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 אורי לוי וליאור דיין  ליאור דיין  אורי לוי ובלה

אורי ובלה

אורי ובלה
את אורי לוי פגשתי לפני כמה חודשים ,על גבעה מנומנמת במשמר העמק ,אשר הפכה
למוקד עליה לרגל לקראת תחרות האול-מאונטן שהלכה והתקרבה .בזמן שפרקנו את הציוד
הבחנתי פתאום בראש פרוותי וסקרן מתרומם מעל השיבולים הגבוהים בשדה ממול .בשעות
בהם אנחנו נוטים לקום מהמיטה ,הזיות בוקר הן לא דבר נדיר ,אבל רק כדי לוודא טפחתי
לאורי על השכם והצבעתי לכיוון הראש שבהה בנו" .הא ,תכיר ,זו בלה" הוא אמר ושרק .היצור
השעיר החל לרוץ לעברנו בהתלהבות ,מקפץ מדי פעם מעל השיבולים ,לשון אדומה ומטופשת
מתנפנפת לכל עבר ,ונעצר לרגלנו עם מבט היפראקטיבי ומקל לעוס בפה  .בשלב הזה כבר
היה לי ברור שאת השוט המבדר הזה אני חייב לשחזר ,והפעם עם מצלמה נורמלית ביד >>
בלה ואני רוכבים יחד יותר מחמש שנים ,בעצם מאז שהיתה גורה בת
חמישה חודשים .חבר מצא אותה בלילה גשום וקר ליד צומת המוביל
ומאז זה סיפור אהבה .אפילו בסטרבה אנחנו ביחד .Bella & Ori Levy
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אורי ובלה

>> שבועיים לאחר מכן ,גררתי את בלה ואורי לסשן צילומים ספונטני במענית .צילמתי בעבר
כמה וכמה מבחנים שכללו יותר מזוג אופניים אחד ,ותמיד הרגשתי שזה תענוג מפוקפק.
התאורה ,התזמון ,הלוקיישן ,שפת הגוף ...הכל נהיה מאתגר שבעתיים כשצריך לתפוס היטב
שני רוכבים בתמונה .תחליפו את אחד הרוכבים האלה בכלבה שובבה ומלאת אנרגיות ותקבלו
סיטואציה משעשעת ומאתגרת למדי .לתדהמתי ,בלה שיתפה פעולה בצורה מופתית ,והיתה
צפויה ועקבית (טוב ,פרט לקטעים בהם התחילה לרדוף אחרי צל של פרפר או לרחרח משהו
שרישרש בשיחים) .אל תופתעו אם תראו אותה מצטלמת על אופני מבחן באחד מהגליונות
הבאים ,כבר העליתי את הנושא מול העורכים.
הא ,וגם אורי רכב אחלה וזרם עם כל הצעה דבילית שלי ,רק שהוא בן-אנוש ,אז זה פחות מבדר...

כשהיא שומעת שאני מארגן את הציוד לרכיבה בערב לפני
הרכיבה ,היא מקפידה לישון ליד המחסן שלא לפספס אותי חלילה.
במקרים בהם אני לא לוקח אותה איתי ,אשתי מספרת שהיא
עומדת ליד השער בגינה ובוכה.
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מאמנים כלבים לפעילות אינטנסיבית כזאת בדיוק כמו בני
אדם .צריך לבנות להם סרגל מאמצים להיות ערניים לעומס
החום .בסה"כ הרדיאטור שלהם לא מוצלח במיוחד....
צריך להתייחס ,כמובן ,לעונות השנה :בקיץ ,לדוגמא ,אני רוכב
עם חמישה ליטרים של מים :שלושה בשבילי ושניים בשבילה.
בחורף היא שותה משלוליות ומגבים.
זמן ההתאוששות שלה טוב משלי פי כמה .כשמגיעים לאוטו
בתום הרכיבה עדיין יש לה כח לרדוף אחרי פרפרים.
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על השער
יום הרוכבת
ראו כתבה בעמוד 72
צילום עדי גיא

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
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  /דן דורון  /בן קדמי  /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  /ליאור דיין  /שחר מיליס
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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 אילן כרמל  אילן שחם

10
המכות
בסוף הטיפוס עצרנו רגע לנוח .אתה בבועה הוא אמר לי ,אתה וכל
החברים הליצנים שלך.
מה הפעם נאנחתי ,הבחירות? קרנות הפנסיה? מעמד הביניים? עוד
פעם אירן?
אתה שוגה ומשגה חבוביק ,ענה לי בכעס ...אתה לא מבין שתיכף זה
נגמר? כל החגיגה ,כל החייכנות ספורט הזאת ,כל הפסודו-אנדורו-הבה-
נגילה הזה שלך .תגיד ,זה נראה לך נורמאלי?
"מה אתה חושב ,שאני לא נורמאלי להיות נורמאלי?" ,זרקתי לו בנון-
שלאנס של חסידות מאיר וככה כשאני מבסוט מהנון-שלאנס והערגונות
הוא המשיך  -אני מדבר אתך על המכות ,יא בן של מלך ,המכות!!
נו מה ,התחזקת? אשריך צדיק! פרגנתי מיד (וזה לא שאני מאמין גדול,
אבל לכו תדעו)
לא אידיוט ,הוא התרתח ,בזמן שאתה מדלג לך בכל הארץ בירוק הירוק
הזה ,הולכת ומתרגשת עלינו צרה גדולה ,לא מכה אחת ולא שתיים ,אלה

פתחנו

עשר! עשר המכות של תחילת הקיץ!
שים לב ,אמר והרים עשר אצבעות לאוויר.
אחת ,דם – נדמה לך שהשבילים הדוקים ודביקים והרשות נתונה לצאת
מהמעטפת ,אבל זה רק כמעט נכון והכמעט הזה שווה הפּכה מדממת .זה
לא אני אומר ,זה חוק של מרפי.
שתיים ,צרבת – מכיר את הקוץ הפרחוני הסגול הזה שמוציא קוצים
בדיוק בגובה הכפפה? אז זהו ,הגדילן כבר כאן והוא מעצבן ומסוכן .הבן
של אחותי ,ססיל ,כמעט אושפז בגלל זה.
שלוש ,כשות – תראה את כל החברים שלך שהתחילו לבשל עכשיו
בירות בבית ,טובות ,טעימות ,טריות ..ומשמינות כמו פאבלובה! אתה יודע
איזו כרס זה מצמיח?
ארבעִ ,ע ּיוּר – ראית כמה אספלט ובלוקים הרימו בחניוני בן שמן
ובחריש-מענית? אמר והחניק דמעה ,בקרוב גם השרון יחטוף ותאמין לי,
אם לא היו פותחים כאן כל כך הרבה סינגלים מעולים כבר הייתי מרים

עצומה! של לייקים! בפייסבוק!
חמש ,דרדרת – זהו ,השיא מאחורינו והדרדרת כבר מרימה את ראשה
המכוער ,צר לי ידידי ,זה הזמן לנשק את סטראבה לשלום כי תמו ימי
ה.KOM-
שש ,שדרגת – דגמי  2015רק לבלבו בחנויות וכבר מבצבצים זרעי
הפורענות של דגמי  .2016מחקרים הוכיחו שאין תרופה ,תהיה חזק.
שבע ,בייקפאקינג – הם שוב כאן ,הבייקפאקרז ,מה שאומר
שמשתתפי ה HLC-שוב ישימו בפרופורציות מכווצות אותך ואת כל מי
שמחזיק מעצמו מרתוניסט קצה… או חצי-משורר.
שמונה ,אירועים – רק עכשיו הסתיימו יום לרוכבת וחמי"ץ לרוכב,
צ'ימיצ'ורי לשטיחון ופונדו לכבישון וכבר מגיעים צ'אלנג' הכרמל,
ומרתונים בחיפה ,יוזמות מקומיות והליגה למקומות למי שיש עבודה
– ועל כל אלה כבר מטיל צלו אפיק ישראל ...נו באמת למי יש זמן לכל
העושר הזה?

תשע ,חמסין – עוד שבוע שבועיים של טפטופים ואז נראה אותך מוציא
את האף אחריי עשר בבוקר ,ואל תספר לי עוד פעם שגם סאפ זה ספורט
אתגרי! אתה פאתטי!
עשר ,מכת ביקורות – עיתונים וירטואליים ,אתרי חנויות ,דפי נחיתה,
דפי המראה ואחד מגזין ווי-רייד  -כולם חכמים ,כולם נבונים ,כולם יודעים
את התורה ...ראבק ,פעם אפשר היה להשתלט על כל החדשות בישיבת
נוחיות אחת ,היום אני לא יודע מה לקרוא קודם  -ביקשתי רחמים ,אבל גם
הוא לא ידע!
הוא השתתק ,מן הסתם כדי לקחת קצת אוויר.
יאללה אחי ,בוא נחזור לרכוב אמרתי ,צריך להספיק לנצל את כל הטוב הזה
ויפה שעה אחת קודם.
לקחנו שלוק ,רכסנו קסדות ,דפקנו סלפי ירוק.
רק תגיד לי ,שאלתי ,מאיפה הבאת את הרשימה הזאת?
זה בייסיק ,ענה לי והתחיל לדהור ,דצ"ך עד"ש באח"ב…
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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 אחת...
dotanhalevy.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 BMX
יודע לרכב :הרבה אוויר ,קצת קרקע ,וערימות של
סטייל alonron.com
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 ,XC
תוכלו 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 ל2-
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 MBAction
(ז"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 .2012
אוריאל רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת
לרוד טריפ עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו
הרבה אופניים לצלם...
כפיר "הורוד באדם" כחלון:
כבישוננו לענייני אופניים
פריק של הדבר ,רכב בכל
הדיסיפלינות ונתקע בכביש.
רומנטיקן ומורעל של הספורט,
חולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש
(״ .)"Style before performanceבעברו היה
מכונאופן ,כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים
אבל בעיקר על צמיגים דקים.

צחי אוחובסקי ()aka Zack
רוכב על אופניים כספורט ודרך
חיים מעל  20שנים אותן החל
עם  Raleigh Sharkגדולים
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...
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 כלשהו ...
psdesign.co.il
שחר מיליס רוכב שטח ותיק,
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ
ובכרכור .מיליס הוא מהנדס
מכונות בהכשרתו לכן כשהוא
לא רוכב או רץ עם לולה ,הוא
נאלץ לעסוק בהקמת סטרטאפים בתחום המכשור
הרפואי .לאחרונה הוא ליווה כמנחה ,פרוייקט
סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח אופני שיכוך מלא
כחול לבן בטכניון .מיליס מביא עמו למגזין את הפן
הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של רוכב
אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון.
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SRAM
GUIDE
ULTIMATE
בחברת  SRAMבוודאי נשמו לרווחה כאשר הגיעו הביקורות על סדרת
ה‑ GUIDEהחדשה .הביקורות (גם שלנו) היללו ,שבחו ובעיקר השכיחו
את הטרוניות על סדרת ה ELIXIR-הישנה של ( AVIDבבעלות  .)SRAMכדי
להמשיך את המומנטום החיובי ,מציגה  SRAMאת הגרסא הבכירה ביותר
בסדרה –  ,GUIDE ULTIMATEדגם קצה עם מספר שינויים מעניינים
בתחום סילוק החום ,המבנה והחומרים.
בראש ובראשונה מקבלים ה Ultimate-קליפר  4בוכנות חדש לחלוטין
בשם  S4אשר נועד לטפל בסילוק החום בצורה יעילה יותר .לשם כך מבנה
הקליפר עצמו שונה לזרימת אוויר מוגברת בתוכו ,לבוכנות הוכנסו מבודדי
חום והותקנו מגני חום מאלומיניום אשר ממוקמים בין הרפידות לגוף
הקליפר .בנוסף ,אטמים חדשים בקליפר מסייעים בשיפור התפקוד בתנאי
קור קשים.
שינוי משמעותי נוסף בקליפר הוא טכנולוגיית ה ,Bleeding Edge-פתח
ניקוז חדש אשר נועד לעזור בתהליך הבלידינג ,בדגש על סילוק בועות אוויר
תוך מניעת אפשרות לכניסת אוויר .לשם כך מציגים  SRAMמתאם ייעודי
אשר יסופק עם כל סט בלמים.

לאחר השינויים בקליפר טיפלו ב SRAM-בצד השני של הבלם ,הידית
מקבלת טיפול קרבון מפנק וגוף הידית זוכה לברגי טיטניום קלילים .שאר
תכונות הידית נותרו ללא שינוי וכוללים אפשרות לכיוונון מרחק הידית
ושליטה בנק' ה"נשיכה" של הרפידות.
לבסוף ,מציגה  SRAMרוטורים חדשים הנקראים  CenterLine Xהמורכבים
משני חלקים .ליבת אלומיניום קלת משקל ורוטור פלדה השוקלים יחד כ‑20
גרם פחות מהרוטור הקיים במערכות ה GUIDE-הסטנדרטיות (משקל
הרוטורים החדשים – החל מ 86-גרם ל 140-ממ ועד ל 12-5-גרם לרוטור
 180ממ).
כל האלמנטים הנ"ל תורמים להורדת משקל המערכת עם רוטור ומתאם
ל‑ 360גרם בלבד (לכל צד).
מחיר בארה"ב כ 360-דולר לצד!
יבואן ענק האופניים

IF YOU DO IT RIGHT,
ONE LIFE IS PLENTY.

עזבו אתכם משטויות ,צאו לרכב.
.
ביגוד רכיבה מבית
www.daa.co.il

*ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.
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FOX 34 2016
לאחר מספר שנים בשוק ,פוקס מחדשת את ה ,34-מזלג השבילים /אול
מאונטיין העיקרי שלה .בפוקס ידעו שהם חייבים להציג מוצר מרשים
שיוכל ליישר קו עם ה 36-החדש ,וייתן תשובה למתחרים העיקריים שלהם
שזכו לפופולריות רבה מאוד על חשבונם בשנים האחרונות (בעיקר הפייק
המוצלח מאוד של רוק שוקס) .בהשראת השדרוג המוצלח מאוד של ה36-
מאשתקד הם חזרו למעבדות וטיפלו בכל אלמנט במזלג במזלג החדש.
מכלולי המזלג זכו לטיפול מקיף ולהורדת משקל דרסטית וכעת הוא שוקל
 1746גרם בלבד (גרסת  ,)160 27.5נתון אשר הופך אותו למזלג הקל
בשוק במהלך זה (פייק לצורך השוואה שוקל  1860גרם) וקל בכ 200-גרם
מהדגם אותו הוא מחליף! כל מכלולי המזלג עברו דיאטה – החל מהסטירר,
דרך הקראון ורגליים תחתונות ועד לקפיץ האוויר .קרב המשקל הוא ללא
ספק אחד האלמנטים החשובים בשוק האופניים העכשווי ,אולם בפוקס
הבינו כי את המלחמה תנצח איכות השיכוח ,תכונה שזכתה לביקורות
פושרות במזלג ה 34-הקיים.
מנגנון השיכוך וקפיץ האוויר חדשים לחלוטין (ודומים למנגנונים שהוצגו
ב 36-החדש) ומציגים שינוי תפיסה כללי .מערכת השיכוך נקראת כעת
 ,FIT 4היא עדיין מערכת סגורה בנויה על בסיס שרוול גומי מתרחב (פוקס
משתמשים בשיטה זו שנים רבות ,כמו גם רוקשוקס בפייק) .מנגנון הCTD-
הקודם הוחלף במנגנון חדש בעל שלושה מצבים – פתוח לחלוטין ,מצב
דחיסה בינוני ומצב קשה .הברירה בין המצבים ניתנת לשינוי תוך כדי
רכיבה .השינוי העיקרי במערכת החדשה הוא הצגת חוגת LOW Speed
 Compressionבעלת " 22קליקים" אשר משפיעה אך ורק על המצב
הפתוח ,כך ניתן יהיה לקבל בולם רך אשר לא יצלול יותר מדי לתוך המהלך
(במזלג הקיים היו  3מצבי קומפרשן שמשפיעים רק על המצב האמצעי).
בנוסף לשליטה ב  ,Compressionקיימת גם שליטה חיצונית על מהירות
ההחזרה (.)Rebound

כבר  25שנים שאנחנו מחוברים

קפיץ האוויר גם הוא חדש לחלוטין ומזכיר את מנגנון האוויר שמצוי
בבולמי הפלואט האחוריים .חידוש משמעותי במנגנון זה הינה האפשרות
להשתמש בספייסרים להקטנת גודל תא האוויר ,ועל ידי כך לשנות את
התנהגות המזלג ,בדגש על הגדלת הפרוגרסיביות ועמידה בפני Bottom
( Outסגירת מהלך) .בפוקס מבטיחים כי השינוי והתקנת הספייסרים
מתבצעים בקלות רבה (מעניין לציין כי מנגנון דומה קיים גם בפייק).
מה לא השתנה? ציפוי הקשימה המפורסם של פוקס נשאר כמובן בתמונה,
כמו גם ציר גלגל בקוטר  15מ"מ עם מנגנון שחרור מהיר (לטעמנו מהנוחים
שקיימים בשוק).
המזלג ישווק בשתי גרסאות  Floatעם מהלך קבוע שייקבע באמצעות
שרוול ייעודי ומתחלף ,וגרסת  TALASעם מהלך מתכוונן .המזלג צפוי להגיע
לארץ בחודש מאי ומחירו בארה"ב הוא  875דולר ,מבחן מפורט יפורסם
באחד הגליונות הקרובים.
יבואן סינגלטרק

לפני  25שנים ,שינתה שימנו את פני עולם רכיבת האופניים לעד ,עם  .SPDהחדשנות והחלוציות
סייעה בעיצוב דור חדש של רוכבים ,וסיפקה בסיס למתיחת גבולות היכולת של הענף.
רבע מאה לאחר מכן ,כללי המשחק שונים ,אך מערכת ה  SPD -עדיין מהווה את חוד החנית.

REVOLUTIONARY
1990

SINCE

מבצע מיוחד :קנה נעל  M163במהדורת  25שנים
קבל פדל  PD-M530במתנה
*ניתן להשיג בחנויות הבאות :ג'איינט משגב ,אופני העמק עפולה ,תלת אופן ,בייק טריפ ,ג'איינט ת"א ,ריסייקלס ת"א,
בייקלאב תל אביב ,אופני החלוץ באר שבע
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מנקים את המדפים לקראת פסח
מבצעים לקראת החג!
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Specialized Shiv Tri
2012-2015 Recall

התקשרו למרכז ההזמנות של גרופי  053-7747769 -וקבלו ייעוץ והצעה ייעודית
או כנסו לאתר והשאירו פרטים www.groopy.net

WingBar
WingBar Edge

Bike Carrier
מנשאי אופניים לגג החל מ-

חברת מצמן את מרוץ ,יבואנית אופני Specialized
לישראל הוציאה הודעת קריאת שרות ( )Recallמטעם
 – Specializedלרוכבים אשר רכשו בין שנות הדגם
 2015 - 2012אופני  Specialized Shivמדגמי
הטריאתלון המצוידים בכידון קרבון ,או מוט כידון קרבון,
או זרועות אירובר אלומיניום( .מדובר בדגמים הShiv-
המאופיינים ב Down Tube-מאסיבי הכוללת ערכת
שתיה פנימית ואשר אינם מאושרי .)UCI
בדגמים הנ"ל  -בורג החיבור המחבר את בסיס את קרני
האירובר לכידון ה Wing Base-עלול להישבר ולגרום
לאיבוד שליטה ,נפילה ונזק .לפיכך  -יש לחדול מרכיבה

על האירובר ולהגיע לבדיקה פיסית של המוצר באחד
מסניפי רשת מצמן את מרוץ המוסמכים לטפל בנושא,
זאת על מנת ל שלול ליקוי בבורגי החיבור הנוכחיים.
במקרה של הערכת פגם בבורג החיבור הקיים ,יוחלף
בסיס קרני האירובר הישן בבסיס בעל חיבור הכולל שני
ברגים בכל צד .חלקים חדשים נשלחים לישראל לצורך
החלפה במידת הצורך .לקבלת מידע נוסף ,יש ליצור
קשר עם סניף מצמן את מרוץ הקרוב ,באתר מצמן את
מרוץ (פרטים נוספים בימים הקרובים) ובאתר היצרן
בwww.specialized.com-

582

HangOn 972
EuroWay G2 921
₪

Trail 823
עריסות לגג הרכב החל מ -

2,040

מבחר גגונים מיקצועיים החל מ-

1,138

₪

₪

K-Guard 840

שלל מוצרים של טולה לספורט ימי ,לאופניים
לאחסון ומטען לרכב ...
הצטרפו אליינו

מנשאים לוו גרירה החל מ-

622

₪

Touring
תאי חפצים לגג הרכב החל מ-

2,684

₪

RideAlong
Mini
הפתעה לחג ,כיסא ילד של טולה !
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ליגת אנדורו – משמר העמק

 יונתן יתום  אלון שם טוב ,אופיר פורר ,יוהן יורד ,יוסי אלוני

ליגת  Recyclesאנדורו בהנעת GoPro

תחרות מס'  – 2משמר העמק
בוקר טוב ,אני רוצה להזמין בבקשה ראן על בסיס חלב,
בלי קצף ,ואם אפשר בבקשה להוסיף טיפה שמנת כדי
שיהיה חלק וגם שתיים סוכר כדי שיהיה מתוק .בשמחה
אחי ,עוד משהו? כן ,תעשה לי שלושה כאלה.
כנראה שאם תחרויות אנדורו היו ביתי קפה ,אלה
המשפטים שהייתם שומעים בעמדת ההרשמה .אבל
בתחרויות אנדורו אין שמנת או חלב ונראה גם שאין סוכר.
התפריט היומי מורכב מאבק ,זיעה ,לפעמים דם (טפו טפו
לא עלינו) ובירה אחרי התחרות במגבלת הגיל.
סבב האנדורו הישראלי לשנת  ,2015מחוזק בספונסר
חדש ומשמעותי בדמות רשת  Recyclesיחד עם מותג
מצלמות האקסטרים  ,GoProעצר לתחרות השנייה

שלו במשמר העמק .אזור עם נוף מרהיב ביופיו ומסלולים
נהדרים שרובם נפתחו ע"י קבוצת אנשים קטנה וחרוצה
שביקשה להישאר בעמימות מסוימת.
המסלול שנבחר לארח את התחרות קיבל את השם
"החילזון מן השפן (כמו "החיפזון מן השטן")
מסלול שהתברך בשפע של סיבובים טכניים עם שיפוע
צד ,קטעי זרימה מהירים במיוחד ,מספר קפיצות טבעיות
ואפילו רואד גאפ טכני במיוחד בתחילת המסלול שרק
מעטים הצליחו לנקות.
ביום התחרות ,לאחר אין ספור ראנים של מתחרים,
המסלול הפך דרדרתי ומלא בחריצים – עובדה שחייבה

את הרוכבים לרכב בצורה מדויקת על קצה גבול היכולת
שלהם ושל האופניים שלהם ,ומי שרכב בחיפזון בחיפוש
אחר מאיות שנייה אבודות – חטף על הראש ,כנראה
שמכאן השם של המסלול.
גם מסלול ההתשה בקטגוריית האנדורו היה מעניין ,לא
קל אבל בהחלט מעניין .הוא התחיל במגמת עלייה לכיוון
תחילת המסלול ומשם קטגוריית הפרו זכתה בסינגל נוסף
בשם "זאביק השועל" שגם הוא כמו הראשון ,סינגל אדיר
שלא דומה לאף סינגל אחר בארץ ( שאפו ענק לבונים).
אחרי האופוריה של ה"זאביק" הגיע ה"הקיר" ,דרך עפר
שעולה במאונך לקווי הגובה של ההר ,כל כך תלולה שגם
דימה ואמנון ישראלי החיות החליטו ללכת אותה ברגל (לא

פחות קשה ד"א.)...
מספר מכובד של כ 120-משתתפים ומשתתפות בין
הגילאים  8ל 54-זכו למזג אוויר מצוין ,תפאורה של מתחם
אקספו צבעוני בתוך מרחבים של ירוק אין סופי ,ולא מעט
צופים שבאו לעודד ולזכות ביום פיקניק מושלם.
בין המשתתפים בלטו אורן חסון ששוב הוכתר לשיאן
המסלול ,דימה רפקין ה"רוסי" הרציני ,ג'יימס סטוק
ה"מתאזרח" הבריטי ,דולב גלעדי ועיטם שולץ שנתנו
פייט מכובד בקטגוריית האנדורו פרו .בנוסף ,לאי זכור,
יוסי סרוסי ודן גרינברג נתנו תוצאות מרשימות בקטגוריה
שלהם וגם ביחס לזמנים החזקים ביותר על המסלול
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חוויית משתמש  -יונתן יתום ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
כבר ברגע ההכרזה על מסלול התחרות עלתה בי שמחה גדולה ,זאת
למעשה הפעם הראשונה שאני מתחרה על מסלול בליגת האנדורו שאין לי
טענות עליו (יותר מידי פידול ,לא טכני ,לא תלול וכו') .כרגיל ,ביום חמישי,
אסף אותי יוהן מהבסיס עם הטנדר של  SABABIKEויצאנו ליום ראנים
על המסלול .כבר בשלב הזה המסלול היה די שבור וידעתי שכדי לנצח את
מקצה האנדורו אצטרך לרכב חלק ולא לעשות טעויות מיותרות.
מנקודת המבט שלי יום התחרות היה מעולה ,זינקתי אל הראן הראשון עם
הרבה כוח ופרט לאירוע "כמעט מוות" קטן ,היה לי ראן מצוין שעצרתי
את השעון על תוצאה של  ,2.47.023שנייה ושלוש עשיריות מאחורי

אורן חסון שהתחרה בקטגוריית הספרינט וכמעט  7שניות לפני דימה
שהתחרה בקטגוריה שלי .פער הובלה כזה כבר בראן הראשון ,נותן תחושה
של רוגע ונינוחות שמאוד עוזרת בהמשך התחרות .לראן השני זינקתי חזק
יותר במטרה לנסות לשפר את הזמן שלי ולנסות להוביל גם את קטגוריית
הספרינט ,גם השני היה ראן מצוין והפעם השעון עצר על  – 2.47.746זמן
איטי יותר ב 7-עשיריות השנייה מהראן הראשון שלי .כנראה ששיאן מסלול
לא אהיה בתחרות הזאת אבל בינתיים אני מאוד עקבי ,שזהו דבר לא פחות
חשוב בתחרות אנדורו .אחרי הראן הזה אני מוביל ב 13.5-שניות על המקום
השני –מבחינתי הישג מצוין!

