 ,bike itכותבת על מה
שמעניין אותה ,ובעיקר על הקשר ההדוק
בין רכיבה לחיים .שלושת בנותיה ובעלה
טוענים שהיא בעיקר מגשימה חלומות
ואחרים טוענים שלילך עוסקת בפיתוח
הדרכה .המוטו שלה אותו היא מיישמת
בחיים הוא " .work-life-balanceבחיוכה,
היא מצליחה לגרום למי שלא רכב מעולם
לעלות על אופניים ולהבין על מה היא
מדברת .הספר הילדים "סהר קדימה!" הוא
ספר הביכורים שלה
טל רוזוב :כדי להיות מורה
טוב ,צריך לאהוב ללמוד
מייסד חברת ,Sababike
מתמחה בלהפוך רוכבים
לזורמים ורכים יותר במסגרת ההדרכות
טכניקת רכיבה שמפרנסות אותו .את שאר
זמנו הוא מחלק בין הדרכות טיולים של

ישראלים בחו"ל ,והובלת תיירי אופניים
בישראל .חוץ מזה הוא מצלם ,כותב ולא
מפסיק ללמוד על מה שקשור לחיבור בין
האדם למכונה .
טל פיטל:WE :סקורסזה
בן  44אב לשנים ,רוכב כ15-
שנים מתוכן  11שנים רכב
רק בכיוון אחד ורק על אופניי
דאון היל .כמה עצמות שבורות ואולטימטום
חד משמעי מהאישה גרמו לו לגלות את
העולם המופלא של האול -מאונטיין\
אינדורו .טל שמעביר את זמנו בין הרכיבות
כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית
שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות
ודיוני וידאו.
איציק מג'ר צלם מקצועי.
מתמחה בצילום תדמית,
פרסום וצילום מסחרי .בעבר
רוכב שטח ,בהווה מגיע עם
ציוד הצילום ברכב לשטח .מדריך צילום
ב"גליץ בית ספר לצילום" .בשאר הזמן
הפנוי ,עובד כמהנדס יצור בהייטק.
מנחם זיבצנר :מנזיב או
רייב מנחם בשבילכם
מממציאי ערך שמנמנן-
שבילים ,כותב בשבוע
יותר מילים מהמטרים שהוא רוכב אבל
עדיין מנסה להפוך את המשוואה .רוכב
שטח ועיתונאי צעיר בעיקר ברוחו שהגיע
למסקנה שבעולם האופניים אין כסף,
מלהיות גיטריסט ג׳אז הוא לא יראה כסף,
אז הוא מנסה את כוחו בסטאראפים שיהיה
בהצלחה .אוהב לרכוב בעיקר סינגלים,
בתנאי שיש בירה .כתב טור-כרומו ובלוג
בשם ״בגובה הכידון״ במשך שנים ,היום
הוא ממנהלי קבוצת  BikeTalkבפייסבוק
ומנסה לקדם את ההאשטאג #סעמק
לשיפור תרבות הדיון ברשתות החברתיות.
אוריאל כהן בן  33אב
לשניים ,ירושלמי מלידה אבל
גר במודיעין ,החל כצלם רכב
בעיתון הארץ אצל יואב קווה,
וגמר כצלם אופניים אצל אריק ...אבל עדיין
הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם
הרשמי במשחקים הפראולימפיים בלונדון
 .2012אוריאל רוצה להתעורר יום אחד
גיטריסט ולצאת לרוד טריפ עם משפחתו
בניו-זילנד אבל עד אז יש לו הרבה
אופניים לצלם...

צחי אוחובסקי ()aka Zack
רוכב על אופניים כספורט
ודרך חיים מעל  20שנים אותן
החל עם Raleigh Shark
גדולים עליו בשתי מידות שניסו מ"מצמן"
מכר לו .בין לבין היה הרוכב הראשון בארץ
על אופני ש"מ מודרניים (אם כך אפשר
לקרוא לפרופלקס  ,)657קנה אופני כביש
מאלומיניום והחליפם רק אחרי  14שנים
("זה לא נשבר ,אז למה להחליף?") .בשנים
האחרונות מגלה חיבה יתרה לרכיבות
אפיק ארוכות וכואבות ,בין אם זה על אופני
הרים ,כביש או סייקלורוס .מוטו? "אם זה לא
בסטראבה זה לא קרה".
שלומי דויטש
 Shlomi Deutschמכור
לחידושים טכנולוגיים,
משתדל לא מחמיץ אף
תערוכת אופניים ,חנות או מסע רכיבה
אתגרי .עסק ועוסק בכל תחום בענף
האופניים מפיתוח עיסקי ,דרך הדרכה ,יבוא
ועד הקמת פארק האופניים צובייק זצ"ל
 .אבל בעיקר משתדל לרכב כמה שיותר
ולפתח קשרים חברתיים בכל העולם.
כשמסתובבים איתו ביורובייק  ,חושבים
שהוא נולד שם...
חמוצי רוכב ,רץ ,שוחה,
חותר  -כל עוד זה ארוך
וקשה ,הוא חולה על זה.
מגדל  2צאצאים ,דוברמנית
ו 8-שפנים ,מעשן ,שותה ,משחק סנוקר,
גולש ולעתים אפילו עושה את כל הדברים
האלה במקביל .הבעלים הגאה של  5זוגות
אופניים ,אבל תכלס רוכב רק על הסס"ר.
בזמנו החופשי מלטף סינטות ורוטן על
עוברים ושבים.
פיטר שטרנס פיטר רודף
אחרי רוכבים טובים וחזקים
ממנו כבר  12שנה ,בכביש
ובשטח  -מתוך עקרון.
למחייתו ממתג ומעצב בדיגיטל ופרינט
לחברות היי-טק אבל גם למגזינים ולקוחות
בתחום האופניים .לאחרונה פיתח הפרעה
טורדנית-כפייתית קשה ואפשר למצוא אותו
כל בוקר עושה סיבובים שעות על אופני
כביש בראש ציפור .שוב ,אחרי רוכבים
טובים וחזקים ממנו .שוב ,מתוך עקרון
כלשהוpsdesign.co.il  ...
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 גיל בניטה
By

נעלי Kestrel 5.10

 5.10ידועה כבר שנים רבות כיצרנית נעלי הפדלים
השטוחים הטובה בענף .גומי ה Stealth-היחודי
לחברה מבנה נח ,חסון ואמין יצרו נעליים שהם Must
לרוכבי הפלאט .עם השנים ניסו מתחרות שונות
לחקות את ההצלחה של  5.10ולגנוב לה נתח שוק,
אולם אף אחת לא ממש הצליחה (Teva, Sombrio,
 .)Vans, Shimanoבעוד בתחום הפלאטים החברה
שלטה בענף ,אי אפשר להגיד זאת על תחום הקליטים,
שם החברה נאלצת להתמודד עם שחקניות וותיקות
ועוצמתיות ( .)...Mavic, Shimano, Specializedעד
כה 5.10-הציעה נעלי קליט לתחומים האגרסיביים בלבד,
בכדי לשנות את המצב ולתת פייט למתחרים ,מוציאה
החברה השנה את נעל ה .Kestrel-נעל אשר מצוידת
במס' אלמנטים חדשים עבור  5.10ומיועדת לרכיבות
שבילים /אול מאונטיין /אנדורו.
האלמנט הבולט ביותר בנעל הינו מנגנון ה,BOA-
מעין "ברז" ראצ'ט ששולט על מערכת תיילים (במקום
שרוכים או סקוצים ואבזמי ראצ'ט) שמהדקת את הנעל
לרגל .המנגנון מוכר מאד בנעלי היי אנד בתחומי הקרוס
קאונטרי וכביש ויתרונו הגדול לעומת האופציות האחרות
הינו ביכולת סגירה מדויקת יותר ומשקל נמוך.
אם מציינים את המשקל ,חשוב להדגיש כי זוהי תכונה
בה נעלי הקליט הקודמות של החברה לא הצטיינו

ובחברה שמו דגש על הנושא ,כאשר הנעל החדשה
שוקלת כ 400-גרם בלבד (נעל יחידה ,מידה !)43
בנוסף למנגנון הסגירה החדש ,ליבת הסוליה עשויה
מקרבון אשר נועד לתרום לקשיחות גבוהה תוך שמירה
על משקל נמוך.
החלק החיצוני של הסוליה בנוי משני סוגי גומי  -בעקב
ובקדמת הנעל הגומי הרך והמוכר של החברה (Stealth
 )MI6לאחיזה גבוהה ונוחות בעת הליכה ,והחלק
האמצעי של הנעל ,סביב לתפס הקליט גומי  C4קשה
יותר למניעת חיכוך גבוה מדי בעת "הקלקה".
קדמת הנעל קשיחה ומצוידת במגן גומי להגנה מחבטות,
כאשר כל החלק העליון של הנעל עשוי מחומרים
אווריריים ונושמים לקרור בימים חמים.
הנעל אמורה להגיע לארץ באביב ומחירה צפוי לעמוד על
כ( ₪ 1000-מקביל למתחרים) .יבואן :סער

Cape Epic 2014
322-1 Yuval Fridman

we:Tube
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 Joe's Eco Sealantהפתרון היחיד לצמיגי  Tubeless readyוצמיגים בעלי דופן דקה במיוחד
www.facebook.com/JoesNoFlats | www.joes-no-flats.com | 03-9027080
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 Pivotמרעננת את האח
הגדול של הMACH 4-
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בעוד ה Carbon 429-תמיד נחשבו לאחד מזוגות
המרתון המעניינים ביותר בשוק ,משקל השלדה הגבוה
יחסית תמיד היה בעוכריהם ומנע מהם להיחשב כאופני
תחרויות אמתיים .השלדה תמיד קבלה תשבחות על
תכונות מתלה ה DW-המוכח ,קשיחות גבוהה ומקדם כיף
רציני (מרבית הרוכבים בחרו במזלג ה120-מ"מ) ,אולם
לא בטוח שרק לכך כיוונו בחברה כשפיתחו את האופניים
(ואולי זה רמז על דגם  29חדש ויעודי לשבילים ??? )
ועל כן הגרסא המחודשת.
מהנדסי  Pivotניגשו לטפל ב"בעיה" באמצעות
טכנולוגיות קרבון חדשות (Hollow Core Internal
 )Molding Technologyשבוצע בהן שימוש בפיתוח
ה‑( MACH 4מבחן מפורט בגיליון זה) והתוצאה היא
שלדה במשקל  2.4ק"ג כולל בולם אחורי ,כ 225-גרם
פחות משלדת ה Carbon 429-המקורית.
בנוסף להורדת המשקל ,הוסיפו ב Pivot-מערכת חיווט
פנימי חדשה (בדומה למערכת שב )MACH 4-שיכולה

להוביל צינור של מוט כסא מתכוונן וחשוב מכך ,חיווט של
מערכת ה XTR 11-החשמלית (והכה מרשימה) מבית
שימנו .בכך הופכות ה MACH 429 SL-לאחת השלדות
הבודדות בשוק עם האפשרות הזו.
למרות האמור לעיל ,ב Pivot-לא מתכוונים לייעד את
ה MACH 429 SL-לרוכבי  XCתחרותיים בלבד ועדיין
מעודדים שימוש במזלגות  120מ"מ למי שמחפש קצת
יותר בטחון וכיף בירידות.
גיאומטריית השלדה שונתה קלות ומיישרת קו עם הטרנד
האחרון בענף  -צינור עליון ארוך ( 610מ"מ במדיום)
והמלצה על שימוש בסטמים קצרים יחסית .ציר מרכזי
נמוך ,זווית ראש מתונה יחסית של כ 69-מעלות ואפשרות
לחיווט מוט כסא מתכוונן תורמים אף הם להגדלת
הוורסטיליות של ה.MACH 429 SL-
בארה"ב השלדה מוצעת בלא פחות מעשר אפשרויות
קיט שונות! יבואן :ציר מרכזי
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טיילת ראש העין
12:30
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L a k e T LV

(פארק דרום) 12:30

הינכם מוזמנים למיני-ליגת  Cyclocrossו Short Track XC-בחסות  LAZERוRIDLEY-
מסלולי התחרויות ייפתחו להיכרות ואימונים ב 10:00-בבוקר  //ניתן להתחרות על אופני סייקלוקרוס מקצועיים
או על אופני הרים  //התחרות פתוחה לכל רוכב שעומד בתקנון (לא רק לחברי איגוד האופניים!)  //מקצים
תחרותיים בקטגוריות קטקטים עד עילית יוזנקו החל מ // 12:00-במקרה של מזג אוויר סוער במיוחד האירוע
יידחה לתאריך חלופי
BIKE WAY
ROAD-MTB-URBAN

תקנון באתר איגוד האופניים ,פרטים והרשמה באתר  www.bikeway.co.ilאו ב03-9075890 :
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מכירים את המצב שבו אתם עומדים מול ארון בגדי רכיבה
שלכם ומנסים להרכיב את קולקציה לרכיבה הקרובה?
החולצה מאשתקד כבר לא מתאימה לצבע הכידון...
הבנדנה לא משתלבת עם הקסדה...והמכנס בכלל קטן
בשתי מידות ,סיטואציה מוכרת אהה?
הארונות של כולנו מלאים בגדי רכיבה מיותמים ,יד
ראשונה עם קילומטרז' נמוך ,והמחסנים קורסים מכובד
החלקים שאנו מתקשים לזכור מתי בפעם האחרונה
השתמשנו בהם.
ואדים לינצקי ,רוכב ותיק ובעלים של מגירת בגדים
עמוסה בבגדים וחלקים ללא שימוש ,פנה אלינו ברעיון
חברתי וירוק לרכז את כל ערימות החומר האיכותי
הזה ולתרום אותו לקבוצות רכיבה של ילדים הזקוקים
לציוד זה.
הכירו את  ,we:Giveפרויקט איסוף ציוד רכיבה משומש
למען הקהילה.

יש לכם בגדי רכיבה שאין לכם כבר מה לעשות איתם,
אבל הם עדיין במצב טוב?
הצטבר לכם ציוד מיותר מכל השדרוגים שעשיתם?
רוצים סתם להחליף קולקציית הבגדים וחבל על הבגדים
הישנים?
אנחנו כאן בשבילכם.
במספר חנויות מרכזיות באזורים שונים בארץ יוצבו
מכלי איסוף של פרויקט  ,we:Giveאתם תדאגו למלא
אותם ,אנו נדאג להעביר את הציוד לאנשים ועמותות
הזקוקות לכך.
את הפרויקט מרכז מטעם המגזין ואדים עצמו ,אתם
מוזמנים לפנות אליו לשאלות ולתיאומי מסירה של דברים
גדולים יותר מביגוד וצמיגים...
vadim.linetsky@gmail.com
052-6043849
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 צחי אוחובסקי  ירדן מן

 - Mud, Sweat & Gearsמירוץ סייקלוקרוס בכרמל

מירוץ סייקלוקרוס בכרמל

Mud, Sweat & Gears
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 - Mud, Sweat & Gearsמירוץ סייקלוקרוס בכרמל

יואב מאור מתלת אופן ומאושיות הענף על אופני ה ARI-מתוצרת כחול לבן
מירוץ הסייקלוקרוס הראשון לעונת  2014-2015נערך
ביער עופר והיווה יריית פתיחה מוצלחת לעונה קצרה
ומהנה של מירוצים .מאז  2011נעשה ניסיון לקדם את
הענף בארץ ע"י קיום סבב הכולל כ 3-4-תחרויות בחודשי
החורף .המירוצים מתוכננים בראייה של סייקלוקרוס,
כוללים בדר"כ הקפה באורך  2-3ק"מ ,ומספר מכשולים,
כולל מכשולים מלאכותיים המחייבים ירידה מהאופניים.
היוזמה לתחרות הראשונה השנה באה מעומרי זרח ,רוכב
ומדריך רכיבה ותיק ומבעלי מועדון הרכיבה הצעיר יחסית
 ,Mt. 546ונקראה על ידו בשם היצירתי Mud, Sweat
 .& Gearsחברו אליו עז הרים ומגזין  ,Bikepanelכאשר

איגוד האופניים מספק תמיכה בתחום המדידה והשיפוט.
בלילה שלפני התחרות נראה היה שחזון ה Mud-אכן
עומד להתגשם עקב ממטרים בצפון הארץ ,ובבוקר
התחרות אף ירד מטח גשם בכרמל וקשת מרהיבה
הופיעה בשמיים .אבל כמו בחורף הישראלי ,שמש חמימה
מיהרה להפציע ,ועד לתחילת הזינוקים בסביבות 10
בבוקר המסלול כבר היה יבש לחלוטין.
זיעה והילוכים לעומת זאת ,היו בשפע ,וגם קהל ואוירה
לא חסרו .ב 9-בבוקר ההרשמה בעיצומה ,וחלק נכבד
מהרוכבים ,בעיקר הצעירים יותר ,יצאו לסדנאות טכניות

הכותב בתנוחה אופיינית
על המסלול בהדרכת רוכבי ומדריכי-העל בן קדמי ,אביעד
יזרעאל ודרור פקאץ' .כמות הילדים הייתה מפתיעה
ומעודדת בעיקר בזכות הרתמות של קבוצת הילדים של
 .CCCאופי המסלול והתחרות מהווים פורמט מצוין לאימון
עבור רוכבים צעירים ,עם השילוב של מסלול טכני קצר
ואפשרות צפייה מרוכזת להורים והקהל .בכלל ,ההפנינג
שמסביב לתחרות מהווה חלק בלתי נפרד ולעיתים אף
את עיקר האירוע ,ובמקרה הזה היו מספר דוכני תצוגה
ומכירות של מזון ואביזרים מתחום האופניים.
לתחרות התייצבו כ 90-רוכבים .הרוכבים זינקו בשלושה
מקצים  -ילדים ,נערים\קדטיות ,וקדטים\עלית\מאסטרס,

רדליך בפעולה
כאשר אופני סייקלוקרוס והרים מתחרים ביחד .למרות
שהובטח שלראשונה בתחרויות מסוג זה תהיה הפרדה
בקטגוריות הזוכים בין אופני הרים לסייקלו ,בפועל זה לא
קרה בגלל הנחיות .UCI
הילדים זינקו ראשונים ,ולשאגות הקהל צפינו בהתרסקות
של מספר ילדים קרוב לזינוק .בעידוד הקהל וההורים
עלו הזאטוטים חזרה על האופניים והמשיכו לרכב .היה
מרשים לראות את רמת הרוכבים ונחישותם – לכמה מהם
הקושי הגדול ביותר היה להרים את האופניים באוויר
מעל למכשולי העץ שמוקמו לפני קו הסיום בכל הקפה.
בהמשך זינק מקצה הנערים והקדטיות ושם כבר היה ניתן
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פודיום קטקטים

תוצאות:
ג׳וניורס בנים
 - 1גלעדי דולב
מאסטרס 36+
 - 1צחור גל
 - 2מאור יואב
 - 3חלמיש גיא

אי אפשר בלי כובע ,בירה ופרגון לקולגות
לראות את ההבדל ברמה וביכולת הפיזית ,כאשר רבים
מהם ניקו את המכשולים המלאכותיים בבאני הופ.
במקצה הבוגרים זינקו כ 30-רוכבים ,מתוכם כ 15-על
אופני סייקלוקרוס ,ואחד ,חנוך ("אני חייב להיות שונה")
רדליך ,על אופני פאט-בייק .בלטו בחסרונם מספר רוכבי
עילית מובילים בענף שהגיעו למירוצים בשנים קודמות.
ייתכן שההחלטה המאוחרת יחסית על הפקת תחרות זו
תרמה לכך.
המסלול באורך כ 2-ק"מ להקפה כלל רצף בלתי אפשרי
של פניות חדות ,שיפועי צד מדורדרים ,מעברי סלעים,

מאסטרס עד 35
 - 1פורת שגיא
 - 2בר גיא
 - 3יזרעאל אביעד

עלית גברים
 - 1שמידט בנימין
 - 2רדליך חנוך
 - 3גבאשלי בסו

נשים 17+
 - 1שוב עידית
 - 2גולן ירדן
 - 3לוריה נועה

קדטיות
 - 1זילברמן עומר

קדטים
 - 1פינק פז
 - 2גולדשטיין איתמר
קטקטים
 - 1אלייתים אדם
 - 2חן מעיין
 - 3מוזס רוני

פודיום עלית גברים
קיר קצר אותו רוב הרוכבים עברו בריצה ,ומכשולי העץ
המלאכותיים קרוב לקו הסיום .סה"כ כ 8-דקות בממוצע
להקפה וכמעט ללא אפשרות להסדיר לרגע את הדופק.
זינקתי מהשורה השנייה ובזינוק תפסתי מקום טוב
בשליש הראשון ,כאשר כל רוכבי העילית מלפני ,ומאחורי
זיהיתי מספר רוכבים חזקים ממני .לאחר ההקפה השנייה
והשלישית כבר נעקפתי על ידי מספר רוכבים והתמקמתי
במקום טוב באמצע .מניסיוני מתחרויות קודמות חיכיתי
לראות מתי יעקפו אותי רוכבי העילית בהקפה שלמה,
אבל להפתעתי נעקפתי רק על ידי שני המובילים
ובהקפה האחרונה .המעבר בקו הסיום בכל הקפה לווה

בתרועות רמות של הקהל ובדברי פרשנות של הכרוז
נמרוד כהן .לא היה לי אויר להקשיב ממש מה נאמר
אבל נראה לי שהוא הריץ קטעים לא רעים על כל אחד
מהרוכבים שעברו.
השלב בין סיום המירוץ ועד חלוקת הפרסים הוא שלב
בו הבירה זורמת ועד שהחל הטקס היו הרוכבים ,הקהל
והכרוז מבושמים קלות .הטקס החל במכירה פומבית של
שלדת  Ragleyשנתרמה על ידי סינגלמניה ,והמשיך
בחלוקת מדליות ופרסים נאים למנצחי כל הקטגוריות.
על אף הנסיונות והמאמצים הרבים ,ענף תחרויות

הסייקלו בארץ נשאר מצומצם יחסית ואותה קהילה חוזרת
ופוקדת את רוב המירוצים .ניתן היה לראות זאת באווירה
בין הרוכבים ,בקהל ,ובפיקניקים שנמשכו גם אחרי
שהמירוץ הסתיים .אנו מחכים ליום בו מירוצים אילו ימשכו
קהל באלפים כפי שקורה באירופה ובארה"ב .יש לכם
הזדמנות לבוא ולהתחרות או לעודד בתחרויות הנוספות
המתוכננות השנה 2/1/15 :ראש העין 23/1/15 ,פארק
דרום 6/2/15 ,סיגמא צומת מגידו 6/3/15 ,אליפות
ישראל בעכו
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סניף ראשי  -נתניה

סניף הגשר  -תל אביב

סניף רקפת  -משגב

073-2660-616

077-551-6642

04-9800-588

רח' המחשב  1א.ת .החדש

רח' מנחם בגין 65

רקפת

Giant.israel

)מתחת לגשר מעריב(

GiantRakefet

מבצעי סוף שנה

על שנתונים 2013-2014
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`Boris Bike Bombing

מרחבי הinterweb-

Night Time Shred - Tom & Ruby

סאם פילגרים בודק את ההתאמה של הבוריסבייק (החולדאופן של לונדון )...לרכובות להם הם יועדו

 Rubyקורע את הלילה

Trigger Happy

CHRISCROSS2

.4

סטיבי סמיט ,ברנדוג פיקלאוו כמה מצלמות  Sonyקטנות(  +צוות צילום גדול
שהורד בעריכה )..וכמה רעיונות  DIYמגניבים ולא ישימים לצילום עצמאי.