יוהן מ SABABIKE-שתמיד מפנק בימי הקפצות פרטיים ויודע גם לפרגן
בראן השלישי תכננתי לתת את כל הכוח שנשאר לי בקטע הפידול בתחילת
המסלול ומשם להוריד חצי הילוך ולשמור על התוצאה הכללית הטובה שלי .בבמה העולמית ,יוהן הוא גם הנציג בארץ של חברת  YTשנותנת לי חסות
בעונת  .2015וכמובן לאבא ואמא שתמיד נמצאים למחוא כפיים על המסלול
השעון עצר על  ,2.48.440תוצאה מצוינת בפני עצמה ואיטית רק ב1.4-
ולהגיע מצוידים באוכל אדיר.
שניות מזמן השיא שלי.
אסכם במשפט מוטיבציה למען הדורות הבאיםHard work and :
בתחרות הזאת עקביות ודיוק היו שם המשחק והפעם הצלחתי לשחק
בדיוק לפי הכללים .את התחרות סיימתי במקום הראשון בקטגוריית האנדורו  .determination - paid off, once againנתראה ב 25.4-בתחרות
הבאה ביער חוף הכרמל.
בהפרש של  22שניות מדימה שהיה במקום השני ו 29-שניות מג'יימס
הבריטי שהיה במקום השלישי.
בהזדמנות זאת הייתי רוצה להודות לאנשים שמלווים אותי לאורך הדרך -
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 כפיר כחלון  רונן טופלברג ,תומר פדר

גראן פונדו ים המלח 2015

2015
המלח
ים
פונדו
גראן
חוויית משתמש
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״תהיה אצלי בעשרה לארבע ,נתפוס טרמפ עם בריקנר
וצריך להיות אצלו בארבע״ ,כן חברים ,אני חייב להודות,
זה הזיכרון הראשון שלי מגראן פונדו ים המלח  .2015לא
התבלבלתם ,מדובר על ארבע בבוקר! דהיינו לקום ב3-
בבוקר ,לדחוף קערת גרנולה ולצאת מהבית באמצע
הלילה כי אירוע גראן פונדו זה אירוע של כיף.
אז מה זה בעצם גראן פונדו?
אירועי הגראן פונדו הם אירועים מסורתיים בעולם
אופני הכביש .הגראן פונדו הראשון התקיים בשנת
 1970באיטליה וכיום ניתן למצוא באיטליה גראן פונדו
בכל סופ״ש בין החודשים פברואר לאוקטובר .תרבות זו
התפשטה כאש בשדה קוצים וכיום ניתן למצוא אירועי

גראן פונדו ים המלח 2015

גראן פונדו בכל העולם.
גראן פונדו הוא אירוע רכיבה חד יומי בעל טופוגרפיה
משתנה ,בדר״כ של אופני כביש ,על כבישים סגורים ולו
מקטעים עממיים ותחרותיים .כאמור ,גראן פונדואים יש
בכל העולם ,איטליה ,ארה״ב ,טייוואן והודות להראל נחמני
והעוסקים בדבר ,גם בישראל.
אי אפשר להישאר אדיש לפסטיבל האופניים הזה .משהו
בי מאוד אוהב את הפסטיבלים הללו ,את האקספו,
את כל הרוכבים מכל הרמות שמגיעים ,את המסע אל
שטח הכינוס ,את המפגש עם כל החברים ,התחרותיים
והעממיים…אלו לא עוד תחרויות אופניים ,אלא משהו
מעבר ,מיני וודסטוקים לקרנק.

כינוס והתארגנות
מהרגע שהגיעה לארץ הבשורה על גראן פונדואים,
נרשמתי חדור התלהבות לגראן פונדו הראשון שכלל
טיפוס החרמון .זכור לי במיוחד גראן פונדו חרמון נוסף
שהתקיים ברובו במזג אוויר נוראי של רוחות וגשמים ,ואני,
דביל שכמותי ,רוכב את מרבית האירוע עם שקית זבל
במקום מעיל גשם .הגראן פונדו דנן היה עבורי מטרה,
הפעם לא פסטיבל ,אלא תחרות אמיתית.
ההגעה לאזור עין בוקק הייתה מתוקתקת ,פרט לעיכוב
קצר של משטרת התנועה שהתעקשה לעשות בדיקת
ינשוף לנהגנו עטור הטייטס והראפה ,לא היו פקקים
בדרך (מי ער ב 4בבוקר?!) .שלטי ההכוונה והסדרנים

בחנייה היו מעולים ומהר מאוד חנינו והתחלנו בארגון.
שלחנו חלוץ להביא את ערכות המתחרים ובהן צ׳ופרים
יפים מאוד מחברות  GUוארומה .התור לקבלת הערכות
התנהל בבינוניות ,המתנה טיפה ארוכה אבל בכל
זאת קצרה ממה שהורגלנו ע״י איגוד האופניים (ראה
תחרות אורים).
יאללה מתחילים
היציאה מעין בוקק התעכבה במעט וכשהוזנקנו נצבע
הכביש ברוכבים צבעוניים ,עממיים ותחרותיים ,כולם יחד
בכיף גדול .מדי פעם נשמע בום של פנצ׳ר ,אולי משום
שאנשים ניפחו  PSI 800בצמיגים ,מדי פעם אף נשמעו
קולות עידוד של תיירים מצידי הדרך ,פסטיבל אמרנו?
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מבחינתי חלקים המנהלתיים = כיף! יש הזדמנות לראות
חברים מפעם ולחפור אופניים ,על האופניים .הפעם
החלק המנהלתי היה כ 30-ק״מ עד נקודת המתנה
בנאות הכיכר שם חיכו לנו כיבודים שונים ,מים ומלא
מלא שמש.
ההזנקה למקטע התחרותי התעכבה באופן ישראלי
סטנדרטי ,בזמן הזה (בערך חצי שעה) ראינו את הרוכבים
של טור ערד (שהתקיים במקביל) מתכוננים לזינוק של
מקטע המירוץ האחרון שלהם בטור ,סוג של גלדיאטורים
שנאבקים כבר יומיים אחד בשני ומוצצים מהגוף והרגליים
כל פיסת וואט שיש לו לתת.
פגשתי רוכבים ממדינות שונות בעולם (דנמרק ,איטליה,
ארה״ב ,רוסיה ועוד) ,רוכבים שהגיעו לרכוב במקום
המיוחד והיפה הזה ,ים המלח .אחרי הכל זה אחד
המקומות היפים והמיוחדים בעולם.
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תן בראש!
טוב ,אחרי המון הא ודא ,מים ובננות ,הגיע הרגע,
מזניקים! ראשונים יוצאים להם המתחרים של טור ערד,
כל הקטגוריות יחד .כמה דקות אחריהם ,אנחנו ,אלו שבאו
להתחרות במקטע התחרותי של הגראן פונדו.
כבר בזינוק לקטע התחרותי (נאות הכיכר-חתרורים)
המרוץ התפוצץ לכל עבר ,כמה קבוצות קטנות של
רוכבים ברחו קדימה ,ביניהם גם חבריי אור דיין ויריב הלל,
מאחוריהם יצרנו דבוקה של רוכבים שמטרתם לשרוד
ולשמר כוחות עד מעלה עקרבים.
למעלה עקרבים הגענו קבוצה גדולה יחד ,ממש בכניסה
לעלייה היה צבר של חול ואבנים כתוצאה מסחף של
שיטפונות ,הקבוצה הגדולה התפוררה משום שאלו
שמקדימה צלחו את המכשול בהצלחה ,אלו שמאחוריהם
נאלצו להאט ועקב כך היו גם כמה נפילות .באותו רגע

הייתי יחסית באחורי הקבוצה ונאלצתי ממש לרדת ולצעוד ועם מתנדבים נחמדים.
עד שאעבור את המכשול ולהתחיל בטיפוס.
מהר מאוד נוצרת אחוות קבוצה מהולה בארסיות ,יש
דיבורים אבל רק כדי
מעלה עקרבים היא עליה סיזיפית ואיומה ,בהחלט אחת
היפות והמאתגרות בארץ ,מי שמטפס ומסתכל רק ישר,
לבדוק מי עייף ,מדי פעם מישהו מרים את הקצב בניסיון
לצערו מפספס המון .מבט חפוז הצידה /אחורה מגלה לך לנער ,תחרות לא?
את המדבר פרוס ויופי בתולי של חום וכחול.
ואז!
לאחר הכיבוש של מעלה עקרבים חיפשתי לי עם מי
הזקנה התפצלה לשתיים!…לא סתם ,אבל משהו לא
קבוצה,
לרכוב ,הזהירו אותי שאחרי העלייה עלי למצוא
פחות גרוע ,פתאום ממש לפני עמדת הריענון של צומת
אחרת אמצא עצמי נלחם לבד ברוח .מהר מאוד מצאתי
צפית (כ 22-ק״מ לסוף) אני מרגיש את זה...״פק פק פק״
את עצמי עם כמה רוכבים חזקים מאוד ,דוהרים קדימה
של השרירים ברגל שמאל ,התכווצויות…לא יכול להמשיך
ואוספים רוכבים אחרים.
ללחוץ חזק ונאלץ לעבור לניוטרל ,החבורה מתרחקת אט
אט ,אף אחד לא שומע אותי צועק ומבקש כדורי מלח
מדי פעם אנחנו חולפים על פני עמדות ריענון ,מאטים
(שבטיפשותי הרבה שכחתי לארוז בחולצה)…מתגלגל עד
טיפה ,לוקחים מה שלוקחים וחוזרים לקצב .בקטע הזה
אפשר לומר שאפו למארגנים ,התחנות היו ממוקמות נכון תחנת הרענון ,מבקש בייגל׳ה ,מעמיס פה שלם ,לוקח
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עוד בחולצה ,מים וממשיך לרכוב.
אני מרגיש שאני חוזר לעצמי ותופס טרמפ עם עוד שני
רוכבים של  ,NCCממשיך איתם עוד כמה קילומטרים ,עד
שהם תופסים שני חבר׳ה של זון ( 3ליאור זך מאור ואירנה
מאזין) ואז שוב התכווצויות.
פה אני כבר מבין שאבוד לי אבל אני ממשיך לרכוב ולנסות
להגיע לאלו שאבדו ,אילן קולטון משתעשע לו על הכביש,
מביא לי אבקת איזוטון ,אני שופך אותה ישר לתוך הפה
ומוריד עם מים ,זה דוחה ,אבל ,כמאמר הקלישאה ״על
טעויות משלמים״.
הנה עוד קבוצה עוברת אותי ,קבוצה גדולה ,מלא
חברים ,אבל אני לא יכול להאיץ ולתפוס אותם ,נשאר
להיאבק לבד בחומצות החלב ,אולי אסגור עליהם אחרי
שאתאושש .אשליות ,לא יכול כבר לרדוף אחרי אף אחד
ומפה אני נאבק עד לסיום בחתרורים ,נאבק בעצמי
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וברוח ,העיקר לסיים ולא להתכווץ שוב.
רואה את הסוף ויאללה הביתה
רוכב לבדי ,מסכנון וכאוב ,רואה את השלט של ה״ 5ק״מ״
לסיום וממשיך ללחוץ ,העיקר לסיים ,מדקלם לעצמי ש
״באוהל מחכים לי אור (דיין) ותה פלחי תפוח״ .פתאום
אני מבחין בו ,שער הסיום! הוא כנראה לא ממש מתלהב
לקראתי כי הוא מחליט לקרוס מהרוח ,אבל אני לא מוותר
לו ,אני בא! וכדאי לו מאוד לעמוד דום.
מסיים עם הראש בין הכתפיים ,הכל כואב אבל האגו יותר,
איזה טמבל אני ,איך אני אסתכל למאמן שלי בעיניים?
(מזל שיש משקפי רתחים לשמור על דיסטנס) ,ממהר
אל עבר הבופה ,אוכל את הבננה הטעימה בחיי ושותה
מיץ כלשהו.
אחרי ההתאוששות בא הכיף ,מחתרורים (נקודת סיום

של מדינתנו ,מבלי רכב שמנסה להוריד אתכם ,עם
המרוץ) ועד לעין בוקק ,קטע מנהלתי ,המשטרה יוצרת
בועה לרוכבים ואחרי עלייה קצרה אנו מוצאים את עצמנו חברים ועם הרבה אווירה טובה?
בשיוט פרוע במגמת ירידה לכיוון שטח הכינוס שבו
אז לכל אחד יש סיבה למה לא (האישה  /הילדים בוכים/
התחלנו את היום.
יקר/משעמם /רחוק) ,סיריוסלי ,תפסיקו להיות כאלה
.Ridehaters
סוף דבר
באמת שאין לי תלונות להפקה ,בסה״כ היה אירוע מעולה .תכלס ,אירועים כאלו הם ההתחלה של תרבות רכיבה
אמנם לא סימנו כראוי את הסחף בתחילת מעלה עקרבים בישראל ,תרבות שלאט לאט תגדל כל כך עד שיהיה
קשה להתעלם ממנה וממשתתפיה .במקום עוד רכיבת
ונאלצנו להמתין טיפה יותר מדי בנאות הכיכר .אומנם
טקס הפודיום נערך באיחור ממש לא אופנתי ,אבל בסה״כ קפה ללטרון (או משהו כזה) ,הרשמו לגראן פונדו (חרמון,
ירושלים ,ים המלח…העיקר תרשמו) ,תצביעו בקרנק ,אולי
נעשתה פה עבודה מעולה!
על דבר אחד אני כן אתלונן 820 ,רוכבים הגיעו לאירוע… יום אחד הגורמים הרלוונטיים יתפעלו מהמסה הקריטית
זה ממש לא הרבה .איפה אתם כל אלו שמשקיעים רבבות של הרוכבים ויתחילו להקשיב לנו שם בכנסת (ואמן ויקימו
לנו כבר וולודרום!)
באופניים? איפה ידידינו הטריאתלטים? אז נכון ,זה לא
אירוע חינמי אלא כרוך בעלות (לא מבוטלת) ,אבל מתי
*הכתב הוזמן לסיקור על ידי הפקת האירוע
כבר יש לכם הזדמנות לרכוב איך שבא לכם על הכבישים
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 צחי אוחובסקי  דוד פוקס

אימונים לHot Epic Israel 2015-

אימונים לHot Epic Israel 2015-

מתחילים את ההכנות
יומן המסע של צוות  we:RideלHot Epic Israel 2015-
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לא זוכר כמה פעמים במהלך האפיק  2014אמרתי לעצמי
שאני על העינוי הזה לא חוזר .אבל כשהתפרסם תאריך
ההרשמה למהדורה החדשה – Hot Epic Israel 2015
היה לי ברור שאין סיכוי שאפספס את אירוע האפיק הגדול
והחשוב בישראל .כשהעורך התקשר וביקש שאשתתף
בסיקור ,בכלל הייתי מבסוט .שום דבר לא משתווה
לרכיבה תחרותית עצימה של מספר ימים עם המעטפת
ההפקתית והתומכת ברמות הגבוהות ביותר שיש .אין
לי ספק שאצטער על ההחלטה הזאת עוד כמה וכמה
פעמים במהלך החודשים הקרובים ,אבל ברור לי גם שאין
אופציה אחרת.
אני רוכב כבר מעל  20שנה ,בסגנונות וענפים שונים,
כולל תחרויות שונות ,אולם רק לפני כ 3-שנים גיליתי את
עולם האפיק ונתפסתי חזק .היכולת לדחוף את עצמי

אימונים לHot Epic Israel 2015-

רחוק יותר ,להרחיב את המעטפת ולכסות מרחקים
עצומים בכל רכיבה ,היוו חידוש מרענן וממכר .בשנים
אילו השתתפתי במספר אירועי קומונת  4אפיק ,כולל
בין השאר הצ'ימיצ'ורי הדרומי ,הצ'ימיצ'ורי הצפוני,
תחרויות גראבל ארוכות ,גראן פונדו (כביש) ,מספר
רכיבות רב-יומיות עם חברים ,וגולת הכותרת הייתה כמובן
ההשתתפות באפיק ישראל הראשון עם שותפי רועי גירון.
מטבעי ,אני לא אדם של קבוצות רכיבה תחרותיות או
תכניות אימונים סיזיפיות .אני גם לא שואף לפודיום
כלשהו אלא רק לרכוב הכי חזק שאוכל .אני מעדיף
להגדיר מטרה באופק ולשאוף אליה תוך הקפדה על
כ 4-רכיבות שבועיות ,עליה הדרגתית בעומסים ,וסימון
של מספר "אירועי רכיבה" כמטרות ביניים בדרך" .אירועי
רכיבה" יכולים להיות אירועי קומונה ,רכיבות חברים

ארוכות ,ולאירוע כמו האפיק חשוב לי לעשות שניים-
שלושה מחנות אימונים של יומיים או שלושה ימי רכיבה
רצופים ועצימים.
כך עשיתי לקראת האפיק  ,2014כאשר תכנית האימונים
שסופקה ע"י המארגנים היוותה נקודת ייחוס כללית
לרמת העומס הנדרשת בשלבים השונים של ההכנה.
תכלס ,לא עשיתי אף אימון בדיוק לפי התכנית .בן הזוג
שלי מתאמן בקבוצת כביש ,ודאגנו בחודשים שלפני
התחרות לרכוב לפחות רכיבה אחת בשבוע ביחד ,תוך
עבודה על הזוגיות ועל השלמה הדדית.
השנה הנוכחית התחילה בקצב איטי למדי .אמנם
השתתפתי במספר תחרויות סייקלוקרוס ועשיתי עם בן
זוגי את הסמרתון (כתבה בגליון  ,)9אולם רכבתי פחות
מהממוצע ,וכמעט שלא עשיתי רכיבות של מעל  3שעות.