כריס אקריג משנה את חוקי הפורמט...
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דגמי  2015מחכים לכם
עד-אל בע‘‘מ .דרך בן צבי  2ת‘‘א-יפו03-6828822 .
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 עירא שמש  דותן הלוי

Urban TLV

Urban TLV

מדליק נר שלישי של חנוכה
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Urban TLV

we:Tube



CLICK TO VIEW

נר שלישי של חנוכה ,פגישת מחזור של אורבן ת"א ,חדש
פוגש ישן לאותו כיף מזוקק של רכיבה קבוצתית ,המונית
וקפיצת גרמי מדרגות ברחבי העיר.
קבוצת רוכבים המחייה את מסורת רכיבה זו ,של ימי
רביעי מלפני עשור ,אותה התארגנות ספונטנית שהפכה
למסורת של כמה שנים טובות בתחילת שנות ה ,2000
מסתבר שממשיכה להתקיים בצורה חדשה ,רוכבים תל
אביביים שמארגנים רכיבות דרך קבוצת "אורבן תל-אביב"
בפייסבוק.
הצטרפתי לקבוצה ,מהר מאוד כולם יחד התארגנו ליצירת
רכיבת חנוכה משותפת אליה עתידים להגיע רוכבי העבר

למפגש משותף עם רוכבי הדור החדש ברכיבה שתעבור
בכל האתרים ה"היסטוריים" אליהם התגלגלנו בעבר
ומשמשים עד היום מוקדי משיכה" ,ספוטים" בז'רגון
המקצועי ,לחובבי ז'אנר רכיבה זה.
בתחילה ,בטפטוף איטי ,מגיע רוכב ועוד רוכב לנקודת
המפגש בכיכר רבין.
רוכבי אורבן מחיפה ,רוכבים ירושלמיים ,רוכבי הדור החדש
התל אביביים ,רוכבי שטח מתחומי ה AM-וה‑ ,DHצעירים
ומבוגרים כאחד ,פתאום פרצופים מוכרים ואהובים מפעם,
חברים לרכיבה שאת חלקם לא ראיתי קרוב לעשור או
לכל הפחות חצי עשור ,אלי שהיה ילד בזמנו כבר גבר

גבר ועדיין בכושר רכיבה מדהים בסגנון של הטריאל פוגש ספירה מהירה מראה קרוב ל 80-רוכבים במפגש העשור,
ככה חוגגים ,ככה סוגרים שנה ,ביי ביי !2014
את האורבן ,מיקי ,דניאל ,רועי ואופיר נשואים עם ילדים
עדיאל גם התחתן ,אייל סיים צבא ,איציק חנוכה בחנוכה
כל אחד מקבל נר ואנחנו מתאספים לתמונה קבוצתית,
זה תמיד מתכון מושלם לצפייה ביכולות על שאין זהות
לנר יש משמעות כפולה ביום זה.
להן בכל הארץ ,טל ,אור טל ויוסי  RIDE FOXועוד הרבה
נכון ,נר שלישי של חנוכה ,אבל זהו גם רגע של זיכרון
חברים מפעם ,מעמודי התווך של רכיבות האורבן התל
ושליחת אהבה אל הקוסמוס ,עבור מי שמכיר ,אל מאור
אביבי ,כולם יחד ,איזו התרגשות.
בבלי  A.K.Aבילבולי ,אחד הרוכבים הבולטים דאז שנפטר
יש שם אופני דאון היל ,אול מאונטיין ,זנבות קשיחים וגם
לפני מספר שבועות בתאונת אופנוע מחרידה ,תאונה
את אופני הדירט ג'אמפ של עדיאל מפעם ,משקולת
שהשאירה את כל מכריו המומים ועצובים ולה חלק
המאפיינים
תוצרת נורקו ,והוא ישר מפציץ בכל התרגילים
משמעותי בהצפת זיכרונות ששימשו זרז בהתארגנות
את יכולת הרכיבה הפנומנאלית שלו ,עומד על הכיסא ,על לרכיבה המדוברת ולמפגש.
הכידון ומקפץ.
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אז הדלקנו נר ,יש תמונה ,אני חובש קסדה ,רגל על
הפדל ונחיל אדיר של רוכבים שועט אל כיוון מוזיאון
תל אביב ,גולדה.
כולם רוצים לראות את הדאבל  17X17המפורסם,
מסתבר שהיו שיפוצים במתחם ונבנה גרם מדרגות
חדש וממש לא מתאים לקפיצה ,אז ממשיכים הלאה80 ,
רוכבים קופצים גרם מדרגות צנוע של  7מדרגות ,איציק
חנוכה ואייל צורייה מפגינים ביצועים על קיר מוטה בזווית
של  80מעלות המשמש עד היום אלמנט מיוחד לביצועים
עבור מי שמצויד ביכולות המתאימות ל ,360-בר ספין ,וול
לפייקי ,טייבל טופ מהקיר ועוד.
ממשיכים לכיוון הסמל ב-ה הידיעה של האורבן

Urban TLV

התל אביבי ,שלושת גרמי המדרגות הענקיים של כיכר
אתרים היורדים לכיוון חוף גורדון.
אותו נחיל ענק ,אנרגיות באוויר שאי אפשר לתאר במילים,
עוברי אורח משתאים לנוכח מפגן העוצמה ,ווילי ,הרמות
גלגל ,קריאות שימחה ומינימום חציית צמתים דרך שדרות
בן גוריון ואנחנו בנקודה ,עוצרים למשך שעה קלה וכולם
קופצים ונהנים.
איציק חנוכה מראה לכולם איך קופצים מעל המעקה עם
אופניי הסטריט זנב קשיח שלו ,קריאות תרועה ומחיאות
כפיים .אלי מדגים איך יורדים גרם של  25מדרגות בישיבה
על הכידון עם הגב לכיוון הנסיעה ,עדיאל מדר בטייבל
טופים גבוהים ,כולם קופצים ,כמה תותחים צעירים

מגיעים לגבהים בלתי נתפסים וכולם קופצים ונהנים
לראות ביצועים מרשימים.
יאללה ,מיצינו ,ממשיכים ברכיבה לכיוון סמטאות יפו
העתיקה דרך הטיילת .בדרך מתעכבים לקפיצת  4גרמים
של  7מדרגות מאחורי שגרירות ארה"ב .לא כולם קופצים,
ברי התעוזה תופסים תנופה אדירה וקופצים מראש
(מדבללים) הגרם הראשון לשני ומהשלישי לרביעי ישר
לתוך סמטה צרה מאוד ,זה כבר ממש מסוכן ,אבל מלהיב.
אנחנו בסוף הטיילת ,מטפסים את הגבעה אל איזור
המסעדות התיירותי של יפו העתיקה ,חצי שעה של
קפיצות וביצועים סביב הבמה המרכזית וקדימה טסים
בין סמטאות צרות ומרחפים מעל גרמי מדרגות תלולים,

זהו כייף טהור שזר לא יבין ,סיום מלהיב למפגש מפוצץ
באנרגיות טובות והיפראקטיביות ,פגישת מחזור ,ישן פוגש
חדש והגלגל ממשיך להסתובב לו ,עוצרים לפיתה או
סמבוסק באבולעפיה והביתה.
יש לי הרגשה שנוצרה פה מסורת חדשה ,אורבן תל אביב
ידליק נר של חנוכה גם בשנה הבאה.
מה עושים בינתיים אתם שואלים?
אפשר ומומלץ להצטרף לקבוצת "אורבן תל אביב"
בפייסבוק ולרכב איתם כמעט בכל שבוע.
להתראות בסיבוב
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”אבא ,תוביל מבנה”

לחנויות
שווקים
ולמ
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 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי

טכניקת רכיבה להמונים
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טכניקת רכיבה להמונים

we:Tube



CLICK TO VIEW

רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים .השטח טומן בחובו שלל
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד .הדרכים
להתמודדות הן רבות ומגוונות ,כל אחד על פי אופיו,
תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים .לסדרת כתבות
מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה ,רתמנו למענכם
את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה
פרטית .בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא
לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה ,היכולת הטכנית,
ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה.
אחרי שחידדתם את מיומנות קפיצת הארנב שלכם ,אנא

פנו מספר דקות לשיפור טכניקת סיבוב הברם שלכם.
ברם אליבא דה שושן (אבן)" :קפל קרקע המתרומם מפני
השטח בזווית של עד  90מעלות ויוצר סיבוב בצורתו".
תכלס ,סיבוב בעל דופן חיצונית מוגבהת אשר מאפשר
לפתח מקסימום אחיזה בתוך הסיבוב .לשיטתנו ,על מנת
ללמוד את האלמנט יש צורך לבאר את חוקי הפיסיקה על
מנת למנף אותם לטובתנו בצורה הטובה והיעילה ביותר.
כל אחד יודע ,אפילו את/אתה ,שמצרך הבסיס החשוב
ביותר ברכיבה הוא האחיזה ,כל שכן בסיבוב .ההנחה
אומרת כי את מקסימום האחיזה נשיג כאשר נוריד את
משקל הגוף בניצב לכוח הנגדי ( 90מעלות) שלרוב יגיע

מלמטה (לרוב .)...במהלך הרכיבה אנו עושים זאת
רוב הזמן כי אנחנו נמצאים בניצב לקרקע ,שכבר
סוכם שהיא מהווה את הכוח הנגדי (רוב הזמן אצל
רוב הרוכבים .)...בברם דופן הסיבוב מהווה את
הכוח הנגדי לכן אנו שואפים לשמור על פוזיציה
ניצבת לו רוב הזמן.
אתם חייבים להודות שלמרות שהתיאוריה
הפיסיקלית טרחנית ומסובכת מאין כמותה ,היינו
מצוינים בהסבר והכל ברור ,אבל בן השקיע בסרט.
אז עכשיו לחלק האמנותי ,יאללה בהצלחה

בן הבעלים והמדריך הראשי של "בן קדמי הדרכות
רכיבה טכניות" הוא מותיקי מדריכי הרכיבה מארץ .הוא
מנהל אורח חיים סמי סמי מקצועני של מתחרה ,XC
מתחרה אנדורו ,מתחרה  DHבדימוס ותופר מרחקים
לא שפויים בתחרויות מגה בייקפאקינג .בשאר הזמן
הוא מדריך קבוצות ובודדים בטכניקת רכיבה מתקדמות
בשילוב דמיון מודרךwww.bkedmy.com  .
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מי אתה האיש שבקיר? זיו ענפי בן  ,44רוכב מגיל 12
ועד היום ברציפות .אבי בן ה 76-שרוכב עד היום כמעט
כל בוקר הוא האחראי לכך .לתחום הגעתי בעקבות
פרישה מתחום אופנועי הכביש ,שם רכבתי והתחריתי
באליפות אירופה ואליפות ארה"ב בסבב  Superbikeואף
הגעתי למקום שני בדירוג .בעקבות פציעה קשה מאוד
החלטתי לפרוש מהתחום וללמוד מכונאות אופנועים
בארה"ב ,לימודים אלו הובילו אותי לעסוק בתחום ואף
זכיתי להיות מכונאי של  Hondaבסופר בייק באליפות
העולם במשך שנתיים.
כאשר חזרתי לארץ החלטתי לשלב את שתי האהבות שלי
שהן מכונאות ואופניים ולעסוק בתחום .מזה כחמש שנים
שבבעלותי חנות האופניים  Bike Wayבבארות יצחק.
היה לי חשוב שזו לא תהיה סתם עוד חנות אלא חנות

קיר מכנאופן :זיו ענפי Bike Way

 עדי גיא

בוטיק משמעותית ששמה לעצמה למטרה לספק לקהל
לקוחותיה מוצרים מהמובילים בעולם אל השוק הישראלי
ולכן אנו מייבאים מוצרים ייחודיים כמו חישוקי Pacenti
וחישוקי  Alchemistמחישוקי הקרבון האיכותיים והקלים
ביותר בעולם .בתחום האופניים והשלדות אנו חלק
ממשפחת  Recyclesומוכרים את אופני Cannondale
ו‑ Niner. Ninerהינה חלוצה בתחומי רכיבה שאינם
שכיחים בעולם הרכיבה הישראלי כמו סייקלוקרוס וגראבל,
כחלק מקידום ז'אנרים אלה מארגנת החנות אירועים
שונים במהלך כל שנה ואף תחרויות למכורים לדבר.
מתוך כוונה להצעיד את ענף האופניים בישראל קדימה
הקמנו קבוצת רכיבה שמטרתה להתחרות בתחרויות
האיגוד ,ליגה למקומות העבודה וכמובן החשובה ביותר,
אפיק ישראל.

רוכב? רכיבה ותחרויות זורמות בדמי ,בבעלותי אופני
סייקלוקרוס של  ,Kelsonאופני זנב קשיח של ניינר
 One RDOושיכוך מלא  Jet RDOגם הם של ניינר,
אופני סינגל ספיד של  Singularואופני כביש של חברת
 ,Cannondaleלאחרונה זכיתי בכבוד לייצג את ניינר
בארץ ואני מספונסר על ידם.
סדר על הקיר? הקיר שלי תמיד מסודר ושולחן העבודה
תמיד מבריק ,זה הכלל הראשון .אחר כך אני מסדר את
הכלים כך שהשימושיים ביותר יהיו באמצע והפחות
שימושיים בצידי הקיר.
הכי כלי כלי? קאטר של כבלים.
הכי לא כלי כלי? בקושי משתמש בכלי BB Tapping
שנרכש על מנת לחדש הברזות תקולות ,אך נח לו בשקט
כמעט מוחלט.

כלי מיוחד/ייחודי? על מנת לייעל את עבודת בניית
הגלגלים שאני עוסק בה לא מעט יצרתי לעצמי משחיל
ניפלים לתוך חישוק.
מי הבן המועדף? קאטר של שימנו ,כמה פשוט
ככה מדוייק.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה?
בקרוב אנחנו מתכוונים לרכוש מתקן איזון גלגל אלקטרוני,
גם הוא בשביל לייעל את עבודת בניית הגלגלים.
לוקח את העבודה הביתה? במקרה שלי הסנדלר הולך
יחף ,הכול נמצא בחנות ובבית אני במנוחה.
ה-תיקון? באמצע רכיבה בשום מקום נשבר לחבר
המשולש האחורי ,אלתרתי קיבוע עם שברי עצים וכך
נמשכה הרכיבה עוד  27ק"מ
אתר  ,Bikewayפייסבוק
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אופנה בהשראת עולם האופניים המיועדת לרוכבים
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עם פיצ׳רים מיוחדים המותאמים לרוכבים.
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אילון שגיא

 אילון שגיא bicyclefriends.com 

ילד
מזדקן
כשחושבים על זיקנה ,ישר עולה בראש תמונה ,של
קשיש צנום בגופייה ותחתונים לבנים עם אשכים
שנראים כמו אבן בגרב וחיוך ללא שיניים ,המתהלך
ומסביבו עננת ריח נפתלין חריף .אך אם נחשוב על
זה עוד קצת נגלה שככל שנוקפות השנים ,גם הזיקנה
משנה את מראיה ,ועם כל דור שמגיע לפרקו מקבלת
גוונים שמשקפים יותר ויותר את מה שעוללו החייברל'ך
הכפופים בצעירותם .עוד  30שנה מהיום למשל ,יסבו
אל שולחנות הברידג' בדיור המוגן קשישות חביבות
ולכשירכנו קדימה אל ההליכון ,יתגלו קעקועי טרייבל
מהוהים מעל ישבנן הרופס .והבנים? אצל סבאל'ה
בחדר כבר לא יתנוססו תמונות מונוכרומאטיות מצהיבות,
בהן הוא נראה ניצב בסטודיו עם מבט מבוים וכובע ברט
ופפיון ,אלא הגדלת קנבס ענקית בה נראה סבא מרחף

עם פולפייס וצבי צב מעל המקפצה הגדולה בבייק
פארק בלה ז'ה.
תוחלת החיים רק הולכת ומתארכת ,והעולם מתפתח
בצעדי ענק ומספק לנו יותר ויותר ריגושים ולמישהו
כמוני שכבר מריח את ה 50-מלמטה זה עושה ,אפעס,
צביטה בלב .ה"משבר התודעתי" שלי החל רשמית לפני
כשנה כשנשברתי וניגשתי לסטנד משקפי הקריאה
בסופרפארם ,עד לאותו רגע המשכתי לגלוש בחדווה
על גלי פרופיל ה  97שלי ולא חשבתי פעמיים לפני
שהתנפלתי על פעילויות שמתאימות לכאלו שגילם חצי
משלי ,וכשאני מדבר על פעילויות אני כולל בתוך זה
טיפוס על העצים בחצר לאיסוף הפרי ,וכמובן גם את
החופשה השנתית במורזין על כל שיגועיה וקפיצותיה

ואני חייתי לי בלהלה-לנד ,מסניף אסקפיזם בכל
הזדמנות ומרגיש כמו פיטר פן.
אלא שלאחרונה פיטר פן מתקשה קצת לקום בבוקר;
הגב קצת מציק והכתף חורקת  -באופן כללי מרגיש לי
כאילו צריך לגשת דחוף להחליף מסבים או מינימום
להרביץ איזה גירוז הגון .התחושות הללו הכניסו את
עבדכם הנאמן לסוג של חרדה ,חרדה אמיתית וברורה
מהיום בו כבר לא אוכל לטפס על האוכף ולצאת יותר
לשבילים .התחושה הזו בה הגיל מתחיל לתת את
אותותיו מתסכלת אותי מאד ואם פעם רק התלוננתי על
זה ש"נולדתי בשנתון הלא נכון" ו"התחלתי מאוחר מדי"
בכל פעם שצפיתי בסרטי הרד בול ראמפייג' ,הרי שהיום
אני חמוץ ונרגן בכל פעם שאני מוצא את עצמי נאבק
להשלים איזה קטע טכני שלפני ארבע שנים עברתי כמו

כלום .בכלל ,לחיי נכנסה מעיין תחושת דחיפות שלא
לומר היסטריה קלה ,להספיק כמה שיותר לפני שיגמר
וכל רכיבה שמתבטלת לי מסיבה כזו או אחרת גורמת לי
למפח נפש גדול.
ככל הנראה גם אני בסוף אעבור את האבולוציה הבלתי
נמנעת ,אמכור מתישהו את הסס"ר שלי ואעבור
לרכיבות  xcרגועות ,אוותר על הדרופים והשגעת לטובת
איזו קבוצת גרופי עצלה ,עם זווית ראש של  74ואלבש
טייץ עם מגינים ,אבל עד אז ,ראס בין עאנק ,אני ממשיך
לשעוט ,כל המנועים קדימה ואמשיך כך עד שכבר לא
אוכל יותר .ולא זו בלבד אלא שנדרתי נדר לא לאבד לרגע
את משובת הנעורים גם אם היא תישאר בתודעתי בלבד,
ואתם? צאו לרכוב כי כל יום שעובר ,לא יחזור יותר!
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טור אישיMen in Tights :

 גיא בר

סם היל בדרך להתרסקות באליפות העולם ( 2008פעם אחרונה שהתחרה עם סקינסוט)

גברים בלייקרה
היה זה בוקר קר במיוחד בחודש מרץ והרוח נשבה
בחוזקה ממערב .גברים מלאי טסטוסרטון חיכו לזינוק
למסלול האול המאונטיין ורק עוף מוזר אחד עמד שם
עם בגדים משונים וצמודים .איך הוא העז לעמוד שם עם
טייטס בתחרות אול מאונטיין?
הרבה חקרו ובדקו בשטח ובמנהרות רוח והמסקנה
חד משמעתית :טייטס וביגוד צמוד עוזר ויעיל באופן
משמעותי אל מול בגדים רחבים .החכמולוגים יקפצו מיד
ויגידו "אם זה כל כך טוב למה רוכבי הדאונהיל לא רוכבים

ככה?" .אז זהו ,שפעם כל רוכבי הדאונהיל (שהגיעו
במקור מקרוס קאונטרי) היו מתחרים עם חליפות
צמודות .עד תחילת שנות ה ,2000-שהגיע שון פאלמר
עם בגדי מוטוקרוס ופתח באופן רשמי את עידן ה"ילדים
הרעים" של ענף הדאונהיל ,חבורה שבאה לתת בראש
בתחרויות ולעשות חיים בלתי ספורטיביים בעליל ביניהן.
עד שנת  2009הסטטוס קוו היה שבכל התחרויות
מתחרים עם ביגוד מגניב ורחב ופעם בשנה ,באליפות
העולם ,כולם עם חליפה צמודה שנושאת את סמל

העוף המוזר הזה בטייטס הוא אני



לתגובות לחצו
we:Talkback

המדינה שהם מייצגים .הסטטוס קוו נשבר כשקבוצת
 Dirt/Orangeהבריטית החלו להתחרות עם Skin
 Suitעשויות עור/דמוי עור בתחרויות שאינן אליפות
העולם ובן קת'רו מתחרה שאינו בין המובילים בדרך
כלל ,הצליח להגיע למקום השישי לקול מחאת הרוכבים
האחרים .בלחץ הקבוצות האחרות ,הוחלט להוציא
מהחוק את הלבוש הצמוד בתחרויות הדאונהיל ולכן לא
תראו אותו שם.

ובאנדורו? טייטס זה לא אנדורו ,וכדי שרוכב אנדורו
יישאר אנדורו ,אסור לו ללבוש ביגוד שאינו אנדורו.
זה חוק האנדורו!
ואם נחזור לסיפור הראשון שלנו ,כן ,העוף המוזר הזה
בטייטס הוא אני .וכן זה עזר מאוד ,והגעתי לתוצאה
מעולה עם מקום ראשון בהפרש של  12שניות
מהמקום השני

53 | 52

we:Explore

  אילן שחם | www.ilanshacham.com

טיול :עפים על דרך הבשמים

עפים על דרך הבשמים
דמיינו את עצמכם לפני  2000שנה ,מובילים שיירת גמלים
במרחבים האינסופיים והמרהיבים של מדבר הנגב .פסיעה ועוד
פסיעה ,בין אבן לסלע ,נחים לצילו של עץ שיטה בודד ושוב צועדים
בשבילים העתיקים ,והנה אחת לכמה ימים מתגלה לפתע מבנה אבן
מעל האדמה הטרשית – מצד קטן ,שתפקידו לשמור על השיירות מפני
השודדים החפצים בסחורה ,או חאן ,אליו אתם נכנסים ,פוגשים נוודים
נוספים ,מזמינים כוס שיכר ומעבירים את הלילה בסיפורי אלף לילה על
מסעותיכם ומסעות חבריכם לשיחה.
דרך הבשמים בנגב הינה מסלול אשר שימש ,בעיקר בתקופת הנבטים,
להעברת סחורות מחצי האי ערב אל חופי הים התיכון ,משם הן נשלחו
בספינות לאירופה .הסחורות העיקריות שהועברו ,ניחשתם נכון ,היו
בשמים ,ובעיקר מור ולבונה ,אבל גם מלח ,תבלינים שונים ועוד.
את חוויית מוביל השיירות כנראה לא נוכל לשחזר ,אלא אם תשכרו
אורחת גמלים מאיזה בדואי בסביבה ,אך נרכב באופנינו טיול חוצה מדבר
משובח לאורך מקטע ארוך בדרך הבשמים הכולל ארבע תחנות חשובות
– מצד סהרונים ,מצד ובור נקרות ,מצד קצרה והיישוב הנבטי מואה.
לצורך המסע בזמן שלנו נעזר במקטעים חדשים בשביל ישראל
לאופניים ,אשר מונה כעת  300קילומטרים רציפים ממצפה רמון ועד
אילת .מכיוון שהמסלול רחוק והלוגיסטיקה אינה פשוטה ,נציע כאן
ארבע גרסאות למסלול ,באורכים שונים ,אשר יוכלו לספק לכל רוכב
רכיבה ש"תצדיק" את הנסיעה הארוכה .אם נתארגן מראש על אופציית
הקפצה חזרה גמישה ,נוכל במהלך הדרך ,לפי התחושה ,השעה והאור
הנותר ,להחליט באיזו מן האפשרויות לבחור והיכן לסיים  .

רוכב ,קיר סלע ועץ .קלאסיקה מדברית
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פלטפורמה לתצפית בתוך בור נקרות

הנתונים הבסיסיים
מרחק 65 ,57 ,45 ,39 :ק"מ (ארבע אפשרויות שונות)
זמן :יום טיול
קושי פיזי :בינוני-קשה
קושי טכני :בינוני
קושי ניווט :קל-בינוני
טיפוס כולל 470 ,450 ,300 ,250 :מ' אנכיים
ירידה כוללת 810 ,800 ,700 ,690 :מ' אנכיים
מפה :מפת סימון שבילים מס' " ,17הערבה התיכונה ומזרח הר הנגב".
מעגלי :לא
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה בחניון בארות אשר
בלב מכתש רמון .על כביש  ,40כ 10-ק"מ דרומית למצפה רמון ,נפנה
שמאלה לדרך נוחה בסימון שבילים ירוק (הכניסה לגן הלאומי "צבעי
הרמון") ונסע בה עד שנפגוש דרך בסימון שחור בה נפנה שמאלה ונגיע
לחניון.
נקודת הסיום :ארבע נקודות סיום אפשריות כמתואר בכתבה – ביישוב
צופר ,בתחנת הדלק שבכניסה ליישוב צוקים ,על כביש הערבה בכניסה
לכיוון נחל ברק ובמושב פארן.



להורדת קובץ
ניווט
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מאיפה להמשיך מכאן?

בירידה המהנה והנופית מחורבת קצרה

טבע עצום בנחל עשוש

יוצאים לדרך
מחניון בארות נצא לדרך צפונה,
על ציר הנפט המסומן בשחור
ולאחר  500מ' נפנה ימינה עם
סימון השבילים האדום ,עמו נפנה
שוב ימינה בצומת שלאחר  500מ'
נוספים ,ונמשיך עד שנראה מולנו
שרידים נמוכים של מבנה קדום
ונרכב בשביל הקצר המוביל אליהם
( .)1הגענו אל מצד סהרונים –
מצודה נבטית גדולה אשר כללה

חצר פנימית גדולה וסביבה חדרי
מלאכה ,מרחצאות ,חדרי אירוח
ועוד .עין סהרונים הסמוך סיפק ככל
הנראה מים לשוכני המצד ולאורחיו.
נחזור אל הדרך בסימון השבילים
האדום ונמשיך איתה (פניה ימינה
מהשביל) אל רכבת הרים מהנה
במעלה דקלים אשר יוריד אותנו אל
צומת גדולה במפגש ערוצים .נפנה
בימינה השני אל המשך הדרך עם
הסימון האדום אשר נכנסת לתוך

ערוץ נחל נקרות ונהיה ערניים
לסימון שביל ישראל לאופניים אשר
יוריד אותנו במהרה ימינה מן הדרך
הראשית המדושדשת אל סינגל
העובר על הגדה.
הגענו אל סינגל שביל ישראל אשר
ממשיך על גדות הערוץ הקניוני,
תוך שהוא חוצה מדי פעם את
הדשדש שבתוך הערוץ .היו זהירים
בנקודות בהן השביל יורד לתוך
הדשדש על מנת לא לעוף מעבר

לכידון במפגש הצמיג עם התשתית
הרכה .לאחר  7.5ק"מ בסינגל אנו
שוב נשפכים אל תוך מפגש נחלים
אדיר ,כשהסינגל ממשיך שמאלה,
אך נשים לב מיד לשביל בסימון
כחול הפונה לערוץ הקטן בכיוון
דרום .נכנס לשביל הזה ונרכב בו עד
שנגיע למבנה קטן – בור נקרות (.)2
זהו בור מים מרשים ומקורה אשר
שימש לאגירת מי גשמים לטובת
אנשי מצד נקרות הסמוך .אם נעיין
מבחוץ בחלקו האחורי נוכל לראות

את גדרות האבן המנתבות את
המים הזורמים במשפך הטבעי בין
הגבעות אל תוך הבור.
נחזור לערוץ הראשי ,נפנה ימינה
ונשתלב חזרה בסינגל שביל ישראל
לאופניים .משמאל ,על גבעה קטנה
נוכל לראות את מצד נקרות .לאחר
 3.3ק"מ זורמים בסינגל נגיע שוב
למפגש נחלים ,והפעם נפנה ימינה,
ונעזוב את נחל נקרות לטובת דרך
בסימון שבילים שחור בערוץ חסר

שם .במקטע זה ,נכון לרגע כתיבת
שורות אלו ,אין סימון של שביל
ישראל לאופניים.
כשנראה מולנו עליה אימתנית נפנה
שמאלה אל דרך בסימון שבילים
ירוק ,המסתיימת לאחר קילומטר
בחניון לילה הר משא ,ומימין נוכל
להבחין בכניסה לסינגל (.)3
נפנה ימינה ונתחיל בטיפוס הבריא.
שביל זה נבנה כחלק מאירוע
ההתנדבות לבניית השביל שהיה
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פיסולי סלע בנחל נקרות

בחודש נובמבר ,ועל פי חבריי
לרכיבה שהתנדבו שם ,בניית
מקטע קצר זה העסיקה למעלה
מ 10-אנשים במשך שבוע שלם.
אם מסתכלים על חיזוקי האבן
בחלק מהמקומות אפשר להבין
למה .בקצה העלייה נפגוש שוב
את הדרך בסימון השבילים השחור,
נפנה בה שמאלה ונרכב עד לשרידי
מבנה נוסף – חורבת קצרה (.)4
זוהי עמדת שמירה קטנה על

דרך הבשמים ממנה נשקף נוף
מרהיב לכל הכיוונים – מקום מצוין
להפסקת קפה.
נרד בכיף גדול בירידה מתפתלת
ומרגשת שבסימון השבילים השחור
ולקראת סופה נמשיך ישר אל סימון
שבילים אדום ,אשר יביא אותנו
אל התשלום על הירידה – עלייה
תלולה ומפחידה ,אך לא ארוכה מדי.
הדרך מובילה מזרחה על הגבעות
שמדרום לנחל קצרה ולבסוף

נשפכת לתוכו .נפנה ימינה בדרך
שבתוך ערוץ הנחל ,אך לאחר 500
מ' נשים לב לסינגל שעולה שמאלה
על הדופן (. )5
נפנה שמאלה ונתחבר לעוד קטע
מהנה במיוחד שנבנה באירוע
ההתנדבות האחרון .הסינגל עושה
דרכו צפונה ,פונה ימינה לטיפוס
קצר אל קו הרכס ואז מתגלגל לו
בהנאה אל מול נוף הערבה ,שם
הוא מסתיים בלב שרידי יישוב נבטי

עתיק  -מואה ( .)6נרד מן האופניים
ונטפס אל המצד שעל הגבעה
הראשונה ,שם נוכל להתרשם מן
המבנה וחדריו .במבט לכיוון דרום
נוכל לראות למרגלות הגבעה את
חאן מואה בעלת המבנה הדומה
לחאן סהרונים אותו ראינו מוקדם
יותר – חצר פנימית גדולה מוקפת
חדרי אירוח ומרחץ.
נשוב אל אופנינו ונרכב בסינגל בין
המצד לחאן ונפנה איתו ימינה עד

לכניסה הראשית לאתר.
למסלול הקצר (סיום בצופר) –
נמשיך ישר אל הדרך בסימון שבילים
שחור .לאחר  1800מ' כשהדרך
מתעקלת בחדות ימינה ,נמשיך ישר
בדרך לא מסומנת אל היישוב צופר
והסיום.
נפנה ימינה בדרך בסימון השבילים
האדום ואז נפנה איתה שמאלה
כשהיא פונה דרומה .אנו רוכבים

כעת בציר המעיינות המלווה חלק
ניכר מן הערבה .לאורך הציר
נמצאים מספר מעיינות אשר נתנו
לו את שמו ,אך הם אינם בקטע
בו נרכב היום .נרכב עד שנראה
ערוץ רחב מתחבר משמאל ובו דרך
בסימון ירוק – נחל עשוש .נפנה
שמאלה לדרך כשקירותיו האדירים
של ערוץ הנחל מלווים אותנו ,ונרכב
 2.3ק"מ עד שנראה שוב סימון
של שביל ישראל לאופניים מפנה
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בור נקרות

בניה חכמה של העליות בשביל ישראל

אותנו לסינגל מימין (זהירות ,קל
לפספס) (.)7
למסלול הבינוני-קצר (סיום בצוקים)
– נמשיך ישר עם הדרך בסימון
השבילים הירוק עד למפגש עם
כביש הערבה ,שם נפנה ימינה
ונרכב בזהירות לצד הכביש עד
לתחנת הדלק בכניסה לצוקים.
נפנה ימינה אל השביל ונרכב בו
כשהוא עוזב את ערוץ נחל עשוש,
עולה בערוץ נחל צופר ומתרחב

סיבוב מהנה בנחל נקרות

חזרה לדרך ג'יפים .משמאלנו נתחיל
לראות על המצוק מבני מגורים
בצבעים מדבריים  -זהו היישוב
צוקים .מקום זה הוקם כיישוב
קהילתי על ידי גרעין של אנשים
מאזור המרכז אשר מאסו במרוץ
העכברים והחליטו על שינוי באורח
ובקצב החיים והקימו את היישוב
המרוחק הזה ובו בתים המותאמים
לסביבה המדברית.
נמשיך בדרכנו עד שנפגוש שלט

הוראות בטיחות לרוכבי אופניים
המבשר על תחילתו של סינגל
צוקים ( .)8גם סינגל זה נבנה
במסגרת אירוע התנדבותי אותו
ארגן פרויקט שביל ישראל לאופניים
ובמהלכו הגיעו רוכבי אופניים מכל
הארץ לעזור בבניית השביל .הסינגל
מתחיל בעלייה מתונה וארוכה
בשטח הפראי והמרתק וממשיך
בירידה קלה לאורך ערוץ נחל.
בשלב מסוים הסינגל חוצה את
הערוץ מימין לשמאל ,ומשמאלנו

בערוץ נראה גב גדול ( .)9אם
התמזל מזלנו וירד מספיק גשם
בתקופה שקדמה לרכיבתנו ,נוכל
לטבול כאן את רגלינו וליהנות
מפינת חמד קסומה.
הסינגל לא מסתיים כאן ,אלה
ממשיך עוד  3.4ק"מ עד למפגש
עם דרך רחבה ,ואז ממשיך מעברה
השני של הדרך לעוד טיפוס
קל המתהפך במהרה לירידה
מלאת אדרנלין חזרה אל הדרך

המסומנת באדום – המשכו של ציר
המעיינות (.)10
מכאן נמשיך דרומה על ציר
המעיינות בדרך רגועה ומהנה בה
נוכל לשאוף עוד קצת מן הנוף
המדברי.
למסלול הבינוני-ארוך – במפגש
עם דרכים בסימון כחול וירוק נפנה
שמאלה לסימון הירוק נמשיך מזרחה
כשהיא מתחברת לסימון כחול ונגיע
אל כביש הערבה ,שם נסיים.