עכשיו ,כ 6-חודשים לפני האפיק ,הגיע הזמן להפשיל
שרוולים ולנסות להגדיר תכנית עבודה.
בעיקרון אני מתכנן לפעול כפי שפעלתי בעבר ,כלומר
לפעול על פי תכנית פלואידית שאגדיר לעצמי ,אלא
שהשנה אשלב בתכנית גם את חבילת ההכנה של
מארגני האפיק .החבילה כוללת  3ימי אימון מרוכזים
ושני מחנות אימונים בני יומיים .מעבר לרכיבה כוללים
ימי האימון תכנים ספציפיים כגון עבודה זוגית ,טקטיקה,
תזונה ,הכנות ,וגולת הכותרת – הדרכה טכנית עם
המאסטר בן קדמי .יש לי הרגשה שחבילת ההכנה יכולה
להוסיף לי את המבנה וה"רצינות" שחסרים לי בתהליך
האימון הפרטי שלי .אשמח לעדכן אתכם בהמשך
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טכניקת רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ,דן דורון

Bike Adjusments
התאמות וכיווני אופניים כללים

we:Tube
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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.
הפעם חוזרים שני המנטורים השעירים לבסיס ,אבל ממש לבסיס .בפרק זה אנו עוסקים בטיפים שקשורים
לכיוון והתאמת האופנים .בן ודן ריכזו למענכם מספר דגשים בכוונון האופניים ובהתאמתם לסגנון הרכיבה
שלכם ,טיפים שיעזרו לכן לבצע ביעילות רבה יותר את הטכניקות המורכבות והבלתי אפשריות לביצוע
שמובאות במדור זה

בן קדמי המנטור עם שיער הפנים ,האיש שהוכיח
כי זקן צפוף ושחור חותך את האוויר טוב יותר מאירובר
וחליפת לייקרה צמודה .בן הבעלים והמדריך הראשי
של "בן קדמי הדרכות רכיבה טכניות" הוא מותיקי
מדריכי הרכיבה מארץ .הוא מנהל אורח חיים סמי סמי
מקצועני של מתחרה  ,XCמתחרה אנדורו ,מתחרה
 DHבדימוס ותופר מרחקים לא שפויים בתחרויות מגה
בייקפאינג .בשאר הזמן הוא מדריך קבוצות ובודדים
בטכניקת רכיבה מתקדמות בשילוב דמיון מודרך.
www.bkedmy.com 

דן דורון קבלן תארים בפרישה אקטיבית,
ברזומה של רוכב הבית של רד בול בדימוס ,אין
ספור פודיומים במגוון תחרויות בכללם תואר
אלוף וסגן אלוף הארץ ב,DH -אלוף תחרות
הדואל סלאלום של רד בול בחיפה ,אלוף סבב
ה DH-הישראלי וכו' .גם דנצ'י נמנע על דור
המייסדים של הדרכת רכיבה טכנית בארץ
ובמרכז מיר"ב ובימים אלה דן יצא לדרך חדשה
ועצמאית כמדריך רכיבה טכנית ,יותר ממומלץ
לעקוב אחרי הפעילות בעמוד הפייסבוק 
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 כפיר כחלון L'etape PR (Ofer Eavry) , Bianchi 

Bianchi Infinito CV
יבואן :צ׳לסטה סייקלינג  bianchistore.co.ilניתן לרכוש גם בspeedbikepro.co.il-
מחיר שלדה | ₪ 13,460 :מחיר לאופניים באבזור אולטגרה מכני₪ 18,861 :

ביאנקי היא יצרנית האופניים הוותיקה בעולם אשר הוקמה ב !1885
קצרה היריעה מלהכיל את ההיסטוריה ואת הרומנטיקה שמאחורי
המותג הזה .ביאנקי מזוהה עם הצבע הטורקיז-תכלת המיוחד שלה
ששמו ״צ׳לסטה״ והמיתוס מספר שהוא הצבע של שמי מילאנו בימי
ראשית החברה .ביאנקי מזוהה עם ניצחונות רבים בעולם האופניים,
עם אלופי טור דה פרנס וג׳ירו ד׳איטליה כמו פאוסטו קופי ,מרקו פנטני
ופליצ׳ה ג׳ימונדי.
דגמי המותג יובאו לישראל במרוצת השנים היו ע״י יבואנים שונים,
בינהם זוהר רובין ומיגל רויטמן שניסו להביא לנו טעימות מאיטליה
(אבל הצרכן הישראלי כנראה לא היה בשל לכך) ,כעת המותג מיוצג
בישראל ע"י חברת .Celeste Cycling
אחד האתגרים הגדולים של יצרניות אופני כביש הוא ליצור שלדה
שתשלב באופן מושלם את הביצועים הנדרשים בתחרויות ברמה
הגבוהה ביותר מחד (קשיחות ,מהירות תגובה ,העברת כוח וכו׳) ומאידך
תוכל "לבלוע״ את הוויברציות המועברות לרוכב מהכביש ופוגעות
בביצועים .ניסיונות קודמים בהיסטוריה ההנדסית של אופני כביש כללו
בין היתר ניסיונות להחליף את המזלג בבולם ,להכניס בולם באזור
המשולש האחורי של האופניים וכו' ,הכל כדי לשכך את תלאות הכביש.
הסיוט של יצרניות האופניים בתחום זה ,הוא מירוץ הקלאסיקה
( Paris-Roubaixמירוץ אימתני שכולל רכיבה על דרכי עפר ואבנים
משתלבות .)Pave ,איך מייצרים שלדה שתעזור למתחרים לרכוב את
המירוץ הזה ,לשרוד אותו ולנצח אותו? בכדי לענות על האתגר לעיל,
יצרה ביאנקי את שלדת ה‑  Infinito CV

Bianchi Infinito CV
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Bianchi Infinito CV

Highlights
•שלדת בטכנולוגית Countervail
•מזלג בטכנולוגית C2C
•הדסט FSA Orbit C-40
•כבלים פנימיים ומוכנות למערכת אלקטרונית
•PF30 Bottom Bracket
•שלדת  Enduranceתחרותית

•אורך צינור כסא54 :ס״מ
•זווית צינור כסא 73.5 :מעלות
•אורך צינור עליון 56 :ס״מ
•אורך צינור ראש 18.5 :ס״מ
•זווית צינור ראש 72.5 :מעלות
*הנתונים הם למידה 57
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שלדה
שלדת ה Infinito CV-מיועדת למרוצים בהם נדרש
הרוכב לכסות מרחקים ארוכים במהירות מרבית ועייפות
מינימלית .הגיאומטריה נוחה יותר אך עדיין תחרותית
ומתחשבת ברוכב ובמרחקים הארוכים שהוא צריך לעבור
על האופניים.
בשלדת ה Infinito CV-ביאנקי שילבו חומר ייחודי
ובלעדי בשם  .Countervailהחומר מוטמע בתוך מבנה
סיבי הקרבון של השלדה ולטענת היצרן מצמצם את

Bianchi Infinito CV

הרטט באופן משמעותי .אותו חומר מוטמע גם באופני
הנג״ש החדשים של ביאנקי ,ה.Aquila CV-
רוכבי הקבוצות המקצועניות אותן ביאנקי מספנסרת,
רוכבים על שלדות ה Infinito CV-בתחרויות בהם הם
נתקלים בתנאי שטח קשים ,בעיקר במרוצי הקלאסיקות
השונים .בשלב  5של הטור דה פרנס אשתקד (,)2014
אשר כלל מקטעי רכיבה על אבנים משתלבות (,)Pave
ניצח רוכב קבוצת בלקין  Lars Boomכאשר הוא רוכב
על אופני .Infinito CV

לביאנקי שתי שלדות קצה תחרותיות הOltre-
ו ,Infinito CV-ההבדלים מתבטאים הן במשקל,
בגיאומטריה ובהתנהגות .אומנם ה( Oltre-״העצבנית״)
קשיחה וקלה יותר מה( Infinito CV-״הנוחה״) אך
זה לא שולל את העובדה שה Infinito CV-קשיחה
במקומות הדרושים.
כאמור ,ביאנקי תכננו את ה Infinito CV-במחשבה
על נוחות הרוכב וצמצום העייפות שלו בתחרויות
וכפועל יוצא הכניסו במבנה השלדה אלמנטים שיענו

על מטרות אלו .בבחינת צינורות השלדה אנו רואים
כי צורתם הונדסה כך שתעניק לשלדה את התכונות
שיעזרו ל״בלוע״ מהמורות בדרך .תומכות הכיסא דקות
ומתעגלות סביב הגלגל האחורי ,דבר המסייע בספיגת
הזעזועים ומעניק מרווח שמאפשר שימוש בצמיגים
רחבים יותר (כנדרש ברכיבה תחרותית בתחרויות כגון
ה‑ .)Paris-Roubaixתומכות השרשרת עבות יותר ,דבר
המסייע בחיזוק השלדה ובהעברת הכוח מהרוכב לכביש.
הצינור העליון בעל קימור ועוביים משתנים ,דבר זה
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מסייע לשיפור בלימת הזעזועים ובו בזמן מסייע לקשיחות
וההיגוי .הצינור התחתון עבה מאוד במטרה לחזק את
השלדה ולסייע בהעברת הכוח של הרוכב .בצינור הראש
הקוטר משתנה מאינץ׳ ושמינית ולאינץ׳ וחצי על מנת
לשמור על קשיחות הצד וההיגוי .כמו כן הHeadtube-
גבוה יותר בהשוואה לשלדת ה Oltre-של ביאנקי זאת
בכדי לספק גיאומטריה ״נינוחה״ יותר .אזור הציר המרכזי
מסיבי ועבה כאשר המטרה היא לחזק את השלדה
ולמנוע גמישות ובזבוז אנרגיה בפידול.
ביאנקי הוסיפו לשלדה מזלג אווירודינמי בטכנולוגית C2C

המשפר ביצועים ומתרכז בהפחתת עומסים על הרוכב.
כמו כן השלדה מתוכננת למוט כיסא במידה 30.8
מ״מ על מנת "לבלוע״ זעזועים מהשלדה לרוכב .בסיס
הגלגלים של שלדה זו ארוך יותר מדגם ה ,Oltre-דבר
המעניק יציבות במהירויות גבוהות.
Lets talk Dogry
אני חייב להודות שאחרי שקוראים את כל ההצהרות
של ביאנקי על השלדה ומתבוננים על כל האלמנטים
ההנדסיים ,לא רק שלא מתביישים לנסות אותה ב ״זמן
אמת״ ,זה אפילו קצת בוער לך .ובמקרה שלי ,שריפה

של ממש  -לקחתי אותה איתי לקליפורניה (כתבה
בגליון מס'  ,)3רכבתי איתה בכבישים שיכולים להוציא
סתימות ,ברכיבות עצימות וארוכות ,באימוני פארק עמוסי
אינטרוולים .טיפסתי איתה הרים וגבעות ואפילו היה לנו
דייט שניים על בירה .לא חסכתי שום אלמנט ,רציתי
לראות האם סיסמאות השיווק אכן אמתיים.
מודה ,התאהבתי בשלדה .מותר לי! הפעם הראשונה
שהרגשתי שלא מבלפים אותי הייתה ברכיבה הראשונה
בדרך לאימון בוקר בראש ציפור .במסלול הקבוע שלי אני
רוכב בצד הדרומי של הירקון ,על המסלולים אשר בנויים

מאבנים משתלבות ולא אספלט סלול .הרגשה חדשה,
הזעזועים והוויברציות הופחתו משמעותית ,האופניים
נצמדים לקרקע ולא מתעופפים מהמהמורות.
כשרכבתי בקליפורניה ,בכבישים משובשים כתוצאה
מרעידות אדמה ,הרגשתי שאני צריך להודות למהנדסים
של ביאנקי .השליטה בירידות ,כאשר אני חולף על
מקטעי אספלט נוראיים ,הייתה מעולה והוסיפה רבות
לתחושת הביטחון .מעבר לכל סופרלטיב ,היתרון
בטכנולוגית ה Countervail-שהיא תמיד עובדת
בשבילך .לא צריך שתפגוש מכשול או מהמורה על מנת
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שהחומר הייחודי יפעל ,הוא שם תמיד ,דבר שמעניק
הרגשה  Smoothשמתווספת לגיאומטריה הייחודית
ויוצרת תחושת ביטחון ייחודית.
למרות הנוחות אין כאן התפשרות גדולה מידי על
קשיחות .בטיפוסים ובאינטרוולים ההרגשה טובה
ומצליחים להעביר את הכוח לכביש מבלי להעלם לתוך
גמישות השלדה .החלק הקדמי של האופניים קשיח,
התגובות מהירות ,ההיגוי יוצא דופן והחיבור של הכל,
יוצר מעטפת ביטחון שמאפשר לקחת פניות וירידות
במבחר קווים ומהירויות.
שלדת ה Infinito CV-היא לא הקלה ביותר שביאנקי
מציעה ויש לכך השלכות בכל האמור לטיפוס ,זו לא
שלדת ״מטפסים״ קלאסית אבל על נוחות משלמים.
למרות זאת כאשר מטפסים עם האופניים ,עומדים על
הפדלים או לוחצים חזק בישיבה ,התחושה היא מעולה.
אין איבוד אנרגיה ואין גמישות מיותרת ,הגלגלים נצמדים
לאספלט ואפילו כשרוכבים על שאריות הבטון שבשוליים

Bianchi Infinito CV

של נס הרים ,בקושי מרגישים .ביציאה לספרינט
האופניים מגיבים מהר ומזנקים כפי שאתה מצפה
מאופניים תחרותיים .בסיס הגלגלים הארוך יחסית ,מונע
את התופעה המעצבנת של שפשוף בין הנעל לבין
הצמיג הקדמי (תופעה די שכיחה).
סיכום
אז יש אמת בפרסום ,טענות השיווק של ביאנקי עומדות
במבחן האמת .ה Infinito CV-היא שלדה יוצאת דופן,
אשר זוכה במקורות רבים בתעשייה ל 4.5-כוכבים ומעלה
( Bikeradarנתן  5כוכבים והחבר׳ה ב Road.cc-בחרו
בהם לאופני השנה שלהם ל .)2014-לראייתנו היא
תתאים לקשת רחבה של רוכבים ,החל מלוחם סוף שבוע
שרוצה שילדה שתפנק אך גם תעניק תחושת ביטחון
וכלה ברוכב תחרותי שרוצה שילדה שתהיה שם כשהוא
צריך לתקוף או לסגור התקפה ,לברוח בעלייה או לחמוק
בירידה .בנוסף ,אי אפשר להתעלם מהלוק המעולה של
שילדה שהוא ,כמובן ,לא פחות חשוב מהתנהגותה ):
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מי אתה האיש שבקיר? שמי מורן שיר בן  ,23גר בכפר יהושע כרגע,
רוכב וחי אופניים עשר שנים ,עובד כמכונאי  7שנים .בית הספר ואני סיימנו
את הרומן המשותף שלנו מוקדם ומגיל  16אני מבלה שעות בלשחק עם
אופניים .את רוב העבודה למדתי תוך כדי עבודה בחנות ובסדנא היקרה שלי,
אני משתדל ללמוד כל יום עוד ועוד דברים חדשים (בכל זאת התחום הזה מלא
הפתעות ,וצריך לשבת ולדקלם לעצמך את כל תקני ה ,BCD-הBB-ים וצירי
הגלגל שאוהבים להשתנות כל יום מחדש .עובד בשנתיים וחצי האחרונות
בבייקדיל ,לרוב מתעסק בבניית מכונות אנדורו (במבטא צרפתי כבד)
אימתניות ,בונה ומתקן בעיקר אופני שטח ,מכל סוג שהוא .את תחום הכביש
אני משתדל להשאיר למי שחי ורוכב אותו.
רוכב? ברור שרוכב! איך אפשר בלי זה? מחזיק בבית זוג אחד כרגעEVIL ,
 ,Uprisingלא טעיתם אופני " 26ולא מפסיק לחייך בשבילים .משתדל לצאת

קיר מכנאופן :מורן שיר

 עדי גיא

לרכב בין פעמיים ולשלוש בשבוע ,ה"בק יארדים" הם משמר העמק ,משגב,
וכל סינגלי הקק"ל באיזור עמק יזרעאל שפותחים לי את היום בסבבה.
סדר על הקיר? כל הכלים מסודרים על קיר ,שבמרכזו ,בגובה העיניים
ממוקמים הכלים השימושיים ביותר ,הלא הם מפתחות האלן ,מברגים,
קאטרים ופליירים ,ומסביב מסודרים שאר הכלים .הקיר מצולם לי בראש כך
שאני יודע על עיוור לאן לשלוח את היד בשביל כלי מסוים .בתור מי שהביא
לעולם את מה שמכונה דיסלקציה ,יש לי שריטה עמוקה וקשה לגבי סדר
(כמובן שכמעט ורק בעבודה ,הבית זה ...בית) .אני לא מסוגל לראות כלי לא
במקום ,אין מצב שכשאסיים לעבוד עם כלי מסוים הוא לא יחזור בדיוק למקום
באותו הרגע ,מי שחולק איתי את הסדנא לכמה דקות נדהם לגלות שהכלים
נעלמים לו מהיד לפני שהספיק להניח אותם על השולחן ,זה מה יש ,דפוק.
הכי כלי כלי? ישמע משעמם אבל הכלים שהכי בשימוש הם מפתחות אלן

 ,4,5,6כל אחד בנפרד ,ידיות  ,Tלא סובל את הנינג'ות.
הכי לא כלי כלי? מפתח ל BBשל E13
מי הבן המועדף?  PP1של פארק-טול" ,המפסק" ,כלי הפיסוק הרפידות
בקליפר ,או בשם שאני אוהב לקרוא לו ה.PIMP-
כלי מיוחד/ייחודי? כלי להברגת ניפל על שפיץ בבניית גלגל חדש .לקחתי
שפיץ ,קיצרתי אותו לחצי בערך ,כופפתי לו את החלק העליון ,כדי שתהיה
אחיזה נוחה .בעזרת קאטר חתכתי את ההברגה באמצע ,קיצרתי אותה בעצם
וכאשר אני מבריג ניפל ,הוא נעצר ולא מסתובב לעד .ככה אני יכול להיעזר
ולתפוס אותו על שפיץ בבניה.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? מתכנן לקנות סט
מברגים איכותיים חדשים ..מברגים מהר מאוד הופכים להיות איזמלים במקום
מברגים ..הגיע הזמן לחדשים.

לוקח את העבודה הביתה? בבית יש לי ארגז כלים עם כלים ייעודיים
לאופניים  +ארגז עם כלים רגילים .בעיקר למצבי קרייסס שפתאום לפני רכיבה
משהו קורה .כל שאר הזמן יש את הסדנא בחנות ,יותר טוב מזה?
ה-תיקון? לפני כמה שנים טובות ,במנרה ,עף לי בורג שמחבר בין הקליפר
לבין השלדה ,ממש בתחילת החלק העליון ,לשמחתי מצאתי חתיכה של סס"ל
ישן בשיחים שהידק את הקליפר נפלא לשלדה ,עד התחנה האמצעית .שם
החבר'ה משפן סלע פינקו אותי עם בנד אלומיניום יפיפה ממש כמו שיש
מתחת למכסה המנוע וגם המשך היום היה תענוג
מוזמנים לבוא לבקר אותנו בחנות ,לתיקון ,עזרה ,עזרה נפשית ,פרטנר לבירה,
תמיד שמחים www.bikedeal.co.il
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הפנים
החדשות
של שורש
שורש החברה שהביאה את אופנת סנדלי המטיילים
לכל דכפין ומייצגת את ישראל בכבוד רק בקרב קהילת
האופניים והמטיילים העולמית ,עשתה לאחרונה צעד
משמעותי לקראת קהילת האופניים המקומית כאשר
החלה לתמוך במספר ספורטאים ואנשי מפתח מובילים
בקהילה ובסבב האנדורו המקומי .מעבר לצעד מבורך
זה החלה החברה מטירת הכרמל להשתמש בדמויות

רוכבים מקומיות כפרזנטורים על אריזות המוצרים
הנמכרות ברחבי העולם .בין המגה סלבס אפשר למצוא
את עירא שמש מייסד ומפיק של סבב האנדורו שלנו,
את יוהן יורד ,העיתונאי השוודי שהפך את שביל ישראל
למגרש המשחקים שלו ,עמית קריספל מטים משגב ואת
יאיר פרי ,רוכב ואיש השיווק של החברה .מהיום אמור אני
רוכב עם שקית עירא ,קשית יוהן ופיית קריספל
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הקדמה( .יימח שמה)..
אין לי שום דבר נגד קדמה ,בחיי שלא ,אחרי הכל יש
לזקוף לזכותה לא מעט קרדיטים על שהפכה אותנו
מיצורים שעירים עם נבוט והרגלי היגיינה איומים לבעלי
רכבי  SUVמפוארים ,ועל אף העובדה שעדיין פה ושם,
גם בחלל הקבינה הממוזג עתיר המהגוני והעור ניתן
לראות ברנשים המשמרים את אותה מורשת היגיינית
מפוארת וכורים גוזלאכים דביקים ממעמקי נחיריהם ,אין
ספק שעברנו כברת דרך הגונה.
גם האופניים שלנו ,על אף היותם המצאה חדשה יחסית
על ציר הזמן האבולוציוני ,נסחפו בשיטפון החדשנות
וחרף העובדה שעדיין מדובר בשני גלגלים המחוברים
זה לזה ושעדיין לא מצאו פטנט שיפתור את הרוכב
עליהם מלהיות בעל קואורדינציה וחוש שיווי משקל
בסיסי ,אין ספק שיצירות הקרבון המתוחכמות של היום
שונות מהותית מאותן כרכרות עץ דו גלגליות של סוף
המאה ה.18-
דא עקה ,לקדמה ,יימח שמה ,יש גם צד מכוער ,כי בשלב
מסוים נדמה כאילו הגולם קם על יוצרו ובדומה לאותו
שוליה של הקוסם הגדול שמאס בעבודה הקשה וברא
לו גדודי מטאטאים ,נדמה שלעיתים גם יצרני האופניים
מאבדים את הרסן ,נסחפים באורגיה בלתי נשלטת של
המצאות וחידושים ומאיימים להטביע את כולנו בשיטפון
הרסני של צורות ,שיטות ,גדלים ,חומרים וצבעים ..כן,
מרגע שיצאה הרכבת מן התחנה נדמה שאיבדה זו את
בלמיה והיא דוהרת ללא שליטה ,יתרה מזו ,אם ננסה
לשרטט את עקומת האבולוציה שמתארת את האופן
בו התפתחו האופניים משחר בריאתם ועד היום נגלה
שלאורך רוב ציר הזמן היא מדשדשת וזוחלת בעצלתיים
ולמעשה רק בשנים האחרונות הרימה ראש והיא טסה
אנכית כמעט ,בלי שום סימנים שיש לה כוונות לעצור עד
כי נדמה שהשמיים עצמם ,כבר אינם הגבול כלל וכלל..
אך די לנו בתיאוריות ,פשוט קחו לכם את אלבום
התמונות ומצאו את אחד הצילומים הישנים בו אתם
נראים בתחילת דרכיכם כרוכבים ..גם אם מדובר במספר
שנים שקטן מעשר אני סמוך ובטוח שחיוך גדול של
גיחוך יתפשט על פרצופכם ויראה לכם כאילו לא מדובר
בשנים מועטות ,אלא בפרהיסטוריה של ממש.
קשה ,שלא לומר מרגיז ,המצב הזה שנקלענו אליו
בו אמש נרדמת בחיוך בידיעה שהאופניים שלך הם

המילה האחרונה ובבוקר התעוררת לגלות לחרדתך
שבזמן שישנת כבר הומלך מלך חדש ..יש כמובן היגיון
מאחורי השיגעון ומי שחשב לתומו שהוא קשור לתהליך
אבולוציוני תמים וחינני ומדובר בסממן מובהק של קדמה,
שוגה ,שהרי ה"היגיון" הזה ,יותר משהוא סימן לקדמה,
קשור בסימן אחר .הסימן הזה( $ :גם  €הולך ,ואפילו ₪
אם בא לכם.)..
למען ההגינות יש לומר ,אי אפשר להאשים את יצרניות
האופניים ..בדומה לשוק הסלולאר שמזכיר במעט את
הטירוף שאנו ,הדו גלגליים חווים ,גם הן הבינו שאין להן
זכות קיום אם לא ימציאו את עצמן מחדש כל רבעון ..איך
למשל הייתם מקבלים תרחיש בו מנכ"ל  Samsungאו
 LGהיה ניצב על הבמה בתערוכת הגאדג'טים התורנית
ומצהיר ש"הטכנולוגיה לא הבשילה מספיק והגענו
למסקנה שאין לנו מה לחדש כרגע לכן תישארו עם
הדגם הנוכחי עוד שנה שנתיים?"..
אופניים ,בדומה לגלמים האלקטרונים שהשתלטו על
חיינו ,שרויים לדאבוני בעולם המונע לא מעט על ידי
אגו וסמלי סטאטוס ,ובנינו ,לו ניתנה בידנו האפשרות,
כל אחד בסתר ליבו היה שמח להופיע בבן שמן כשעל
גגון רכב השטח הכי שווה נמצאים האופניים הכי שווים
שרק משלימים את חליפת הרכיבה של המותג הכי שווה
שהולך יופי עם שעון הדופק הכי שווה ,שלא לדבר על
חטיף הבריאות הכי שווה...
מי שמתמצא קצת באנטומיה יודע ודאי שבלוטת החשק
היא הבלוטה הכי גדולה בגוף ושהחישקומיצין ,אותו
הורמון שהבלוטה הזו מפרישה ,פועל כמו חסם הולכה
ומנטרל את פעולתו של המוח בכל פעם שאנחנו
גולשים באלי אקספרס או מטיילים ברחוב החשמונאים..
ויצרניות האופניים ,כמו כל החברות האחרות במועדון
ה"קפיטליסטים" שחרט על דגלו למכור לנו כמה שיותר
דברים שאין לנו שום צורך בהם ,עושים בבלוטה הזו
שימוש מרכזי.
ואנחנו ..אנחנו כמו פרפרים אל אור ממשיכים לבלוע את
הפיתיונות (השמנמנים והמגרים יש לומר )..שמושלכים
לעברנו השכם והערב ולא רק מדברים בכובד ראש
בשבחם של קוטרי הגלגל החדשים ,ועובי הצירים,
והטכנולוגיה ,והעובדה שקיצרו את המהלך ,או האריכו
את המהלך ,או הוסיפו שמינית מעלה לזווית הראש

והנמיכו את הציר המרכזי ברבע ס"מ ,אלא מביטים
אל השלדה הצבועה בצהוב זרחני בעיניים מצועפות
וממלמלים שזו היא התגלות ..שמדובר בחוויית הרכיבה
הכי מדהימה שיכולה להיות וחייכם השתנו ורק שוכחים
שזה בדיוק מה שאמרנו לפני חצי שנה על זוג אחר..
ובכל אותו הזמן מוצף המרחב הווירטואלי בדיונים
תוססים עתירי מילים לועזיות מפוצצות (שאף אחד לא
באמת מבין) והמלצות נרגשות על טכנולוגיות חדשות

(שאף אחד לא באמת ניסה) ובניסיונות לשכנע זה
את זה באותות ובמופתים שזה לא אול מאונטיין אלא
אינדורו ,וכולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו יודעים את
התורה ואף אחד לא מעז להיות זה שיקום ויצעק שהמלך
הוא עירום..
אז באמת שאין לי כלום נגד קדמה ,אבל באמש'לכם,
תרפו קצת ותנו פשוט לרכוב..
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רקוויאם

 אריה פישלר( פיש)  אילן שחם

אינו מתקיים לשילדות בוטיק בעלות מורשת מפוארת,
אשר אחרי תקופת חיים מצומצמת במיוחד ,מושלכות
בתודעת הרוכב לפח הזבל של ההיסטוריה ,לאחר
שטרנדים דורסניים בעלי  29אינץ' סחפו את העולם
ושילדות גרמניות בשלל מותגים כבשו את שבילי הארץ.
טוב נו ,די להתבכיין .גם זה לא בדיוק הסיפור.