לאחר כ 7-ק"מ על ציר המעיינות
נחצה את ערוץ נחל פארן ,נעלה
על סוללה המשמשת להגנה מפני
השיטפונות בנחל ונראה מצד
שמאל את החממות של מושב פארן.
לפני שורת החממות האחרונה
נפנה שמאלה אל בין החממות,
ונתרשם מן הפלא הזה של גידול
הירקות בלב המדבר .הדרך הופכת
בהמשך לכביש ,ו‑ 1100מ' לאחר
הפניה אליה נפנה עם הכביש ימינה
ונרכב אל תוך מושב פארן
63 | 62

we:Israel

 Rackonשומר הרכב הפרטי שלך

  לילך קרן גרופר

 Rackonשומר הרכב הפרטי שלך

מסתבר שלנו ,הישראלים ,אין רגע
אחד שבו אנו נותנים למוח לנוח
בשלווה ולא לחשוב על כלום (אולי
בזמן הרכיבה?).
היכולת שלנו להפתיע את העולם
כבר ידועה בציבור וכל פעם שאנו
נתקלים באיזה פטנט מוצלח או רעיון
מבריק תזכרו "הוא משלנו!" .אלו
אותם הרגעים בהם הלב מתרחב,
הראש מורם ואנו מוצאים את עצמנו
מסבירים (במיוחד לשאר העולם) ,על
מוצר בפיתוח ישראלי וכמה שהוא
פשוט עושה את עבודתו ו"איך לא
חשבו על זה קודם?".
הפעם ,אני מוצאת לנכון להביא
למודעות של כולנו ולתת Big Like
למוצר  ,Rackonמבית קבוצת פיתוח

ישראלית שאף הגדילה לעשות,
ונתנה לי להתנסות במוצר ,שהסתבר
כמוצלח במיוחד.
ה– Rackonהוא המוצר משלים לכל
מי שמעמיס את האופניים על מנשא
אחורי כזה או אחר .באתר תוכלו
למצוא סרטוני הדרכה ,הסברים
ותמונות מחיי היום-יום.
את ה Rackon-פיתחו שני ישראלים:
רביד פלג וירון מנטל איתם נפגשתי
בחנות בוטיק לאופניים בכרמל
בחיפה .זוג ממציאים שלא נס ליחם,
רביד אישיות בפני עצמה ,שופע
רעיונות ומטבל את הראיון בהומור
מתוחכם לא לפני שירון בעל חזות
רצינית מעלה חיוך ולבסוף גם
משתחרר וצוחק.

אז מה זה ה rackon-ואיך
הוא נולד?
ה rackon-נולד מצורך ממשי להגנה
על הרכב מפני שריטות וחבלות
שנגרמות בעקבות מנשאים אחוריים
לאופניים .רביד מסביר לי ביתר דיוק:
"הכל התחיל מלקוח שקנה אופניים
ומנשא אחורי ,לאחר כמה ימים
התקשר אלי הלקוח עצבני ומבואס
גם יחד מהנזק שנגרם לרכבו ומצאתי
את עצמי מתנצל ,מגמגם ובעיקר לא
יודע איך לא מצאו עדיין פתרון לדבר
הזה? ,מיד התקשרתי לירון (חברים
לעבודה כבר שנים) ושיתפתי אותו
בדילמה הטרגית הזו".
ירון מחייך ,אני רואה איך הוא מגלגל
בראשו את התקרית המצערת עם

אותו לקוח ,אשר לימים יש להודות לו.
רביד וירון מצאו פתרון אלגנטי
לסוגיה ,לא עוד מגבת שנתקעת,
לא עוד סמרטוט שזז וגולש מהרכב,
אלא פתרון יעיל ,נוח ,פשוט ,ואסתטי
שנותן מענה כולל:
•מגן על הרכב שלך דרך
•נצמד לרכב באמצעות שני מגנטים
חזקים במיוחד
•בעל מקום אחסון למספר של הרכב
•קל להתקנה (אפילו אני מצליחה)...
•מתקפל בנוחות ואינו תופס מקום
•בעל מחזירי אור
•כולל רצועה לקשירת הגלגלים
•אסתטי ומגיע בכמה צבעים
•עשוי מפוליאסטר עמיד ואינו סופג
לחות (להבדיל ממגבת)

•בעל שתי תצורות האחת לרכב 4
דלתות והשני לרכב  5דלתות
כששאלתי את הממציאים לגבי רישום
פטנט על המוצר ,הם התמתחו על
השרפרף ,הביטו אחד בשני ונשמו
לרווחה (כמעט בתיאום מלא) .ואז,
ירון פתח בהסבר כי המוצר רשום
כפטנט והדרך לפטנט הייתה מרתקת
בפני עצמה ומלאה בהפתעות בלתי
צפויות .רביד מתפרץ לדבריו ואומר כי
תודות רבות מגיעות לאבי לוי שליווה
את תהליך הרישום עצמו.
בינואר  2015תוכלו להשיג את
ה‑ Rackonבמחיר מבצע אצל ירון
 052-3342480ולהעלות תמונות
לעמוד הפייסבוק של המוצר.

מה התוכניות לעתיד?
רביד" :אני רואה את הRackon-
על כל רכב שמעמיס אופניים
באמצעות מנשא אחורי ,וכמובן
הרוכבים הישראלים שגרירים מעולים
לעולם כולו".
בעתיד הקרוב מאוד הממציאים יעלו
סרטון לאחד מאתרי גיוס הכספים
האינטרנטיים וזאת על מנת לגייס
סכום ראשוני לייצור והפצה בארה"ב.
כל מפגש אנושי שכזה מעלה
בי תחושת גאווה ענקית להיות
שייכת לקהילה יצירתית ,חדשנית
ונועזת שלא קופאת על השמרים
וגורמת לכולנו לפרגן ולהבין"שיש
לנו את זה"
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זהירות זה מדבק...

משפחות רוכבות

למצוא תחביב משפחתי משותף הוא חלומה של כמעט כל משפחה ישראלית ,ועוד אחד כזה שמאפשר שילוב של
פעילות גופנית ,עניין ,אתגר ויוצר חיבור משפחתי בין הגילאים השונים .תחביב שכזה תורם להתפתחותה של שפה
משותפת ,תחום עניין והכי חשוב הנאה וגאווה משפחתית.
לעיתים נדמה ,כי תחביב שכזה קיים רק בסרטים ,ובמציאות הדחוסה שלנו ,לא פשוט למצוא אחד ואם נצליח הרי
יידרש מאיתנו (ההורים) התאמצות והתאמה לילדים  -משימה שיכולה לשאוב אנרגיות והתעסקות שאינה פשוטה
בעליל .התחברות משפחתית דרך תחביב (בגילאים מסוימים) עלולה לייצר התנגדות אצל חלק מילדנו ,ואף לגרום
להם להפסיק בתחביב עצמו או לחליפין נמצא את הילדים "מקטינים" או מצניעים את התחביב מפאת הפדיחה:
"שאני אעשה משהו ביחד עם ההורים שלי?"
על אף כל זאת ,באם ונוכל למצוא תחביב שכזה ,ללא ספק ,היתרונות עולים על החסרונות והערך המוסף שנוצר,
מביא עימו תועלות שלא ניתן לצפות מראש.
התחביב האולטימטיבי שמצאתי לנכון להביא לכם הוא (מי אם לא אחר?) רכיבה על אופניים (בכל זאת מגזין אופניים).
תחביב הרכיבה שכבר מזמן הפך לחיידק מדבק נותן מענה מושלם (ואני לא מגזימה) ,לתמהיל משפחתי שכזה .ניתן
לראות יותר ויותר משפחות שלמות ,העוסקות במלאכת הדיווש ,לעיתים הטריגר מגיע מהילדים ולעיתים מההורים ,מה
שבטוח הוא ,שמשהו משפחתי טוב קורה על גבי המכונה המשומנת הזו.
יצאתי לשטח לדווש את הדברים הלכה למעשה:

משפחת נצר (נשר) דורון ,מיכל ,טבע ופלג לא נותנים
למכשולים לעצור בעדם.
כשכל המשפחה הספורטיבית רוצה לצאת לרכיבה
משותפת ,האתגר של העמסת  4זוגות אופניים על
רכב משפחתי ,עלול "לקרר" את הרגליים ולגרום לבית
להיראות יותר מפתה מהרכיבה .מיכל ,רוכבת שנה

מיומנה של רוכבת

ורבע במה שהיא מגדירה 'רצינות' ,לא מוותרת לבעלה,
דורון .מייד מתחילים בפירוק גלגל מהאופניים של פלג
( )8.5ומכניסים לתא המטען ,והאופניים של טבע ()12
מצטרפות לאופניים של ההורים על הגג.
מיכל" :היום לוחות הזמנים של חוגי הרכיבה שלנו
מתאימים ואפשר לרכוב בהרכב כמעט מלא" ,שישי
בצהריים ,בזמן שאנשים נהנים משנת הצהריים שלהם,
משפחת נצר יוצאת להשאיר סימני צמיגים בהר הכרמל.
כחובבי טיולים ,האופניים מאפשרים למשפחה להמשיך
ולטייל ולגלות מסלולים מוכרים מזוויות שונות.
מכשולים שלא ניתן לעבור ברגל אפשר לנצל לאתגר על
שני גלגלים והאפשרות לרכוב ,כל המשפחה ,באותו כיוון,
כל אחד בקו רכיבה שמתאים לו ,בלי להרגיש שהתפשר
על הרמה של הרכיבה ,מעודדת את ההתמדה ואת
ההנאה של כל המשתתפים.
החלום הרכוב :טיול אופניים ארוך בחוץ לארץ ,עם מחנה
משתנה מידי לילה לפי נקודת הסיום של יום הרכיבה.

משפחת ברגר (יהוד) ירון (משרד הביטחון ,בן  )45רוכב
מזה כ  -15שנה .בשכונה בה הוא מתגורר (יהוד) הוקמה
קבוצת רכיבה של מתחילים ,גרעין הקבוצה קיים עד
היום והוא מהווה עוגן לרוכבי האופניים.
לפני כשנתיים וחצי ירון נפצע באורח קשה ביותר
בתאונת אופניים בשטח ,ובהחלטה משותפת עם
הילה ,אשתו ,הוא חזר לרכיבה ולקבוצה אחרי תקופת
החלמה .ירון" :ההחלטה לחזור לרכוב על אף הפציעה
הקשה הייתה מבחינתי לבחור בחיים עצמם" ירון מחייך
וחושף את הקעקוע של המילה "חיים" שמכסה את
הצלקת מהפציעה ,ומייד ממשיך בציניות האופיינית לו:
"וגם רכשתי לי אופניים חדשים ,קסדה ושאר ציוד קצה
משובח" .עם השנים הצטרפו לתחביב שניים מבניו של
ירון; אוהד ( )10ורני (.)4

משמעות הדבר ,שבתות של רכיבה המתחילות בשעות
המוקדמות עם הקבוצה והמשכה באיסוף הילדים
להמשך רכיבה .אורי ( )14בחר בכדורסל כתחביב מרכזי
ובשינה בשבתות כתחביב משני ואילו הילה מנצלת את
הזמן לתחביביה .ירון " :מצאתי ברכיבה (מעבר לכיף),
טריגר מצוין לניתוק הילדים מהמסכים ולשעות איכות עם
הילדים ,משאב שחסר ,לאור העובדה ששעות העבודה
מונעות זאת במהלך השבוע" .השלישייה לוקחת את
התחביב ברצינות והדבר ניכר בכושר ,באופניים ,בציוד
ובעיקר בשיפור מתמיד .ירון מסיים במנטרה הידועה
שלו " :החיבור בין הרוכבים ,הטבע והכושר הגופני הוא
מושלם מעין כמוהו".
משפחת נוסינסון (חיפה) רוית ,מרצה בכירה
באוניברסיטה הפתוחה מספרת" :דן (פיזיקאי) רוכב כבר
שנים כביש .כשרק הכרנו רכבנו יחד בקטנה ,והוא רצה
תמיד שאהפוך את הרכיבה למשהו מרכזי כך שפערי
הכושר בינינו יקטנו ונוכל לטייל ביחד בטבע .עם הכושר
המטורף שלו זה נראה לי כמעט בלתי אפשרי ,השינוי
החל כאשר באתי לאסוף את הבן שלנו ,איתן ( )10מחוג

הרכיבה שלו ,ראיתי קבוצת נשים מאושרות בסיומה
של רכיבה (קבוצת  ,)AMאני זוכרת את עצמי מהרהרת
שלזה יהיה לי זמן רק בפנסיה ,ואיך אפשר לפנות
לתחביב כזה זמן ומשאבים?
מתוך הקבוצה ראיתי מישהי מוכרת ,אימא של ילד
מהכיתה של איתן ,ענת ,שמייד הציעה לי להצטרף
לאושר הזה .התחלתי בכמה שיעורי רכיבה פרטיים אחד
או שניים ,ודי מהר הצטרפתי לקבוצה לשתי רכיבות
שבועיות .הכושר הגופני השתפר פלאים והיום אני כבר
לא יכולה בלי זה .הטיולים המשפחתיים הכי כיפיים שלנו
הם על אופניים כשרן ( )6על הטריילר ביחד עם דן.
לאחרונה הצטרפנו לניווטים ספורטיביים משפחתיים
על אופניים שזה כיף בפני עצמו (לכתבה אחרת) ,וגם
חופשות זוגיות (אפילו עירוניות) כבר לא שלמות בלי
רכיבה על אופניים .את דן עדיין לא הצלחתי להשיג ,אבל
אנחנו גומעים יחד מרחקים וזה הכיף הכי גדול שיש.
אם אפשר היה לסכם רכיבה משפחתית היא חוויה
מחברת ומהנה ומי שעושה זאת יודע בדיוק על מה
אני מדברת".
משפחת מנטל (חיפה) ירון ( )45פתח זה עתה חנות
בוטיק לאופניים וגלישה כרמל בחיפה .ירון" :אמנם
התחלתי מעולם הגלישה ,והים הוא אהבת חיי ,אבל אי
אפשר בלי שני גלגלים ופדלים במיוחד כשמדובר באופני
סינגל ספיד שעוזרות לי להתאמץ ולרכוב בקצב של הבן
שלי .את לילך ( )42אשתי ,לא הצלחתי להדביק בחיידק
אבל היא מצטרפת ומצלמת אותנו .אריאל ( )9כבר רוכב

איתי ביער עופר וביערות מנשה .אני מרגיש שהזמן שאנו
רוכבים ביחד הוא יקר מפז .הגאווה ,העניין ,העיסוק
המשותף של אבא ובן יוצרים תקשורת וחיבור שאף
פסיכולוג לא יוכל לייצר .ליעד ( )9ושי-לי ( )5מצטרפות
אלינו למשחקי אופניים כשיורדים לטיילת בים ,המוטו
שלי בנושא רכיבה משפחתית היא לרכוב גם בנינוחות
וב"איזי" השאר כבר יגיע".
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משפחת מנשס (חיפה) ללא ספק "משפחה שכזו"
במלוא מובן המילה .אב המשפחה ,אסי ,הלך עם
התחביב רחוק מהמצופה וממהנדס מזון ותוכנה הפך את
התחביב למקצוע של ממש והיום הוא עוסק בהדרכת
רכיבת שטח :ילדים ,הורים והציבור הרחב .שלושת ילדיו:
אביב (  ,)13מעיין (  ,)10ויעל (  )4רוכבים כחלק מחיי
היום-יום.

אסי" :עוד לפני שהפכתי את התחביב למקצוע ,הייתי
רוכב עם הילדים לגן ולבית הספר ,הרכיבה היא חלק
אינטגרלי מהאישיות שלי ,והיה לי ברור כשמש שהילדים
איתי בכל מה שקשור לאופניים ,הרכבתי אותם לכל
מקום ,ולמעשה הם נולדו לתוך דרך החיים הזו .אביב,
כבר רוכב רציני ובקשתו למתנה בר המצווה הייתה אופני
" "Rocky Mountainשיכוך מלא ,ממש כמו שלי .ברגע
שהבן שלי בחר כמתנה אופניים אני יודע שהצלחתי
להנחיל את הרכיבה כדרך חיים ,מעיין עוזרת בכל מה
שקשור ברכיבות של קבוצות הילדים ,יש לה יכולת
הדרכה (בכל זאת הגנים עשו את שלהם) ,יכולת טכנית
וכושר טבעי גבוה ,יעל אמנם רק בת  4אבל רוכבת על
אופני דחיפה ומצליחה להשתלב בזרימה מיטבית עם
הגדולים .אז אם תשאלו אותי לגבי התחביב שהפך לדרך
חיים התשובה היא חד-חד ערכית ,לכו עם החלומות
שלכם".
משפחת גרופר (חיפה) לא יכולתי לסיים את הכתבה
ללא נגיעה אישית :המשפחה שלי.
בילדותי גדלתי בשכונת כרמל-צרפתי בחיפה ,שכונה
ממש כמו "שכונת חיים" (זוכרים את תכנית הטלוויזיה?).
תודות לאבא שלי ,עמי קרן ,שלימד אותי את מיומנות
הרכיבה (טוען שהייתי ילדת אופניים) ,די מהר הפכתי
לאושיית אופניים שכונתית כבר אז הדבקתי את ילדי
השכונה בחיידק.

הזיכרון הצרוב שלי מהתקופה הרחוקה הזו הוא ,היותי
רוכבת על אופני "קרוס" צהובים ,יורדת מדרגות ורוכבת
היישר לתוך ואדי כרמליסטי ,עד שעץ חביב החליט
לעצור בעדי (הצלקות לא מאפשרות לי לשכוח) .מאז
חלפו שנים ומפגשי השכונות החברתיים הפכו למפגשי
בתים מכונסים.
כשהבנות נולדו :סהר ( )11שוהם(  ,)8ואופק ( ,)5היה
למוטי ולי ברור כי אנחנו מעוניינים לגדל אותן (קצת)
כמו פעם ולתת להן חווית שכונה .מוטי" :יום אחד פשוט
החלטתי שהולכים לקנות אופניים לכולנו ,בלי לדעת לאן
זה יוביל .נכנסנו לחנות ובחרנו אופניים לסהר ,לשוהם לי
וללילך ,ומשם הטירוף התחיל".
סהר לקחה כמה שיעורים פרטיים ומייד גייסתי עוד ילדים
ופתחתי קבוצת רכיבה שכונתית.
סהר (" :)11הרכיבה בשכונה שלי ,גרמה לי להכיר
את הרחובות ולא רק מבעד לשמשות הרכב .למדתי
להסתדר לבד ,להסתכל מסביבי ,לראות לאן פונים,
ולהתחשב במכשולים בדרך .אימא שלי מצטרפת
לרכיבות איתי ומהווה עבורי דוגמה .כשהיא חוזרת עייפה
מהעבודה ,היא לא מוותרת ויוצאת איתי לרכיבה .על
האופניים שתינו מתעוררות וחוזרות הביתה שמחות".
מוטי (בקבע) ,רוכב בקבוצת רכיבה ,הצליח להדביק
בחיידק אפילו את השכן מעלינו .שוהם ( )8מדוושת
"בקטנה" ואופק ( )5התחילה להביע התעניינות
באופני דחיפה.

אותי כבר הספקתם להכיר (כתבה מהגיליון השני),
אחתום את הכתבה הזו במשפט שמוביל אותי בשנים
האחרונות" :סוד הגאונות הוא לשאת את רוח הילד
שבך ,את הגיל המבוגר שפירושו לעולם לא לאבד את
ההתלהבות" אלדוס האקלי.
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 צחי אוחובסקי  אוריאל כהן  צחי אוחובסקי

Pivot Mach 4
יבואן :ציר מרכזי | מחיר האופניים במבחן | ₪ 28,000 :מחיר שלדה₪ 14,000 :

לא אלאה אתכם בסיפורים על קריס קוקליס ,שעזב את Titus
והקים את  Pivotבשנת  .2007גם לא אלאה אתכם בפרטים על
שיתוף הפעולה שלו עם דייב וויגל ממציא מתלה ה‑DW-Link
המפורסם .קוקליס חרט על דיגלו לבנות אופניים איכותיים ומובילים
בכל קטגוריה בה יפעל ואכן במבט ראשון ,הPivot Mach 4-
 Carbonהמחודשים נראים מעולה .הגרסה הקודמת של דגם זה
עם גלגלי  26הוגדרה כ ,XC/Marathon-זה הנוכחי זכה לגלגלי
 27.5מעודכנים ולהגדרה חדשה מ ,Pivot-ועתה מוצגים הMach 4-
החדשים כאופני  .XC/Trailפרנסי/פרסומאי  Pivotאף הגדילו
בתיאורם ולטענתם האובייקטיבית "ממסלול המרוצים ועד הסינגל/
שביל מעולם לא היו אופניים שהציגו כאילו ביצועים"...
יצאנו לבדוק ,הישארו עימנו  

Pivot Mach 4
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Pivot Mach 4

Highlights
•שלדת קרבון מלאה
•גלגלי  27.5עם מתלה  DW-Linkהמייצר מהלך של  115מ"מ
•מזלג קדמי  100או  120מ"מ (120מ"מ באופני המבחן)
•חיווט פנימי מלא כולל הכנה למערכת  DI2אלקטרונית
•אורך תומכת שרשרת  428מ"מ
•זווית ראש  68.2מעלות עם מזלג  120מ"מ
•זווית צינור כסא  72מעלות.
•משקל רטוב  12.2קילוגרם
*הנתונים הם למידה M

 Pivotהיא חברה עם נוכחות ויזואלית מאוד
ייחודית ,שלדת ה Mach 4-היא אוסף מרשים של
צינורות קרבון מתעקלים בשלל עוביים וחתכים,
הכבלים עוברים כולם בתוך השלדה אשר כוללת
גם הכנה למערכת  Di2האלקטרונית ,עם מקום
יעודי לסוללה והכנה למוט כיסא מתכוונן .המראה
הכללי המתקבל נקי ,ייחודי ויפה וכולל גם מגני
שלדה אינטגראליים ומקום לשני מתקני בקבוק
(אחד בתחתית הצינור התחתון) ,כפי שמחייב
הז'אנר .בכל זאת ...XC

חלקים בולטים
ה Mach 4-נמכרים ברשת מצמן כשילדה עם אפשרויות
אבזור שונות על בסיס תפירה מול המשווק ,דגם המבחן
התבסס על קיט  XO1של היצרן .הקיט כולל בולמים
מבית  ,Foxמזלג  Float 120ובולם אחורי Float CTD
שניהם ברמת ה Factory-הגבוהה של היצרן האמריקאי.
מערכת ההינע מבוססת על מערכת  XO1של סראם
עם קראנק סינגל  30שיניים של רייס פייס .מעצורי XT
של שימנו וגלגלי  DT Swiss Spline X1700עם צמיגי
מקסיס ארדנט רייס  ,2.2סוגרים חבילה נאה המביאה
את האופניים למשקל קליל של  12.2ק"ג.
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CLICK TO VIEW

  על השביל
במבט ראשוני האופניים נראים מעט קטנים ,אך אנו
מודדים את צינור הכסא ומוודאים כי זהו אכן דגם
המדיום Pivot .בנו שילדה קומפקטית שמשאירה לרוכב
מרווח עמידה גדול מעל צינור העליון .זווית הראש
במידה מדיום עם מזלג  120מ"מ היא  68.2מעלות
וזווית צינור הכיסא  72מעלות ,קרוס קאנטרי קלאסי ,זה
לא .בשילוב עם תומכות שרשרת קצרות יחסית ובסיס
גלגלים של  111.25ס"מ ,האופניים נראים ומרגישים
יותר כאופני שבילים מאשר כאופני קרוס קאנטרי .אני

לא בטוח על איזה מסלול מרוצים דיברו הפרסומאים,
אני בתמימותי ,בכל אופן ,קיבלתי את התחושה שמדובר
במרוצי  .XCלפיכך ,לרכיבה הראשונה על אופני המבחן
בחרתי להצטרף לחבריי רוכבי הקרוס קאנטרי לסיבוב
סינגלים של שעתיים בקצב גבוה בבן שמן .חצי שעה
לתוך הרכיבה ,בסינגל חדיד החדש המתהווה ,אני
מתחיל להבין שאולי טעיתי .קרוס-קאנטרי שבילים אינו
בדיוק קרוס-קאנטרי ,וייתכן שהקופירייטר מאריזונה
התכוון לסוג אחר של תחרות? אני רודף אחרי החברים
המהירים ,הדופק בשמיים ,אני עדיין לא לגמרי מחובר

לאופניים ואין מספיק חמצן במוח על מנת להתרכז
ולהבין מה אני מרגיש לגבי המכונה החדשה של יצרן
העילית האמריקאי.
אחרי כחצי שעה נוספת של רכיבה ועצירה קלה לכיוון
גובה הכסא ,ההגדרות של קוקליס מתחילות להדהד
בראשי ואני מתחיל ולהרגיש את האופניים .הם מאיצים
מצוין ,מתמרנים טוב בפניות ובעיקר מגהצים סלעים
כאילו כתוב על הצינור העליון  5.7במקום  .4למרות
יעילות גבוהה יחסית של המתלה ,אני מתקבע על
מצב  Climbבבולם האחורי (שעושה את העבודה גם

בירידות) ומצב Trail-במזלג ליעילות מקסימאלית מול
עכברי ה .XC-למרות מחאות מצד שותפי ,האופניים
דורשים ואני מפנה אותם לקטעים טכניים יותר ,גם שם
האופניים מגהצים את מדרגות הסלע ומראים זריזות
היגוי בפניות חדות תוך שמירת כיוון מצוינת (המקצוענים
מכנים זאת קשיחות .)...בטיפוסים טכניים רצופים
בסלעים ומדרגות אבן חלקות ,מתלה ה DW-מצמיד את
הגלגל האחורי בדבקות לקרקע ומספק אחיזה מצוינת
בזמן דיווש .בדיקה בסטראבה בסוף הרכיבה מאשרת
את התחושה שהייתה לי לגבי קצב הרכיבה הגבוהXC ,
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  טהור או לא ,יש לנו כאן טיל!
ברכיבות ארוכות ואינטנסיביות יותר כמו עדולם\ קנים
האופניים דיוושו ביעילות רבה ,כמעט ללא בובינג גם
במצב ה .Trail-צמיגי הארדנט מתגלגלים טוב יחסית
אולם לתחושתי צמיגים קלים ומעט צרים יותר כדוגמת
האייקון היו מספקים גלגול זריז יותר ועדיין היו משמרים
את האחיזה הנדרשת .פידול בעמידה יוצר שקיעה רכה
בבולם האחורי ובובינג קל ,אולם האופניים עדיין מאיצים
קדימה ביעילות מרשימה .בקטעי דיווש ארוכים ,אני
אמנם מתקשה להחזיק את הקצב של חבריי על אופני

ה ,XC 29-בסינגלים לעומת זאת ,האופניים מרגישים
זריזים ויעילים מאוד ומעניקים לי יתרון מובהק על שותפי,
בטח בתחום הפאן .הצמיגים והכידון הרחב נוסכים
ביטחון במעבר קטעים טכניים וה DW-הגאוני של מר
וויגל דואג להצמיד את הגלגל האחורי לקרקע בכל מצב.
מערכת ההילוכים של סראם עובדת מצוין כמובן ,אם כי
בקטעים מסוימים הייתי מעדיף מרווחים קטנים יותר בין
ההילוכים.
סיכום
ה Mach 4-הם אופניים מודרניים באיכות מעולה .כמי

שמקובע בשנים האחרונות בעיקר על רכיבות מרתון על
אופני  ,29ה Pivot -החדשים פותחים עבורי אופקים
חדשים (או אולי זורקים אותי מעט חזרה לעבר של
רכיבת שבילים על אופני  .)26האופניים משלבים באופן
מובהק את יכולת הגלגול והגיהוץ של אופני  ,29עם
זריזות ויכולת תמרון של אופני  .26הקלישאה אומרת
שזהו סוד הקסם של אופני " ,27.5אז אולי כדאי להפוך
את זה לאופנה?? אבל בחזרה לקופירייטר מאריזונה,
אז לטעמנו ה Mach 4-הם זן חדש של אופנים קצרי
מהלך ,כאלה המתאימים יותר לרוכבי שבילים עם נטייה

לאול‑מאונטיין\אנדורו שחושבים מחוץ לקופסא ,מאשר
לרוכבי  XCהמחפשים יעילות דיווש פנומנאלית .ייתכן
שבתצורה של בולם קדמי עם  100מ"מ מהלך ושילוב
של גלגלים וצמיגים קלים יותר הם יתאימו גם לXC-
התחרותי/טהור .בכל אופן ,אם אתם מכוונים לרכיבת
שבילים יעילה מחד ועתירת פאן מאידך ויש לכם את
האומץ להשתחרר מתכתיבים של מהלך מתלה ,אלו הם
בפרוש האופניים בשבילכם
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 הרוכב חמוצי

All We Need Is Love

הכל מתחיל בילדות.
ואני לא צריך את פרויד בשביל לדעת את זה.
אנשים מבוגרים לא נהיים סתם במקרה מה שהם.
גנטיקה וילדות הולכים שזורים זה בזה כמו חץ וקשת.
הקשת בפני עצמה לא שווה כלום ,גם החץ לא .חבר
אותם יחד בידיים של בן אדם ויש לך כלי נשק יעיל.
שאלה:
למה הרשתות החברתיות כמו פייסבוק ,אינסטגרם,
טוויטר ועוד הצליחו לכבוש במהירות מסחררת בטור
אקספוננציאלי (יש  ,Googleלא להלחץ) את כל
אוכלוסיות העולם ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,צבע עור,
גיל ,לאום ,מגדר ועוד? כי הן עונות (ומהר) על הצורך
ההכי בסיסי של כל בן-אנוש שגודל ע"י בן-אנוש .הצורך
להיות אהוב.הצורך להיות אהוב הוא צורך שיש לכולנו.
כן ,לכולנו ,גם להיטלר ,סטאלין ובן-לאדן היה את אותו
הצורך בדיוק.הצורך הזה הזה מוטבע אצל כולנו באותו
רגע מופלא שהזרע הנלהב פוגש את הביצית הנרגנת,
וישאר איתנו עד שננשום את נשימתנו האחרונה .הוא
לא תלוי גיל או מצב ונמצא אצלנו תמיד ,למרות שהוא
יודע להסתתר מאחורי תחפושות שונות ומשונות.
החברה המודרנית וההישגית אילפה אותנו שהפגנת
רגשות בפומבי ובוודאי שהודאה בפומבי בצורך באהבה
ופרגון מהזולת מתפרשת כחולשה .דמיינו לכם ישיבת
הנהלה שבה המנכ"ל שוטף את סמנכ"ל המכירות שלא
עמד ביעדים הרבעוניים ,וזה עונה לו בתשובה שהוא אכן
לא עמד ביעדים ,אבל עבד נורא קשה ורוצה שיפרגנו לו
על המאמץ שעשה הרבעון .באותו הרגע המנכ"ל ילחץ
על החייגן האוטומטי לזאתי עם השני-שמות-משפחה
ממשאבי אנוש והזימון לשימוע פיטורין כבר יחכה לו
במייל דקה אח"כ.
אז מאיפה נולד הצורך הזה ,שכולנו עסוקים כל הזמן
בלהלביש אותו בתחפושות?
להיות אהוב זה אומר שיכירו בנוכחות שלי ,שיתנו לי
להרגיש בעל ערך ,שיהדהדו לי כל הזמן שאני בסדר,
שאני יפה ,מצליח ,גבוה ,חזק ,מוכשר .יש הורים לילדים
בקהל? זה מזכיר לכם משהו? כשהילד האהוב שלכם
מביא קשקוש מרוח בנזלת בצבע חמרה מהגן ,האם
מישהו מעז לומר לו – 'חבוב ,זה קשקוש בצבע חמרה,
תחזור אליי כשתתחיל לצייר ברצינות'? ממש לא .אנחנו
כהורים מתוכנתים לאהוב את הילדים שלנו בכל מחיר
ובכל מצב .הבעיה מתחילה כשמגיע גיל ההתפכחות -
הגיל שבו הילד גדל ומגלה שלא רק הוא הכי חכם ,יפה,

גבוה ,מוכשר ,חזק וכו' כמו שאמא שלו סיפרה לו ,יש
מסביבו עוד הרבה אחרים ,וגם הם חכמים ,יפים ,גבוהים,
מוכשרים וחזקים .מהרגע הזה והלאה ,על האדם הבוגר
נגזר לחיות חיים שלמים של רדיפה אחר אישורים מכל
העולם (אשתו ,הבוס בעבודה ,החברים שלו ,החברות
של אשתו ,סתם אנשים ברחוב שהוא אפילו לא מכיר)
שהוא בסדר.
חוסר היכולת שלנו להביע את הצורך הזה ביום-
יום ,החוסר המובנה של פירגון בחברה מודרנית
והישגית ,זה בדיוק הוואקום שאותו זיהו ואליו הזדחלו
ממציאי הרשתות החברתיות וזאת הסיבה לוויראליות
העצומה שלהן.
שאלון קצר:
האם כל המלייקקים הם חברים שלכם מחוץ לעולם
הווירטואלי? לא.
האם כשעדת המלייקקים כותבת 'מהממת' או 'הורס' הם
באמת מתכוונים לזה? גם לא.
האם אתם מודעים לזה כשאתם קוראים את
התגובות? כן.
האם זה מעניין אתכם? ממש לא.
האם אתם מסוגלים להפסיק? ממש ממש לא.
ושלא תטעו – ההתמכרות ללייק היא לא פחות קשה מכל
התמכרות אחרת לסמים נרקוטיים ,הימורים או אלכוהול.
כולנו יודעים שאין מאחוריו כלום ,אבל כבר לא יכולים
בלעדיו.
אבל רגע ,מה קורה אם את/ה במקרה רוכב או רוכבת
אופניים ,או אצן או רחמנא ליצלן אפילו טריאתלט? הרי
לא יתכן שתגביל את עצמך לפרגון רק ברשת חברתית
אחת .חברי הרוכבים ,אפשר להירגע .בשביל זה המציאו
את הסטראבה.
גם הסטראבה יודעת להסתתר היטב ,כמו שאר חברותיה
הרשתות החברתיות ,מאחורי מסכות רבות; 'לא אחי,
אני רק בודק את השיפור שלי מאימון לאימון'' .ככה אני
יכול לשתף את האימונים שלי עם המאמן יותר בקלות'.
בפועל –  90%ממה שאנשים עושים בסטראבה זה
להעלות רכיבות שלהם ,לספור לייקים (שאמרו לי
שנקראים משום מה 'קודוסים' בסטראבאית מדוברת)
ולחפור באובססיביות ברכיבות של חברים שלהם ,או
מה שנקרא בשפת הילדים  -להשוות גדלים .אבל
זה לא מספיק ,אני רוצה עוד מהחומר הדביק-וורוד-
מתוק להחריד הזה שנקרא אהבה וירטואלית .אז אני

מפרסם את הרכיבה בסטראבה ,ואז מעלה קישור של
הרכיבה מהסטראבה לפייסבוק ,וכמה תמונות סלפי
מהאינסטגראם על הר שקר כלשהו כשאני מרים את
האופניים מעליי באוויר ,ואם אני ממש ממש אנאלי ,אז
גם מפרט במילים כמה קילומטר ,באיזה קצב וגם מעלה
איזה גרף גבהים קטן ולסיום סיומת גם מעדכן בקבוצת
הוואטסאפ של הרוכבים שלי ,וליתר בטחון אם מישהו
במקרה השתיק את הקבוצה ,אז גם במייל הקבוצתי.
שחס וחלילה לא יהייה אחד מסובביך שלא יוכל להדהד

לך שאכן שרכבת הכי חזק ,מהר ,גבוה שרק אפשר.
אז מה הבעיה? שואלים אותי חבריי ,ואין הרבה כאלה.
מה כואב לך שמישהו רכב משהו והוא מעלה את זה
והשאר מלייקקים לו? הוא נהנה? הם נהנים? למי זה
מפריע בדיוק? אז זהו .זה מפריע .לנו .לכולנו .כבני אדם
שזקוקים לתקשורת אנושית ,ישירה וחמה יותר מהכל.
מחקרים כבר הוכיחו שוב ושוב (ושוב) את המנגנון שבו
הרשתות החברתיות הופכות אותנו למפלצות רעבות
לפירגון אינסטנט שככל שמאכילים אותן ,הן נהיות יותר
רעבות ופחות מסופקות .על כך שהרשתות החברתיות
הולכות ומחסלות את היכולת שלנו לתקשר אחד עם
השני תקשורת אמיתית ,כנה וישירה .על כך שהרשתות
החברתיות הופכות אותנו לאט לאט לאוטיסטים .על כך
שאנשים מכלים את רוב זמנם הפנוי מול מסך המחשב
או הטלפון מול עולם ווירטואלי במקום לצאת ולחוות
עולם אמיתי וחי וקשרים אמיתיים וחמים .הסטראבה,
בדיוק כמו שאר הרשתות החברתיות ,עושה בעיניי נזק
גדול לחווית הרכיבה .פעם היית יכול פשוט להזמין כמה
חברים ולצאת לרכיבה של יומיים במדבר ,לרכב בכיף,
בקצב שהגוף שלך רוצה ,לרכב מהר או לאט ,מעט
או הרבה ,רצוף או עם עצירות .הסטראבה הוציא את
הנשמה מהרכיבות והוא הפך את המכורים לאפליקציה
הזו למשועבדים .לא יוצאים לרכיבה סתם ,אלא תמיד
לאימון .במקום להיפגש עם חבר לקפה או בירה ולספר
לו על הנופים המהממים שעברת ברכיבה ,אתה חופר
בוואטסאפ הקבוצתי על מהירות ממוצעת .מי ישמע ,כל
אחד מאיתנו פה נינו שורטר בפוטנציה.
כשאני יוצא לרכב ,אני יוצא כי אני אוהב את זה ולא כי
כתוב לי בקובץ אקסל שהמאמן שלח 'אימון אינטרוולים
 1,500מ'  X 8בדופק  .'Zone 3הצמצום של חווית
הרכיבה לפריזמה הצרה שהסטראבה דורשת ממני –
גובה ,זמן ,מרחק ,קצב ממוצע – הוא עוול אמיתי לחווית
הרכיבה .ובעיניי זה רע .מאד.
בראיון עם גדול רצי האולטרה-מרתונים של כל הזמנים,
רץ הנשמה האולטימטיבי יאניס קורוס ,אדם ששבר ושוב
שבר את כל שיאי המרחק האפשריים לריצות אולטרה
(חפשו ספרטתלון ב Google-ותבינו על מה מדובר),
שאלו אותו על תכנית האימונים שלו .הוא התפוצץ
מצחוק מתחת לשפם (באמת יש לו שפם ,ולא של
היפסטרים ,וואחד שווארם) – תכנית אימונים? אני קם
בבוקר ויוצא לרוץ בטבע.
אני יכול להבטיח לכם שאין לו חשבון בסטראבה

81 | 80

we:Test

 אילן כרמל

 עדי בלן

מבחני ציוד

יבואן | CTC :מחיר₪ 650 :

ABUS Hill Bill
יבואן :בייק אקספרס | משקל מוצהר 300 :גרם מידה  | Mמחיר₪ 735 :

אבוס היא חברה גרמנית מוכרת הידועה באירופה בזכות
קו מוצרי האבטחה והשמירה שלה .במפתיע או שלא ,בין
עשרות המנעולים ,מערכות האזעקה וגלאי העשן שלה,
מסתתר גם ליין של מוצרים נלווים לאופניים וביניהם
כנראה פריט השמירה החשוב מכל ,הקסדה.
דגם ה Hill Bill-בצביעת ירוק-חייזר אותו קיבלנו
לבדיקה ,מעט מפתיע במבט ראשון שכן הקסדה נראית
קטנה פיזית מרוב דגמי הקסדות העכשוויים .לשמחתי
מיד במדידה הראשונה הובהר מעל לכל ספק שהקסדה
אכן מכילה כמובטח את כל היקף הראש שלי העומד
על כ 57-סמ ,לא רק מכילה אלא אפילו בנוחות תודות
לריפוד הנעים והאיכותי .כמי שמורגל בקסדות לרוכב
האולמאונטיין החובב ,שמחתי במיוחד על משקלה הקל
יחסית ובשקט נספר לכם שהמשקל בפועל קל אף יותר
מהמשקל המוצהר שלה ,כלומר פחות מ 300-גרם.
עוד כמה פרטים טכניים לפני שנרד לשטח :תשעה
עשר פתחים מפוזרים אסטרטגית לאוורור מיטבי ,רצועות
נעימות במיוחד עם מנגנוני הידוק סולידיים ,מצחיה
קצרה וגבוהה יחסית הניתנת לפירוק עבור הכבישונים
שבחבורה ,שתי שכבות הגנה מגובות בתו תקן גרמני,
מנגנון הידוק קליל ופשוט אך יעיל באזור העורף ו...
ספוילר אחורי למניעת המראה (טוב נו ,היצרן טוען שזה
למיקסום האוורור).
חשוב לציין עוד פיצ'ר אחרון חביב והוא ארבעה פסים
מחזירי-אור אחוריים כהגנה פסיבית לשעות החשיכה.
בשימוש התאמת הרצועות היתה קלה ומהירה והידוק
רצועת העורף מהיר ואינטואיטיבי .למרות שרשמתי לפני

שמנגנון ההידוק נראה עדין משהו ,חשוב לציין שלאחר
כל תקופת המבחן לא נראו כל פגם או שחיקה ברצועות
הפלסטיק הדקיקות שלו .עוד לזכותן של רצועות ההידוק
הפנימיות יאמר שגם כשהדרך נעשתה ארוכה ומטלטלת
לא נרשמה תקרית התנגשות בינן לבין זרועות משקפי
השמש ,וזה טוב.
בשטח ובאספלט הקסדה היתה תענוג אמיתי מבחינת
משקלה והתאמתה ,לא נרשמו תנודות או תזוזות
מיותרות ותודות לאוורור המצוין אפשר להגיד שהגענו
יחד לסוג של אופטימום מבחינת לרכוב עם ולהרגיש
(כמעט) בלי ,גם מבחן הפנס/גו-פרו עבר בשלום בזכות
בסיס התיישבות סביר בהחלט להתקן ייעודי.
פרט קטן שהפריע לי היה באזור המצחיה ,אמנם הייתי
שמח אם היתה מונחת גבוה יותר ,אבל מה שהפריע לי
היו שתי פינות קטנטנות בחרטומה שבזמן רכיבה הפכו
למעין כוונת "להבית" הפוכה ,עשר שניות של יישור קו
בעזרת מספריים משרדיים והבעיה נפתרה.
סיכום למרות מראה קומפקטי וצנום ה Hill Bill-בנויה
בקפדנות ומשדרת סולידיות ,היא תתאים מאד לכל רוכב
שבילים השוקל גם תחרויות מרתון ולרוכב  XCשנותן
בראש גם בסינגלים .הצביעה הרדיקלית משהו אולי לא
תתאים לכולם אבל המשקל והאוורור נמצאים במקום
מעולה בהשוואה לקסדות שטח  All-Aroundאחרות...
ותכלס לא רע להראות טיפה שונה מכולם.
יותר משקל ,אוורור ,לוק שונה בנוף פחות מנגנון הידוק
פשוט (ואולי עדין) ,מצחיה בגובה קבוע
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בונטרגר ,חטיבת הבת של קונצרן טרק ,מייצרת למעשה
את כל חלקי ואביזרי האופניים שטרק צריכה כדי להציע
חבילת אבזור שלמה ככל האפשר ללקוחות שלה,
במסגרת גישה זו בונטרגר מייצרת כבר שנים ארוכות ליין
נעלי רכיבה לכביש ולשטח .מ  CTCקיבלנו למבחן את
נעלי ה ,Rythemנעלי שבילים\ אול מאונטיין ,שאליבה
דה טרק מיועדים לרוכב על רמדי או פיול כמוצר משלים,
מחלקת השיווק של בונטרגר אף העיזה לרשום ה
 E wordכחלק ממאמצי הקפיצה שלהם על טרנד
האנדורו הנוכחי.
הר'יתם נראות מרחוק כנעלי  XCלכל דבר (לא שזה
רע) ,הנעליים נאות מאוד והשילוב של הגפה השחורה
יחד עם הסוליה הזרחנית הפיק מחמאות משותפינו
הפאשניסטות לרכיבה .הסוליה מוגדרת כ 7-בסולם
הקשיחות של בונטי ,וגומי ה Tachyon-של הסוליה
אמור לספק אחיזה מצוינת בכדי להקל על הליכות
קצרות וטיפוס ברגל ,קדמת הנעל גם מחוזקת לטובת
הגנה על אצבעות הרגליים.
התאמת הנעל לרגל למרות שהתאמה לרגל היא
דבר אישי מאוד ,הבונטי הבונטי התאימו באופן מושלם
לרגלים הרחבות יחסית שלנו החל מהרכיבה הראשונה,
המידה ( )44זהה למידת הנעליים הרגילה שלנו ,ולא
חשנו בנקודות לחץ ברגל בשום נקודה במהלך המבחן.
הריפוד בתוך הנעל רך ומפנק מאוד יחסית לנעליים
"קשיחות" אחרות וצורת העקב החזיקה מצוין את הרגל
ללא שום תזוזה בעת דיווש בעמידה .הנוחות הראשונית
שחשנו לא פגה גם אחרי שעות רבות על האוכף.
לבונטי שלושה אמצעי רכיסה ,שתי רצועות וולקרו
קלאסיות ,ורצועה אחת המהודקת בראצ'ט עם כיוונון
עדין ,הראצ'ט עובד מצוין ,ושתי שיני הכיוונון העדין

מאפשרות למעשה להדק "חצי קליק" ,יחד עם רצועות
הוולקרו אפשר להגיד שהגענו די בקלות לרכיסה מצוינת
שלא מאפשר תזוזה אך לא מייצרת לחץ.
איזור חיבור הקליטים בר'יתם הוא מעט צר ,מה שיצר
קצת קושי מעט גדול מהרגיל בשחרור הרגל מהפדל
( ,)SPDזו לא היוותה בעיה שדרשה שינוי כיוונון
מבחינתנו ,אלא רק שינוי מודעות קל ,יתכן ורוכבים
אחרים ידרשו לכיוונון קפיץ ההתנגדות בפדלים.
בשימוש נתחיל מהסוף ,הר'יתם הם אחד מזוגות
הנעליים הטובים שהיו לנו מעולם ,פשרה מצויינת בין
יעילות דיווש לבין נוחות ברכיבה ובהליכה.
מצד אחד ,העברת הכוח של הנעליים מצוינת ולא
חשנו בשום גמישות גם בעת ספרינטים בעמידה ,ומצד
שני ,כאשר נדרשנו לטיפוס רגלי על סלעים חלקלקים
הופתענו מכמות האחיזה שהגומי הירקרק הזרחני
מצליח ליצר עבורנו .בנוסף ההגנה של הבונטרגר
על אצבעות הרוכב היא מוצלחת למדי ושמרה עלינו
מהתקלויות מזדמנות.
עם כל זאת ,הרצון של טרק ובונטרגר לשווק את
הנעליים האלה כ"אנדורו" רק משום שאלו הנעליים
ה"אגרסיבים" ביותר שלהם בשנת הדגם הנוכחית
לא ממש משכנע ,אלו נעליים נהדרות לרוכבי שבילים
האוהבים להיות מחוברים ,אבל כנראה שלא היינו
בוחרים אותם לתחרות האנדורו בפינאלה ליגארה
בשנה הבאה.
עמידות לאחר כמה חודשי רכיבה ,אין סימן לשחיקה
בנעליים ולמעט לכלוך ובוץ הן נראות ומתפקדות
כחדשות
יותר נוחות ,יעילות דיווש ,אחיזה בזמן הליכה.
פחות שימוש במילה אנדורו במחלקות שיווק
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 אסף פישר

מבצע

מבחני ציוד

GO FASTER

OPTIC NERVE

יבואןOptic Nerve Israel :

Massi Team 29" Carbon

חברת  Optic Nerveהוקמה בקולורדו לפני כ 25-שנה כחברה ליצור
משקפי ספורט וסקי .בשנים האחרונות היא התפרסמה בעיקר בשל עלות
תועלת מהטובות בשוק ובזכות וויב מגניב של חברה קטנה ודינאמית אשר
שמה במרכז את האדם באשר הוא  -עובד ,סוכן או לקוח.

החל מ-

8999

MACMAHONE
FENRIS 650 Carbon
Versatile & Lightweight
AM/XC frame

החל מ-

9999

₪
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Optic Nerve Neurotoxin
מחיר( ₪ 595 :מבצע )₪ 495
דגם ה Neurotoxin-הינו הדגם הפופולארי ביותר
של היצרן מהסדרה הייעודית לרכיבת אופניים.
מדובר על משקף במראה ספורטיבי קל משקל בעל
עדשות מתחלפות הנתונות במסגרת עליונה קשיחה
האוחזת אותן מלמעלה .למסגרת זרועות סגסוגת ניקל
גמישות ועמידות בציפוי גומי איכותי מסוג ™Tactilite
הניתנות להתאמה רב ממדית מקו האוזניים ודרומה .
ה Neurotoxin-זמינים בשלושה צבעים :ירוק זוהר,
קרבון מט והלבן שבמבחן .לכל סגנון מסגרת משודך סט
עדשות עיקרי בצבע תואם.
התאמה לפנים ה Neurotoxin-מאפשרים התאמה
מלאה של המשקף למבנה הפנים ע"י עיצובי האפונים
והזרועות האולטרה-גמישות .לאחר ההתאמה ראשונית
המשקפיים "התיישבו" בנוחות ולא זזו כלל גם תחת

טלטלות קשות וליטרים רבים של זיעה.
אוורור וניקוז זיעה העדשות מרוחקות מעט מארובות
העיניים כך שלא נרשמה זליגת או התזת זיעה לכיוונן.
בעצירות במהלך רכיבה מאומצת נרשמו הצטברויות
אדים קלות ושגרתיות אשר חלפו ברגע שהתחלנו
שוב לרכב.
עדשות המשקף מגיע עם שלושה סטים של עדשות
המיועדות לתנאי תאורה שונים – החל בשמש עזה ,דרך
עננות חלקית ועד לסט שקוף ושימושי .אנו מצאנו את
הסט בעל ההעברה הבינונית כמתאים ביותר לרכיבת
שטח המאופיינת במעברים מאור לצל .העדשות
הפגינו חדות טובה בהתחשב בכך שהן אינן מקטבות
(.)polarized
יותר התאמה מצוינת למבנה הפנים ,עדשות
מגוונות ומעולות .פחות מראה שלא יתאים לכל אחד
(בווריאנטים הבהירים של המסגרות).