רקוויאם חלקי
לשיכוך מלא
פרולוג מדי בוקר כמעט ,אני יורד למטה ,פותח את
דלת המחסן .זה כנראה לא ירגש אף אחד אבל כעבור
שניות אני שולף משם את אופני הcommute-
החבוטים שלי ,שפעם עברו אלי בירושה מדמות מרכזית,
בכירה ונערצת במגזין אופניים אינטרנטי העונה לשם
 .we:Rideהמעביר האחורי כבר מזמן לא מתפקד ,על
הכידון גריפ אחד ויחיד ,הברקסים צריכים עזרה ידנית
בשיחרור והשרשרת מטונפת ויבשה .רק הגלגל האחורי
נראה חדש למדי כי המקורי קרס לפני שנתיים .לא
פעם אני תמה איך הם עדין עושים את הדרך היומיומית
של קילומטר לתחנת הרכבת וחזרה ,בלי טיפת יחס או
השקעה מיותרים .אבל זה לא הסיפור.
באותו מחסן ,אם תזיזו בזהירות הצידה כמה אופני ילדים,
כיסאות תינוק לרכב ,קופסאות עם מני חלקי אופניים
מיותרים ,עגלות ,שקיות עמוסות במלא דברים שאף אחד

לא צריך אותם ,יתגלו בתחתית הערימה זוג אופניים מלאי
אבק .צמיגי הטיובלס כבר מזמן שיחררו את האוויר שמילא
אותם ,והם נמרחים על הריצפה מכובד משקל האופניים,
כמו בטן רופסת שראתה אולי הרבה בירות בוטיק אבל
מזמן לא איזה חדר כושר מיוזע .אם תעבירו סמרטוט על
השילדה ,יתגלה מבעד לטינופת הגוון האפל ,הקרבי ,של
שחור אנודייז ,זכר לימים יפים ובוהקים יותר .החמוקיים
העגלגלים של השילדה הבשרנית ,לא מזכירים יותר את
מה שפעם היה מהפכה עיצובית של ממש שהדירה שינה
מעיני .סנטה קרוז יצרו את הנומאד הראשונים כאופני
שישה אינץ' חסרי רחמים שהציגו טופ טיוב מעוגל משהו
ויצרו את המראה החמקמק הזה של ספק כיבשת קרוס
קאנטרי ,ספק לביאת דרופים ,משהו שכמעט כל זוג אופני
אנדורו מכובד מתהדר בו היום והפך כבר מזמן לסוג של
סטנדרט .עצוב ,אבל מה שכמעט כל כלב נאמן זוכה לו
 -מספר דו סיפרתי מינימלי של שנים כדי להזדקן בכבוד,

זיכרונות אהבה דו גלגליים
אבל אולי בעצם זה דווקא כן הסיפור .כי השילדה מעלת
האבק ששוכבת לה במחסן כאופני מדבקה שאין להם
הופכין ,היא גם הסיפור שלי .מישהו כמוכם ,שבמשך
מספר שנים מכובד טרף את עולם האופניים כאילו אין
מחר .הטיפוס היה מהיר :אופני כניסה שהוחלפו אחרי
כחצי שנה לשיכוך מלא ראשון ,אופני שבילים אגרסיביים
יותר שבאו לאחר מכן ולבסוף הטופ שחלמתי עליו :סנטה
קרוז נומאד דגם  ,2007שניבנו מחלקים בתווית מחיר
שחצתה את עשרים אלף השקלים .בין לבין חפרתי בעולם
האופניים האינטרנטי ,פעיל בפורומים השונים שרווחו אז,
מנהל את פורום הטיולים בתפוז ,קורס "פרירייד" ב"עז
הרים" ,יוצא למסעות מחקר וחיפוש של כל סינגל אפשרי,
שהיו אז בתחילת דרכם ,בעיקר ירושה מעולם האופנועים
ולבסוף גם עורך ומקים מעפר את שברי הגירסא המקומית
של מגזין אופני השטח  .Mountain Bike Actionחייתי
ונשמתי ציוד .כן ,ממש כמוכם .הולך לישון עם חלומות על
השידרוג הבא ,נאנק תחת עול התקציב הנישאב לתחום,
אבל משתדל להישאר מעודכן .מחכה כל הזמן לרכיבה
הבאה אבל גם ממשיך להרים את רף הציפיות לשיכוך
טוב יותר ,צמיגים אוחזים יותר ,סטייל משובח יותר ברכיבה
והתאמת צבעים מושלמת של החלקים .כמובן גם שאיפה
תמידית ללוק מושלם באספקט האופנתי (אבל בזה
מעולם לא הצטיינתי) .כל חריקה בשילדה הדירה שינה
מעיניי והריצה אותי למכונאי התורן ,כל ביקור אצל מכונאי
לווה בחשש שמא האופניים לא יהיו מוכנים לרכיבה
הבאה .הרכיבה הבאה תמיד לוותה במירוק האופניים
להעלמת סימני בוץ ואבק .שריטה על השילדה"....אוי",
דנט"...גוועלד" .דרופ שלא צלחתי בלי הורדת רגל הביא
אותי לחוסר שקט נפשי ,מדרגה שלא טיפסתי הביאה אותי
לחוסר סובלנות עצמי ,אפטיה לעולם ,חוסר תיאבון....
יו נואוו ,אובססיבי משהו .אבל זה ממש לא כמוכם ,אתם
ממש לא .בכלל .בקיצור ,היה לי ממש חשוב לזכור את
החיים עצמם והאיום האיראני ,אבל בינתיים שילכו להזדיין
כי אני חייב לצאת לרכיבה.
רק שתבינו ,כל חיי הייתי אדם פעיל ספורטיבית ,עם
משיכה קלה אך שפויה לתחומים שיש בהם מן האדרנלין.

החל מכדורגל ,כדורסל סקווש ועוד ענפי כדור וכלה
בצלילה ,סקי ועכשיו גם אופניים .התחלתי והפסקתי,
פעלתי ונטשתי .זה לקח תמיד כמה שנים ,אבל תמיד
עברתי לדבר הבא .בצורה טוטאלית .אני זוכר יום אחד את
עצמי על סינגל תורן ,בבוקר יפה ואביבי אולי ,חושב לעצמי
מחשבה שמעולם לא פילחה את קודקודי" :את האופניים
לא אעזוב לעולם" .זה הרגיש אהבת נצח .אבל ,גם כל
נרקומן תורן יודע לשכנע את עצמו שזהו ,מעכשיו הוא נקי.
וגם אצלי זה ניגמר .והנה היום ,תמונת מצב :רוכב מעלה
אבק וגם אופניים בני שמונה במצב דומה שגם אלפיה
או שתיים כנראה שלא הייתי זוכה לקבל עליהם .ככה זה
כשהגלגלים ננסיים בשלושה אינץ' ובאוזניכם רוחשים
ללא הרף לחשי הקסם של אנשי השיווק המשופשפים
של מיטב מותגי התעשייה .הם ממציאים את עצמם כל
שנה מחדש ,מנפנפים מולכם שלל שמות סקסיים כמו
קאשימה או סתם שלוש אותיות ומספרים כמו RCT3
ומבטיחים לכם בהן צדק ,שרק רק רק הטכנולוגיה הזאת
תסדר לכם את הרכיבה הכי הכי מתוקה .קרוס מיי הארט.
ואם לא זה ,תעיפו את השיכוך ,מאחורה ,רצוי גם מקדימה,
בטח את ההילוכים ואז....
ואם לא זה ,קחו אופני כביש שימו להם צמיגי שטח ,תגידו
"אה ,שמנו זווית כזאת פה ,זווית כזאת שם" ,צאו לדרך
העפר המייבשת הקרובה אליכם ותגידו שלוש פעמים
רצוף בלי להתבלבל "גראבל" ואז...
אבל אני ירדתי מהרכבת הזאת ,כבר לא זוכר באיזו תחנה.
אבל ירדתי .זה לא קרה ביום אחד ,אני אפילו לא יודע מה
בדיוק הוריד אותי .זה גם לא משנה .אני יודע שאני כבר
לא באמת שם .זה מאפשר לי קצת להסתכל על הכל
מהצד ,בחצי חיוך .לא מתוך זילזול או לעג ,חלילה ,אבל
מתוך איזו השלמה נינוחה עם השלווה של ההיעלמות
של כל תופעות הקיצון שמלוות את הרכיבה" .לי זה לא
יקרה" – עובר לכם בראש ממש עכשיו .יכול להיות ,אבל
לכו תדעו...
בחשבון נפש פשוט הרכיבה על אופניים ביססה מרכיב
מרכזי באישיות שלי .הוא כנראה היה שם ,רדום ,אבל
פרץ למרכז עם הרכיבה .השטח ,אהבת הטיול בשבילים,
במרחבים הפתוחים .למדתי לחקור את הארץ ,להגיע
לפינות הכי מופלאות שלה ,לנצל את העבירות המיוחדת
של הכלי הדו-גלגלי .יצאתי לטיולים מדהימים ,הפכתי
לחובב מדבר על כל פינותיו .ההיכרות עם הארץ תורגמה
לטיולים משפחתיים .חלמתי שבילים .כמות הרגעים
המרגשים שהסבה לי הרכיבה במפגש עם השטח לא
ניתנת לספירה.
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Couch Surfing
אז מה השתבש? הרבה דברים...
יום בהיר אחד איבדתי את החשק להשקיע בציוד,
לא הטרידו אותי יותר חריקות בשילדה ,לא שטפתי
את האופניים .החלפתי רק מה שהייתי חייב .נפרדתי
בשימחה מחפירות הציוד הבלתי פוסקות .כל רוכב מצוי
יודע ששיחות הציוד הן חלק משמעותי מרגעי ההפסקות
ברכיבה .בהן מאסתי לחלוטין.
שנות הרכיבה שלי היו שנים צעירות יחסית של הענף.
פרצנו גבולות בשבילים אינסופיים ,אבל עם התרבות
הרוכבים והגידול בתופעה ,החלו רטינות מצד בעלי
השטח .החלה תחושה מאיימת של הצרת צעדים.
המדבר ,שנדמה היה פתוח לחלוטין ,החל ניסגר בפני
רוכבים באמצעות אכיפה קפדנית יותר של רשות הטבע
והגנים ,שפעלה להסדרת כללי הרכיבה בשטחיה .חברים
התחילו לקבל דוחות .גם לי זה קרה .משהו התחיל לכרסם.
זה רק אני ,לא אתם ,אבל התחלתי להרגיש לא רצוי.
עם כל החידושים בפתיחת סינגלים ע"י קק"ל ,מלאי
השבילים החל לחזור על עצמו ברוטינה משעממת.
היכולת לגוון דורשת זמן .לוגיסטיקה הנידרשת להתנייד
ולהרחיק לתאי שטח אחרים .זמן מיותר של נסיעות .זמן
שהלך והפך יקר לי .הקיץ התחיל להעיק .החורף הוא
עונת רכיבות ניפלאה ,אבל הקיץ מדורדר ,לח ודביק.
תיק הרכיבה על הגב ,כפפות ,מגינים וקסדה – הופכים
אותך לעיסה מסורבלת של זיעה – יום או לילה זה לא
ממש משנה לאחוזי הלחות .היערות מלאים אבק ,קוצים
וצמחיה מצהיבה וחסרת חן – כל אלה הוציאו את החשק
לעלות על אופניים ,עד בוא הגשם הראשון .איבדתי את
ההתרגשות .זה כבר לא היה זה .כך עברתי לספה.
זה לקח זמן .היה תהליך .אבל מצאתי את עצמי לא
זז מהספה .כבר הזכרתי שכל חיי הייתי פעיל ,והנה
לראשונה זה תקופה ארוכה מצאתי את עצמי הופך ,לא
לשמנמן שבילים ,אלא סתם לשמנמן .עליתי  10ק"ג.
בקושי יורד מהמיטה בבוקר .אני שטבעתי את המשפט
"אני איש של בוקר ,מוקדם בבוקר ,על שני גלגלים" ,קם
כמו פנתר לרכיבות ,בכל שעה ,תמיד חוגג את שעות
השחר הראשונות בדיצה וגילה ,הפכתי לשוכן סדינים
אדוק ,מתקשה לקום בבוקר גם בשבע ,ממש בן טיפש
עשרה טיפוסי .ככה העברתי שנתיים במחשבות קיומיות
על החיים.
הזריחה מחדש
ערב סהרורי אחד זה קרה .לא יודע איך אבל במהלך

רקוויאם

הסיבוב הרגיל ספה-מקרר-ספה ,ביצעתי חישוב מסלול
מחדש והגעתי לארון .שלפתי משם זוג נעלי ריצה שקניתי
פעם במבצע מדהים במגה ספורט עודפים כי אמרו לי
שסאוקוני זה אחלה .הם באמת ישבו ממש אחלה – מספר
שנים בתוך הארון .עכשיו ,בטח אתם אומרים לעצמכם:
"ברור ,ידענו ,כמה בנאלי....ריצה .כולם עוברים עכשיו
לריצה .זה הרבה יותר טרנד מאופניים!!!" .יודעים מה?
אתם צודקים .נהייתי טרנדי ,אבל יצאתי מהבית .התחלתי
לרוץ .בהתחלה זה היה סיוט אבל איכשהו נישארתי בזה.
אפילו התחלתי להנות ממש וגם לכתוב על זה .זה לקח
שנה ומרתון כביש אחד ,אבל אי אפשר היה להוציא
את השטח ממני .האופניים נעצו אותו עמוק .חזרתי
לסינגלים .הגדלתי מרחקים ומצאתי את עצמי בסיבובים
על קילומטראז' שגם ברכיבה לא יוצא לעשות .אני רץ
בכל המקומות שרכבתי קודם ,אפילו בכאלה שאי אפשר
לרכוב ,לפחות לא בלי סיכוי טוב לקבל דו"ח מפקח מזדמן
של הרט"ג .אני רואה גם אתכם רוכבים שם .כשאני
מתחיל לרדת מהפסגות של פארק קנדה אחרי חצי
לילה שהסתובבתי עם חזירי הבר ,הרוכבים הראשונים
מתחילים לעלות .אני תוהה מה אתם חושבים כשאתם
רואים אותי והאמת שאין לי מושג .אני דווקא יודע בדיוק
מה אתם מרגישים ,מתחת למגינים הנידבקים ,התיק
העמוס והקסדה החצי מלאה .חלקכם תוקעים אותי
בעליות ,אחרים מקללים אותי (בלב בינתיים) שאני דופק
להם את הירידות ,עד שאני מוצא נקודה לזוז הצידה.
אם פתחתם את הקישור למגזין הזה כנראה שלא באתם
לשמוע על ריצה ,אז אני בהחלט מתכוון לחסוך את זה מכם.
מה שכרגע עוצר אותי מלסיים את הטור הספציפי הזה,
הוא הצורך למצוא כאן איזו פואנטה שאולי תצליח לחבר
בין כל העולמות; ריצה ,אופניים ,החיים .אז דעו לכם שאין
באמת פואנטה וגם לא צריך אחת כזאת .האמת הפשוטה
היא שמה שעושה לכם טוב היום הוא כנראה הספורט
הטוב ביותר על פני האדמה הזאת וזה לא משנה אם
אתם על שני גלגלים או שתי רגלים ,כל עוד אתם נושמים
אוויר הרים ומסניפים אבק שבילים .בשני התחומים ראיתי
את הדרך שגורמת לאנשים "להשתעבד" לציוד .שיעבוד
אולי זו מילה חזקה מדי ,אבל בעולם כל כך צרכני ,נקודת
האיזון בין המהות לציוד ההכרחי שדרוש על מנת לקיים
אותה – מופרת בקלות .בתפישתי ,אני מנסה להתמקם
הכי קרוב לנקודה הזאת .קוראים לי "פיש" ואני לא רוכב
על אופניים .היום אני רץ ,מחר אולי בכדורעף חופים .לא
מצאתי את ה"אמת" ואני לא מתיימר להראות לכם את
ה"אור" .אני עובד די קשה כדי למצוא אותם בעצמי
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טיפים לקליפים

 ריכז וכתב אילן כרמל

Universal Studios

 10טיפים

לוידאו שאפילו אמא
שלכם תסכים לראות

סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף את חכמת המעטים
שלנו כדי לעזור לכם בהתמודדות עם נושאים הרי גורל
לא קריטיים .והפעם :עשרה טיפים מהירים לעריכת
סרטון האקסטרים הבא שלכם!
אז ראשית מזל טוב! רכשתם מצלמת אקסטרים של
גו-פרו/כמו-פרו המבטיחה איכות ללא פשרות וחשיפה
ויראלית מטורפת ...בפוטנציה .בכל מקרה ,אם אתם
רוצים שהצופים יצלחו את קליפ האקשן הבא שלכם עד
סופו ,תנו מבט בטיפים הבאים שנכתבו (בבושת פנים)
אחרי ניתוח סטטיסטי של עשרות קליפים בינוניים...
השקיעו רכיבה אחת לפחות בכיוון נכון של זווית
המצלמה ,אף אחד לא יצפה בקליפ המתעד את מצב
הסלעים והקרקע ...אפילו לא אבא אבן.

 .1השקיעו רכיבה אחת לפחות בכיוון נכון של זווית
המצלמה ,אף אחד לא יצפה בקליפ המתעד את מצב
הסלעים והקרקע ...אפילו לא אבא אבן.
 .2בזמן הצילומים הקפידו להישאר קרובים לדוגמני
העל שבחרתם .ממרחק  6-7מטרים הרוכב כבר יראה
כמו נקודה קטנה ולהזכירכם מרדף אחרי נקודות קטנות
מוצה כליל על ידי פאק-מן זצ"ל.
 .3חשוב לגוון עם זווית המצלמה ולא להתמקד רק
בישבנים הרוכבים לפניכם .מיקום על השלדה או
מצלמה הפוכה לכיוון רוכבים מאחור יתנו תוצאות
מפתיעות לטובה (בתנאי כמובן שאתם לא אחרונים).
 .4אם יש ספק שזה משעמם ,זה משעמם! מעטים
הצופים שישרדו יותר משתים-שלוש דקות ואין שום

צורך להראות את פרצופו של כל מי שרכב בדרך הסוכר
בשישי ,לכן חשוב לחתוך ללא רחמים ואז לחתוך שוב.
טיטאניק להזכירכם ,היה אירוע חד-פעמי.
 .5הערות במאי וצעקות "איזה ביצוע יא מלך העולם"
יש להעלים .עם כל הכבוד לסיפור מרגש על הערצה בין
גברים ,לא זה המקום.
 .6אם לא מדובר באקשן חסר מעצורים ,מקטעים של
למעלה מעשר שניות הם ארוכים מדי -לחתוך!
כנ"ל לגביי אותה קפיצה בביצוע חוזר ונשנה של
מסוקסים בפיג'מות – לחתוך!
 .7ואם כבר קפיצות ,דרופ של  30ס"מ לא יגדל במעבר
ל ,HD-אדרבא כשהוא ערוך בהילוך איטי .בקיצור ,צאו
להתאמן על ביצועים מרשימים יותר ,אנד פור גוד סטייק,

חסכו מהצופים את הסטיב-אוסטין-סטייל.
 .8המעבר בין מקטע למקטע צריך להיות עדין ובלתי
מורגש .אפקטי להבות ,הזזות ,מעוינים וערבולים גוועו
באייטיז וטוב שכך .מה שכן ,נסו להתאים את המעברים
בין המקטעים לשינויי הקצב במוזיקה המלווה ...ואגב
מוזיקה ,קצב טוב עד קליל זה סבבה ,טראש-מטאל-
גרמני-ניהיליסטי זה חרא.
 .9ועוד טיפ מוזיקלי ,תנו קרדיט של ריספקט ליוצר
בהערות ואם יוטיוב חסמו את השיר שבחרתם ,חפשו את
הביצוע בהופעה חיה ,הם עוד לא עלו על זה הממזרים.
 .10אחרון חביב ומיותר ,אפקט חלון בתוך חלון ...רק
אם אתם ממש צריכים מתורגמנית לשפת סימנים.
בקיצור ,לא.
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יום הרוכבת

 לילך קרן גרופר  עדי גיא

יום הרוכבת
חוזרת מיום עמוס ומעייף בעבודה (מה חדש?)
ומפלסת את דרכי אל אופק ( )5הממתינה
שאאסוף אותה מהגן .רגע לפני שאני עוברת
את המפתן ,הנייד מתריע על שיחה נכנסת ואני
מהססת האם לענות.
"הי לילך ,מדברת נועה לוריא מ"-עז ואחות",

אני מתקשרת אלייך בקשר ל "יום הרוכבת" .אם
לומר את האמת ,שמעתי על יום הרוכבת אבל
לא באמת ידעתי במה מדובר ואני מאמצת את
אוזניי לשמוע את דבריה מבעד להמולת הילדים.
נועה ממשיכה לספר לי בלהט על "יום
הרוכבת" המתקיים זו הפעם השלישית ומציע

לנשים ולגברים כאחד אשר רוכבים על אופני
שטח להגיע להפנינג רכיבה ביער עופר
שמטרתו העלאת המודעות לסרטן השד.
אני לא אחת שיוצאת לטיולים תכופים במורד
שדרת הזיכרונות ,אבל השיחה עם נועה גורמת
לי לעצור לרגע ,לנשום עמוק ולהיזכר בתמונות

ומראות מהתקופה שבה אימי התמודדה עם
סרטן השד .התקופה ההיא מהווה עבורי "חור
שחור" בחיי ובחיי משפחתי .לתקופה מסוימת
פשוט נשאבנו למערבולת של ההתמודדות
עם הגילוי ,הטיפולים ,הכאב והפחדים וכל
האנרגיות ניטלו מעמנו .כשנפלטנו ממנה היינו

עייפים נורא ,אבל מחוזקים .גילינו בעצמנו
כוחות שלא ידענו שקיימים בנו ,אופטימיות,
עצמה ,נחישות .גילינו את המשמעות
האמיתית של "משפחה".
אימא שלי ,לוחמת חיים דגולה ,החלימה מסרטן
השד בזכות גילוי מוקדם וקבלת טיפול מתאים

ואני מברכת על ההזדמנות שניתנה לי לסקר
את "יום הרוכבת" ולתת את הבמה לנשים
שבוחרות לרכוב אל החיים.
עוד בטרם "יום הרוכבת" ,הפגיש אותי אלוהיי
הפייסבוק עם דנה זמלר מחיפה ,סופרוומן
שרוכבת ,רצה ,שוחה ,מטפסת ובעיקר ממצה
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כל רגע בחיים לאחר שהחלימה מסרטן השד.
"לא יאמן ",מספרת לי דנה בלהט" ,אני בגיל
 ,46אוטוטו  ,47עומדת בתחילת פרק חדש
בחיים .אני ,שלפני  11שנים חליתי בסרטן
השד ,עברתי טיפולי כימוטרפיה קשים ,בלי
סוף ניתוחים ,אני שפינטזתי רק להגיע לגיל 40
ולחגוג לביתי את בת המצווה שלה ,אני היא
זו שאמרו לה שלא תוכל לעשות יותר מידי עם
יד ימין ,בטח לא להיות בהריון ולהניק ,שגיל
המעבר יפגוש אותי מוקדם (על כל משמעותו),
אז אני ,כן אני ,החלטתי אחרת!!!