Optic Nerve Variant
מחיר( ₪ 595 :מבצע )₪ 398
ה Variant-הינו דגם בתצורת קז'ואל עדכנית בעל
מסגרת מלאה ורחבה במבנה מרובע .המשקף מגיע
בגווני קרבון ,ירוק שקוף או כחול קריסטל ועל אף
היותם אופנתיים במיוחד הם עדיין משקפי רכיבה לכל
דבר ועניין.
התאמה לפנים ה Variant-הינם משקפיים בעלי
אפשרות התאמה חלקית בלבד באמצעות אפונים
גמישים .אף על פי כן ה Variant-הרגישו נוח במיוחד
בעיקר בגלל משקלם האולטרה-קליל (קלים אף יותר מה
 Neurotoxinהמינימליסטים והספורטיביים) כמו גם
בזכות חלקי הגומי הרכים של האפונים ואילו המרפדים
את חלקן הפנימי של הזרועות.
אוורור וניקוז זיעה בתחום זה ה Variant-לא נחלו
את אותה הצלחה כמו אחיהם הספורטיביים יותר.
כצפוי ממישקף בעל מבנה "גדול" וקז'ואלי ,אכן נתקלנו
בהצטברות אדים על העדשות בימי החורף הקרים,
אולם חורי האוורור בחלק העליון של העדשות עשו
עבודתם נאמנה כאשר האצנו למהירות שיוט.
עדשות ה Variant-מגיעים עם שני זוגות של עדשות
מתחלפות בעלות רמת בהירות כמעט זהה ,כאשר
ההבדל העיקרי ביניהם הינו שהסט הראשי מתאפיין
בגימור 'ראי'.
יותר מראה שאינו גורע בהרבה מן הביצועים.
פחות עדשות פשוטות עם פרוצדורת
החלפה מסורבלת.

₪
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 שמעון דהן

נתונים טכניים
גודל גלגל  29רוחב חיצוני  24.6מ"מ
רוחב פנימי  21.3מ"מ עומק  19.3מ"מ
נאבות Stan's 3.30Ti
חישורים  28מסוג Sapim Laser 1.8/1.5
משקל רטוב  1280גרם ,כולל סרט אטימה וונטילים.
תאימות מלפנים  / QRמ"מ  / 15לפטי
מאחור 135QR, 142/12, 142/12 XD

יבואןDAA :
משקל 840 :גרם זוג מידה 43
מחיר₪ 869 :

SHIMANO M200
שימנו מותג העל מיפן שדואג לחידושים ופיתוחים
לא שיגרתים לא פסח כמובן על הטרנד החם בביצה,
האנדורו .לאחר שהוציאו ליין חלקים ייעודי לתחום,
התפנו מיטב המוחות של הענק היפני לתחום הציוד,
בכלל זאת תוספת של דגמי נעליים ייעודיים .דגם
ה M200-שנחשף לפני מספר חודשים הוא פרי פיתוח
של שנתיים שנעשה תוך שימת דגש על צרכי רוכב
האנדורו בכל האספקטים .כפי שקובעים חוקי הנראות
של הז'אנר ,ל" M200-מראה אנדורו" שלא משתמע
לשתי פנים ,אומנם בצבעים הסולידיים יחסית של
שימנו ,אבל עדיין מאוד ברור .המבנה הגפה הוא של
נעל נמוכה ,עם הגבהה לצורך הגנה בחלקו הפנימי
של הקרסול .גפת הנעל עשויה עור מלאכותי ומשלבת
הגנות קשיחות בחלקים המועדים לפורענות וחלקים
עשויים אריג רשת צפוף לאוורור משופר .לב ליבה של
הנעל הייעודית החדשה היא טכנולוגיה חדשה המכונה
 .Torbalמהותה של שימוש בקשיחות מדורגת של
בסיס הסוליה להשגת העברת כוח אופטימלית לצד
נוחות וגמישות .הטכנולוגיה כוללת בין היתר מסגרת
קרבון קשיחה בהיקף הסוליה ושימוש בשלושה סוגי גומי
בעלי רכות משתנה במיקומים ובאופני יישום שונים על
הסוליה ,כמובן על פי במיקום היחסי של הנעל על הפדל.
התאמה הנעל לרגל כמו רוב דגמי הנעליים של שימנו
שיצא לנו לבדוק ,גם ה M200-החדשה נוחה מאוד
ותואמת בדיוק את המידה המוצהרת .הרפידה הפנימית

 שלומי דויטש Shlomi Deutsch

מבחני ציוד

מורכבת גם היא משני חומרים ,היא עבה ,נוחה מאוד
ומספקת תמיכה מעולה לכף הרגל.
הרכיסה מתבצעת ע"י שרוך הידוק מהיר עם כיסוי
למניעת כניסת לכלוך וכן מנגנון ראצ'ט קטן ויעיל.
השילוב של שני אמצעי הרכיסה אפשר הידוק מעולה
של הנעל ללא כל הרגשה חנק או לחץ על הרגל גם
ברכיבות ארוכות ואינטנסיביות במיוחד.
שימנו הגדילו ב 8-מ"מ את בסיס הקליטים בסוליה ובכך
מאפשרים מגוון רחב יותר של התאמה לסגנון הרכיבה
ושיפור היציבות .למען האמת לא הרגשנו שיפור בתחום
זה יחסית לדגמים אחרים של שימנו או חברות אחרות.
אך מדובר על נוחות אישית ואנו תמיד מברכים על
אפשריות ההתאמה רחבות ככל שניתן.
בשימוש לאחר כחודשיים של שימוש אינטנסיבי עם
ה M200-כנעל יחידה ,אפשר לסכם ששימנו אכן הצליחו
לעמוד בהצהרות שלהם .אל אף המורכבות של ההגדרה
השיווקית הנעל אכן מרגישה קשיחה ודינאמית .כלומר
היא לא נופלת בהעברת הכוח מהנעליים התחרותיות
שלנו אבל עדיין מרגישה מספיק גמישה ,קלילה ,נוחה
ובעיקר משרת ביטחון ברכיבות שהיא נדרשת לכך.
השריכה הנוחה וההגנה המרחבית (שהוכיחה את
עצמה) כמובן מוסיפות גם הן לחוויה הכללית הטובה
מאוד מהנעל.
סיכום שימנו שוב מציבה רף חדש עם טכנולוגיה
מתקדמת ולא מתפשרת המאפשרת נעל אחת שתתאים
לרכיבות ארוכות עתירות דיווש וגם לרכיבות אינטנסיביות
ואגרסיביות תוך כדי שמירה על משקל קליל ,יעילות
דיווש ,הגנה ובעיקר נוחות.
יותר נוחות ,יעילות דיווש ,אחיזה ,סטייל
פחות לא מצאנו דבר

STAN'S VALOR
יבואן :שופ-הרים | מחיר 1900 :דולר בארה"ב ,כרגע לא משווקים בארץ | מחיר צפוי בארץ לכשיגיעו₪ 8390 :
גלגלים מבוססי חישוקי קרבון לאופני שטח החלו להופיע
לפני מספר שנים בעיקר על ידי יצרני אקזוטיים .בתחילת
הדרך רוב היצרנים הציעו גלגלים עם מגבלות משקל
רוכב משמעותיות לרוב ,כ 85-ק"ג לכל היותר ,עובדה
שהגבילו מאוד את אוכלוסיית הרוכבים שיכלו ליהנות
מסט גלגלים קל .לפני כשנתיים התחילה להתפתח
מגמה נרחבת יותר של שימוש בקרבון על ידי יצרני
גלגלים גדולים ומוכרים ,יתרה מזאת אנו עדים לאחרונה
לכניסה של יצרני אופניים שלא עסקו באופן ישיר ביצור
גלגלים לתחום .כיום ניתן למצוא מגוון רחב יחסית של
גלגלים מבוססי חישוקי קרבון במשקלים שבין 1550
ל 1750-גרם לרכיבות  XCושבילים עם מגבלת משקל
של כ 105-ק"ג .שני יוצאי דופן בולטים בתחום זה הם
הגלגלים של ספשלייזד Control SL ,עם משקלם
מוצהר של  1370גרם לסט ,ובמקביל אליהם מציעה
חברת  Stan's No Tubesאת ה Valor-עם משקל
מוצהר של  1310גרם לסט.
האיש שעומד מאחורי פיתוח הגלגלים הוא מייק בוש,
נשיא החברה עצמו .בשיחה אישית עימו הוא הסביר
כי הליך הפיתוח לקח לא מעט זמן והוא כלל בחינה
מדוקדקת של המוצרים האחרים בשוק .על בסיס נתונים
אלו ועל בסיס הניסיון שנצבר בחברה לאורך השנים
הם הצליחו להגיע לתוצאה מרשימה ביותר של חוזק
מול משקל .הגלגלים מבוססים על נאבות הHd 3.3 -
 Tiהמעולות של היצרן ,עם תאימות לרוב הסטנדרטים
הנפוצים בשוק היום .את החבילה משלימים  28חישורים
מסוג .Sapim Laser
בשימוש ה ,Valor-אומץ ונחישות בתרגום חופשי
מאנגלית ,הגיעו לידי לפני מספר ימים .כיבבן משקל

מקצועי ,הדבר הראשון שעשעתי הוא להעלות אותם על
המשקל ,שני הגלגלים כולל סרטי אטימה ,כולל וונטילים,
העמידו את המאזניים על משקל של  1280גרם בלבד!!
משקל שערוריתי בכל היבט ,במיוחד ביחס למגבלות
המשקל הגבוהות של היצרן .על הגלגלים הולבשו סט
צמיגי  Ikonשל מקסיס ,המחשבה הראשונה אחרי
רכיבת התרשמות קלה שהתארכה כל הזמן הייתה "אין
דברים כאלה" ..זה לא ההבדל של  200גרם מהגלגלים
הקודמים  ,זה משהו הרבה מעבר לזה  ....יש משהו
באופן שבה הקשיחות של הקרבון משפיעה על האופן
שהגלגלים מגיבים .ההרגשה הייתה שקל יותר להאיץ
ושהגלגלים מדויקים והרבה יותר חדים בסיבובים.
המשקל הקל בא לידי ביטוי באופן בולט מאוד בעליות
טכניות המחייבות הקפצת /הרמת גלגל בפיצוח
מדרגות סלע וכן בזריזות היגוי במהירויות נמוכות .לאחר
שתי רכיבות ממצות ,אני בהחלט יכול להגיד שמדובר
בתחושה אחרת ונעימה ביותר .חיסכון ה 200-גרם
במסה המסתובבת בשילוב כל התכונות האחרות שצוינו,
מעצימות את חדוות הרכיבה ואת החוויה.
סיכום אין ספק ש , Stan's No Tubes-קבעו סטנדרט
חדש שיגרום למתחרים לשנס מותניים ולנסות להגיע
לשילוב דומה בין משקל נמוך לחוזק ועמידות כפי שסטן
עשו על ה  .Valorאם עולה השאלה במה להשקיע את
הכסף ,בשלדה קלה ויקרה ,או בגלגלים קלים? הייתי
ממליץ למצוא את שביל הזהב ולקנות שילדה ששוקלת
 200גרם נוספים ,ולהפחית את משקל הגלגלים .
יותר משקל ,מראה ,קשיחות ,התנהגות.
פחות מחיר ,למרות שבקטגורית משקל הזאת אין
גלגלים במחירים עממים.
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 אילן כרמל

יבואן :ענק האופניים בסידן | מחיר ₪ 1934 :לא כולל מתאמים ורוטורים

SRAM GUIDE:
The Answer

כרוניקה
 1999מהנדסי  AVIDבוראים זן חדש של מעצורי דיסק
מכניים שאשכרה עובדים .מפתיע אולי ,אבל יש מי
שעדיין נשבע אמונים למעצורי ה.BB7-
 2003ברוח השוק ,מוסיפים קצת מיץ הידרואלי ומקבלים
את סדרת ה Juicy-שהוכתרה ע"י מגזין Bicycling
כThe Greatest Brake Ever-
 2008מירוץ החימוש ממשיך ,אויד משיקים את מעצורי
ה  ,Elixirואחריהם שיפורי קרבונאז'/רוטורים ועוד
במהדורות  XO ,XXושמות אחרים שבד"כ מתחילים ב.X-
דגם ה XO Trail-מקבל אפילו ארבעה פיסטונים.
 2009-2013למרות פופולריות רבה אצל יצרני
האופניים ,הצרכנים הולכים ונמשכים למעצורי חברות
מתחרות ,ובפרט למתחרה היפנית הגדולה (לא חשוב
שמות) שהביאה את מעצוריה לרמה מעולה של מחיר/
אמינות/יעילות.
 2014תאגיד  ,SRAMבעלי  Avidמאז  ,2004מחליט
להתערב ולאחר שנתיים של פיתוח מוציא את מערכת
ה‑ Guideכתשובה שאמורה להחזיר את מעצורי החברה
לטופ של הסטופ.
האם ,כמו במקרה של  ROCKSHOXיוכלו שוב מהנדסי
סראם להקפיץ את המוצר בכמה רמות קדימה? לא יכולנו
לסרב למבחן ויצאנו לבדוק.
מנגנונים וחידושים
את המעצורים קיבלתי בטקס קצר ומרגש בחנות היבואן
שבחר להעמיד למבחן את דגם העל המציג בנוסף

להבטחה לאמינות ועצמה שלושה פיצ'רים עיקריים
שעל חלקם ניתן להתפשר בדגמים הזולים יותר .רבינו
יעקב בן יצחק רוקשוקס היה נותן בהם סימנים ,אר-אס-
סי (יעני :)RSC
• Rעל שם מנגנון מרחק הושטת האצבע ()REACH
באמצעותו ניתן בקלות רבה להתאים את מרחק ידית
המעצור מהכידון ובכך להתאימה לגודל כף ידו /ידה של
הרוכב /ת
• Sעל שום מנגנון ה Swing Link-המבטיח אפס
תנועת שטח מת מרגע הלחיצה ועד לתחילת הבלימה,
תוך כדי שמירה על מודולציה ,קרי הדרגתיות בעוצמת
הבלימה .תכלס פיצ'ר סופר חשוב במערכות בלימה
חזקות המאפשר בקרה מקסימלית על מהירות
הרכיבה… ובינינו ,מעצורים "בינאריים" נשכניים זה כל
כך 2010
• Cעל שום מנגנון כיוון נקודת המגע ()Contact
של הרפידות מהרוטור ,למעשה מנגנון זה מכוון את
אורך המהלך של הידית ,וכך אפילו לחובבי העצירה
ה"בינארית" מהסעיף הקודם יש פתרון (מהלך קצר
לנשיכה מידית ,מהלך ארוך לרכיבה מושכלת יותר)
אבל חכו יש עוד ...המעצורים החדשים מצוידים בקליפר
עם ארבע בוכנות המבטיחות עצמה משופרת (זוכרים
את ה ,)?XO Trail-מנגנון חדש לניקוז עצמוני של בועות
אוויר סוררות ,מנגנון בלידינג משופר ,מיסבים לפעולה
חלקה של הידית ,רוטורים חדשים ונוצצים המבטיחים
שקט תעשייתי… ואמרו אמן.
אז איך זה מרגיש מיד בסוף ההרכבה? מעולה! הידית

אמנם גדולה אבל נוחה מאד ,התאמת המרחק היתה
קלה ואינטואיטיבית מאי פעם ,וכל לחיצה לוותה בפידבק
נעים ואיתן שמקורו במכלול הפיצ'רים שהוזכרו למעלה…
אם להיות הוגן ,תחושה ראשונית טובה תמיד אפיינה
את מעצורי אויד מהסדרות הגבוהות ,השאלה היא
מה יקרה לאורך זמן  -וחשוב לא פחות ,לאורך ירידות
טכניות ארוכות.
וכך ,מתודלק בקפה קצר ,יצאתי למבחן ארוך ולא חסכתי
בקילומטראז' ...או בבוץ.
בשירות מבצעי פעיל ברכיבת סינגלים רגילה בעצימות
בינונית כל שנבקש הוא מערכת אמינה ,שקטה ובעלת
עוצמה מספקת וכצפוי המערכת לא מאכזבת.
המבחן האמיתי מתחיל כשדוחפים את הרוכב ואופניו
לקצה -ובמקרה שלי בין חבורת מכורי הסטראבה איתם
אני רוכב לעיתים תכופות .פה מגיע אחד היתרונות
הגדולים של המערכת ,אותה תחושה סולידית ,איתנה
של הידית שהזכרתי והפידבק המעולה מהמערכת
מאפשרים לי כרוכב לנוע בין בלימה חזקה וכמעט נועלת
למעבר לליטוף מאט  -בזבוז מיותר של אנרגיה עקב
נעילת סרק  -לא כאן.
בנוסף ,אותה עוצמת עצירה חזקה וצפויה (כשצריך ורק
כשצריך) -מספקת את הדבר החשוב ביותר במעצור,
הרגשת ביטחון וכידוע ,עם הביטחון מגיעה גם המהירות.
לאורך חודשי המבחן שנערך בתנאי יובש דרדרתים
בתחילה ובוציים חלקלקים בסיום ,מטבילת האש
שלהם במורדות צפת ונחל עמוד ועד ירידות טכניות
במשמר העמק והרי הכרמל ,המערכת עבדה ללא

שינוי או דופי במצבים האינטנסיביים והארוכים ביותר.
תחושת המודולציה המעולה לא נחלשה ויתרה מכך,
אם במערכות אחרות נזקקתי לאחר שימוש אינטנסיבי
לפמפם מעט את הידיות ,הרי שפה נחסכה ממני
פעולה זאת ,וגם אצבעותיי נותרו רעננות לאחר רכיבות
בועטות במיוחד.
בקיצור עצמה  -צ'ק ,מודולציה  -צ'ק ,אמינות  -צ'ק!
ראוי לציין שבעוד שהמעצור הקדמי עבד בשקט מופתי,
מהאחורי נשמעה איוושה קלה בבלימות חזקות במיוחד,
הדבר הורגש במיוחד בשילוב רוטור מהדור הישן ונעלם
לחלוטין לאחר שהרכבתי את הרוטור החדש המגיע
עם המערכת.
סיכום אסכם זאת באופן הפשוט ביותר :מערכת
ה‑ Guideהחדשה היא כנראה הטובה ביותר מבית
.SRAM/Avid
לרוכב השבילים הממוצע לא ידרשו יותר מרוטור בקוטר
180מ"מ מלפנים ו160-מ"מ מאחור על מנת לקבל
כוח עצירה גבוה ואפילו הייתי נסחף ואומר ,מענג
לרכיבת סינגלים אגרסיבית .אם נוסיף את קלות תפעול
הכיוונונים השונים ,את העדר תופעת בועות האויר ,ואת
מנגנון הבלידינג המשופר הרי נראה שמהנדסי SRAM
עשו זאת שוב .רציתם תשובה  -קיבלתם!
יותר ארגונומיה ,מודולציה ,כוח עצירה .פחות תג מחיר,
אבל על איכות משלמים
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רכיבה בתודעה

  טל רוזוב

מה הקשר לכושר?

טיפוס בנורבגיה  -משלמים בעליה כדי להינות בירידה

איזה כיף לצפות בסרטוני וידאו של רוכבי אקסטרים
מקצוענים מהעולם! המהירות המטורפת ,קפיצות הענק
והשליטה המדהימה שלהם בשטחים טכניים שולחים
את כולנו לחלום קצת...
אני לא בטוח שתמיד כדאי להשוות את עצמנו לרוכבים
האלו – לא כי אסור לחלום ,להיפך ,אלא כי לרוב אנחנו
צופים באתלטים במשרה מלאה ורוב הסיכויים שהם
כאלו כבר לא מעט שנים.
אם לחזור קצת לקרקע המציאות ,שלושה מרכיבים
עיקריים ישפיעו על היכולת שלנו להתקדם ברכיבה
לאורך השנים.
• הרכיב הראשון הוא כשרון טבעי שלרובנו אין אותו ,גם
לי לא .למעשה ,אחת הסיבות שאני מתנחם בכך שאין לי
כשרון טבעי לאופניים היא שזה הופך אותי למדריך טוב
יותר –עם הקשיים שמודרכים שלי מתמודדים ,גם אני
התמודדתי .הרוכבים עם הכישרון הטבעי הם אלו שייקחו
כל אופניים ותוך שניה יניפו גלגל קדמי וירכבו אתו אל
האופק או יקפצו בקלילות מעצבנת מעל כל מכשול .את

הכישרון הטבעי אפשר לפתח ולשפר ,אך על היעדר שלו
אפשר לפצות באימוני טכניקה.
• הגענו למרכיב השני – טכניקת רכיבה נכונה .לא ניכנס
לפרטים על טכניקה הפעם ,מכיוון שרוב הטורים שלי
נגעו וימשיכו לגעת בנושא .כן חשוב להפנים ולזכור :ללא
טכניקת בסיס מעולה ,יהיה לנו קשה להתקדם ,ועם
טכניקת בסיס טובה ומוקפדת יהיה לנו קל.
• המרכיב האחרון הוא גם אולי הכואב ביותר לרובנו –
כושר .רוכבי דאון היל או אנדורו מקצועיים ,אלו שנדרשים
לשלב יותר מכולם גם כושר וגם יכולת טכנית פנומנלית,
תמיד יהיו בכושר מטורף .ברור שהם אתלטים במשרה
מלאה ויש להם את הזמן ואת המשאבים להקדיש לאימון,
אבל אל תטעו רוכב דאון היל לא מתאמן רוב הזמן על
אופני הדאון היל שלו .כדי לשמר את היכולת הטכנית הוא
יבלה את מרבית הזמן בשילוב של פעילויות שונות כגון
ריצה ,רכיבה על אופני כביש ושעות של עבודה בחדר
כושר .ספורטאי יכול להיות מאוד מוכשר ואלוף בטכניקה
– אבל בלי המכונה שתאפשר לגבות את שני המרכיבים
האלו ,הוא לא יגיע רחוק בעולם התחרותי.

שוב נחזור אל הקרקע – מה הקשר בין האתלט שדיברנו
עליו לרוכב שיש לו זמן לרכיבה אחת בסופ"ש ואולי לגנוב
עוד שעה או שעתיים על האופניים באיזה בוקר באמצע
שבוע? ברור שרובנו לא מסוגלים להגיע לכושר מקצועי,
אך לא הייתי מנסה להגדיר מטרה כזו בתוך מגבלות
החיים הנורמטיביים.
ישנם שני דברים שחשוב להבין לגבי כושר גופני ככלי
והשפעתו על הרכיבה שלנו בשטח:
 .1כושר הוא קריטי ,הוא לא מותרות .חייבים להיות
לפחות בכושר בסיסי כדי ליהנות באמת על אופני הרים.
אני יכול לספר שאני קצת עצלן ולא תמיד מקפיד על
אימונים מסודרים ,אבל כשאני כן מקפיד התוצאות
ממהרות להגיע – אני מרגיש חד יותר ,עם שליטה
טובה יותר והטכניקה שלי משתפרת משמעותית בזכות
העובדה שיש לי בסיס טוב והכושר מאפשר להפעיל
אותו .כמובן שכושר עוזר גם לבטיחות ,אנחנו סוחבים
יותר טוב ,עושים פחות טעויות ,מטפסים יותר בקלות ולא
צריכים לוותר על רכיבות קשות ,מתאוששים יותר מהר...
בקיצור היתרונות רבים וידועים.

.2אם יש לכם זמן רק לרכיבה או שתיים בשבוע –
תשאירו את האופניים לכיף ,ותשפרו כושר במקום אחר.
האפשרויות למסגרות של כושר שלא תלויות באופניים
הן רבות – החל מריצה ,שחיה ,מנוי בחדר כושר (כזה
שמשתמשים בו גם ,)...הצטרפות למועדון קרוספיט,
אימוני  TRXאו משקולות קטלבלס ,הרבה שיטות ,כל מה
שאתם צריכים לעשות זה למצוא אחת שאתם מתחברים
אליה ולהקדיש לה שעה וחצי בשבוע .זה יכול להיות
בערב או בבוקר ,בבית או בחוץ ,עצמאית או במסגרת –
אבל תדאגו לעבוד קשה ולהתנשף חצי שעה .שלושה
אימונים קצרים בשבוע ישפיעו עליכם בצורה דרמטית.
אז זה הטיפ שלי לטור הפעם ,אם אתם רוצים ליהנות
באמת מהאופניים ,תעשו את שני הדברים:
 .1היכנסו לכושר
 .2אל "תבזבזו" את זמן הרכיבה היקר שלכם על מנת
להיכנס לכושר .בחרו אמצעים יותר נוחים ויעילים ,את
האופניים תשאירו נטו לכיף
לינק לכתבה באתר GoMTB.co.il
91 | 90

we:Test cheap
סקירת מוצרים בולטים מסין
שלא ממש צריך

שלומות לקוראים הרבים והשרופים של פינתינו "פינת הגאדג'טים ב‑$2
שלא ממש חייבים"
ראשית נברך את כולכם בשנת  2015מבורכת ,שנה בה תרכשו עוד אין סוף
שטויות מאתרים סיניים ,שעות של המתנה בסניפי הדואר האיטיים ושיחות
נפש ושיכנוע ,אל עצמיכם ,אל בן/בת זוגכם/חברים ומשפחה בנחיצות הרבה
של כל מוצר ומוצר שהזמנתם עד כה ושתזמינו ב ,2015-הרי רק כך אנחנו
באמת נהנים מהחיים האלו.
אז החודש נדבר קצת על מוזיקה בשעת רכיבה...
אנחנו יודעים שנושא זה כאוב וקשה ומייד מעלה קביעות נחרצות כגון:
•רוכבי הכביש שרוכבים עם אוזניות  -סכנת חיים!
•רוכבי שטח שרוכבים עם אוזניות  -סכנה של חרם חברתי!
•רוכבי עיר שרוכבים עם אוזניות  -סכנת חיים להולכי הרגל ולהם גם יחד!
אבל אנחנו במגזין  we:Rideחיים על הקצה ,לא נשברים ממוסכמות
חברתיות ,מצפצפים על החוק ומיד ממליצים לכם על אוזניות Bluetooth
חביבות שבמחיר סביר ומראה חדשני יאפשרו להם ליהנות מכל אותם סעיפים
מפחידים שכתבנו בהתאם לסוג הרכיבה שלכם.

אז תכירו בבקשה ,מוצר החודש מבית
.Deal Extream
אוזניות עם איכות סאונד לא רעה
בכלל ,Bluetooth V4.0 ,צבעים
שחור וירוק בתקווה שיתאימו לקסדה
שלכם ,ללא חוט שמתחבר לטלפון
ונתפס בחולצה ,גומיות שמתאימות
למספר סוגי אוזניים ,אפילו לספוק –
פשוט ונקי.
 $20.69וזה אצלכם בסניף דואר
המקומי ,כל שנשאר לכם זה רק לארגן
מוסיקה טובה בטלפון ולצאת לרכיבה
May god be with you
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 אריק פלדמן  אלון רון  גיא בר
יבואן :בייקדיל | מחיר האופניים במבחן₪ 21,900 :

Transition Smuggler

לרוב האנרגיה העיקרית של יצרניות האופניים נתונה לליטוש,
עדכון ושיפור דגמים קיימים בליין-אפ לקראת שנת דגם חדשה ,מעת
לעת הוא גם זוכה לתוספת של דגם חדש לחלוטין העונה לצו האופנה
ומוציא אל אור הזרקורים את המהנדסים ובעיקר את אנשי השיווק
החרוצים .מה שעשתה חברת טרנזישן לקראת שנת הדגם הקרובה
היא לא פחות ממהפכה ,לא התאמת דגמים לדרישות האופנה
העדכניות ,אלא יצירת ליין דגמים חדש לחלוטין ,מבוסס על תפיסת
רכיבה שונה ובעיקר על פלטפורמת מתלה אחרת לחלוטין מזאת
שהשתמשו בה עד כה .אחרי שדבקו במשך שנים במתלה ארבע
זרועות בתצורת ציר יחיד ואחרי שפג תוקפו של הפטנט של ספשלייזד
על ה ,FSR-עברו אנשי טרנזישן למתלה פרי שיפורם מבוסס הורסט
לינק .המתלה החדש זכה לשם השיווקי  GiddyUpשמשמעותו
היא לא יותר ממשחק מילים היתולי על השם  Horst Linkכבד
המשקל והמסורת  .
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גאומטריית אופני ההרים עברה תמורות לא מעטות
בשנים האחרונות ,אך לאחרונה הנהירה של חברות
רבות בכללן חבורת טרנזישן היא לכיוון כללי של הארכה
והנמכה  - Long, Low & Slackצינור עליון ארוך ,מרכז
כובד נמוך מאוד ותומכות שרשרת קצרצרות ,או במילים
אחרות ומאוד עדכניות  -גאומטריית אנדורו .לרוב היא
מיושמת על אופניים ארוכי מהלך עם מטרה מאוד ברורה
של ייעול ושיפור ההתמודדות עם אתגרים טכניים בירידה,
טרנזישן כמו עוד מספר חברות מצומצם בחרו ליישם את
הגיאומטריה ה"קיצונית" גם על אופני  29קצרי מהלך,

אך עם ייעוד ואופי שונים לגמרי מהמסגרת הכללית
הנוקשה שנקבעת לרוב ממהלך המתלה .הSmuggler-
אותם קיבלנו למבחן מבייקדיל נציג טרנזישן בישראל
וקשבנו לענייני חדשנות .הם אופני  29עם מהלך מתלה
של  115מ"מ ,בולם קדמי עם מהלך של  130מ"מ  ,זווית
 AMקלאסיות וסקסאפיל של אופני שעשועים.
כמו יתר שלושת הדגמים החדשים של טרנזישן גם
ה Smuggler -מעוצבים בקווים נקיים מאוד ,עם חיווט
פנימי ,צינור עליון נמוך במיוחד למרווח עמידה נדיב
וצומת צינור ראש מעובה שמעניקה לשלדה מראה כללי

אגרסיבי ולא משתמע לשתי פנים .השלדה מבוססת
כאמור על מתלה ארבע זרועות עם הורסט לינק במבנה
קלאסי של שלדת ( FSRעם בולם תחתון ורוקר מרכזי
גדול יחסית) השיפור במתלה הוותיק והמוכח אליבא דה
חבורת המופרעים מה Pacific Northwest-של ארה"ב
הוא שינוי עקומת הפרוגרסיביות שלו ומיקום צירי המתלה
האחוריים מעט נמוך יותר מציר הגלגל ,להשגת שליטה
טובה יותר על התארכות השרשרת על מנת שתשפיע
פחות על תנועת המתלה ומכאן תאפשר עקיבה מדויקת
יותר של הגלגל האחורי בכל המצבים.

חלקים בולטים
אופני המבחן התבססו על הקיט הגבוה מבין השניים
שמציע היצרן .טרנזישן ידועים לא מעט בזכות תמורה
מעולה לכסף ובחירת חלקים נבונה ובלתי מתפשרת
לקיטים המוצעים .גם במקרה זה האופנים מגיעים
מוכנים לתקיפה ללא כל צורך ממשי לשינויים .על השיכוך
זוג בולמים מעולים של רוקשוקס ,פייק  RCT3עם 130
מ"מ מהלך מלפנים והMonarch RT3 Debonair-
החדש והמפתיע מאוד מאחור .מערכת ההינע מבוססת
חלקי סראם ורייספייס בתצורת  .1X11מעצורי שימנו
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Highlights
•שלדת אלומיניום "29
•מתלה  ) FSR) GiddyUpפרוגרסיבי המייצר  115מ"מ מהלך
•קיט חלקים מעולה מבוסס מערכת הינע 1X11
•אורך צינור עליון  619מ"מ
•זווית צינור ראש  67.5מעלות
•זווית צינור כיסא  74.9מעלות
•אורך תומכות שרשרת  435מ"מ
•בסיס גלגלים  1188מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  13.5ק"ג
*הנתונים הם למידה L


 ,XTגלגלים על בסיס חישוקי Frequency Team i23
של  Reverb ,WTBעם חיווט פנימי וצנרת מפנקת של
 Koreורייספייס.
על השביל
על אף הממדים המוגדלים של האופניים קבלת הפנים
שזכינו לה מה Smuggler-הייתה מאוד חמה .הסטם
הקצר והכידון הרחב מייצרים תנוחת רכיבה מאוד
נוחה ומוכרת שגרמה לנו להרגיש בבית מיד שעלינו
על האופניים .שמו של מתלה ה FSR-לא יצא למרחוק
כמתלה היעיל ביותר בפלנטה ,עם זאת טרנזישן טוענים
שהמתלה תוכנן ליעילות דיווש גבוהה סביב בולם אחורי
פתוח ,טענה שמניסיוננו לא מחזיקה מים כאשר הFSR-

מעורב בעניין .במקרה של ה Smuggler-אנו חייבים
להודות שהם עמדו בכך ,לא באופן קיצוני עד כדי כך
שוויתרנו על מצב הביניים בבולם האחורי ברוב העליות,
אך בלא מעט מהן בעיקר הטכניות ,המתלה ייצר יעילות
מבורכת גם מבלי להטריח את עצמנו להתכופף מטה
ולשנות את מצב הבולם .באופן כללי התרשמנו לטובה
מיכולת הטיפוס של האופניים על אף זווית הראש
הקיצונית ותומכת השרשרת הקומפקטיות ,בעיקר בכל
הקשור להתמודדות עם עליות טכניות בהם הFSR-
מצטיין ,אך גם בעליות ודיוושים ארוכים ומנהלתיים.
למרות שמדובר על אופני  29עם מהלך מתלה של
115מ"מ ל Smuggler-יש כיוון אחד ברור והוא כמובן לא
נוטה מעלה.
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  טרנזישן ממליצים על סאג מאוד גבוה של 30-
 35אחוז ,לכאורה נוגד את ההיגיון בעיקר כאשר מדובר
על מהלך כל כך קצר .הכיול הראשוני שלנו סב סביב
ההמלצה אך ההרגשה הייתה שהחלק האחורי בועט
ולא מצליח לייצר עקיבה טובה מספיק ,הורדה של
לחץ האויר לסאג סביב ה 40-אחוז הוציאו את המיטב
מה‑ Monarch DebonAirשעבד בהרמוניה מושלמת
עם המתלה .ה GiddyUp-עם "כל  115המ"מ שלו" יצר
עקיבה מושלמת ללא הרגשת נחיתות וללא סגירת מהלך
אפילו פעם אחת לאורך כל תקופת המבחן ,גם באתגרים

אלימים במיוחד כמו השוקף או היורד ליגור .הוסיפו לכך
את האורך הכללי של האופניים ,זווית ראש של 67.5
והפייק המעולה והדורס מלפנים ותקבלו מחד כלי ירידות
יעיל ביותר ,ומאידך כזה שלא פוגע לרוב ביכולת התמרון
של האופניים .פרט לסוויצ'בקים צפופים במיוחד בהם
האופניים הרגישו מעט גדולים מידי ,הSmuggler-
הרגישו רוב הזמן כאופני משחקים קטנים וזריזים שרק
דרשו אתגרי תמרון מהירים וזמן אוויר לרוב .מעבר
לקריאות  GiddyUpשנפלטו באופן לא רצוני ,ההרגשה
לאורך כל תקופת המבחן הייתה שאין קשר ישיר בין

מהלך המתלה של ה Smuggler-בפועל לבין תפקודם
מעורר ההתפעלות בירידות .הSmuggler-הם לא פחות
ממכונת פאן פאקטור יעילה ומרוכזת  -הם קשיחים,
חדים ,דורשים לחיצה תמידית על הדוושות ונענים מיד
לכל ניסיון תמרון של הרוכב.
סיכום
הרעיון של אופנים קצרי מהלך עם גאומטרית ירידות/
אנדורו מובהקת עדיין מעלה לא מעט תהיות בקרב
רוכבים רבים שעדיין לא ניסו הלכה למעשה את

הקונספט .אנחנו כאן בשביל להגיד לכם ,חברים זה
עובד! ובמקרה של ה Smuggler-אפילו עובד מעולה.
לאורך כל תקופת המבחן השתדלנו מאוד להעמיד את
האופניים באתגרים שיערערו על הקונספט ,אבל לצערנו
נכשלנו ,ה Smuggler-הם אופניים מעולים ,עתירי פאן
פקטור ,יעילים ומשרי ביטחון ,מבחינתנו טרנזשיין עשו
זאת שוב רק הפעם עם יורשה לנו להגיד עם מתלה
טוב יותר
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 פיטר שטנרס pinterest 

קעקועים :נצח ואבולוציה

הפעם לפינת הקעקועים הקבועה שלנו ליקטנו תמונות מרחבי הפינטרסט .אבל ,העורך מתעקש על כמה
מילים ,אז קצת על נצח ,זמניות ואבולוציה ...לי אישית הפיתוי להתקעקע תמיד היה שם  -ביליתי את שנות
השמונים/תשעים באיסט-ווילג' בתור פרוטו-היפסטר וקעקועים היו ל-כ-ו-ל-ם .איכשהו הנצחיות של לסמן
את העור שלך במשהו כל כך קבוע לעומת אירעיות הטעם המשתנה שלי ,מנעו ממני לעשות את הצעד
הגדול .בדיאבד ,מזל ,אחרת הייתי היום גבר בן חמישים עם "שרוול" של מוטיבים קלטיים על זרוע שמאל -
לא משהו...
2004

אבולוציה של לוגו

2014

אז ככה יצא שאף פעם לא הבנתי ,או אולי קינאתי ,באנשים שמסוגלים לכזה  ...Comitmentלא אשכח
רכיבה ביער עופר לפני בערך עשר שנים ,שבעלייה הגדולה מתחנת הדלק חלפנו על פני בחור עם קעקוע
ענק של לוגו  XTRעל הרגל (!!!) .אחרי שעצרנו להחזיר נשימה מרוב התפעמות ,התמסרתי להרהורים חסרי
תכלית (חוב חמצן עושה לי את זה )...על מושגים כמו התחייבות ,נצחיות והזדהות (ועוד עם מותג!).
שימאנו אגב ,החליפו את הלוגו של  XTRלפחות שלוש פעמים מאז ,אז אם משהו שם מכיר רוכב עם לוגו
מלפני הלוגו שהיה לפני הלוגו הנוכחי של  XTRעל שוק הרגל  -אנחנו רוצים אותו לפינה הזו ):
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 עידו קלדרון  ליאור דיין  עדי בלן
₪ 21,900 : בייק אקספרס | יצרן | מחיר:יבואן
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה (כולל הלינק)
•מתלה  FSRהמייצר  120מ"מ מהלך
•סט מערכות  Shimano XTמלא
•זווית צינור ראש  69מעלות
•זווית צינור כסא  74.5מעלות
•אורך תומכות שרשרת  452מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  12.1ק"ג
* הנתונים הם למידה M

האומה הגרמנית מפורסמת בדברים רבים ,חלקם טובים
יותר וחלקם פחות ,אבל על איכות ההנדסה ומהנדסים
הגרמניים אין כל ויכוח ,בוודאי לא בתחומים כמו תעשיית
הרכב ,שם מרצדס ,במוו וקונצרן פולקסווגן הם שם נרדף
לאיכות ,אמינות וחדשנות הנדסית כבר עשרות רבות
של שנים.
קיוב הוא אחד ממותגי האופניים הגרמניים המובילים,
בניגוד למותגים גרמניים אחרים ,אנשי השיווק של
יצרן זה לא מסתפקים בשוק המקומי (העצום) שלהם
ומשווקים את ליין האופניים האינסופי שלהם (באמת
אינסופי ,כנסו לאתר שלהם) ברחבי אירופה והעולם,

בכלל זאת גם את אי השפיות/השגעון (מחק את המיותר)
שלנו במזרח התיכון ,מבייק אקספרס היבואן החדש של
קיוב בארץ קיבלנו את ה‑Stereo 120 Super HPC
 ,Race 29השם הארוך הוא מחויב המציאות במקרה
זה על מנת להבדיל את הדגם הזה מעשרים ושישה (!!)
דגמי הסטריאו השונים ,בעלי מגוון סטנדרטים של גלגל,
מהלכי מתלה שונים וכמובן מפרטים שונים ומשונים.
ה Stereo 120-הינם האופניים ה"עדינים" יותר בליין
הזה ומוגדרים כאופני מרתון ארוכי מהלך או אופני שבילים
קלים ויעילים .האופניים "מהונדסים" להפליא ונראים
כמלאכת מחשבת של הנדסה מודרנית ,עם שלדת קרבון
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מלאה ויפייפיה המשלבת את כל התקנים העדכניים
ביותר בתחום כולל הובלה מלאה של הכבלים בתוך
השלדה .בשילוב מערכת  XTמלאה של שימנו ובולמי
פוקס החבילה של קיוב נראית כמעט מושלמת ,אבל
הניסיון שלנו מראה שמפרטים וגיאומטריות על הנייר
לא תמיד משקפים את המציאות ,לכן יצאנו לשבילים
מוריקים ומהודקים של נובמבר ודצמבר (לא ממש
היה צריך להכריח אותנו ) כדי לבדוק אם המהנדסים

הגרמניים של קיוב סיפקו את הסחורה.
השלדה של הקיוב היא "בית ספר" להנדסה ועיצוב
מוצר ,קווים נקיים וגימור מהוקצע במיוחד של הקרבון
מפיקים שלדה ואופניים יפים באופן קיצוני ,עם סכימת
הצבעים המוצלחת מאוד לטעמנו ,זהו אחד מהזוגות
המוצלחים ביותר וויזואלית שראינו לאחרונה .הקיוב
מתבססים על מתלה ארבע זרועות אמיתי עם הורסט
לינק ( ,)FSRגם חולית הנדנדה של המתלה עשויה

מקרבון מלא לתוספת קשיחות וחיסכון משקל .ובהקשר
זה ,אחת מנקודות התורפה היחידות של הקיוב קשורה
ללינק הזה ,הקינמטיקה של המתלה מספקת מהלך
לינארי מאוד ,לטעמנו לינארי מדי ,מה שגורם לסגירות
מהלך תכופות ואלימות ברכיבה טכנית אגרסיבית.
חלקים בולטים
מעבר לשילדה המרשימה במיוחד של הקיוב ,הם

מצוידים בחבילת אבזור משובחת .החל מבולמי פוקס 32
מסדרת ה CTD FIT-הגבוהה של היצרן מלפנים ,סה"כ
בולם טוב מאוד אך לאחר המבחן שלנו על ה 36-החדש
ובולמים מתקדמים של חברות אחרות ,יש לנו תחושה
שהגיעה העת שפוקס יתמקדו בשיפור הביצועים של
סדרת ה 32-המתיישנת שלהם.
חבילת ההינע והמעצורים על טהרת שימאנו ,XT
בחירה מצוינת לטעמנו ,בנוסף לביצועים כמעט ללא
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דופי האיכות והאמינות של סדרת ה XT-מספקת תמורה
נהדרת לכסף .השינוי היחידי שהיינו מבצעים כאן הוא
פירוק של פלטה או שתיים משלושת הפלטות הקידמיות,
אולי לטיפוס במדרונות של גרמיש פרטן קירכן נדרשים
כל כך הרבה הילוכים ,אבל בשביל לטפס לצומת פישר
אפשר להסתפק בפחות ולחסוך משקל רב.
סט הגלגלים של  DTסיפק אף הוא את הסחורה,
החישוקים מעט צרים ומשודכים לנאבות  28שפיצים

בלבד ,אך לא נתקלנו בבעיות במהלך תקופת המבחן
בגזרה זאת ,צמיגי הנובי ניק החדשים מהווים שיפור
מסוים על גרסאות העבר הזכורות לנו כסכנת נפשות
אמיתית בתנאי הקרקע הארצישראליים ,אך עדיין לא יהיו
הבחירה הראשונה שלנו לצמיגים לאופניים שבילים.
הסטם והכידון של  Syntaceקלים ואיכותיים מאוד ,את
הסטם החלפנו בקצר יותר ,אך כידון הקרבון ברוחב 740
מ"מ מצוין ונוח מאוד לרכיבה.

על השביל
קיבלנו את הקיוב בתקופה מושלמת לרכיבה ,היערות
כבר ירוקים ,השבילים כבר מהודקים ומספקים כמויות
אחיזה כמעט בלתי חוקיות .לקח לנו רכיבה אחת
בלבד כדי להגיע לתנוחת רכיבה כמעט מושלמת על
ה ,Stereo-הישיבה טבעית וניטראלית מאוד והצלחנו
לכוונן בקלות את על מכלולי השליטה והאוכף כדי להגיע
לנוחות מירבית.

כיאה לאופני  29קצרי מהלך (יחסית) וקלים מאוד הקיוב
מטפסים בצורה מעוררת השתאות .למרות תקופת שפל
יחסית בכושרו הגופני של כותב שורות אלו ,במהלך
תקופת המבחן על ה Stereo-נרשמו תוצאות יוצאות
דופן בעליות כמו גם כמה רכיבות ארוכות מהרגיל (מה
שמעיד על כך שהרוכב נותר "טרי" מהרגיל בזכות
האופניים) ,הפרט היחידי שמעט העיב על "שמחת"
הטיפוס הוא תחושת נדנוד מעט מוגזמת מהמתלה
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האחורי ,הדבר נפתר בעזרת ידית ה CTD-של הבולם
האחורי ,אך יש לקחת בחשבון שתמצאו עצמכם על מצב
 Trailבכל עלייה ולעיתים גם במצב .Climb
בסינגלים מתונים וזורמים יחסית (בירידה ובעליה)
הקיוב זורחים ,זה השטח החביב עליהם ביותר ,ומרגע
שהצלחנו להביא אותם למהירות שיוט גבוהה ,גלגלי
ה ,29-הגיאומטריה המוצלחת של המהנדסים הגרמנים
והמשקל הנמוך (מאוד) של האופניים עשו את השאר.

ישנם כמה שבילים ספציפיים בבן שמן שנדמה כאילו
ה Stereo-נתפרו בדיוק למידותיהם.
כאשר השטח הופך טכני ואלים יותר נחשפות חולשות
הקוביה הגרמנית ,המתלה הלינארי מדי ,יחד עם תומכות
שרשרת ארוכות ,גרמו לנו להרגיש שאלו אופניים
שמעדיפים פחות להשתולל ולשחק בפראות על השביל.
בקטעים אלו חווינו סגירות מהלך תכופות מהרגיל,
גם במכשולים קטנים מהצפוי ,אלו כמעט תמיד לוו

בהצלפות שרשרת ושאר רעשים שלא הוסיפו לתחושת
הבטחון שלנו .הסיבובים בתוך השבילים הצפופים
והטכניים דרשו עבודת גוף מאומצת מהרגיל והתחושה
הכללית הייתה שהאופניים מעדיפים סיבובים מהירים
בעלי רדיוס רחב יותר.
סיכום
ה Stereo-הם אופניים מרשימים מאוד וויזואלית,
הנדסית ומבחינת עיצוב מוצר ובחירת המפרט .אלו

אופני מרתון/שבילים מצוינים וקלים מאוד ,כאלה
שיתאימו יותר לרוכבים המעדיפים סינגלים זורמים
וחלקים ופחות יתאימו לרוכבים המחפשים את הצד
האגרסיבי יותר של הז'אנר .אם רכיבות נפח ארוכות
מתובלות בסינגלים זורמים מהצד הפחות אגרסיבי של
הסקאלה הם הלחם והחמאה שלכם ,ה Stereo-של
קיוב יהוו בן לוויה איכותי ומהנה במיוחד בשבילכם
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השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל

Partners
תודה! בזכותכם אנחנו פה
115 | 114

we:Explore

B&B Bike & Beer in Ireland

  רועי רז
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במקרה הטוב ,אחרי כשמונה דקות של פידול והנעת
חשוך בחוץ ,קר וגם רטוב .הרעיון לצאת מהמיטה
איברים בקצב מתגבר ,הגוף מתחיל להתחמם ומגיע
החמימה נשמע די מופרך שלא לדבר על לרכב לעבודה
לטמפרטורת עבודה .במקרה הפחות טוב ,סובלים
 40דק בכבישי אירלנד הצרים והרטובים.
מרטיבות וקור עז.
אלו הרגעים בהם נמדד (גבר?) הקומיוטר האמיתי .אתה
במזג האוויר הישראלי והנוח (מישהו הזכיר זיעה?)
קם שותה קפה ,לובש בגדי רכיבה חורפיים פלוס כיסויי
ברוב במקרים אתה מחליט להישאר במיטה גם על
נעליים ,מעיל גשם ,כיסוי זוהר לתיק ,נצנצ אחורי ופנס
הרבה פחות.
קידמי ויוצא החוצה .את פנייך מקבלות  2מעלות צוננות
הגשם
במיוחד ,הרוח נושבת ולעיתים מצטרף לקרנבל גם
וככה ,מאז שעברתי לדבלין לפני כחצי שנה ,כל בוקר אני
האירופאי המפורסם.
שואל את עצמי איך הפכתי מרוכב הרים תחרותי מכור

סינגלים וסטראווה למצב של להיות פאקינג קומיוטר
ומכור סטראווה באירלנד.
איך הכל התחיל...
בוקר אחד בשלהי האביב ,אני מגיע לסביבת העבודה
הטבעית שלי בצורת קוביה ורואה פתק על המקלדת,
"דבר איתי דחוף ,שי" .מתחיל להריץ בראש מי זה שי עד
שנופל לי הסים .יש הצעה על השולחן לטוס לאירלנד
לרילוקיישן קצר של  6חודשים מהעבודה .המחשבה
הראשונה שעוברת לי בראש ,פאק אני לא אהיה פה

in

לאפיק ישראל!! לא איך המשפחה תשתלב ,לא איך זה
ישפיע על הקריירה או אם יהיה קשה לעזוב את ארצינו
הקטנה (יה רייט) לא כל הדברים שאמורים לחשוב עליהם
כשמתכוונים לשנות את החיים.
תראו ,אני מתאמן כבר תקופה עם בייק-וואי ועם מיסטר
אפיק ישראל גל צחור בכבודו ובעצמו ,נרשמתי ויש כבר
בן-זוג (לאפיק ,לאפיק) שצריך לשבור לו את החדשות...
הקיצר ,לא סיטואציה שקל להפנות לה את הגב ולהפליג
אל האופק.
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אבל ,טו מיק א לונג סטורי שורט ,לאחר סגירת מספר
פינות בארץ שכללו מציאת בן-זוג חלופי במקומי לאפיק,
הרגעת כמה סבתות וסבים שלא יראו את הנכדה בזמן
הקרוב (חוץ מהמשקיעים שיטוסו לביקור)
התפנתי לחשוב על היעד.
לא ממש הכרתי את אירלנד ,לא הייתי שם אף פעם,
הכי קרוב שהגעתי זה לאנגליה ואת ההתרשמות שלי
ניתן לסכם במספר מילים אנגליותBad food, worst. :
weather and Marry fucking Popins
כמובן שהעניין עם מזג-האוויר הוא שתפס אותי הכי
חזק ...כידוע אנחנו הרוכבים נלחמים בכוחות הטבע
בכל רכיבה ,והתחזית קריטית עבורנו עד כדי כך שחלק
מהרוכבים שאני מכיר העמיקו ופיתחו את יכולות החיזוי
העצמי שלהם עד לרמת דני רופ וצפונה .כן ,מזג האוויר
הוא שחקן מרכזי או ,הפיווט בשפת הכדורסל ,וגם בשפת

האופניים בעצם ,הציר שסביבו הכל סובב.
כמו כל פולני טוב התחלתי לדאוג.
נמשיך .במקרה ,הדירה בה בחרתי לגור בדאבלין ,נמצאת
בקומפלקס בו גר חבר מהעבודה שגם רוכב.
החבר שהגיע לדאבלין כחודש לפניי ,כבר התחיל לרכב
לעבודה על בסיס יומי בעיקר כפתרון לבעיית המחסור
בכלי רכב בבית .בהתאם לזאת ,האופניים קיבלו את
הכבוד של להיות הרכב שני (ראשון?) בבית .הבנתי שזו
תהיה הזדמנות ייחודית בה ההתייחסות לאופניים בבית
תזכה לכבוד הראוי גם מצד האשה.
הדיווחים הראשוניים והתמונות בווטסאפ לא היו מעודדים
במיוחד ,אומנם תחילת אוגוסט אבל גשום לאללה ולא
ממש חם .המרחק לעבודה במפעל שנמצא בעיירה מחוץ
לדאבלין ,הוא בערך  17ק"מ או בערך  40דק' רכיבה .כמו
שהגדיר זאת דן רוכב על וחבר אמריקאי (שגר בישראל

לפני כמה שנים ורכב כל יום מאשדוד לקרית גת על אופני
כביש במשך שנתיים ,וחי כדי לספר את המעשה) וגם
מצא את עצמו מדווש באירלנד
.Riding here is miserable just miserable
מייד הבנתי שדרושה פה הערכות מיוחדת מבחינת ביגוד
הרכיבה .לקחתי מהארץ את כל ביגוד החורף שהיה לי כדי
שאוכל לעבור את השבועות הראשונים עד שארכוש את
כל מה שצריך.
כידוע החנות האינטרנטית Chain Reaction Cycles
שחלקינו מכנים המכה של רוכבי האופניים בישראל,
נמצאת כשעה וחצי נסיעה מדאבלין בעיר בלפסט
בצפון אירלנד .המשמעות היא שהמשלוחים מגיעים תוך
 48שעות לפתח ביתך ובנוסף לכל בחינם! ממש כמו
בישראל .מייד התחלתי לחרוש את האתר ועוד אתרים
נבחרים ( )Wiggleלטובת ציוד רכיבה שמתאים למזג