יום הרוכבת

 לילך קרן גרופר  עדי גיא

החלטתי שהבחירות הן שלי ובאחריותי
הבלעדית ,ומספורטאית חדר כושר ממוצעת
פלוס התחלתי לצאת לטבע ,לחפש אותו
ולהתחבר אליו .התחלתי לרכוב בשטח בכל
סינגל אפשרי ,לרוץ בשבילים בין ממטרי גשם
כדורי ברד וטיפות זיעה ,לטפס על צוקים בארץ
ובעולם והדובדבן הכי מתוק שלי הוא לשחות
למרחקים ארוכים במים פתוחים.
ביום יום אני מרגישה אישה די רגילה ,לא
לוקחת קרדיט מיוחד לעצמי ,הדרך שעברתי
נמצאת שם איפה שהוא מאחור ,ואני חיה את

החיים שלי.
מידי פעם אני נזכרת ,תזכורות קטנות ,כאלה
שמאפשרות לי להרגיש טוב עם עצמי ואפילו
קצת יותר מזה .היום אני מבינה שאני לא אישה
סטנדרטית ואולי חוסר הסטנדרטיות שלי אף
התעצם לאחר המחלה .המחלה הספציפית
הזו ,התנגשה בי בכל החזיתות האפשריות:
המעמד שלי ,המקום שלי כאישה ,כאימא ,בפני
עצמי ובפני אחרים .לסרטן השד משמעות
עמוקה בהיבט הגופני ,המנטאלי והרגשי .זה
סרטן שפגע ונגע בגופי ובנשמתי באופן הכי

עמוק שאפשר .לקחו לי את הציצים שלי ,איבר
מיני ,נשי ,אימהי ,כל כך מובהק חזק וקרוב ללב
וכרתו לי אותם!!! לקחו לי את השחלות שלי
שבזכותן הבאתי ילדים לעולם ,בזכותן קיבלתי
מחזור והרגשתי חלק מקסם עולם החיים.
היום אני נראית ומרגישה מצוין .ככה כולם
אומרים לי ,והכי חשוב ככה אני מרגישה .זה
מצחיק אותי שתמיד מגיעה התגובה הכל
כך מוכרת של "וואי לא רואים עליך שהיית
חולה…" ואני מייד עונה "טוב כי את ה"אות
קיין" שכחתי בבית" .הדעה הרווחת אצל רוב

האנשים כי סרטן זו מחלה רק של ...זקנים...
מכוערים ...עצובים ...התגובה הזו רק מחזקת
אותי ,ובעקבותיה אני מבינה למה חשוב לי לא
להיראות חולת סרטן " לשעבר".
בגיל  44עשיתי שינוי נוסף בחיים ,והתחלתי
להדריך אנשים לאורח חיים בריא דרך פעילות
ספורט מגוונת וחברתית .כיום ,אני מאמנת
שתי קבוצות ריצה לנשים ודרך כך אני מגשימה
את ה"אני מאמין" שלי ומנחילה אותו לחברה
סביבי .המוטו שלי לחיים הוא תעצרו מדי פעם,
שלבו כפות ידיים ותאמרו  -בורכתי ויותר מכך,

התכוונו לאלו המילים .שולחת הרבה אהבת כוח
ובריאות וקדימה… עולה על הסינגל".
דנה משאירה אותי קפואה ופעורת פה ואני,
לילך ,אשת המילים ,מוצאת את עצמי הפעם,
ללא מילים.
בעוד שדנה מתחילה לדווש ,אני מחפשת
מילים ומוצאת אותן בעזרתה של נועה האישה,
הרוכבת ,המדריכה ,שעומדת מאחורי היום
הערכי הזה:
"הכל התחיל בשנת  2013באירוע סמלי וקטן
מתחת לעצי זית ביער עופר ",מסבירה לי נועה,
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"והתפתח לאירוע מסודר תחת כנפיו של מרכז
מיר"ב ,בשיתוף פעולה מלא עם עמותת אחת
מתשע ובחסות  GIANTישראל".
אני מנסה להבין מה מניע את נועה להרים
אירוע שכזה .הרי מדובר בארגון ,הפקה,
מאמצים ,חששות ,התרגשויות ומה לא...
נועה" :נושא המודעות לסרטן השד זורם בדמי.
אני מרגישה צורך להציף את הנושא ,והדבר
הטבעי ביותר עבורי ,היה לייצר חיבור לשני
העיסוקים העיקריים שלי  -הפקת אירועי
רכיבה ,אימון והדרכת נשים על אופנים".
החיבור שנועה מייצרת עבורי ,מזכיר לי שהגיע
הזמן שגם אני אבדק ולא אשכח את עצמי
בדרך (סליחה -בסינגל כמובן) .למרות היותנו
מודעות ,ומכירות את הנושא (לעיתים הכרות
קרובה למדי) ,אנו נוטות להמעיט בחשיבותה
של הבדיקה ,לדחות ,להתעלם ולקוות שהכל
יהיה בסדר" .יום הרוכבת" מזכיר לי שמזמן לא

נבדקתי ,ושבאמת הגיע הזמן.
מה החזון שלך כמפיקת האירוע ,כאישה,
כרוכבת? נועה" :כמפיקה  -שהאירוע יהיה
מוצלח ונעים לכל מי שמשתתפת בו ,וזה אומר
שהרבה משאלות ,משימות ומאמצי תיאום
של צוות ההפקה והשותפים צריכים להצליח.
כאישה  -שכל אחת מהמשתתפות ביום הרוכבת
תיקח עימה קצת תחושת שליחות ואחריות:
להיבדק באופן סדיר ,לעודד ולדרבן את הנשים
שסביבה לעשות כמוה .כל אישה ,רוכבת
או לא ,צריכה להכיר את גורמי הסיכון
והדרכים לצמצום הסיכויים ולהשתמש
בידע הזה ככוח לחיות נכון .ואם צריך אירוע
רכיבת שטח כדי להחדיר את המסר ,למה לא...
וכרוכבת  -החזון שלי הוא אירוע אופני הרים
איכותי ,כשעל גבי המסלולים השונים רוכבות
נשים מיומנות וחזקות לצד מתחילות ,ולכולן
חוויה כיפית ,איכותית ומאתגרת כאחד ,וכל

יום הרוכבת

זה ביער עופר היפהפה ,הבית שלי במלוא
מובן המילה .כשאני רואה את היער מתמלא
בנשים רוכבות למען מטרה אחת מקודשת ,כולי
שמחה".
מי השותפים להצלחת האירוע או במילים
אחרות למי עוד מגיע קרדיט? נועה" :את
האירוע אני מפיקה יחד עם נימי כהן מעז
הרים ,וורן פרייר הוא המתכנן והאחראי על
המסלולים .מרכז מיר"ב ומחלקת הספורט של
מועצה אזורית חוף הכרמל הם המארחים שלנו,
תומכים בנו לוגיסטית ומאפשרים לנו ליהנות
מהמתחם הנעים והנוח של מיר"בGIANT .
ישראל תומכים באירוע מאז היוולדו ובנוסף,
מגיע להם קרדיט על פיתוח מוצרי רכיבה
לנשים .השנה הם אף מממנים את מסלול
"הטעימה" שכולל השכרת אופנים ,ומיועד למי
שאני מכנה "רוכבות העתיד" (הן כבר רוכבות,
הן רק לא מכירות בזה…) .עמותת "אחת

77 | 76

we:Girl Power

דנה זמלר

יום הרוכבת

MTB

מבצע
טריינרים של

Road

ללא מע”מ!
שבוע ימיםינם עד הבית!
 +משלו *
ח*חשווי  119ש”ח
ב
 +מתנהחולצות ריצה
 -2ייר לבחירתך!
פאנק

Urban
Running
Triathlon
Outdoor
Woman
Junior
Accessories

חנות האופניים של גרופי store.groopy.co.il

עכשיו גם מותאם סמארטפון ואייפד

משלוח
חינם!

CycleOps Mag+ w/Adjuster Trainer
ה CycleOps Mag+ -הוא טריינר בסיסי המיועד
למעוניינים לשפר את הכושר בכלל ואת
כושר הרכיבה בפרט .לCycleOps Mag+ -
 w/Adjusterחמש דרגות התנגדות שונות
והוא מאפשר לרוכב להנות מאימון נוח ומגוון.
בזכות הבורר החיצוני ניתן לשנות את דרגת
ההתנגדות באופן רציף ,תוך כדי רכיבה .ה-
 CycleOps Mag+קל להרכבה ובכך הופך
את האימון היומי לזמין ללא הרבה התעסקות
בפירוק והרכבה.
ה CycleOps Mag+ -מספק את כל סעיפי
החוזק ,האמינות ויעילות התפעול אשר ניתן
למצוא בטריינרים המקצועיים ביותר מבית
.CycleOps

דנה זמלר

מתשע" מאפשרת למתג ולעצב את האירוע על
ידי מעצבת גראפית ושירותי יחסי ציבור ,דבר
שמאוד עוזר .תמיכה נוספת מגיעה מעמותת
"כרמלים" ,ומ"אתנה" שמקדמת את הספורט
הנשי בישראל.
תודה ענקית מגיעה לקבוצה גדולה של מדריכי
קבוצות הנשים מכל קצווי הארץ ,שנמצאים
איתי בקשר ,מגיעים לרכיבות הכנה ,מעודדים
את הרוכבות להירשם ,ובאים לרכוב יחד איתן.
את מסלול "התוססת" ,שמיועד לרוכבות
חזקות וטכניות ,הובילו השנה נוגה כורם ורייצ'י
וולפיש  -רוכבות רציניות שכל אחת מהן תורמת
מניסיונה ומהידע שלה ,ולטעמי זו מתנה של
ממש .וכמובן ,אי אפשר ללא "העיזות והאחיות
שלי" ,הרוכבות בקבוצות שלי שעוזרות ,נותנות
לי השראה ,ותומכות ללא הרף באירוע בכל
דבר אפשרי :מליווי ופיטרול במסלולים ,דרך
הכנת כיבוד ועד נידוב בני הזוג שלהן כמרשלים
ועוזרים בפועל".
רגע… .אני צריכה לנשום שנייה ,עוד לא עליתי
על הסינגל ,וכבר אין לי אוויר .נועה משאירה

אפשרות ל8-
שלומים שווים
תעסקה טלפונית
ב 054-454950
אייל0 :

1,117

ק
ר מקום !₪1,319
ב

₪

להזמנה

CycleOps Magneto Trainer

אותי קצרת נשימה ואני לוקחת נשימה
וממשיכה לעלייה ,סליחה לשאלה הבאה.
יום שישי מגיע ,אני מתעוררת מוקדם (ממש
מוקדם ,הזיזו לשעון קיץ  )OMGלאחר
שהכנתי את האופניים לרכיבה אחרי תרדמת
חורף ארוכה ,קולטת את עצמי שורקת נעימה
עליזה ותוהה ביני לבין עצמי מה צופן בחובו
היום הזה.
"ליום הרוכבת" מכריזים השלטים בכניסה
למרכז מירב וסדרני חניה מכוונים רכבים לכאן
ולכאן .בכניסה למתחם ניצבת סוללה של שלוש
בנות המקבלות את פני בחיוך גדול ומוסרות לי
חולצה ורודה .מבט פנוראמי סביבי ואני מגלה
עשרות נשים שכבר לבושות ורוד מתרוצצות
ומתארגנות ,לוגמות קפה תוך כדי שיח.
למרות תנאי מזג האוויר ההביל והרוחות
המנשבות המתחם מתמלא בקצב משביע רצון.
פוזות למצלמה והבנות מתפזרות לאיטן בין
המסלולים השונים -התוססת ,הטעימה,
הרגועה והסימפטית ,כל אחת מוצאת את

המסלול המתאים לרמת הכושר והיכולת
הטכנית שלה.
אני מתלבטת לאיזה מסלול להצטרף ובוחרת
ב"סימפטית" שאורכו כ 14-ק"מ ,מספיקה
לדחוף איזה עוגיות גרנולה ולשטוף אותה עם
הקפה לפני שהגונג המבשר על יציאה למסלול
והנה אני שם.
אני נכנסת לקצב הדיווש ,עולה כמה עליות,
מאתגרת את עצמי בכמה מדרגות סלע ומגיעה
למחצית הדרך שם מחכים שייקים מרעננים
ותחושת הצלחה שאין שנייה לה .לקראת
סיום הרכיבה (חייבת לציין שהפתעתי את
עצמי בקצב) ממש בסינגל האחרון מחכה צלם
המערכת ( ,we:Rideכבר אמרנו?) ומתעד
את האושר בהתגלמותו .במהלך הרכיבה
אני מצליחה להכיר רוכבות שתומכות האחת
בשנייה ,שרק זה כשלעצמו מעורר תחושת
שייכות והכרה כי יש משהו טוב בדבר הזה.
בסיום הרכיבה נערכת חתימה מסורתית על
אמנת הרוכבת ,שאומרת" :אני מתחייבת לשמור
על בריאותי ,לצחוק המון ,לרכוב המון ולזרום

בסינגל החיים!"
בלגאן חינני וצבעוני שבו כולן מתחבקות,
מתנשקות ומסתודדות ,כשברקע מתנגנת
לה מוסיקה מקפיצה שלא משאירה אף
אחת מאיתנו אדישה ,ובתוך כל הססגוניות
הזו אני מתחברת לרוכבת שעושה מתיחות,
לזו שרוקדת ,ולפאני שמצליחה להניף
אותי (מאז החתונה זה לא קרה) ולהתגלגל
מצחוק.
אחרי משקה בריאות נוסף אני במצב
רוח מרומם וזה הזמן לעשות סיבוב ביריד
האיכרים וליהנות ממגוון עבודות אמנות
ותוצרת מקומית ,דוכני ספורט וציוד
אופניים.
עוד שאלה אחת לנועה והביתוש ...מה
הפנטזיה שלך לאירוע הבא? "עם יד על
הלב  -אני לא יודעת! אולי אעשה סקר בקרב
הרוכבות ...מה הפנטזיה שלהן… רעיון טוב
לקראת השנה הבאה"

ה CycleOps Magneto -הוא הטריינר המגנטי הראשון והיחיד
מסוגו בעולם בעל התנגדות מדורגת שמגבירה את ההתנגדות
ביחס ישר למהירות סיבובי הרגליים .טכנולוגיית רצועת ההנעה
הייחודית מאפשרת טווח התנגדות רחב ללא צורך בשינויים
ידניים ביחידה אלא רק בהחלפת ההילוכים על גבי האופניים.
ה CycleOps Magneto -מאובזר ביחידת קירור עצמאית
ומאפשרת זמן ביצועים ארוך ויעיל.
אפשרות ל8-
שלומים שווים
תעסקה טלפונית
ב 054-454950
אייל0 :

1,287

ק
ר מקום !₪1,519
ב

₪

להזמנה

CycleOps Jet Fluid Pro
מאובזר בטכנולוגית  ,Power Tunedטריינר הJetFluid Pro -
מספק תאוצה חלקה ואינרציה ריאליסטית המדמות מגוון רחב
של סגנונות רכיבה .טכנולוגית ה  ,Power Tunedמספקת שילוב
מושלם בין עקומת כוח אמיתית ודיוק באיזון גלגל התנופה,
להבטחת מאמץ ממושך ואפשרות להאצות.
יחידת ההתנגדות של ה CycleOps JetFluid Pro -עובדת
בשיטת קירור חום מקורית ורשומה בפטנט .שיטה זו מבוססת
על תיעול אופטימאלי של זרם האוויר הנכנס ליחידה ,לקירור
מקסימאלי שלה ,ובכך מאפשר זמן ביצועים ארוך ויעיל ,ושמירה
על עקומת כוח פרוגרסיבית והתנגדות קבועה לאורך זמן בכל
סוגי האימון ובכל סגנונות הרכיבה .בנוסף יחידת ההץנגדות
של  CycleOps JetFluid Proמצטיינת בעבודה שקטה ועמידה
לאורך זמן.
גלגל תנופה יציב ומאוזן המייצר אינרציה גבוהה ,מאפשר האצות
(ספרינטים) ומדמה באופן ריאליסטי את כל סגנונות הרכיבה.
הגלגל עצמאי ומנטרל את משקלו מעקומת ההתנגדות.
**בעטיפה המקורית עד שבועיים מקבלת המוצר

1,725

ק
ר מקום !₪2,035
ב

₪

אפשרות ל8-
שלומים שווים
תעסקה טלפונית
ב 054-454950
אייל0 :

להזמנה
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הקדמה
 17במרץ  ,2015יום של בחירות.
דילמות ברומו של עולם .אבל הפעם
ממש ברומו .גובה  4000מטר ,גבוה
מזה כמעט אי אפשר .כאב ראש
נוראי ,מוקסיפן או מוקטינת? ,כן
או לא?
בחירות  .2015מעונן ,אפרורי
ומתרבים הדיווחים כי המצב לא טוב,
זה לא הולך לכיוון הנכון ,לכולם יש
מה להגיד .לפי התחזיות ,ממחר
יהיה עוד יותר גרוע ,מתגבשות
קואליציות ,בעד ונגד ,ברקע הארוע

שאך פה קרה ,כבר איבדנו שני
מנדטים יחד עם שלושה תיקים
חשובים .צריך לקבל החלטה ,ימין,
שמאל ,שמאל ימין ,הולכים קדימה
לפי התכנית או נשארים במקום
ומחכים לפתרון.
נשמע קצת מבלבל ,אז מעט
הסברים
היום הראשון  -קטמנדו
לפני שבוע יצאנו  15רוכבים
בהנהגת יורם חן לטיול אופניים
בנפאל .טיסת לילה מאיסטנבול,
מגיעים לקטמנדו על הבוקר,

טיול :נפאל

משתכנים במלון מפואר יחסית,
מרכיבים אופניים ,מי את שלו מהבית
ומי ששכר במקום ,ויוצאים לדרך.
יומיים רכיבה בעמק קטמנדו.
הרכיבה מגניבה ,מתחילים ברכיבה
בתוך העיר ,מתמרנים בין אלפי
כלי רכב שעומדים וצופרים ללא
הפסקה ,אנו דוהרים ביניהם כאילו
נולדנו במקום .שוטרים מכוונים
את התנועה העומדת ללא קשר
לנעשה על הכביש ...או איך שניתן
לקרוא למרחב החולי והמשובש עליו
מתנהלת התנועה .בצידי הדרכים

עשרות חנויות ורוכלים המציעים את
מרכולתם מכל טוב ,בקיצור בלאגן
מאורגן ...ואנו חלק ממנו.
כשיוצאים מעט מהעיר נחשפים
לפן נוסף ,למרחב שונה לחלוטין,
אזור כפרי משובץ בריבועים ריבועים
של שדות אורז שקועים כשחומות
בגובה מטר מפרידות ביניהם.
על החומות האלה אנו רוכבים
בסינגלים מוגבהים ,מעט מפחיד
בהתחלה אבל תוך דקות אנו
מתרגלים ודוהרים קדימה .בין לבין
פרות ושאר מיקנה מובלים ע"י בני

המקום ,הדלות מדהימה ,הבתים
עלובים ,מינימליים ,האנשים עצמם
מדהימים" ,נאמסטה" "נאמסטה"
אנו שומעים מכל עבר ,מנומסים
ומסבירי פנים הנפאלים הללו .סרטון
היום השני – הפתעות
ביום השני מטפסים בג'יפים למקדש
פולצ'וקי 2700 ,מטר גובה ,כ1000-
מטר מעל העיר ,אך איזו ירידה
מצפה לנו היום? הדרך מעניינת,
בתוך יער ובשיא הגובה בסיס צבאי
פתוח לציבור ממנו תצפית נוף על
כל רכס ההימלאיה .מתארגנים על

האופניים ומתחילים לרכוב ,ירידה
בסינגלים מגניבים בינות העצים,
מעט מאתגרים טכנית אבל לא
בשמיים ...אולי בעצם כן .בדרך
מגיעים לקרחת יער ובה שני טייסים
של מצנחי רכיבה עם קליינטים
נפאלים מתכוננים לרחף .שתי
דקות של דיבורים ויורם ודניקו כבר
מחוברים למצנח ויוצאים לדרך,
הנפאלים ממתינים בסבלנות
לתורם .נחמדים הנפאלים כבר
אמרנו? השניים נוחתים וגם מריק
ואלעד נקשרים ,הנפאלים שוב
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מחכים .אחרי חצי שעה נגמר פרק
הרחיפה וממשיכים לרכוב למטה
לעבר העיר .האוירה מגניבה ,כולם
באופורייה ,מחר עולים למעלה,
למסלול האמיתי .עד עכשיו היה
נחמד אך זה היה רק החימום.
ממחר הרי ההימלאיה ,רכס
האנפורנה ועמק מוסטנג .סרטון
היום השלישי – עולים אל
ההימלאיה
נסיעה באוטובוס מקטמנדו לפוקרה,
הדרך ארוכה אך מעניינת ,אנו
נחשפים לנימוס האין סופי של

הנפאלים על הכביש ,עוקפים ללא
הבחנה ,כל שנידרש הוא ציפצוף
קצר והרכב הנעקף כבר ישתף
פעולה ויאיט ,אותנו זה מפחיד אבל
עובדה שזה עובד .הרי הנפאלים
נחמדים כבר אמרנו .מגיעים לאזור
פוקרה ,עוצרים מספר קילומטרים
מהעיר ,קצת גשום אבל לא
מוותרים ,מטפסים למקדש הצופה
על העיר ומשם בירידה מדהימה
ומאתגרת ,בתוך היער בסינגל אין
סופי ישר לתוך העיירה ורחובותיה
מלאים התיירים .עיירת נופש
אמיתית השוכנת לחופו של אגם

טיול :נפאל

יפה .מפוקרה האופניים ממשיכים
בנסיעת לילה לגומסום בעוד אנו
מבלים בעיירה היפה .מחר בבוקר
טיסה לגומסום שם נפגוש את
האופניים ונמשיך בתכנית ,לפחות
זה מה שאנחנו חושבים .סרטון
היום הרביעי – בחירות
והחלטות
זהו עד כאן ההקדמה ,מעכשיו
מתחילים לעבוד ,ככל הנראה
אלוהים כועס שהתחמקנו
מהבחירות בישראל ,הוא לא מכיר
ומכבד את הבחירה שעשינו .לא

הועילו טענותינו כי התקזזנו לחלוטין
בתוכנו ,הוא מתחיל להעניש .אנו
עולים לטיסה ,מגבלות נפאליות
על כמות הנוסעים הזרים במטוס
מאלצות אותנו להשאיר שני רוכבים
ואת המדריך הנפאלי לטיסה הבאה.
כמובן שהיא מתבטלת ואנו מוצאים
עצמינו בהרכב מצומצם בגומסום,
שני הדרדקים ,שי ושחר נשארו
למטה יחד עם שלושה תיקים של
דניקו ,נועם ואריה .בגומסום גשום,
אנו מחכים להתפתחויות ומגלים
שגם האופניים טרם הגיעו ,הרכב
שבר ציר בדרך ומתארגן רכב חלופי.