האוויר המקומי המתאפיין ברוחות גשם ובקור.
חרשתי וחקרתי את האינטרנט שעות ובאורך פלא
המרחב הוירטואלי נהפך להיות מרחב אמיתי מאוד וקרוב.
במהלך טיול משפחה לצפון אירלנד עצרנו בCRC-
בכבודה ובעצמה .השארתי את האישה ברכב לשמור על
הקטנה שישנה ולאפשר לי זמן אוטונומיה גברית ונכנסתי
פנימה .נוכחתי לגלות שמדובר במקום ענק ומלא כל
הטוב שיש באתר רק שהפעם יכולתי למשש הכל בידיים,
למדוד ולהתרשם כמו שצריך .שעה חלפה עברה ,ולפתע
ראיתי את הבת הקטנה שלי (בת  20חודשים) מסתובבת
על אופניים בחנות והאימא המהממת שלה (שמפרגנת לי
אז מפרגן בחזרה) דוחפת אותה...
מהחנות יצאתי בידיים מלאות והרחבתי את היצע ארון
הרכיבה שלי עם מספר ביבים של  .Casteliגילוי נאות,
האחוריים של הכותב לא ממש התנסו בביגוד קצה
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עד לרגע זה ואני חייב לומר שאני ממליץ בחום ,מפנק
מפנק ,מפנק.
חמוש בקסטלי ובכל האבזור הדרוש לקומיוטר אירי,
הגעתי למסקנה שאני לא רוכב על הכלי הנכון למשימת
הקומיוטינג .כנראה שאפילו ז"ק  29קליל ותחרותי לא
מספיק מהיר למסלול שמורכב ברובו מכביש עם קטע
גראוול קצר (כן גראוול ,מחלוטה ,סייקלו ,לא גראוול ,אתם
תחליטו ,אם לא תפנו לזיו ענפי) ואהיה חייב להצטייד
באופניים הנכונים למשימה.
לאחר חיפושים באתר יד  2המקומי ( )Done Dealצדה
את עיני מודעה לאופני סייקלו שחורים של  Dolanחברה
צנועה מהאי הבריטי השכן .את האופניים מכר לי בעלים
של חנות אופניים בעיירה קטנה על גבול אירלנד ואירלנד
צפון (מי אמר מאפיה ,הברחות נשק ו )...IRA-שפתוחה
בשעות שאשכרה מתאימות לאנשים עובדים :רק בערב
 6עד  !9פשוט גאוני ...ובנוסף ,החנות היא חלק מהבית

של הבעלים ממש כמו שמקובל פה אצל בעלי הפאבים
המקומיים .לאחר חווית קניה מהנה במיוחד כולל משלוח
של סט חדש של רפידות בריקס ספייר בדואר ,למחרת
בבוקר כבר הייתי על האופניים בדרך לעבודה .מה אומר
ומה אגיד ,גיליתי עולם אחר ,האופניים מהירים ,קלילים
המאפשרים תנוחת כביש עם הורסטיליות של לרדת
לשטח קל ולא טכני בפארקים הקרובים.
הקומיוטינג באירלנד מפותח מאוד כמו בשאר אירופה,
יש החזרי מס לרכישת אופניים מהמדינה ,מקומות חנייה
מקורים ומאובטחים ,מקום העבודה מספק מקלחות
ולוקרים .הרוכבים ,ויש לציין לא מעט רוכבות פה ,קשוחים
מאוד ומתמודדים עם תנאי מזג אוויר לא פשוטים .צריך
הרבה כוח רצון ואהבה לרכיבה כדי לצאת מהבית החמים
והנעים לתוך קור של מעלות בודדות ורטיבות בלתי
פוסקת .בחודשי החורף מתבצעות רוב הרכיבות בחושך
בגלל שעות האור הקצרות מה שנותן חומר טוב לשדים

שיושבים לי על הכתף כל בוקר ולוחשים "עזוב אותך
מהחרא הזה כנס לרכב החמים והנעים וסע לשלום".
אחרי שמנערים אותם לעזאזל ויוצאים לדרך ,מבינים שאין
דרך טובה מזו להתחיל ולסיים את יום העבודה .המקלחת
החמה שמגיעה אחרי הדרך הקרה ,ארוחת הבוקר
האירית העשירה או פינט הגינס המסורתי ביום שישי
באחד מהפאבים הפזורים לצד הדרך חזרה מהעבודה,
שווים את כל זה.
 B&Bבאירלנד לא מה שחשבתם.
כמה עובדות על ה  Bהשני בסיפור:
•שתי הבירות הפופולאריות באירלנד הם גינס כמובן
וSmithwicks-
•הראשונה  Stoutוהשנייה Pale Ale
•ניתן לשלב בניהם באותו פינט ,כל מה שצריך לעשות זה
לבקש מהברמן החביב Half and Half

לתגובות לחצו
we:Talkback

• Half and Halfנקרא גם  Black and Tanאבל
מסתכנים באימרה שהיא לא Politically correct
• Black and Tanהיה כינוי לשוטרים הבריטים ששהו
באירלנד לפני שאירלנד קיבלה עצמאות כמדינה
( .)1920השם נובע מצבע המדים שלבשו.
•האירים קנאים מאוד לטעם הגינס שלהם .גינס לא
טובה יכולה לגרום לטעם והרגשה רעה כולל הנגאובר
חמור .הסיבות לכך יכולות לנבוע מחוסר ניקיון של קווי
הבירה מהחבית לברז ,שטיפה של הכוסות באותו מדיח
עם כלי אוכל כך שנשארים שאריות מזון בכוס שגורמות
לטעם הרע ועוד.
•על פי המקומיים באירלנד יש פאבים נבחרים שידועים
בגינס האיכותי שלהם.
•אחד מאותם פאבים נקרא  Palace Barבדאון טאון
דאבלין ואפשר להגיד בביטחון שהגינס שם חלומית.
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  שלומי דויטש Shlomi Deutsch

TransPyr

מסע הישרדות תחרותי חוצה פירנאים מחופי הים
התיכון לאוקיינוס האטלנטי ב  7ימים

את הרומן שלי עם עולם האופניים התחלתי בערך בשנת
 ,1996אז קניתי את אופני ההרים "הרציניים" הראשונים
שלי ,ראלי סרנגטי עשויים פלדה עם מזלג קשיח ו24-
הילוכים .איתם התחלתי לחרוש את השבילים עוד לפני
שהמציאו את הסינגלים ,איתם גם השתתפתי באין ספור
תחרויות "סובב כלשהו" שהיו אופייניות לאותה תקופה.
ככל שרכבתי יותר ,כך נמשכתי למסעות בארצות רחוקות
ובשנת  ,1999אף יצאתי למסע הBikepacking-
הראשון שלי (בלי לדעת שגם ז'אנר כזה ימציאו) .אלו היו
 500ק"מ בהולנד עם תיק ענק וכבד על הגב.
מאז ,יצאתי למסעות במקומות שונים בעולם ,חציתי
את ישראל  3פעמים מצפון לדרום והמשכתי לחלום על
תחרות רב יומית ב סגנון ה Cape Epic-ודומיו.
אני לא רוכב תחרותי בהגדרה (כבד מידי) ,אבל אני מאוד

אוהב את אווירת "מדורת השבט" ואת האתגר שבדבר.
לפני כשנה וחצי ,החלטתי שזהו ,הפעם אני עושה את
זה ,אני כבר כמעט בן ( 54באותה עת) ואם לא הפעם ,אז
מתי?...
התחלתי לחפור ברשת בחיפוש אחר "אירועי Multi
 Stage Raceברחבי הגלובוס.
חלק פסלתי בגלל המרחק ,כמו ה La Ruta-בקוסטה
ריקה ,חלק פסלתי בשל התחושה שהם תחרותיים מידי
כמו הקייפ אפיק ואז "נפלתי" על ידיעה באחד ממגזיני
האינטרנט שבישרה על העובדה שלראשונה מקיימים
תחרות במתווה רב יומי חוצה פירנאים ,מהים התיכון
לחופי האטלנטי ,ה.TransPyr-
מדובר באירוע שהתקיים כבר  4פעמים במתכונת של
"מסע חוויתי" ואילו הפעם ,לראשונה מדובר באירוע

תחרותי ,כזה עם מדידת זמנים וחוקי תחרות של פדרציית
הרכיבה העולמית.
ככל שחפרתי יותר כך גבר בי החשק להיות שם והחלטתי
שאני הולך על זה ,הגם שנשארו רק שלושה חודשים
לאירוע ולכל הדעות לא מדובר כאן על זמן אופטימלי
להתכונן באופן מקצועי.
"מסע הישרדות" במתכונת תחרותית.
כך מגדירים זאת המארגנים 815 ,ק"מ עם כ18,500-
מטר של טיפוס כללי מצטבר ,על  7סטייג'ים .בנוסף
ניווט עצמאי ללא מרשלים וללא שילוט ,עם ממוצע
של  115ק"מ וכ 2,300-מטר טיפוס מצטבר ביום ,רובו
בשבילים לא מסומנים .חוץ מזה חציית מעברי מים רבים,
שטחים מיוערים צפופים בגבהים שנעים ברובם בין
 1,000ל  2,500מטר ,תנאי מזג אוויר משתנים בקיצוניות

שיכולים לנוע בין חמסין בצהריים לבין סופת גשם
ורוחות שנקראות כאן  Tremontanaשמגיחות אחרי
צהריים בעוצמה ומביאות בבת אחת לירידת טמפרטורות
משמעותית בתוספת גשם עז ,בקיצור פינוק אמתי...
כללי התחרות מאוד פשוטים ,מזנקים ב  ,08:00עוברים
בשלוש נקודות בקרת זמן ובשאיפה מגיעים לסיום...
לכל רוכב יש צ'יפ למדידת זמנים ולכל יום נקבע Cut off
 Timeשמחייב את הרוכב ונמדד תמיד בנקודת הFeed-
 Zoneהשלישית.
היה והגעת אחרי ה( Cut off-זמן גג) אתה מועלה כלאחר
כבוד על רכב ,ומוקפץ לנקודת הסיום של אותו היום.
מטעמי בטיחות חייבים לרכב בזוגות (נרשמים רק כזוגות,
אי אפשר להירשם כיחיד) וחייבים לסיים/להגיע לנקודת
הזמן גג בהפרש מרבי של  2דקות בין בני הזוג.
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אין ברירה צריך להתכונן
כאמור ,התחלתי לפתח "מערכות יחסים" עם המארגנים
ולחקור אותם בכל שאלה שעלתה במוחי....
החברים הספרדים ,המאוד מנוסים ,עמדו בכבוד במבול
השאלות שהערפתי עליהם ,והרגשתי שמדובר בחבורה
מקצוענית ובעלת תודעת שירות גבוהה.
נשאר רק למצוא שותף שיסכים להשקיע זמן באימונים
ולצאת יחד לאירוע.
לשמחתי הרבה ,לא היה קשה לשכנע את יוסי ,חברי
ושותפי הטוב לרכיבה מזה כ 15-שנה ,לקבל החלטה
ולהיות שותפי לרכיבה.יוסי "זקן" ממני ב  3שנים ,חזק
ממני ומנוסה מאוד ,מבחינתי הוא האדם המתאים ביותר
להוות שותף לאירוע כזה.
החלטנו על תוכנית אימון שכללה כ 3-רכיבות שבועיות
מתוכן אחת ארוכה ,מתוך שאיפה לעשות סימולציות
של ימים ארוכים עם למעלה מ 100-ק"מ ובנוסף לזאת
סיכמנו על שני מחנות אימונים שבהם נתרגל את
ההתמודדות עם מה שמכונה "משבר הבוקר השני",
כלומר לקום לעוד  100ק"מ אחרי יום של יותר מ100-
ק"מ עם  2000מטר טיפוס.
לא עמדנו בזה ...למרות כל הרצון הטוב של שנינו ,היו לנו
הרבה סיבות "טובות" לדחות רכיבות מסיבות של עבודה/
מחלה/עיסוקים אחרים וכו'.
בנוסף לכך גילינו דבר מאוד מעניין -קשה מאוד לצבור

מעל  2,000מטר גובה ביום ,גם כאשר גרים במודיעין
ורוכבים לכיוון הרי ירושלים ומחפשים כל עליה אפשרית....
בחרתי לרכיבה את ה Salsa Spearfish-שלי ,אופני
ש"מ עם מהלך  100מ"מ המיועדים לרכיבות  XCורכיבות
 Epicארוכות.
ציידתי אותם בתיק שילדה מקורי של סלסה ותפרתי
(באמצעות תופר מוכשר) תיק לצינור העליון לטובת תזונה
זמינה שוטפת תוך כדי דיווש.
החלטנו ,שלמרות שאנחנו לא מתאמנים כראוי וכמתוכנן,
אנחנו יכולים לסמוך על הניסיון של שנינו ברכיבות ארוכות
ובכל מקרה סיכמנו שבמקרה הכי גרוע ,לא נסיים( ...אם
כי בתוך תוכי ,לא הסכמתי עם זה)...
טוויסט בעלילה
בהכנות האחרונות כשנשארו כמה ימים לפני האירוע
ולאחר שביצענו סגירות אחרונות של לוגיסטיקה ,נפלה
עלינו "פצצה" .אימו של יוסי חלתה מאוד (ובהמשך,
נפטרה לצערי הרב) ויוסי ,בלב כבד יומיים לפני היציאה
הודיע לי שהחליט לא לנסוע ולהישאר עם אימו.
כזכור ,תנאי התחרות הם רכיבה בזוגות וללא בן זוג לא
ניתן להשתתף בתחרות .התקשרתי למארגנים והם
הרגיעו אותי ואמרו לי שימצאו פתרון...
לנוכח העלות הגבוה של נסיעה לבד במונית משדה
התעופה לנקודת הזינוק ,ובניסיון למצוא פתרון להגעה

התרגולת וההנחיות שקיבלנו מהמארגנים .לכל אחד יש
משדה התעופה לנקודת הזינוק ,טלפון מהיר לDavid-
תיק אדום שקיבלנו מהם עם מספרי הרוכב והשם עליו
חבר וותיק מברצלונה ,קטלוני עם רקע מרשים של
מסעות אופניים אתגריים במקומות הכי אקזוטיים בעולם .מותר להעמיס  20ק"ג לכל היותר .לא מפתיע אבל רק לי
היו  20ק"ג ,השאר באו קלילים יותר ,מה שגרם לכך שעל
דיויד מתנדב לקחת אותי בג'יפ שלו משדה התעופה
ההתחלה נראיתי שונה בכך שבמקום לסחוב את התיק
בברצלונה לעיירה  Rosesשמהווה את נקודת הזינוק.
על הכתף בקלילות ,גררתי אותו ברעש גדול אחרי...
כל מהלך הנסיעה עוזר לי ידידי הוותיק להבין לאיזה
צרה נכנסתי ,תוך שהוא מתאר את המסלול הקשוח
מכל רחוב וסמטה מתחילים להישפך רוכבים ,איזור
שמחכה לי...
ההזנקה רוחש פעילות ולי עדיין אין בן זוג...
הגעתי ל Roses-והמצב רוח השתפר פלאים ,מאות
ניגש למארגנים ושואל מה קורה איתי ? ...התייעצות
לנוכח
רוכבים הציפו את עיירת החוף הציורית שלבשה חג
קצרה ומודיעים לי ש "זכיתי" בצ'אבי...
האירוע .יום וחצי לפני הזינוק רוכבים נעים ממקום למקום ברגע זה (בניגוד לחלום שלי שאולי תהיה איזה בת
בניסיון "לחמם מנועים" ו"מדורת השבט" בערה במלוא
זוג יתומה מבן זוג) התחילה הידידות המופלאה שלי
עוצמתה בבתי הקפה וסביב מתחם הזינוק.
עם האיש.
הערב האחרון שלפני היציאה היה חגיגה של ממש ,מאות צ'אבי ,כבן  50+רוכב מנוסה מאוד ,שייך לקבוצה שמלווה
רוכבים התכנסו במתחם מרשים בתוך מצודה עתיקה
בהתנדבות את האירוע מיום הקמתו .מדובר בכשישה
לארוחת פסטה וקבלת תדריך אחרון .פסגות ההרים
רוכבים שמתחלפים ביניהם במשך היום (חוץ מצ'אבי
ברקע ,הצבעוניות של מאות הרוכבים ומתחם האופניים,
שרוכב כל יום את כל המסלול) ומשמשת כמאסף גם
שימשו תפאורה מצוינת לערב מהנה של היכרויות חדשות עבור מי שנתקע אחרון וגם לצורך ניקוי המסלול משיירי
וקבלת תדריך מרשים בשלוש שפות ותצוגת מסלול
עטיפות חטיפים וכו' .החברה האלה ,קאטלונים כולם לא
בתלת מימד.
ממש חזקים באנגלית .צ'אבי ,בן כמה אתה? אני שואל
אבל עדיין אין לי בן זוג ...והמארגנים אומרים לי" ,אל
באנגלית ביום ראשון שלנו יחד ,וצ'אבי עונה לי בביטחון
תדאג" מחר בבוקר בזינוק נארגן לך בן זוג"...
 39קילומטר ...וכך ,מצאתי את עצמי מזנק במאסף ,עם
צ'אבי כבן זוג...
מתחילים את המסע
שאלתי את צ'אבי "מה קורה עם זמן הגג? הרי אתה
 6בבוקר,שבת ,מתעורר ומכין את עצמי לזינוק על פי
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מאסף וזה אומר שבטוח אני מגיע אחרון "...צ'אבי עונה
לי בביטחון " "OK ,OKומצדיע לי ,לא ממש מרגיע אם
תשאלו אותי.
נקודת ה Feed Zone-הראשונה ביום הראשון הייתה
במרחק  32ק"מ מהזינוק ורובה במישור (פעם אחרונה
שראיתי מישור באירוע הזה ,)...משהו שהיה לוקח לי
כשעתיים רכיבה ביום רגיל .אבל לא שאני עם צ'אבי
במאסף ולפנינו זוג נשוי מטייוון ,צעירים ,ספורטיביים
מאוד ,לבושים היטב בבגדים של רוכבי כביש ,רוכבים על
אופני מדבקה וממש ממש לא קשורים לאירוע .בהמשך
מסתבר שהם חשבו שנרשמו לאירוע של חוצה פירנאים
כביש ובשל קשיי תקשורת ,הגיעו לאירוע לכאן .החברה
האלה לא היו מסוגלים לרדת מדרכה ...ואני (וצ'אבי)
מאספים אחריהם ,הגענו לנקודת ה Feed Zone-בזמן
של  4שעות.
זה היה בלתי אפשרי מבחינתי ,אבל צ'אבי לא אפשר לי
להתקדם לבד עד הק"מ ה ,40-שם גם צ'אבי הוותיק
נשבר והחליט ש "נגמר להם היום" ומעלים אותם על
רכב .זה היה השלב שבו צ'אבי שיחרר לי חבל ונתן לי
להמשיך לבד בניגוד לחוקי התחרות .והנה אני מוצא
עצמי מנווט ביערות סבוכים בסינגלים ומנסה לסגור את
הפער העצום שנוצר ,דחפתי ודחפתי קדימה ,גשם,
רוח ,מצב רוח בקאנטים ואני דוחף ...ב 17:10-הגעתי
ל‑ Feed Zoneהשלישי שנסגר ב ,17:00-במרחק 90
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ק"מ מהזינוק (מתוך  124ק"מ של הסטייג).
עמדו שם  4רוכבים שהחליטו לא להמשיך בשל מזג
האוויר (למרות שהגיעו בתוך הזמן) ושלושה אנשי צוות
שהודיעו לי חגיגית שאני לא יכול להמשיך היום ,פסול!!
הרגשתי הכי מתוסכל בעולם ,מצד אחד הרגשתי מאוד
חזק ובטוח שיכולתי לסיים כראוי ,מצד שני היה מזג אוויר
נוראי ומצד שלישי יש תקנון .ניסיתי למחות ,להתנגד
ואפילו הוצאתי משפט מחץ" -אני עולה לרכב רק אם
משטרה באה להעלות אותי" אמרתי להם בטון שמאוד
הבהיל אותם ,אבל לא הרשים אותם כנראה ובסוף
נכנעתי ללחצים ועליתי לרכב Finisher .רשמי אני כבר
לא יהיה ,אבל עדיין נותר לי לסיים בקטגוריה השנייה
שמוגדרת כ Overcome The TransPyr-למי שרוכב
מעל  90%מהמסלול הכולל בתוך מסגרת ה.CUT OFF-
אחרי לילה מתסכל ,התחלתי את היום השני ב 6-בבוקר,
קר וחושך בחוץ ,ואני עם צ'אבי (והטאיוונים) .הפעם
צ'אבי שיחרר אחרי  40ק"מ ,התחלתי שוב לרכב לבד
ולהילחם בזמנים ,אבל שוב כמו ביום הראשון הפער היה
גדול מידי ושוב נאלצתי לסיים ב  Feed Zoneהשלישי,
אחרי כ 90-ק"מ וכ  2,000מטר טיפוס ובפיגור של כ20-
דקות מזמן הגג.
ביום השלישי החלטתי שאני עושה לזה סוף ,נעלמתי
לצ'אבי על ההתחלה ובכך פתחתי "דף חדש" ביחסים
שלי עם התחרות ועם הפירנאים .רכבתי שעות רבות לבד

(עם חבירה מידי פעם רוכבים לזוגות אחרים) ואת היום
סיימתי אחרון אבל הפעם בזמן חוקי.
קצת על הרוכבים האחרים בתחרות
סה"כ השתתפו כ 350-רוכבים 150 ,מתוכם עשו את
התחרות באופן חלקי בתת קטגוריה .ארבע ימים של
החלק המזרחי או לחלופין ארבע ימים של החלק המערבי.
כ 200-ניסו להתמודד עם האתגר כולו ,מתוכם כ30-
רכבו לסירוגין יום כן יום לא ,שאת הפער הם משלימים
בהקפצה רכובה .השאר סה"כ  ,170רכבו את הכול.
רוב הרוכבים נראו מצוידים ומאומנים היטב ,כאלה
שמרבים להשתתף באירועי מרתון חד/דו יומיים שנפוצים
באירופה ,חלקם הגיעו עם רכבי ליווי של קבוצות ו/או
משפחה וחברים .חלק נוסף היה מורכב מכמה עשרות
שרוטים שמדלגים מאירוע מולטי סטייג' אחד לשני.
כמו כן בלטה קבוצה לא קטנה של בני  ,60+מאוד
מנוסים ,בנויים היטב ובכושר גבוה ,כנראה רוכבים
מקצועיים לשעבר.
מעבר לטייוונים ההזויים שהתבלטו והיו לסוג של בדיחת
האירוע ,יצא שגם אני התבלטתי...
מהיום השלישי ועד לסיום הסטייג' השביעי ,סיימתי כל יום
כפינישר .אמנם מגיע כל יום אחרון לנקודת הסיום ,אבל
מגיע וזוכה לעידוד רב מהקהל.
ביום החמישי ,עקפתי קבוצת ספרדים ובקילומטר האחרון

(לאחר כ 150-ק"מ ו 2,300-מטר טיפוס) פתחתי עליהם
פער של כ 500-מטר .הייתה לי סוף סוף הזדמנות לא
לסיים אחרון ,אבל החלטתי שאני לא שובר מסורת ועצרתי
לפני שער הסיום .הקהל שמורכב ממקומיים ומרוכבים
שסיימו לא הבין מה קורה ,חיכיתי לספרדים שעצרו לידי
ותהו למה עצרתי ,עניתי שאני תמיד אחרון וכך יהיה גם
היום .לא ממש שכנעתי אותם ,וכך התפתח לו ויכוח חביב
עד שבסוף הסכמנו להצטלם יחד לפני הסיום כשאני
לפניהם לקול תשואות הקהל שראה את הכול .אבל בסוף
הם עברו לפני ואני על המסורת שמרתי...
היום השביעי היה יום חגיגי ,זינקנו בידיעה שאין היום
זמן גג ,מזג האוויר היה מושלם והמסלול עבר ברובו על
רכסי הרים שמהם נשקף נוף עוצר נשימה של האוקיינוס
האטלנטי שהלך והתקרב ,עד לחגיגת הסיום בעיר החוף
הספרדית הונדרבייה.
סוף דבר
 815ק"מ (מתוכם רכבתי בפועל כ 18,500 ,)750-מטר
טיפוס (מתוכם טיפסתי כ )17,000-ב 7-ימי תחרות.
אירוע פנטסטי ומאתגר ,שמשלב רכיבות ארוכות בתנאי
מזג אוויר משתנים ,בנופים מרהיבים מתובל במפגשים
חווייתיים עם רוכבים מכל העולם.
I DID IT - I overcame the TransPyr
ועכשיו לאתגר הבא...
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ליגת אול מאונטיין  2014התקיימה בסימן השלב
הבא באבולוציה התחרותית עבור רוכבי השטח חובבי
המורדות ,ושילבה במשך כל העונה מקצה אנדורו חדש
ואף עידכנה את שמה לליגת .ENDURO/AM
לצד פורמט הספרינט המוצלח והמוכר משנים קודמות
הפונה בעיקר לחובבי הירידות ,הוסף השנה פורמט
האינדורו .מקצה זה יועד עבור רוכבים המעוניינים באתגר
ההר המלא ,כאלו שמאמינים שצריך להרוויח את הירידה
תוך טיפוס בריא ומעוניינים בחוויה יותר מאתגרת בכל
הקשור לשילוב בין כושר וסיבולת לצד יכולות טכניות
עקביות והתגברות על מכשולים.
רוכב האינדורו נדרש לפדל במסגרת זמן מוקצב 2-3
פעמים מסלול התשה באורך של כ 4-12-ק"מ (תלוי
מסלול וקטגוריה) במגמת עלייה אל ראש ההר בכדי

ליגת  Enduro/AM 2014סיכום עונה

להגיע אל הזינוק למדידת זמן נגד השעון בירידה.
התוצאה המייצגת את דירוג רוכב האינדורו הינה סכום
מדידות הזמן בירידה ולכן נדרש הרוכב לייצר רכיבות
עקביות ,עם מינימום טעויות במדידת הזמנים .זאת
בשונה מקטגוריית הספרינט ,בה הראן המהיר הינו
המייצג ,במידה והרוכב לא הצליח לחבר ראן מנצח
בסיבוב הראשון הוא תמיד יכול לכפר על כך בשני (או
להיפך) .כאשר מחברים את תוצאות מדידות הזמנים כל
טעות נצברת ומתבטאת בתוצאה הסופית ,הוסיפו לכך
את העייפות מעליות ההתשה שמאתגרת את הריכוז
בספרינט הירידה ולפניכם חוויה שהיא אתגר מלא יותר.
אז מה היה לנו העונה:
 6 .1אירועים שנתיים בפריסה ארצית – ארבעה אירועי
אביב ושני אירועי סתיו.