לאחר כמה שעות של טלפונים
וברורים יורם מקבל החלטה,
עושה את הבחירה שלו ,של כולנו
למעשה .עושים את המסלול
ברגל ,דניקו מיד קונה מטרייה ואנו
יוצאים לדרך .דווקא יצא נחמד.
הדרך בוצית ומעת לעת טפטוף אך
ההליכה נעימה ,בטח נוחה יותר
מרכיבה על אופניים .מאז הטיולים
במרוקו ובאקוודור הרעיון של שילוב
יום הליכה לחילוץ העצמות בתוך
המסע מוצא חן בעיני .מגיעים
לקגבני ,כפר בודהיסטי קטן השוכן
מעל עמק רחב כשברקע הרי

ההימלאיה המושלגים אליהם נגיע
מחר ,הדלות מדהימה ,הרבה בוץ
ושלוליות ,הרחובות צרים ואפילו
הפרות קטנות ,בכלל הכל קטן
אפילו האנשים .סרטון
היום החמישי – הטיפוס
זהו ,מתחיל הדבר האמיתי ,היום
הכי קשה בטיול ,טיפוס בדרך
ג'יפים מקגבני למוקטינת ,מגובה
 2700ל 3700-מטר ,אלף מטר
טיפוס באויר הדליל ,יוצאים
לקראת הצהריים ,רכיבה איטית,
מטר אחרי מטר ,קטעים שלמים
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בהליכה ,השרירים כואבים ,חומצת
החלב זועקת ,ברקע שלג ,הנוף
מדהים ביופיו ,שילוב של כפרים
קטנים ,בתוך כל הלבן הזה .הרבה
הפסקות ,הרבה קללות ,כל אחד
לעצמו .בעבר כבר כתבתי שני
סיפורים על הקושי בטיפוס ולכן
הפעם אחרוג ממנהגי .באופן אישי
ובעיקר בדיעבד אני אוהב את
הימים האלה ,הקשים ,הארוכים,
הכואבים ,הנצרבים בזיכרון וזכורים
לשנים ארוכות אבל בזמן אמיתי זה
קשה .בכל מקרה ,לקראת שקיעה
מגיעים למוקטינת ,העיירה שקועה

בתוך מעטה שלג לבן ,אנו צועדים
ברגל בתוך כל השלג הזה ,אדישים
ללכלוך ולרטיבות ,הגענו למעלה
ואנו הולכים לישון .ממחר רק
ירידות .סרטון
היום השישי מהפך
זהו ,אפילו אלוהים נכנע ,שי ושחר
מגיעים במסוק (על כך בסיפור
נפרד) מזג האויר משתפר פלאים,
העיירה מדהימה ,והמסלול מגניב.
מתחילים ברכיבה בתוך השלג,
מסתבר שבירידה זה אפשרי ,כל
רגע נעצרים לצילומים ,המראות

מדהימים ,השילוב של הלבן הבתולי
עם הבתים הצנועים ,סינגלים
ארוכים ברקע ומראה האופניים
הצבעוניים על רקע השלג הלבן
מרהיב ביופיו .לאט לאט השלג
מתמעט והרכיבה נעשית מהירה
יותר ,הסינגל עושה דרכו על שוליו
של ערוץ ואדי עצום ,תוך כדי רכיבה
חולפים על מבטם של מקומיים
וטיילים העושים דרכם ברגל במסלול
האנאפורנה המפורסם .ברקע הרי
ההימלאיה המושלגים הנישאים אל
על .איננו יכולים להוריד את החיוך
מהפנים ,הכייף מתחיל.

כייף שלא נגמר
ככה שלושה ימים יורדים ,כמעט
שאין עליות ,הדרך עושה דרכה
בינות כפרים קטנים מדהימים
ביופיים ,בסינגלים מטורפים
בינות עצים וחורשות ,לאורך נהר
הקליגנדקי המלווה אותנו בדרכנו,
מעת לעת אנו חוצים את הנהר
בגשרי מיתרים תלויים או אפילו
ברכיבה בתוך המים .ברקע ההרים
הגבוהים הנישאים ומזכירים לנו
היכן אנחנו ועד כמה המקום הוא
מיוחד ,נכנסים לכפרים הקטנים,
עוצרים לכוס קפה או תה ופוגשים

את המקומיים מסבירי הפנים.
לנים בטוקצ'ה ולמחרת בטאטופני,
מתרחצים במעיינות החמים
בטאטופני  ,חולפים בבני וממשיכים
עד פוקרה עם הקפצה קטנה בדרך.
שלושה ימי רכיבה מטורפים ,הכל
בירידה ,מהירות מטורפת ,פשוט
טסים ,החיוך מרוח על הפרצוף.
בכל עצירה מתחבקים ומעבירים
חוויות כאילו לא התראינו רק לפני
עשר דקות.
אחרית דבר – מסקנות ולקחים
זהו ,הסתיים לו עוד טיול אופניים
מדהים ,העשירי שלי ואולי אפילו

יותר בעשור האחרון .ללא ספק
אחד הטובים שבהם אם לא הטוב
ביותר .שילוב של חבורה מגובשת,
מגוונת ומעניינת ,נופים מטורפים,
כפרים קטנים שהזמן בהם עמד
מלכת ,חווית רכיבה עם מינון מפנק
בין עליות וירידות ,אזור אקזוטי
שכנראה לא הייתי מגיע אליו בשום
דרך אחרת ובעיקר מדריך בשם
יורם חן שצובע את הטיולים בצבע
ואוירה אחרת.
אני את הבחירה שלי עשיתי,
להתראות בשנה הבאה
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בלמי דיסק באופני כביש

 רועי קפח

בלמי דיסק באופני כביש
לאחרונה כמעט ואי אפשר להתעלם מהמגמה של
ייצרני שלדות וגלגלים להוציא לשוק דגמים של אופני
כביש שמצוידים בבלמי דיסק .ראשונים היו אלו ייצרני
השלדות וכך המשיכו יצרני בלמים ומערכות הילוכים
אשר הוציאו את הוורסיות שלהם לחלקים תומכי בלמי
דיסק לאופני כביש.
אם כן ,מדוע אופניים המצוידים בבלמי דיסק אינם
נפוצים בשוק ומדוע אינם בשימוש המקצוענים?
התשובה לשאלה נמצאת אצל הארגון הבינלאומי של
הרכיבה המקצועית ( ) UCIהאוסר על רכיבה תחרותית
עם בלמי דיסק.
ארגון נוסף שחשוב להכיר בדיון זה הוא ה  ,WFSGIארגון

ייצרני האופניים וחלקי האופניים העולמי ,האינטרס
שלהם הוא לגרום ל  UCIלדון על האיסור בשימוש בבלמי
דיסק ולהותיר את שימושו בתחרויות .שימוש תחרותי
יביא לביקוש גדול של אופנים וחלקי אופניים של רוכבים
חובבים ומשם ייכנס הכסף אל כיסם של היצרנים.
בשנת  2014ה  UCIיצא בהצהרה שבשנת 2015
הם יבחנו את השימוש בבלמי דיסק בתחרות Paris
 .Roubaixהתחרות ידועה כקלסיקה יומית קשה
המשלבת תנאי מזג אוויר גשומים ובוציים ברכיבה על
אבנים מרוצפות (( .Paveמספר חודשים לפני הניסוי
המדובר ,ה UCI-חזרו בהם ודחו את הניסוי לשנת
 .2016הסיבה הינה שחברת  SRAMעברה תהליך
 Recallעל כל חלקי הבלימה ההידראוליים לאופני כביש,

 Campagnoloהאיטלקית נטולה מערכות דיסקים
לאופני כביש ורק חברת  Shimanoמוכנה למבחן.
בתאריך  24למרץ  2015הודיעו ה  UCIשהחל משנת
 2017יותר השימוש בבלמי דיסק בתחרויות של הדרגים
המקצועיים .יש להבין שאמירה זו היא סוג של גזירה על
השוק וניצחון אדיר לארגון .WFSGI
לפני שאתן את דעותיי באשר למה לא צריך דיסקים
על אופני כביש ,אאיר את הזווית הכלכלית של המעבר
מבלמים קלסיים לדיסקים.
במשך שנים רבות שלטו אופני הרים בעלי גלגלי
" 26בשוק ,עד להופעת גלגלי " ,29דבר אשר גרם
ל  ""Refreshבתעשייה .אופני " 26יוקרתיים הפכו

לסחורה לא סחירה והיום ניתן למצוא בעמודי יד שנייה
לא מעט זוגות אופני כאלה עם שלדת קרבון ומערכות
 XTRלמכירה במחירים של  30%מהמחירון שלהם.
אני צופה אפקט דומה גם במעבר בין המעצורים באופני
הכביש ,כל השלדות ששילמנו עליהן עשרות אלפי
שקלים יהפכו למוצרי יד שנייה עם סחירות נמוכה ,גלגלי
 Zipp, Enve, Lightweightשעלו המון כסף יעלו אבק
במחסן או ימכרו במחירים מצחיקים ,לא בגלל שדיסקים
טובים יותר ,אלא רק משום שאנו רוצים לרכוב על מה
שיש למקצוענים .לא רק לקוחות הקצה יפגעו מהמהלך,
כל היבואנים והמפיצים יתקעו עם ציוד שלא מתאים
לבלמי דיסק ,דהיינו ,סחורה בשווי אלפי דולרים ללא
כל ביקוש .השאלה היא האם עד  2017השוק יצליח
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מגדירים מחדש את מימדי הרוחב ,החוזק והמשקל לגלגלי Enduro/XC
להתאזן עם ביקוש למוצרי דיסקים או לא...
אספר כי לפני מספר שבועות ייצגתי את מקום העבודה
שלי בתערוכת אופניים גדולה באנגליה ,את התערוכה
הפיקה חברת  Madisonשמפיצה את Shimano
באנגליה ,אירלנד ועוד מספר מדינות ,יצרנית אופניים
 Genesisשגם מחזיקים בקבוצה מקצוענית .כל
האופניים בתערוכה וציוד הכביש שהוצגו בתערוכה היו
עם בלמי דיסק ,כל אנשי הצוות של  Shimanoדיברו
על בלמים רגילים כהיסטוריה בהתהוות ועל העתיד של
הדיסקים.
צריך או לא?
מה דעתי על בלמי דיסק באופני כביש? לא! לא!
ובבקשה לא!
למה לא דיסקים? בואו נתחיל בשורה התחתונה (עבורי
הראשונה):
פוזה  -דיסקים על אופני כביש נראים רע ,זה מכוער
ונראה אגרסיבי .אופני כביש הם בלרינה שרוקדת על
אספלט ,לא אופני גראוול שצריכים להיות עמידים
וחסונים על דרכי כורכר.
בטיחות  -נראה לי מפחיד הדבר הזה ,קבוצת רוכבים
מתרסקת בערימה ,דיסקים חמים וחדים יכולים להוריד
ולפגוע באיבר או שניים וזה לא מרגיש טוב.
משקל  -התאום של ה״פוזה״ .איך שלא נהפוך את זה,
הדיסקים שמוצגים היום לאופני כביש הם כבדים יותר.
השיפטרים כבדים ,הקליפרים כבדים ,הנאבות כבדות
והדיסק הוא עוד תוספת למשקל .בנוגע למשקל ,הUCI-
הודיעו שהם עומדים לפתוח לדיון את הגבלת המשקל
של  6.8ק"ג לאופניים ואז אולי היצרנים יתחילו להוריד
משקל מחלקים אוחים וכך לפצות על העלייה במשקל
הבלמים .זה עדיין לא פותר את העלייה במשקל באזור
הכי חשוב של האופניים ,בגלגלים.
אווירודינמיות -אני פחות מאמין לקלישאה של "המוצר
הזה יוריד לך  4שניות על כל שעת רכיבה במהירות
 45ק"מ"...אבל באמת שמערכת הבלימה שמצוידת
בדיסקים פחות אווירודינמית.
״צריך״ -לא ,לא צריך את זה .לי נושא העצירה מעולם לא
הפריע .הבלמים שלי עובדים מצוין ומעולם לא הרגשתי
שחסרה לי מודולציה או עוצמה בעצירה.
אז למה כן דיסקים?
ירידות ארוכות  -אמנם אנו חיים ורוכבים רוב הזמן
בישראל ,ללא ירידות ארוכות שמעמיסות חום על
החישוק וגורמות נזקים לחישוקים וגורמים לפנימיות

וצמיגים להתפוצץ ,אך באירופה וארה"ב יש הרבה
כאלה ובאמת עם דיסקים אין מגע עם החישוק ולכן אין
התחממות עליו ואין חשש לצמיג שיתפוצץ.
מזג אוויר  -כאמור ,אנו בישראל ,רוב העולם לא .רכיבות
גשומות מאוד נפוצות ביבשות השונות ,רכיבה עם
דיסקים לא רואה ממטר גשם ,בוץ ולכלוך ,דבר הגורם
לירידה משמעותית באיכות הבלימה ,לדיסקים זה
לא מזיז.
עמידות החישוק  -בלמים רגילים שוחקים את משטח
הבלימה כל פעם שאנו משתמשים בהם .למשך זמן
הבלימה מביאה לפגיעה בדפנות החישוק ושחיקה
ההורסות את החישוק (בעיקר בקרבון) .השחיקה גם
מורידה מאיכות הבלימה וגם הורסת את החישוק.
בדיסקים אין מגע בחישוק כלל ולכן הגלגלים בעלי
הדיסקים תמיד יהיו עמידים יותר.
משקל  -נכון ,הגלגלים יהיו כבדים יותר בגלגל הנאבה
והדיסק אך יחד עם זאת תהיה ירידה משמעותית
במשקל החישוק .דבר זה הוא קריטי משום שמשקל
היורד מההיקף מקל על האצה ועצירה של הגלגל.
סיכום
סיבות ״כן״ ו״לא״ ניתן למצוא בשפע ורק הזמן יראה לנו
איך המגמה הזאת תתקדם .אני מאמין שמשנת 2016
ייצרני האופניים וחלקי האופניים יציגו פתרונות חכמים
יותר ,יציגו משקלים נמוכים ומערכות יפות יותר אשר
יסנכרנו עם אופי אופני הכביש.
אני לא אוהב ,אבל לא אני קובע.
התעשייה קובעת על מה אנו נרכוב ומה נרצה .אחרי
המעבר (המבורך) להילוכים חשמליים ,אחרי המעבר
ל 11-הילוכים ,המעבר המשמעותי הבא יהיה לבלמי
דיסק .המעבר אינו נמנע וכל הגורמים בשוק ילמדו
להתמודד איתו על כל ההיבטים שהצגתי.
גם בפלוטון המקצועי יהיה מעבר הדרגתי ,רכבי הלווי
והמכונאים ילמדו איך מחליפים גלגלים בתחרות כאשר
לאופניים אין שחרור מהיר ,השמקלים יתאזנו וכולנו
נשכח את האופניים שאנו מכירים היום ,ממש כמו אופני
 XCעם גלגלי  "26ובלמי .V Brake
אגב ,עוד נושא שלא העלתי הוא אי הסדרת סטנדרטים.
חלק מייצרני האופניים מציעים את התפיסה של
הגלגלים עם ציר  9מ"מ ,חלק מציעים ציר  12מ"מ ללא
שחרור מהיר ,יש אפילו שמועות על שינוי הרוחב של
הנאבה האחורית מרוחב  130מ"מ לגדלים רחבים יותר.
עוד דבר שרק יכביר על בלבול הצרכן

WIDE LIGHTNING
Tubeless Enduro / Cross country
Pair: 27.5" - 1512g | 29" - 1569g

עכשיו בחנויות האופניים המובחרות
במחירי ארה"ב  +מע"מ
לדגמים נוספיםwww.amclassic.com :
יבוא ושיווק בלעדי :אדסטיק בע"מ J oe ’s no- fla ts

המלאכה  ,17פארק אפק ,ראש העין | טל03-9027080 .
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מבחני ציוד

 עדי בלן
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BLUEGRASS

Golden Eyes HES
את  Bluegrassאפשר להגדיר כחטיבה הצעירה
וה"בועטת" של  ,METחברת הקסדות האיטלקית
הוותיקה .בלוגראס מציעה ליין מוצרים אקסטרימי יותר
הכולל קסדות מלאות ,מגינים ,חליפות לחץ וכפפות,
החברה זיהתה היטב את טרנד האנדורו הלוהט,
ומשקיעה רבות בתחום ,כוללת ספינסור סבב תחרויות
ארופאיות וגיוס רוכבים ורוכבות מובילים בתחום כמו
ג'אסטין ליוב הניו-זילנדי והאנה ברנס הבריטית.
מוטו-אופן ,היבואן הותיק של  METוBluegrass-
בישראל העביר לידינו את קסדת האנדורו/אול-מאונטיין
החדשה והמדוברת של החברה המתהדרת בשם
המפוצץ  ,Golden Eyes HESנשמע כמו הכלאה בין
סרט של בונד לראשי תיבות של מחלת מין ,בכל אופן זה
מבטיח שיהיה מעניין.
מהנדסי  Bluegrassהשקיעו רבות בפיתוח קסדת

האול-מאונטיין הראשונה שלהם ,מדובר לטענתם
בשימוש הראשון שלהם בטכנולוגיה המאחה יחד שני
חלקי קסדה שונים על מנת לייצור גוף אחד קל וחזק
יותר .הם לא חסכו גם באבזור עשיר כנדרש מקסדת
אנדורו ,ישנו תפס אחורי לאלו מאתנו שיבחרו להשתמש
בגוגלס יחד עם קסדת חצי (מערכת  weRideמפצירה
בכם ,אל תעשו זאת בשום אופן) ,ישנו וויזור מתכוונן
גדול במיוחד ותושבת מתפרקת עבור מצלמות גופרו,
פריט אבזור מעניין נוסף הוא פס סיליקון שמחליף את
הריפוד באזור המצח ,פס זה מיועד לניתוב הזיעה
הרחק מהעיניים.
מבחינת התאמה לראש מדובר בקסדה מהזן החדש
והגדול של קסדות החצי האגרסיביות ,זוהי קסדה
עם היקף חיצוני גדול למדי ,המכסה שטח גדול מאוד
מהגולגולת שלכם (לטוב ולרע) ,החל מעמוק במורד

העורף ועד אמצע המצח ,כיסוי מרשים כמובן למקרה
של נפילה ,אך גם ישפיע על האוורור בקיץ ויכול להשפיע
על התאמה למשקפי שמש מסויימים (אנו לא נתקלנו
בבעיה כזו ,אבל זה לא היה רחוק מכך)
מבחינת הסטייל והסטיילינג ,קיבלנו את הקסדה בצבע
כתום בוהק ונאה לטעמנו ,הגודל והצורה של הקסדה
הזכירו לחלקנו הנחתות של מסוקים על סטי"ל סער ,5
אבל היי ,זה מה שהולך עכשיו באירופה ,אז לפחות
אנחנו מעודכנים.
בשימוש לראשנו הצנוע התאימה היטב הGolden-
 Eyesהקטנה יותר במידה מדיום ,לא הרגשנו לחץ או אי
נוחות בחלק כלשהו של הראש ,מנגנון הרכיסה הכולל
גלגלת בודדת (עם אפשרות לכיוונון גובה של המנגנון
בעורף) היה מצוין ,קל לתפעול ביד אחת עם כפפה ולא
השתחרר לאורך כל המבחן.
הריפודים של הבלוגארס היו נוחים ,כולל גם פס הסיליקון
באיזור המצח שהיה רך מספיק על מנת לא להציק לנו,
מבחינת ניתוב הזיעה ,פס הסיליקון היה יעיל באחוזים
גבוהים אבל לא ב 100%-ובימים חמים בהחלט טיפטפו
לנו כמה טיפות זיעה לכיוון העיניים.
הבלוגראס לא נבחנה במהלך חודשי הקיץ ,אבל סוף
החורף והאביב בהחלט סיפקו לנו כמה ימים חמים

לבחינת האיוורור של הקסדה ,שלמרות גודלה והמספר
המוגבל של פתחים ,סיפקה זרימת אוויר מוצלחת ולא
חשנו בחמימות מיוחדת לעומת קסדות שבילים אחרות.
תושבת הגופרו גם היא נוסתה בהצלחה ,מדובר בפיתרון
נוח מאוד הממקם את המצלמה במיקום הגיוני הן
מבחינת הצילום והן מבחינת חלוקת משקל ,למרות
שבהחלט חשים את תוספת המשקל על הראש כאשר
המצלמה מחוברת ,שימוש נוסף כמובן לתושבת הוא
לפנסים ,כותב שורות אלו מתכנן פרוייקט  DIYבהשראת
אילן (מקג'יוור) כרמל לייצור מתאם בין התושבת לפנס
הקסדה שלי.
סיכום ה Golden Eyes-היא קסדה המיוצרת
בטכנולוגיה חדישה ועונה לכל דרישות דור רוכבי
האנדורו ש"חייבים" להעלות מיד את סרטון הגופרו
מהאימונים במשמר העמק לפייס ,אבל אפילו אנחנו
התחברנו אליה ,הקסדה נוחה ,מגינה היטב על אזורים
נרחבים בראש ומאווררת בצורה לא רעה בכלל .אם אתם
מתחברים לסטייל של קסדת המט"ק והבלוגראס נוחה
לצורת הגולגולת שלכם ,זו בחירת קסדה מצוינת.
יותר נוחות ,הגנה נרחבת על הראש ,תושבת מצוינת
למצלמה פחות הסטיילינג לא יתאים לכולם
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מבחני ציוד