 400 .2מתחרים שונים פקדו את אירועי הליגה העונה.
 .3ממוצע של  128מתחרים לאירוע.
 45% .4ילדים ונוער מגיל  8-19ו 55%-בוגרים ,חובבי
רכיבה ולוחמי סופ"ש בגילאי .20-60
 100 .5רוכבים שונים התנסו בחוויית האינדורו
במהלך העונה.
 .6שליש מהמתחרים בכל אירוע בחרו לעבור לרכב
אינדורו והקטגוריה גדלה בהתמדה.
מה בתכנון לשנה הבאה?
 6 .1אירועים בפריסה דומה לשנה הנוכחית 4 ,אירועי
אביב ו 2-אירועי סתיו.
 .2מספר מסלולים חדשים!
 .3קטגוריית האינדורו צ'אלנג' תחולק לקבוצות גיל ,15
 50 ,40-49 ,30-39 ,20-29 ,16-19 ,16ומעלה ולא

יבוצע ניוד תוצאות ועירובן בקטגוריות הספרינט.
 .4כל אירוע ישמש כ  DEMO DAYעבור המציגים וקהל
חיצוני יוכל להגיע לרכב על הדגמים המוצגים על מסלול
התשת האינדורו המסומן.
תודות ותשואות
תודה ענקית לכל החברות התומכות בליגה ,בזכות
תמיכתכן מתקיימים אירועי רכיבה איכותיים עבור קהילה
שלמה ומתקיים לו ענף רכיבה שלם ,תוסס וגדל בארץ.
תודה לתומכים הראשיים העונה Ride Fox :
,Transition, Commencal, Ghost, Mondraker
ולנוספיםKTM ,Source ,Thule ,Giant ,Kona :
Singlemania
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חווית משתמש  //גיא בר ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
אומנם תוכנית האימונים שלי לא כוונה לתחרות בפארק
קנדה והגוף לא היה "מחודד" כלפיה (מתאמן לתחרות
שאורכת  5ימים בניו זילנד במרץ) ,אבל אחרי הפדיחה
בתחרות הקודמת במשגב ,הראש היה מחודד מתמיד
לתחרות .הפעם לא נתתי לשום דבר שיקרה לי במשך
התחרות ,אספתי את האופני מבחן החדשים מבייקדיל
שבוע לפני התחרות כדי שאוכל להתרגל אליהם עד
התחרות .בימים שקדמו לתחרות חרשתי את צילומי
הקסדה שלי מהמסלול וידעתי בכל קטע של המסלול
בדיוק איפה אני רוצה לרכוב .האופניים עמדו מוכנים לתת
בראש כבר בצהרי יום שישי שקדם לתחרות .הכל חוזק

לפי רשימה מוכנה ,לחץ ידוע בצמיגים ,ציין גייד בדוק
ונצור כי "fool me once, shame on you. fool me
".twice, shame on me
חששתי מאוד מההתשה בתחרות שהייתה כפולה במרחק
וקשה מתמיד אבל ידעתי שהתאמנתי טוב ושאני יכול
לעמוד בזה .סיימתי את הראן הראשון ושמחתי לשמוע
את התוצאה  .3:58שמחה שלא החזיקה הרבה זמן אחרי
ששמעתי שיונתן יתום ואורן חסון (שהתחרה אמולנו על
הראן המהיר ביותר אבל לא בקטגוריית האנדורו) הגיעו
ל .3:54-הייתי מבואס ברוב העלייה השנייה אבל הזכרתי
לעצמי שהמשחק רק התחיל ושגם ב 2-התחרויות

הקודמות שניצחתי בהן בעבר ,יונתן הוביל עלינו עם
הראן המהיר ביותר .הגענו לראן השני קצת עייפים ,אבל
הצלחתי להישאר חזק ולשפר כמעט בשנייה לתוצאהשל
 ,3:58אמנם נמוכה יותר אבל יונתן נחלש כנראה וירד
גם הוא ל ,3:58-כך שרק  3וחצי שניות מפרידות בינינו.
לראן השלישי כבר הגענו גמורים ,אבל כנראה שהאימונים
והראש שרצה לנצח עשו את שלהם והצלחתי שוב
לשפר את זמני ולרדת ל( 3:57אחרי  43ק"מ שעברו על
הרגליים) .יונתן סבל מהתכווצויות קשות בהתשה ולא
הספיק להגיע בזמן לזינוק שלו ,איחור אשר גרר עונש
של  11שניות .למרות העונש וההתכווצויות הוא עדין

הספיק לתת ראן מדהים בתוצאה של  4:00ולהוביל עלי
בזמן הכולל ב 0.8-שניות .אבל באנדורו החוקים קובעים
שעליך להגיע בזמן לזינוק שנקבע לך ולכן ההובלה
והניצחון של התחרות האחרונה בעונה עברו אלי.
* דימה סבל מיום גרוע במיוחד לצערו מבחינת נפילות
שרשרת ,אבל בכל זאת הגיע למקום השלישי והמכובד.
הנצחון בתחרות האחרונה של הסבב וכל האהדה שזכיתי
בה מהסובבים מילאו אותי באנרגיות עצומות לעונת
 2015בארץ ובחו"ל.
נפגש בשנה הבאה

133 | 132

we:Interview

ראיון עם וורן פרייר

 נועה לוריה  נועה לוריה ,וורן פרייר

איש עם סינגל

ראיון עם וורן פרייר על סינגל עין השופט-הזורע

כבר מספר חודשים שבאזור שלנו,
שלא חסר איפה לרכב בו ,יש מסלול
רכיבה אחד שגונב לכולם את
ההצגה .סינגל עין השופט-הזורע.
הוא עסיסי ,מלהיב ,עמוס קטעי
רכבת-הרים משגעים ,פיתולים,
נופים מיוחדים ואף לא רגע אחד
משעמם .הוא ארוך מספיק כדי
לסגור את רכיבת השבת לרוכבים
זריזים ,ומאידך אפשר לחלק אותו
לשתי רכיבות קצרות נפרדות -
הטבעת הכחולה של עין השופט
( 13ק״מ) וזו הצהובה של הזורע
( 18ק״מ) .הוא מסתמן כאבן שואבת

לקהל מאד רחב של רוכבים ובבוקר
אחד סתמי של תחילת החורף
אפשר היה לפגוש עליו בו-זמנית
עשרות רוכבים מכל סגנונות
הלבוש ,קבוצת ילדים של מועדון
תחרותי ,שתי קבוצות נשים ,ושלומי
חיימי אחד בעיצומו של אימון.
לסינגל שתי מבואות מוסדרות
ומשולטות :בחניון החרובים שליד
הזורע ובעין השופט ,אבל יש
עוד כמה מקומות שמהם אפשר
להתחיל .הנקודה המועדפת עליי
היא בחניון שבתוך נחל גחר ,כך

שמתחילים בעלייה ומסיימים בירידה
שהיא באמת אחת המשמחות שיש.
פגשתי את מי שחתום על התכנון
של הסינגל ועל ההקפדה שכל מטר
מתוך ה 30-ק״מ שלו יתנו חוויית
רכיבה משובחת  -מיסטר וורֵן פְּרַיֵיר,
כדי לשמוע קצת על השביל הזה
ומה עומד מאחוריו .את השם אולי
הרבה מכירים ,אבל האיש עצמו
נמצא בדר"כ מאחורי הקלעים של
סצנת הרכיבה ,בין אם זה בבניית
סינגלים או בעומק השטח בניהול
מסלולי תחרות .למרות העשייה

האדירה שלו בענף ,נדיר לראות
אותו בקדמת הבמה ,מול אנשים
(הפעם האחרונה שאני זוכרת
היתה בתדרוך של Pity the Pirate
זצק"ל).
איך נולד הסינגל? "היוזמה
לפרויקט הגיעה מהחברה הכלכלית
לפיתוח מגידו (של המ"א מגידו).
מנהל הפיתוח האזורי ,רע תלמי,
רתם את בעלי השטח בכללם
קק"ל ,מגדלי הבקר ,החקלאים של
הקיבוצים הסמוכים ורשות העתיקות
 -והביא מימון מהחברה הממשלתית

לתיירות .לאחר שבמכרז זכתה ״עז
הרים  -תשתיות רכיבה״ ,קיבלנו את
משימת התכנון והפיקוח בפרויקט.
החדשות הטובות הן שהסינגל הזה
הוא החלק הראשון שנבחר לביצוע
מתוך תוכנית-אב לפארק שבילי
אופנים עצום בגודלו ,שישתרע
בשישה לופים על כל שטחי
המועצה – כ 180,000-דונם בין הר
חורשן במערב ,עמק יזרעאל במזרח,
וואדי ערה בדרום ויקנעם בצפון".
וורן מספר שהראייה של הלקוח,
מזמין הפרויקט ,היא תיירותית,

ובמרכזה השאיפה לפנות לחתך
הרחב ביותר בקהל הרוכבים ,כמו
גם לכוון לתיירות מחו"ל בעתיד.
באותה נשימה ,המועצה שמה לה
למטרה להסדיר שבילים קיימים כך
שיהיו משולטים ובנויים נכון ,כל זאת
באזור פופולרי מאד שיש בו כבר
שימוש גדול מאד של רוכבים וביקוש
רב לשבילים.
ספר קצת על תהליך התכנון.
תא השטח שקיבלנו הוא מדהים.
אני מאד אוהב אותו ,את הצמחייה
את הנופים את השיפועים והגיוון
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בשטח .למשל ,אחד ממקטעי
הסינגלים מתפתל בתוך יער סגור,
נותן קצת תחושה של איבוד כיוון,
ואז בבת אחת יורדים קטע קצת
יותר טכני וכל הנוף של העמק
נפתח לפניך  -לרוכב שלא מכיר
את זה ורוכב שם פעם ראשונה זה
עוצמתי מאד ואני מת על זה.
תא שטח הוא מאד לא אחיד ובתוכו
יש המון מגבלות וגבולות גזרה של
גופי ניהול שונים ,יערות קק"ל ,אתרי
עתיקות ,שטחים מעובדים ,שטחים
פרטיים וכו' ,כשלמעשה החופש
שלי לתכנן הוא מצומצם מאד.
אחרי שכל המגבלות האלה הושמו
על המפה ,לא נשאר הרבה שטח
והמלאכה סבוכה .אני לוקח בחשבון
את כל הפרמטרים האלה ומחפש
את המקום הטוב ביותר להעביר את

השביל .זאת ד"א הסיבה לעובדה
שהסינגל לפעמים מתפתל בתוך
היער לכאורה ללא כיוון ובלי רעיון.
פרט לכך ,אני קשוב לדרישות
הלקוח ומעביר את השביל דרך
האטרקציות של המועצה כמו
חניונים ,אתרי פריחה ,נקודות זיכרון
ותצפיות יפות על עמק יזרעאל,
עמק השלום ונחל השופט .אז
בעצם חלק מהשביל סטה מהכיוון
הכללי כדי לתת את החוויה הזו
(כשתרכבו בעונת הפריחה ,תבינו).
צריך גם לזכור שעם כל אהבתנו
לסינגלים ,פריצת סינגל ביער סבוך
כרוכה בעלויות גבוהות מאד ,ועל כן
תמיד המסלול הוא תוצאה של איזון
בין הרצון והחלומות לבין התקציב
והמציאות .העבודה הזו ,של מציאת
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המסלול המיטבי בתוך שטח מלא
בהגבלות ודרישות מוציאה ממני את
האומנות שבתכנון.
אז שמת על המפה את המגבלות,
את כל הנקודות שהלקוח רוצה
להגיע אליהן ויצרת את השביל.
איפה כן מתבטאת הבחירה
שלך כמתכנן? אני קובע את
הסגנון הכללי של השביל ,את רמת
הטכניות והזרימה שלו ואני מחליט
איזה אלמנטים ייכנסו אליו ואיזה
לא .כשאני מתכנן אני חושב על
וויסות המהירות מסיבות שונות:
כדי לשמור על המסלולים מפני
שחיקה ,למשל עקב כניסה מהירה
מדי לסיבובים ,והחארקה שמגיע
מיד אח"כ; כדי לשמור על בטיחות
הרוכב ,ע"י פתיחת שדה ראייה

למשתמשים נוספים ,וגם בעליות:
במקום לעלות ״דוך״ ולבזבז דופק,
אני בונה את העלייה בשיפוע נוח,
בעליה מתפתלת.
אני מאד אוהב סוויצ׳בקים ומאמין
שסיבוב שבנוי טוב הוא אחד
הדברים המהנים שיש ברכיבה ,לכן
יש הרבה כאלה בעין השופט-הזורע.
סוויצ׳בק הוא אלמנט טכני בפני
עצמו והוא דורש ריכוז ושיווי משקל,
גם כשמגיעים אליו במהירות נמוכה
בעלייה וגם בירידות.
מעבר למה שחשוב לך כמתכנן,
מה הנחה אותך כרוכב? לי כרוכב
חשובה קודם כל הזרימהNo .
 .flow - no goאם אתה כל הזמן
נתקע על סיבובים חדים מדי או
על סלעים בעבירות קשה וכל מיני

מכשולים  -זה נחמד אבל לא כל
רוכב בנוי לסגנון הזה .אני אוהב
שבירידות אפשר ליהנות ולא לדווש
יותר מדי ובעליה אפשר לרכב בלי
להיכחד .זרימה טובה שומרת על
מומנטום .כשאני מסתכל על היער
או השטח אני מדמיין נהר או מים
זורמים .נחל לעולם לא יפנה ב90-
מעלות אלא יצור סיבוב נעים .חלק
מהבנייה בזרימה היא לנקז מי גשם
החוצה מהשביל ככל שניתן כדי לא
ליצור שלוליות בחורף ,אבל זה כבר
שוב שיקול של מתכנן...
את סגנון הרכיבה שאני אוהב
אפשר לסכם בשלוש מיליםFlow, :
 .smooth and fastמשלושת
הדברים האלה כל רוכב יכול להוציא
את המקסימום שלו .זה הסגנון
האישי שלי והוא מתאים לי מאד,

אבל אם נסתכל מסביב ,גם בעולם
יש מגמה של שבילי Flow Trail
 שביל זורם שנותן חוויה של מעיןפאמפטרק ארוך ומתמשך.
באירופה הנס ריי מקדם שבילים
כאלה והוא דווקא ידוע בזכות
הרכיבה הטכנית שלו והעבירות
המדהימה שלו .בקנדה באזור
 ,North Shoreהיכן שעבר
 BC Bike Raceהשנה ,הביאו
מאות מתנדבים לשפץ את
השבילים ולהפוך אותם לשבילים
זורמים יותר במקום השבילים
האגרסיביים הקיימים.
אחת מהסיבות ששני המקומות
האלה הולכים לכיוון של Flow
 Trailהיא שלרוב מדובר באתרי
סקי שפתוחים בקיץ לרוכבים
137 | 136

we:Interview

ורוצים לפתוח את השבילים ליותר
משתמשים ,ולא רק לרוכבי דאונהיל.
בעזרת שינוי סגנון השבילים הם
מביאים עוד פלח גדול ומכובד של
ענף האופנים.
למה רוב השביל נבנה בעזרת
כלים מכאניים ולא בעבודה
ידנית? אנחנו עובדים עם
מיני-באגר ליצירת מה שקרוי
 - Excavated trailשביל שחוצב
מעין מדף במדרון .אני מאמין ששביל
שנוצר ע״י מכונה ומפעיל טוב,
בנוי טוב יותר משביל בעבודת יד.
אנחנו מקבלים את אותה התוצאה
מהתחלה עד הסוף וברמת עבודה
אחידה .בניגוד לסברה המקובלת,
הצלקת שנוצרת מבניה עם מיני-
באגר קטנה ומינימלית והשטח
חוזר לעצמו מהר מאד .זה מאפשר

להיכנס לשטח שעם עובדים לא
הייתי נכנס ,בגלל שיפועים חדים
ועוד גורמים שהיו מעמיסים מאד על
העלויות והזמנים.
מפעיל טוב שעובד איתי מהתחלה
עד הסוף הוא מקצוען ,הוא נותן
מענה מעולה לניקוזים ולשמירה
על השטח ויכול להחליף צוות גדול
של עובדים ידניים ,שגם להם יש
אימפקט על היער .מאידך ,לא בכל
מקום אפשרי ונכון לעבוד עם מיני-
באגר אז זה לא אומר שתמיד אבנה
בבניה כזו.
וורן ,איפה האתגר בשביל הזה?
אז כמו שכבר אמרתי קודם בהקשר
של הסוויצ׳בקים ,רוכב טוב שירצה
לרכב במהירות יצטרך לעבוד
פה קשה .יש עליות מאד טובות
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ומספקות שנותנות אתגר מצוין
לרוכבים מכל הרמות ,ולמרות שרוב
השבילים בירידה מאד זורמים ,זה
ממש ממש לא פשוט לטוס אותם!
למעשה נדרשת הרבה יכולת טכנית
ושליטה כדי לשמור על מהירות.
גם רוכב מקצועי יכול בהחלט
לבוא ולעשות אימון מצוין וקשה
על השביל.
איך ההרגשה שלך כשאתה
רוכב בסינגל אחרי שנתיים
של עבודה? אני כמובן רוכב גם
תוך כדי הבנייה ,כדי להבין אם
הזרימה היא כמו שאני רוצה והכל
נכון .אני לא אבנה משהו שאני
לא יכול לרכב ,אבל מצד שני אני
לא חושב על הרמה שלי אלא על
קהל הרוכבים אליו הלקוח כיוון.
כמתכנן זו האחריות שלי להתאים

את רמת השביל וסגנונו לרוכבים,
מתוך היכרות עמוקה וארוכה עם
רמת הרכיבה בענף .בכל אופן ,אני
חושב שהצלחתי ליישם את מה
שתכננתי גם עם הזרימה והנופים
וכמובן להישאר בתוך מגבלות
התקציב שקיבלתי.
זהו השביל הראשון שאני בונה שלא
היה בוקר אחד שלא מצאתי סימני
צמיגים על המקטעים החדשים.
זה הראה לי שיש צימאון גדול של
רוכבים לשביל הזה באזור הזה.
למעשה ,עוד לא נפתח רשמית
הסינגל ,ואנחנו רואים את כמות
הרוכבים בשביל .אני מסתכל
ב,Starva Global Heatmap-
מפה שנותנת אינדיקציה לפעילות
על השביל .רואים פעילות רבה מאד
וזה מאד משמח אותי.

בהקשר הזה של סטראבה ,אני
רוצה להגיד שלמרות שכרוכב אני
אוהב את הכלי הזה ,כבונה שבילים
הוא בעייתי לי מאד :מרוב תחרותיות
ולהיטות להוציא תוצאות ,אנשים
רוכבים מעל היכולת שלהם וזה גורם
נזק לשביל  -למשל ,בלימות חירום,
חראקות ,החלקות וכמובן  -חיתוך
פינות וסיבובים ויצירת שבילים
אלטרנטיביים שגורמים נזק לפעמים
בצורת ניקוז לקוי וצלקת לשטח.
מה אתה רוצה להגיד לרוכבים?
תרכבו הרבה ורק על השביל כפי
שנבנה – הושקע בו מאמץ לא קטן
כדי שיהיה כפי שהוא .ברור שלא
חייבים לרכב את הלופ כפי שהוא
מסומן  -זה מיועד למי שלא מכיר
טוב ולא רוצה לשבור את הראש

עם מפות וקבצי ניווט .אפשר לרכב
באיזה סדר שרוצים אבל עדיף תמיד
לרכב בכיוון שתוכנן  -סיבוב בעליה
בנוי אחרת מסיבוב בירידה ויש רעיון
בכיוון .תיהנו מהשביל ,דווחו ליערן
המקומי של קק״ל אם יש מפגעים -
ואל תרכבו עם אוזניות ,הן דופקות
את הזרימה של רוכבים אחרים...
עד כאן דבר האיש עם הסינגל.
הצלחתי למצוא עוד אתגר רציני
מאד במסלול הזה  -קשה למחוק
מהפנים את החיוך הדבילי אחרי
שרוכבים אותו .אגב ,אם מישהו
חייב גילוי נאות אז יש לי אחד
כזה :יש לי קשרי משפחה עם
בועז גורן ,המנהל של עז הרים -
תשתיות רכיבה .אנחנו גם רוכבים
ביחד לפעמים
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רוכבות רחובות

  אולגה גולדברג

רוכבות רחובות
ראשית אספר קצת על עצמי; בת  ,47אמא לשני חיילים
וילדה בת  .13גדלתי בקנדה ועליתי לארץ בשנת ,1996
כיום מתגוררת בנס ציונה עם בעלי והילדים .עבדתי
אפלייד מטיריאלס ברחובות במשך  18שנה ,לאחרונה
החלפתי מקום עבודה ועברתי לטבע בפתח תקווה .זה
שינוי שאני מברכת אבל ,אבל לא שוכחת שאפלייד היה
מקום מאוד חשוב להקמה של רוכבות רחובות .רכיבה על
אופניים נשאר הדבר הקבוע בחיי.
כשהייתי צעירה נהגתי לרוץ מרתונים ,כיום זה נראה
מזמן ,אחרי שהתחתנתי ונולדו לי ילדים ,היה לי רק זמן
ללכת לחדר הכושר מדי פעם -אורח חיים סטטי עזרו
להוסיף  20קילוגרם לשלד הקטן שלי .תמיד רציתי לחזור
לספורט ,אך בכל פעם היה משהו חשוב יותר לעשות,
כגון תליית כביסה או שטיפת הכלים .אחרי שהילדים
קצת גדלו ,הבעל שלי התחיל לרכוב על אופניים .בזמנו
אני לא יכולתי לראות את עצמי עושה משהו כל כך פעיל.
ידעתי שיש קבוצת רכיבה לנשים בנס ציונה ,אך המשקל
העודף ועצלות מנעו ממני להצטרף .יום אחד חברה
מהעבודה שאלה אותי אם אני מוכנה לארגן קבוצה
מהעבודה שתשתתף בגלגלים של תקווה של "אתגרים"
(זה לא היה מוזר שהתבקשתי לארגן את הקבוצה ,כי אני
עוסקת בנושאי ארגון כל היום בעבודה) .כשהסכמתי,
היה לי ברור ,שאם אני מארגנת קבוצה ,אני צריכה
להיות מסוגלת לעשות את הרכיבה בעצמי .התבקשתי

לארגן את הקבוצה בינואר  ,2008כך שעד מאי 2008
הצבתי לעצמי מטרה לרכוב  55ק"מ .המטרה נראתה
רחוקה מאוד ואני הייתי נחושה .התחלתי לרכוב על
המדרכה מנס ציונה לרחובות בעצמי עם האופניים של
הבן שלי ,בערבים "לבד בחושך" .אמרתי לעצמי שאם
אשלים בהצלחה את ה 55ק"מ ,ואשרוד בכדי לספר על
זה ,אצטרף לקבוצת האופניים בנס ציונה המודרכת על
ידי בן עמי .חודש מאי הגיע והגיע הזמן לרכוב באירוע.
הייתי נחושה לסיים אותו למרות הקשיים .אחרי יותר
מארבע שעות ארוכות ,הגעתי לקו הסיום וידעתי שזו
נקודת מפנה בחיי .למחרת הצטרפתי לרוכבות נס
ציונה רכובה על האופניים של הבן שלי; השתפרתי בכל
שבוע מבלי להחסיר אימון בודד .התוצאות היו מעודדות,
ובתוך  6חודשים הייתי אחד מהרוכבות החזקות ביותר
בקבוצה 20 .קילוגרם שאיבדתי גם הם היו מאוד חשובים
להצלחה שלי .השינוי במצב הרוח שלי והערכה עצמית
היו עצומים .באותה תקופה האופניים של הבן שלי
נגנבו ,והקניה של אופניים משלי השלים את המהפך.
מאז שהתחלתי לרכוב ,התחלתי להתעניין בכל מיני
פעילויות הקשורות לרכיבה על האופניים בישראל.
נחשפתי לפרויקט מדהים של האיגוד אופניים "אופניים
לכולם" .ניגשתי לקשרי כהילה באפלייד מטיריאלס
ושאלתי אם הם יהיו מעוניינים בחסות הפרויקט
ברחובות .לאחר פגישות רבות עם מתנ"ס אושיות,

עיריית ברחובות ,מנהל הספורט והאיגוד אופניים ,פתחנו
מועדון באושיות ,אחד מאזורי המצוקה בעיר .במאי
 ,2010אפלייד מטיריאלס רכשה אופניים הנמצאים כעת
בשימוש במתנ"ס ,המועדון ממשיך לתפקד על בסיס
שבועי ,בהדרכתו של נתי הורטיג ,אלוף אופניים שעבר.
בערך באותו הזמן ,איגוד האופניים מפורסם המציע
"מלגות" לנשים לקורס מדריכי רכיבה על אופניים.
התקבלתי וסיימתי את הקורס בהצלחה אחרי שנה של
לימוד .בעקבות סיום הקורס ,ניגשתי לעדי דויטש ,שהוא
רוכב מפורסם ,וגם מנהל של חוויות ,החברה למתנ"סים
ברחובות ואמרתי לו שאני מעוניינת ביצירת קבוצה של
נשים שישתמשו באותם אופניים הנמצאים בשימוש על
ידי הילדים .כל האופניים הם למעשה אופני מבוגרים,
וניתן להשתמש בהם כי קבוצת הילדים נפגשת ביום
חמישי אחר הצהריים והנשים נפגשות בימי שישי בבוקר.
אפלייד שוב נתנו תמיכתם והקבוצה נוצרה ,כל השאר
הוא היסטוריה .הקבוצה באושיות ייחודית משום שהיא
מספקת אופניים למשתתפים ,זה מאפשר לכל אחד עם
רצון לרכב להצטרף ולהשתתף.
הקבוצה מונה כיום קרובה לעשרים נשים ,כל הנשים הן
אמהות בגיל עמידה עובדות ואפילו סבתות .הן מגיעות
משכונת אושיות ,סיתריה ,רמות מאיר ,בית אלעזרי ,כפר
גבירול ,מזכרת בתיה ,באר יעקב ,קדרון ונס ציונה .מה

שהתחיל כפנטזיה לחשוף את האישה הממוצעת לחופש
של רכיבה על אופניים הפכה להצלחה ענקית.
מאז ,רכיבה על אופניים אפשרית לכל נשים בכל הרמות,
צורות וגדלים ,הקבוצה גדלה במהירות עם פרסום מפה
לאוזן .רוב המשתתפות הביאו לפחות חברה אחת וכן
הלאה .אנחנו נפגשות באופן רשמי לאימון ,אבל המפגש
השבועי הפך להיות הרבה יותר; במהלך הרכיבה ,הנשים
חלוקות את החוויות ,נותנות מתכונים ועצות .אנחנו
נפגשות בכל יום שישי בבוקר למנה שבועית של בריאות
ופעילות גופנית באוויר הצח בשדות סביב רחובות וטיולים
בארץ .באזור רחובות יש הרבה אופציות כמו יער חולדה
ויער מגנים ,כמו גם יער בן שמן בנסיעה קצרה .הקבוצה
השתתפה בטיולים בבארי ,מלכת ההר בירושלים ,וביער
עופר להעלות מודעות סרטן השד .הבנות משתתפות
לעתים ברכיבה על אופניים באירועים לא רק לנשים כגון
סובב תל-אביב ,סובב כנרת ,וגלגלים של תקווה.
לעתים קרובות הם אומרות לי את הדברים הבאים:
"אני לא יכולה לחכות ליום שישי וכל כך מאוכזבת כשזה
נגמר".
"הייתי כל כך מאוכזבת שפספסתי את האימון".
"הלוואי שהיינו יכולות להפגש יותר מפעם בשבוע".
"הקבוצה הוא הפסיכולוג הכי טוב שהיה לי".
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כנסו,

יש אתר חדש
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