יבואן :פאן רייד

מבחן לסט הלבשה
של חברת IXS
 IXSהשוויצרית /גרמנית נוסדה לפני כ 100-שנה בשוויץ
כסדנא לטיפול באופניים ואופנועים .ב 1968היא נרכשה
ע"י קבוצת  ,Hostettlerאחת מקבוצות התעבורה
הגדולות באירופה והפכה ליצרנית ביגוד וציוד אופנועים
מובילה .ב  2001הקימה הקבוצה את IXS Sports
 ,Divisionחברה אשר מתמחה בפיתוח וייצור ציוד לבוש
והגנה לרכיבת אופניים .בהמשך למבחן המיגון מהגליון
הקודם ומבחן קסדת האנדורו הפופולרית של היצרן
שפרסמנו לפני מספר חודשים ,אנו ממשיכים במבחן
לסט ביגוד של היצרן שישלים מראה אנדורו עדכני.
מכנסי  | IXS TEMAמחיר ₪ 395
ה TEMA-הוא מכנס מז'אנר מכנסי ה AM-הקלילים או
כפי שהוא מכונה במקורות זרים ועכשוויים -מכנס אנדורו.
המכנס עשוי אריג פוליאסטר משוריין אנטי בקטריאלי
ואטום ,עם אריג רשת מאוורר בחלק האחורי בואך הגב
התחתון .בחלקו הפנימי ריפוד עשוי אריג רשת עדין אך
הוא נעדר טייץ כמקובל בז'אנר .למכנס שני כיסי צד ושני
כיסי קרגו כולם בסגירת רוכסן אטום .ה TEMA-מאפשר
הצרת היקף המותן ע"י אבזמי גומי וולקרו ומגיע עם
טבעות חגורה למקפידים באחיזתם וגזרתם.
בשימוש למרות קלילותו היחסית ה TEMA-הוא מכנס
מגן לכל דבר ועניין ,המכנס גמיש מאוד ולא מפריע כלל
לפעולת הדיווש .גזרתו צרה וקצרה יחסית ואינה מהווה
כל מגבלה של תנועת הרוכב על האופניים ,יתרה מזאת
הגזרה תפרגן לבעלי רגליים ארוכות וחטובות .אם זאת
היא ליצור מגבלה מסוימת בתנועת הרגליים לבעלי
ירכיים משמעותיות או כאלה שרגילים לביצי חופש.
סיכום ה TEMA-הוא מכנס ורסטילי אשר יכול לשמש בין
לוויה לרוכבים ממספר ז'אנרים .הוא יכול לשמש מכנס

הגנה מעודכן לרוכב האנדורו ויכול לשמש גם מכנס מלא
סטייל לרוכב ה XC-שובר מסגרות הטייץ.
יותר מראה ,קלילות פחות גזרה צרה לרוכבים רחבים.
חולצת  | IXS ALVERמחיר ₪ 295
ה ALVER-היא חולצה בגזרת  FRקלאסית בעיצוב
אנדורו מתבקש .היא עשויה אריג פוליאסטר בחזית ובגב,
עם אריג רשת מאוורר ביותר בצדי החולצה ותחתית
השרוולים .ה ALVER-היא  MP3פרנדלי וכוללת "כיס
אנדורו" אחורי עם סגירת רוכסן ,יציאת אוזניות ולולאה
להשחלת האוזניות בצמוד לצווארן בגב החולצה .חוץ
מזה החולצה מגיע עם "נגבן משקפי אנדורו" אינטגרלי
תפור לדופן החולצה והרבה סטייל.
בשימוש ראשית דבר ,ה ALVER-נראית טוב!!! גזרתה
הרחבה נוחה מאד ובלתי מורגשת ,הבד הקליל והמנדף
נעים מאד למגע ,מרחיק את הזיעה ביעילות ומשאיר
את החולצה יבשה בד"כ .צדי הרשת משמעותיים מאוד
ובפועל מאפשרים תחושה של משב רוח גם מחוץ
לקטלוגים השיווקיים .הרעיון של מנגב העדשות מאוד
נחמד ומוכר כנראה ,אך הוא יעיל כל עוד הוא יבש ,כלומר
טוב לחודשיים בשנה באקלים המקומי .הולכת האוזניות
הפנימית גם היא נחמדה למי שנוהג לרכוב בלווי
מוסיקלי ,ומעבר לכך היא מראה על מחשבה הוליסטית
על צרכיו של הרוכב ,שאפו למעצבים.
סיכום חולצת ה ALVER-משלבת מראה עדכני
וסולידי יחסית עם יכולת אוורור,נחות ונידוף מהטובות
בהן נתקלנו.
יותר עיצוב ,נידוף ,מחשבה על פרטים פחות לא
מצאנו דבר
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 אריק פלדמן

יבואן :מאיריס

Spy Optic
חברת  Spy Opticמוכרת שנים עם תחום האקסטרים בספורט ,אין חובב מוטוריקה /סקטר /גולש סקי או גלים שלא
מכיר את המותג ויודע לחברו לאתלטים המובילים בכל אחד מהענפים הללו ולערמות ההייפ שהמותג והמספונסרים
שלו מייצגים .ליין המשקפים והמשקפיים העצום של החברה מאופיין בעיצוב חדשני ,צעיר וחצוף יחד עם פיתוח
טכנולוגי מתקדם ובתג מחיר נוח יחסית .טכנולוגיית העדשות של החברה ה Happy Lens-היא השדרה של כל
מוצריה ,טכנולוגיה שמבטיחה הפרדת צבעים טובה ,סינון יעיל של גלי אור מזיקים וערמות של אושר פנימי .בשנים
האחרונות נכנסה החברה גם לתחום האופניים עם מספר דגמים ייעודיים של משקפי רכיבה קלים ,מאווררים ומלאי
סטייל .ממאיריס ,היבואן החדש של המותג לישראל קיבלנו שני דגמי משקפים המייצגים שני סגמנטים שונים.
 Spy+ Helmמשקל 35 :גרם|מחיר 438 :ש"ח
ה Helm -הוא הדגם המוכר והנמכר ביותר של היצרן,
כנראה שמה שטוב לקן בלוק (מגה סטאר מתחום מרוצי
הראלי) טוב גם להרבה אחרים .ה Helm-הוא משקף
קז'ואל עדכני במבנה רטרו קלאסי כמקובל בימים אלו.
כלומר לגמרי לא משקף רכיבה ייעודי ,אלא יותר משקף
 ,Après-rideכזה שיהלום אתכם אחרי רכיבה הגונה
עם משקפי רכיבה ייעודיים ואולי אפילו ביב ולייקרה .דגם
ה Helm-מגיע באין סוף הרכבי צבעים ועדשות ובשלל
עיצובים ייחודיים .על אף העדר הייעוד המוגדר שלו
לרכיבה ,בדקנו אותו גם שם ,כאלה אנחנו.
התאמה לפנים ה Helm-הם משקפי קז'ואל קלאסיים,
ככאלה הם נטולי כל אפשרות התאמה או כיוונון .טובים,
יפים ונוחים -קונים .לא נוחים -ממשיכים לדגם הבא.
לכותב שורות אלו הם התאימו פיקס ,למרות העדר

כריות או גומי כלשהו ,המשקפיים התישבו ולא זזו ברוב
המתארים המקובלים .אחרי רכיבה ארוכה ,החל לחץ קל
על האוזן השדופה ועל האף.
אוורור וניקוז זיעה אל אף העדר פיצ'רים מנקזים ,או
קונסי אוויר מיוחדים ,המשקפים הרגישו מאווררים גם
ברכיבה עתירת קדנס ולחות ניגרת ,תכלס הופתענו.
עדשות ה Helm-כאמור מגיעים בהרכבי עדשות
שונים ,כולם כמובן מסדרת ה Happy Lens-עשויות
פוליקרבונט .המשקפיים במבחן הגיעו עם עדשות ראי
אדומות ,גם במקרה זה האופטיקה הרגישה איכותית
מאוד ,עם הפרדת צבעים מעולה והרבה אושר.
סטיילינג קלאסי קלאסי קלאסי ,אבל איזה צבעים.
יותר מראה ,מחיר ,עדשות ,סטייל פחות אולי לא משקפי
רכיבה קלאסיים אבל מעולים כמשקפי קז'ואל.

 Spy+ Screw Overמשקל 28 :גרם|מחיר₪ 555 :
דגם ה Screw Over-הוא הדגם הפופולארי ביותר
בסדרת האופניים הייעודית של  .SPYמדובר משקפיים
במראה ספורטיבי ייחודי ומעודכן מאד ,עם עדשה אחת
רחבה ומתחלפות הנתונות במסגרת עליונה בלבד
עשויה  Grilamidללא אפשרויות כיוונון ,אך עם גמישות
מבנית גבוהה מאוד המבטיחה התאמה לכל מבנה פנים
ללא לחץ.
התאמה לפנים ה Screw Over-מאפשרים כאמור
התאמה חלקית של המשקפים למבנה הפנים ע"י
החלפת אפון בלבד .הם מגיעים עם שני אפונים עשויים
גומי /סיליקון  Hytrelשאחראים בלעדית על הרחקת
המסגרת מהגבות ודואגים להשאיר את המשקפיים
יציבים .לאחר ההתאמה של האפון למידותיו הידועות
של אף של הבוחן ,ה " Screw Overהתיישבו" בנוחות
יתרה ולא זזו משם גם ברכיבות מטלטלות וזיעה
ניגרת .הזרועות הגמישות עם קצוות הגומי אוחזות את
המשקפיים היטב ולא יוצרות כל לחץ או טרדה אחרת על
הרכות או האוזניים.
אוורור וניקוז זיעה האפון מרחיק את העדשות מארובות

העיניים מספיק כדי למנוע זליגת או התזת זיעה לתוך
העדשה .בעצירות נשימה מזדמנות במהלך רכיבה
מאומצת עם חיות סטרבה מקומיות ,נרשמו הצטברויות
אדים גבוהות מהרגיל .אך יאמר לזכות המבנה
האווירודינמי של המשקפיים הן נעלמו ברגע שהתחלנו
בתנועה .פתרון מעולה לייעל את אינטנסיביות הרכיבה
או האימון.
עדשות המשקפיים מגיעים עם שתי עדשות המיועדות
לתנאי תאורה שונים .בזוג המבחן יצא לנו להתרשם
רק מעדשת הברונזה /אדומה ברמת סינון בינונית.
היא התאימה מאוד לרכיבה משולבת של יער ושטח
פתוח ,יכולת הפרדת הצבעים הייתה מעולה ובאופן
כללי הרגשנו מאוד נוח עם האופטיקה .אמנם לא
חווינו התעייפות בראייה ,אך חווינו אושר פנימי
מתפרץ כמובטח.
סטיילינג אומנם משקף במבנה ספורט קלאסי ,אך גם
קלאסי יכול להיות שונה.
יותר מחיר ,משקל ,גמישות ,עדשה מעולה
פחות הצטברות אדים גבוהה יחסית במצב סטטי
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יבואן | DAA :מחיר | ₪ 349 :משקל :מוצהר  650גרם ,בפועל  640גרם

Continental
Race-King
Protection 29
 Continentalהוא מותג ידוע ונחשב המייצר צמיגים כבר למעלה
מ 100-שנה למגוון שימושים .את צמיג הרייס-קינג פגשנו בעבר בגרסת
 RaceSportקלילה שהייתה לטעמנו עדינה מדי והשימוש בה היה עדיף
עם פנימית רחמנא ליצלן.
הצמיג שקיבלנו הפעם למבחן הוא מדגם ה Protection-שכיאה לשמו
מגיע לבוש בחליפת האיומים ,קרי דופן עבה וקשוחה המבטיחה שקט
תעשייתי והגנה מתוגברת מגורמים עוינים .בנוסף ,הוא עושה שימוש
בתרכובת הדגל של החברה ,ה ,Black Chili-האמורה לאזן בצורה הטובה
ביותר בין מהירות גלגול לבין אחיזה ואם כבר הזכרנו גלגול ,פרופיל
הקוביות הנמוך והצפוף נראה מבטיח מאד מבחינת מהירות כיאה לצמיג
תחרותי.
לכל הטוב הזה ,המגיע ברוחב "( 2.2מדדנו  57ממ על חישוק
שבילים) ,יש גם מחיר המתבטא בתוספת משקל יחסית
לצמיגי  , XCהיצרן טוען למשקל  650גרם ,אנחנו שקלנו ,640
לאחר בדיקה על משקל יותר מקצועי משלי...
בשימוש הפרופיל הנמוך וחוסר קוביות גבוהות בצדדיו גרמו לנו להעדיף
את ה  Race Kingכצמיג אחורי .את מבחן ההתאמה לחישוק טיובלס הוא
עבר בהצטיינות יתרה ומאז התקנתו שמר היטב על לחץ האוויר גם בתום
רכיבות תובעניות במיוחד .נפחו של הצמיג בהחלט מציב אותו מהצד של
הגדולים יחסית לצמיגי  XCוהדבר הורגש לטובה ביכולת ספיגה ותוספת
נוחות ,בפרט לרוכבי זנב קשיח.

אחיזה רמת האחיזה כאחורי הייתה מספקת ביותר ,בטח בתנאי החורף
שקבלנו לאחרונה ,אך גם במקומות מדורדרים יותר ועליות תלולות
ומשובשות .כצפוי ,על סלעים רטובים היה קשה יותר לשמור על מומנטום
אבל זה קריטריון כמעט שולי בארצנו ומצד שני פינוי הבוץ שלו היה מצוין.
גלגול פרופיל הקוביות השטוח אפשר לצמיג להתגלגל במהירות גבוהה
מאוד ,בשעה שרוחבו ונפחו הגבוהים עזרו לספוג את שיבושי הדרך .בכל
סינגל או שביל בו רכבנו ,הצמיג הפגין ביצועים מרשימים מאוד כך שה
 Race Kingהוא לדעתנו אחד הצמיגים המהירים יותר בקטגוריה.
עמידות נראה שגם לאחר רכיבות לא רגועות בשטחים הפחות טריוויאליים
של בן-שמן ,פארק קנדה ,חורשן ומשמר העמק  ,גרסת ה Protection
עמדה בהצלחה מרובה הן על אופני מרתון קשיחים והן על אופני שבילים
שריריים יותר ללא פנצ'רים וללא נפיחות אויר מביכות.
סיכום ה Race King Protection-הוא צמיג מהיר וחסון שיהיה מצוין
כצמיג אחורי לרוכב שבילים או לרוכב  XCשאוהב לתת בראש בסינגלים
ולא מתבייש לקחת תוספת צ'יפס ליד ההמבורגר .במילים אחרות ,תוספת
המשקל שלו מחזירה לרוכב בעמידות ונוחות ,שלטעמינו שוות כל גרם.
לרוכבים המחפשים צמיג קדמי שיספק אחיזה איתנה בכניסה חזקה
לסיבובים ,נמליץ על דגמים אחרים.
יותר מהירות גלגול ,עמידות ,נפח ,התאמה לטיובלס פחות אחיזה
כקדמי ,מחיר

דגמי ה RANGE 160-וה SIGHT 140-עם מתלה ה A.R.T-הגאוני ,הם מכונה
קנדית מושלמת של יעילות דיווש ובליעת מהמורות ,המשולבת בגיאומטריית
ה Gravity Tune-ששמה אותך בול במקום ,עם חיווט פנימי למוט
אוכף טלסקופי ,כידון רחב ,סטם קצר וכל מה שרוכב צריך כדי
!
לעשות הכל יותר מהר ,יותר בטוח ,יותר

עכשיו בדגמי קרבון ואלומיניום
בחנויות הרשת ובצי אופני המבחן

יבואן:

1-800-30-44-30
www.matzman-merutz.co.il

הפצה בלעדית:
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק ג'

מצבי
סיכון

שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים .משקל ההתחלה היה
 104ק"ג והיעד הינו  85ק"ג .הכתבות החודשיות יתעדו את
תהליך השינוי מבחינה תהליכית ,מחשבתית והתנהגותית.
בעולם השיווק והפרסום קיים מושג בשם" :סיפורי הצלחה" .תפקידם של
"סיפורי ההצלחה" הינו לעורר רגש הזדהות חזק אצל הלקוח הפוטנציאלי
ולגרום לו לדמיין את עצמו מצליח ע"י שימוש באותו מוצר או שירות.
בסדרת הכתבות הזו ,אני (שחר) הכותב ,העורך ,הבימאי ,וככל הנראה
גם איש השיווק ...יכולתי לבחור מתוך מגוון החוויות האישיות שלי רק
את אותם סיפורי ההצלחה ,אך מכיוון שחשוב לי לספר על הדרך ,אני
בוחר לשתף אתכם הקוראים גם בצדדים הפחות זוהרים של התהליך.
במציאות כמו במציאות ,אין רק סיפורי הצלחה ,המציאות הרבה יותר
מורכבת ,מאתגרת ,לפרקים אפורה וסיזיפית ואני בהחלט חושב שיש מקום
(חשוב אפילו) לתאר גם את אותן חוויות שאולי אינן זוהרות וסקסיות ,אבל
בלעדיהן למעשה ,אין להצלחה כל משמעות.
כותרת הכתבה החודש הינה "מצבי סיכון" .ההגדרה המילונית של המילה
"סיכון" באחד מאתרי האינטרנט הינה "סיכוי להפסיד ,אפשרות להיכשל,
סיכוי אי הצלחה ,ריזיקו; העמדה בסכנה ,לקיחת ריזיקו" .מצבי סיכון
הינם מצבים אשר מעמידים אותנו בפני האפשרות להיכשל ,ליפול ,לאבד
שליטה ,להתרסק .מצבי סיכון קיימים בעולמות תוכן של אלימות ,הימורים,
סמים ,פשע וכן קוראים יקרים ,גם בעולם התוכן שאני כותב עליו בסדרת
הכתבות ,עולם הרגלי התזונה והספורט.
בחודש האחרון חוויתי שתי נסיעות מדהימות לחו"ל ,האחת לשבוע סקי
בצרפת עם אבא שלי היקר והנסיעה השנייה הייתה לרומא עם אשתי .שתי
הנסיעות יחד וכמובן כל אחת בפני עצמה היו עמוסת פעילויות ,אנשים
חדשים ,מקומות יפיפיים ,רומנטיקה ,שופינג ועוד המון אלמנטים אשר

מרכיבים נסיעה מוצלחת ,אך לא לשם כך התכנסנו...
ובכן ,שתי הנסיעות כללו גם אוכל .המון אוכל ...והרי לכם מצב
סיכון קלאסי...
כאשר מדובר באוכל ,מצב סיכון יום יומי יכול להתבטא ביציאה למסעדה,
במפגש "על האש" עם החברים ,ערב בפאב ,ארוחת חג משפחתית,
מסיבת יומולדת של הילדה וכדומה .נסיעות לחו"ל וחופשים ארוכים
הינם מצבי סיכון מתמשכים אשר להם פוטנציאל נזק עצום והם דורשים
הכנה טובה מאד מראש ...אחרת ,נכשלים ,נופלים ,מאבדים שליטה
ואולי מתרסקים.
על מנת לחבר את התיאוריה לפרקטיקה ,טרם היציאה לחו"ל היה עלי
להתכונן למפגשים המיוחלים עם המאכלים המקומיים .ניסיון רב שנים
לימד אותי שהגעה לחופש ללא הכנה יכול לטרוף (חוץ מהאוכל) את
הקלפים בכל הנוגע לתהליך ההרזיה .חופש במהותו ,הנו פרק זמן מוגדר
בו כמעט מצווה הנופש לפרוק כל עול ,ליהנות מכל רגע ובאופן כללי לא
לעשות חשבון בנוגע לכלום ובכלל זה למה שנכנס לו לפה ...אך כל מי
שחזר מחופש יודע שהנחיתה אל קרקע המציאות לרוב קשה ...המציאות
בדרך כלל כוללת את הבאסה של החזרה – דכדוך ועצב על שהחופש תם,
עומס ענק בעבודה ,וכמובן עליה מחודשת על המשקל על מנת לספק
תשובה לשאלת הנזק אשר בדרך כלל נמדד בקילוגרמים.
ובכן ,כיצד מתמודדים עם האיום? התשובה היא :הכנה מוקדמת .עבודת
ההכנה צריכה להיעשות בשלושה מישורים .1 :פיסי .2 ,מחשבתי,
 .3רגשי.

ברמה הפיסית ,מומלץ לבצע מחקר פשוט וקצר ולהבין מה הם האיומים
הקולינאריים הפוטנציאליים ולמצוא פתרונות פרקטיים שיוכלו לסייע לנו
להתמודד עמם כמו :איתור מקדים של מסעדות עם מאכלים בריאים יותר,
תכנון מסלולי הליכה ארוכים יותר ,הצטיידות מבעוד מועד בחטיפים או
נשנושים דלי קלוריות וכיו"ב.
ברמה המחשבתית ,כדאי לנסות לדמיין את הסיטואציות (ארוחות ,הליכה
ברחוב וחשיפה לגלידריות ,מאפיות וכו ).ולתרגל דרכי התמודדות שיאפשרו
לנו לעשות את הבחירות הנכונות .תרגילי דמיון מודרך שכאלה יאפשרו לנו
ברגע האמת "לשלוף" מ"ארגז המקרים והתגובות" שלנו את הפעולה
שהכינונו מראש ובכך לצמצם את הסיכון שנאבד שליטה וניכנע לדחף
להתנפל על הדוכן ולאכול את כל מה שיש בו.
ברמה הרגשית ,מומלץ לדמיין כיצד נרגיש כשנחזור ,נעלה על
המשקל ,ונגלה שחזרנו עם  ...Overweightמנגד ,כיצד נרגיש אם
נחזור ונגלה שלא עלינו כלל במשקל ...וכיצד נרגיש עם עצמנו בקשר
להחלטות שקיבלנו.
טרם היציאה לכל אחת מהחופשות ,אכן ביצעתי את ההכנה הנדרשת אך
בסופו של דבר מדובר במספרים ובמבחן התוצאה ,עליתי קילו אחד .אני
מניח שכל קורא ישפוט בעצמו האם הצלחתי או נכשלתי ,אני בטוח שיש
שיאמרו שלאדם עם "ראש שמן" אשר אוהב לאכול ,עליה של קילו הינה
זניחה ומעידה על הצלחה רבה אך יש גם שיאמרו שאדם שהחליט לקחת
על עצמו אתגר של ירידה במשקל וכותב לקהל קוראים לא מבוטל ,נכשל
במבחן התוצאה בכך שהשינוי החודשי התבטא בעליה ולא ירידה במשקל.

מבחינתי ,היו מספר נקודות חזקות כמו ההכנה מראש ,לרוב הצלחתי
לשמור על שליטה ,התחברתי רגשית ומחשבתית ל"אחרי הטיול" ובכך
ויתרתי על כמה חוויות קולינאריות בדרך .היו גם כישלונות  -לפעמים
אכלתי יותר מידי ולא יכולתי לעצור את עצמי ,פעמים רבות לא אכלתי מתוך
רעב אמיתי אלא שכנוע עצמי ש"צריך" לאכול כעת ,אכלתי דברים פחות
טעימים שבהחלט לא היו שווים את הקלוריות ועוד ועוד.
בתחילת הפרויקט הבטחתי לעצמי לראות את התהליך כמחקר ולנסות
ללמוד כמה שיותר וכך אעשה .אני משתף אתכם באתגרים ,בהצלחות,
בסיכונים ובכישלונות המרכיבים את התהליך כשמכל אחד מהם ניתן
להפיק לקחים בדרך אל היעד הנכסף .עוד מעט קט עומד לפתחי כבר
אתגר חדש ששמו פסח (מצב סיכון קיומי לעם היהודי בתקופת משה רבנו
ומצב סיכון קולינארי לחברה המודרנית בתקופת ביבי נתניהו).
אז הנה נקודת הפתיחה :אני שוקל כעת  103קילוגרם .נגמרו חגיגות
ה‑ 40שלי (היה באמת מדהים וכיף) ועכשיו ממשיכים קדימה.
מבחינתי ,ללא עבודת ההכנה שעשיתי לקראת חו"ל והשליטה היחסית
שהפגנתי ,הדרך הייתה יכולה להיות ארוכה הרבה יותר ...אחרי קצת
פחות מחודש הפסקה ,חוזרים לרכיבות האופניים ,לסינגלים ושבלי ארץ
ישראל היפה!
אני מכוון לכך שבפעם הבאה שאכתוב אהיה מתחת ל‑!100
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד
הפייסבוק של הפרויקט
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 שחר מיליס  אלון רון  נמרוד זליכה
יבואן :רן זילכה – קורטק ישראל | מחיר האופניים במבחן( ₪ 18,900 :כולל מוט כסא מתכוונן)

Corratec Inside Link 10Hz x

Corratec

Inside Link
10Hz x
קורטק היא יצרן אופניים גרמני ותיק ומוכר גם מחוץ לאזור המחייה רווי ההרים היערות והמים בבוואריה.
למעשה הוא המותג הגרמני הראשון או לפחות מהראשונים שזכה לייצוג מקומי איי שם בתחילת שנות
ה 2000-ע"י הוביס ,חנות רמת גנית מאובקת עם גישה "ייחודית" .אז קורטק ה"אקזוטית" הכניסה למגוון
הדגמים המצומצם לתקופה ,זנבות קשיחים יפיפיים עם צינור עליון קשתי מפוצל שהתחבר לתומכות האוכף
בסילואטה מאד ייחודית לאותם ימים של בריאת הענף המקומי .כמו יצרנים גרמניים אחרים גם קורטק
מתחזקת פורטפוליו גדול מאוד של דגמים מאופני כביש סגפניים ,דרך דגמי שטח מגוונים ועד אופניים
חשמליים (השם ישמור) .החברה הבאוורית מתהדרת בהנדסה גרמנית מתקדמת והתאמה של פיתוח
הדגמים לגנטיקה של אזור המחייה הטבעי שלהם .מתוך כך ,לחברה מספר פיתוחים בתחום הייצור והמתלים
בראשם מתלה ה‑ Inside Linkעליו מבוססים אופני ה Inside Link 10Hz-אותם קיבלנו מרן זליכה היבואן
המקומי החדש של המותג .אופני השבילים החדשים של המותג מבוססי גלגלי  27.5וזוכים לתוספת של עוד
טכנולוגיה ייחודית מבית העונה לשם הכה פוליטכני  10 -הרץ.
ה Inside Link-הוא מתלה כפול חוליות קצרות ,בדומה למתלה ה VPP-של סנטה קרוז /אינטנס .אליבא דה
קורטק מדובר במתלה קשיח ששומר על יעילות דווש גם במצבים בהם במתלים אחרים הרוכב היה נועל את
הבולם ומסתפק בתפקוד מתפשר של המתלה .בקינמטיקה של ה Inside Link-קורטק תכננו מתלה בעל
 200%אנטי סקוואט (על זאת נרחיב בכתבה על מתלים שתתפרסם בקרוב) ,אם נתרגם זאת לשפה פשוטה,
אזי אנטי סקוואט של  100%אומר שלחץ שמופעל על המתלה בפידול כתוצאה ממתח השרשרת ,אינו
משפיע על כווץ המתלה .בפחות מ ,100%-נחווה כיווץ ארור ע"ש רוברט הקרוי בוב(יג) ומעל  100%נחווה
פתיחה של המתלה האחורי בהפעלת כוחות דווש.
 10הרץ הוא שם הטכנולוגיה שאמורה לאפשר למתלה האחורי להתמודד טוב יותר עם מהמורות בעלות
פרופיל מרובע כמו גינות סלעים או שורשים ,לשפר אחיזה ולרכך את המכה .זאת מההבנה של המהנדסים
כי מתלה אחורי מתקשה לעבוד כראוי בתדר גבוה מ 10-הרץ .על מנת להתמודד עם תדר עבודה גבוה בו
נתקלים במהלך רכיבה ,קורטק מחברים את הבולם האחורי בצדו האחד לאלסטומר אשר מרסן ומסננן את
התנודות בתדר הגבוה .לטענתם זהו פתרון פורץ דרך המאפשר למתלה לעבוד גם בעומס נמוך מזה הדרוש
לבולם להתחיל לעבוד (בגלל חיכוך פנימי הקיים בכל בולם)  .
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Highlights
שלדת אלומיניום "27.5
מתלה  Inside Linkבעל ציר וירטואלי המייצר מהלך של  120מ"מ ,עם תוספת אלסטומר  10Hzהמייצר
עוד  20מ"מ מהלך
קיט חלקים מבוסס מערכת הינע ברמת XT
אורך צינור עליון  594מ"מ
זווית צינור ראש  68מעלות
זווית צינור כיסא  74.5מעלות
אורך תומכות שרשרת  438מ"מ
בסיס גלגלים  1152מ"מ
משקל "רטוב" כולל פדלים –  14.3ק"ג
*הנתונים הם למידה S/M

אז למה זה טוב?
כדי לאפשר עקיבת שטח טובה יותר ולקבל תכונות
מתלה רצויות .בתאוריה ,כאשר תכונת קשיחות של
הבולם מחד ,ומנגנון התמודדות עם אלמנטים בתדר
גבוה מאידך מצומדים יחד ,אפשר לפתוח בחגיגה.
האמנם? מאחר וכותב שורות אלו הוא מהנדס מכונות
ומאחר וגרמנים ידועים ברצינות ללא פשרות שלהם,
יצאנו לבדוק את השם המחייב.
קורטק משתמשים בצינורות אלומיניום בעובי משתנה
שמעניקים לאופניים מראה קרבי בקווים נקיים יחסית,
ריתוכים נאים ועיצוב מוקפד הן של השלדה והן בצביעה
האיכותית משלימים חבילה נאה ביותר .אזור הלינק
המרכזי נראה מעט מחוץ לסקלה הכללית אך הצבע

הירוק מפצה על כך .המהלך האחורי מורכב מ120-מ"מ
של המתלה וכ 20-מ"מ של האלסטומר .הגיאומטריה
היא מתחום השבילים AM/עם זווית ראש של 68
מעלות ,מרווח עמידה טוב ואורך תומכות שרשרת קצרות
יחסית לקטגוריה זו.
חלקים בולטים
למבחן קיבלנו את הדגם ה Inside Link 10hz-בעל
המפרט הגבוה .ההבדלים העיקריים בינו לבין הנמוכים
יותר הם בעיקר בבולמים ומערכת ההנעה .דגם הX-
מבוסס על מזלג רוקשוקס רבליישן עם מהלך  130מ"מ
בעל נעילה מהכידון ,בולם מונארך ומערכות הינע של
שימנו ברמת  .XTשאר הרכיבים הם ממותג הבית של
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CLICK TO VIEW

קורטק  ,ZZYZXמבטאים "זאיזיקס" ומשמעותו – המקום
האחרון על פני כדור הארץ .מקורי! אם כי קצת מאכזב
מאופניים ברמת המחיר הזו .היבואן מוסיף על המפרט
המקורי מוט אוכף מתכוונן של רוקשוקס Reverb
 Stealthבעל החווט הפנימי ,תוספת ברוכה ומתבקשת
לכל הדעות.
על השביל
אני חייב להודות שכמהנדס אני נהנה לחקור סיסמאות
הנדסיות ,אותיות וסמלים המוטבעים על האופניים.

לקורטק יש כאלו למכביר ,משמעותם לא תמיד ברורה
אך הם משדרים מקצועיות .לעין הבלתי מיומנת זה יכול
להראות כמו מכונית ראלי לפני מרוץ.
החלק הקדמי של האופניים נמוך מאד ותנוחת הישיבה
דומה לתנוחת רכיבה באופני  .XCלתחושתי האופניים
אוהבים רכיבה עם כסא גבוה ,ומרגישים מאוזנים יותר
כך .כחלק מהמסירות המקצועית של בוחני המגזין הלכתי
לחפש אלמנטים שירעידו אותי כדי לבדוק את המתלה
ולתהות על שלל האותיות על השלדה .ולשמחתי מצאתי
בעונה זאת שבילים מרוטשים שצצו בשטח כמו פרות

אחרי הגשם .למוד נסיון חיזקתי את הסתימות בשיניים
ויצאתי למשימה.
הסאג המומלץ (גם הוא כתוב על השלדה) הוא 20-
 ,25%ברכיבה המתלה האחורי מרגיש קשיח מאד .גם ב
 25%סאג לא ניצלתי את מלא המהלך כמעט אף פעם.
לעומת זאת בטיפוס ,המתלה מצטיין .הקשיחות היחסית
מתורגמת ליעילות דווש והאלסטומר המדובר דואג
לאחיזת הקרקע הכל כך נדרשת .בדקתי את תפקוד
המתלה עם  30%סאג ,האופניים ממש זרחו בירידות
וסינגלים טכניים ,אך יכולת הטיפוס הפכה לנשיפות,

נדנוד וקיטורים מצד הבולם האחורי ,כך שנאלצתי לחזור
דיי מהר לסאג המומלץ של  25%שקיעה .מבלי לחקור
את גרף המתלים ,ניתן להבחין בבירור כי בדווש בפלטה
הגדולה מלפנים ( 38שיניים) המתלה מתנגד יפה
לכוחות הנדנוד בדווש חזק בגלגש"ים הקטנים מאחור,
ופחות טוב מהאמצע ולמעלה( .גם על הצהרות ייצרן
נתייחס בכתבה על מתלים) .האלסטומר מה10Hz -
עובד כל הזמן וניתן להרגישו באופן ממשי .ברכיבה
על דרך סלולה מורגש נדנוד קל שאינו מפריע ובדרכי
עפר הוא ממש מצטיין וסופג טוב את האבנים הקטנות
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PACKED WITH

INNOVATION

30%

מבצע אביב

הנחה

על כל התיקים

*ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים
**ט.ל.ח DAA .רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ,המלאי מוגבל

www.daa.co.il
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והבינוניות שמונחות בחופשיות על הקרקע .גם באדמה
המרוטשת באדיבות הבקר של עמיקם ,הרגשתי על כרית
אויר ושמחתי שכל הסתימות עדיין איתי .בשטח טכני
אלים ,עתיר סלעים ושורשים המותקף לרוב במהירות
גבוהה ,ההרגשה הייתה שזה לא ממש מספיק .שם
מתגלה מתלה נוקשה ,שמצטיין פחות בעקיבה ומסמן
לרוכב להאט מעט.
בשביל לשמור על שקט מהחלק האחורי של האופניים,
קורטק הנמיכו את תומכת השרשרת לקו נמוך מהמקובל
וכמובן העניקו שם למהלךLPC (low profile ,

 .)chainstayאין תחכום מיוחד במערכת הזו חוץ מהשם
הלא ברור ,אך בשורה התחתונה לא הורגשו רעשי
שרשרת מכוון זה ועל כך יבורכו מהנדסי המותג.
בסינגלים זורמים האופניים דורשים וסוחטים מהרוכב
דיוושים חזקים תוך כדי שהם משדרים בטחון בשמירה
על הקו שנבחר ,המתלה הקשיח מעודד דילוגים
וקפיצות עם זמן אויר מכובד ונשלט אך כשהשביל
מתפתל דרושות פעולות אסרטיביות של הרוכב בכדי
לגרום להם לציית ,עובדה שעלולה לפגוע בתחושת
הבטחון של רוכב פחות מיומן .לטעמי הדבר נובע

מתנוחת הישיבה הרכונה לפנים המקשה על העברות
משקל מהירות בבלימה חזקה או פניות במדרון תלול.
לסיכום
קורטק יצאו מהקופסא המקובלת בתכנון מתלה
ה ,Inside Link-התוצאה מעניינת וייתכן שבשידוך
לשלדה קלה יותר יוכלו לבלוט יותר בשוק .יצוין כי תכונות
של אלסטומרים משתנות עם שינוי בטמפרטורה ,הם
רגישים לקרני UVלאורך זמן וככל הפולימרים נוטים
"לזחול" תחת עומס .קורטק מציינים שה  MDUממנו
עשוי האלסטומר שלהם עמיד בכל אלו .הInside Link-

10Hzמוגדרים כאופני.All Mountain /Transalp
סוג של הגדרה גרמנית לא לגמרי ברורה כאשר שטח
המחייה הטבעי של הרוכב הוא בין הירדן לים .מחוץ
להגדרות ,ה Inside Link 10Hz-של קורטק הם אופני
שבילים לא רעים בכלל ,עם יכולות דיווש גבוהות ,עבודת
מתלה מעולה בבידוד תחלואי השביל אך עם מעטפת
טכנית מוגבלת ליישומים אגרסיביים ביחס לאופנים
אחרים בקטגוריה רחבה זאת .אופניים שיתאימו יותר
לרוכב שבילים הגומע מרחקים גדולים על סינגלים
זורמים ודרכים פתוחות ופחות לרוכב האנדורו שמחפש
לתת בראש ולפצח קווים טכניים מאתגרים.
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה קלה וקשיחה
•מתלה ציר יחיד המייצר מהלך של  100מ"מ עם Zero Pivot Seatstay
•מזלג לפטי  Hybrid PBRעשוי אלומיניום
•זווית ראש  71מעלות
•זווית צינור כסא  73.5מעלות
•אורך תומכות שרשרת  17.5אינצ'ים
• בסיס גלגלים 43.3 :אינצ'ים
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  11.6ק"ג
* הנתונים הם למידה M

תחילת שנות האלפיים ,ענף אופני ההרים העולמי נמצא
בתחילתו של עידן פופולאריות ההמונים ,האינטרנט
עדיין משמש כאמצעי שולי להעברת אינפורמציה בענף
והעיתונות הכתובה היא השופר הרשמי של היצרנים.
באותם ימים קנונדייל היו השליטים הבלתי מעורערים של
הפיתוח הטכנולוגי ובשנת  2002הם הפילו את פצצת
הסקלפל  -לראשונה אופני  XCסופר תחרותיים מבוססי
שיכוך מלא (השם ירחם) ,תמונות האופניים הראשונות
שפורסמו על דפי הכרומו הכילו קטעים מטושטשים וכל
הענף רחש ספקולציות על מהות הטכנולוגיה החדשה.
לאחר שנחשפו במלואם ,התגלתה שילדת זנב רך (כן
היה דבר כזה) נטולת צירים עם בולם אחורי מינימאלי

שחובר לחלקו אחורי של צינור האוכף .גולת הכותרת היו
תומכות שרשרת גמישות עשויות סיבי זכוכית שלקחו את
טינקר זוארס וערימת השיער שלו ,פעם אחר פעם לראש
הפודיום .מאז חלו תמורות רבות בענף האופניים אבל
הסקלפל עדיין איתנו ,ב 2015-הסקלפל עדיין יושבים
על סגמנט אופני  XCתחרותיים ,אך במעטפת ביצועים
רחבה יותר ו 13-שנים לאחר השקתם הם פונים גם
להמונים שמחוץ למסלולי התחרויות ויכולים לשמש גם
את אלו שהתפשרו במהלך השנים על סגפנות כואבת.
למרות טלטלות רבות שעברו על החברה בעשור האחרון,
קנונדייל עדיין נמצאים בטופ של הפיתוח הטכנולוגי,

121 | 120

Cannondale Scalpel Carbon 3

we:Test

שלדת הסקלפל היא סוג של שופר למגוון הטכנולוגיות
מבית ועוד כמה של יצרנים מבחוץ .אוסף של צינורות
רחבים במיוחד מרכיבים שלדה יפיפייה למראה ,הצינור
התחתון המעובה מתחבר לצינור העליון בחיבור
רחב וגדול במיוחד המכיל בתוכו את מיסבי הראש
האינטגרליים בקוטר  1.5אינצ'ים הייחודיים לקנונדייל.
מתלה הציר היחיד הפשוט לכאורה מייצר מהלך של
 100מ"מ ונשלט על ידי רוקר אלומיניום מהוקצע השולט
על יחס המינוף ומחובר לבולם רוקשוקס מונרך בעל שני

מצבי פלטפורמה .המשולש האחורי עשוי הקרבון בנוי
מתומכות אוכף שטוחות וגמישות שתפקידם לשאת את
סוף התנועה שמייצר המתלה במקום צירים מסורתיים.
השלדה קשיחה מאוד בעיקר הודות לצירי מתלה בקוטר
 12מ"מ העוברים מצד לצד לרוחב השלדה.
חלקים בולטים
הסקלפל קרבון  3אותם קיבלנו למבחן ,הוא הדגם
הרביעי והנמוך בהיררכיית דגמי הקרבון של משפחת
הסקלפל .הוא מבוסס על חלקי הינע בתצורת 2x10

ברמת  X7/X9של סראם ,גלגלים קלים וחזקים מבוססי
חישוקי  Stan's ZTR Rapidוחלקי שליטה גנריים של
היצרן .בחזית ניצב בגאון מזלג הלפטי  PBRבגירסת
אלומיניום עם נעילה מכנית ושליטה על הריבאונד.
בשנים האחרונות קנונדייל הכניסו שיפורים רבים במזלג
חד הרגל שלהם שהבולט בהם הוא שימוש במיסבי
החלקה תחתונים בנוסף למשטחי הגלילים המסורתיים
של הלפטי .החיבור בין שני סוגי מייסבים שזכה לשם
 ,Hybridיוצר לטענתם עבודה חלקה יותר עם אטימות

משופרת המבטיחה טווח גדול יותר בין הטיפולים .סטם
אינטגראלי עשוי יחידה אחת מינימליסטית וחסרת
ברגים עם הסטירר מעובה הקוטר משלים מראה ייחודי
ונקי ביותר.
על השביל
כבר מסיבוב הפדל הראשון חודרת ההכרה שמדובר
כאן על מכונת מרוץ .למרבה ההפתעה האופניים לא
משדרים את תחושת הסגפנות המצופה מהז'אנר,
תנוחת הישיבה היא יחסית זקופה והנפת גלגל קלה יותר
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מאופנים בעלי ייעוד פרוע יותר .למרות שכותב שורות
אלו אינו נמנה על מסדר סגפני השבילים ,הוא יודע
להעריך יעילות דיווש ומהירות ואלה זועקים מכל עבר
בסקלפל ,הם מזנקים לכל לחיצה קטנה על הפדלים
ומשדרים קשיחות ודיוק מהשלדה ,מהמזלג ומהקוקפיט.
גם במצב פתוח בבולם האחורי האופניים מדוושים
במינימום נדנוד ,מפצירים ברוכב לצאת לדיוושים
נמרצים בעמידה ומייצרים אינרציה ומהירות בלתי חוקית.
האופניים מטפסים באותה קלות ויעילות כמו בדיוושים

נמרצים במישור .למרות פלטה אימתנית של  38שיניים
בקראנק ,לא נדרשו לרדת לפלטה הקטנה גם בעליות
קיר שהיו גורמות לנו לחפש באובססיביות הילוך קל יותר
על כל אופניים אחרים .על הנייר סגמנט הירידות אמור
להיות זניח כאשר מדובר על אופניים כמו הסקלפל,
אך מי מכם שעוקב אחרי תחרויות  XCבינ"ל בשנים
האחרונות לא יכול שלא להבחין בשינוי הדרסטי באופי
הטכני של התחרויות .גינות סלעים אימתניות ,גאפים
ודרופים הם חלק מהתפאורה הסטנדרטית שמתחרים

צריכים להתמודד איתם ,לכן ההכנה להולכה פנימית
של מוט אוכף מתכוונן שיש על השלדה נראית טבעית
ביותר .כמו מרקו פונטנה ,הפנומן האיטלקי של קנונדייל
גם אנחנו הרשינו לעצמנו להתקין על הסקלפל מוט
אוכף מתכוונן ,עובדה שהגבירה את הרצון שלנו לחפש
אתגרים מחוץ לגבולות ה XC-הטהור .כמובן שהגלגול
ושימור האינרציה מהסעיף הקודם מתגברים ביתר שאת
עם הנטייה של השביל לרדת והקלות בה האופניים
האלה מפתחים מהירות יכולה להפחיד לעיתים .אך

שלא כמצופה מהז'אנר הם גם מייצרים סוג של מעטפת
ביטחון שמוציא מהרוכב הטכני הממוצע גם את יצר
ההשתובבות ואת החיפוש אחר אתגרים טכניים.
במהלך המבחן מצאנו את עצמנו חותרים לחיפוש
קוים טכניים מאתגרים ועולים לאוויר בקלות יתרה
מכל קפל קרקע מזדמן .ממדי השלדה ,בסיס הגלגלים
ותומכות השרשרת הקצרות במיוחד של הסקלפל יחד
עם הקשיחות הקיצונית של השלדה והלפטי המדהים,
מעניקים לאופניים יכולות של אופני שבילים מהירים,
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מתמרנים ומלאי פאן פאקטור .לטעמנו הלפטי
הוא אחד מבולמי הזעזועים הטובים בשוק ,יכולת
העקיבה שלו ,משקלו וקשיחותו היא קטגוריה בפני
עצמה .למרבה ההפתעה גם יכולת הספיגה שלו
באלמנטים שלא תמיד יתאמו את הוראות היצרן
הייתה מדהימה (מבחן זה מבחן ,)...אם כי היינו
מסייגים וממליצים לא לעשות זאת באופן קבוע
על הסקלפל.

סיכום
הסקלפל קרבון  3הם מכונה טכנולוגית ,יעילה
ומוכוונת מטרה .קשיחותם ,יעילות הדיווש שלהם
ויכולות שלהם לייצר ולשמר אינרציה/מהירות עדיין
יכולים לשמש כציון דרך ,ממש כמו אותם סקלפל
ראשונים .אולי לא היינו בוחרים בהם כאופני
שבילים קלאסיים ,אך היכולות שלהם בתחום זה
יכולות לבייש אופניים גדולים בהרבה .הסקלפל
יהיו בן לוויה מושלם לרוכב חזק חובב מהירות
בעל חיבה לרכיבת פאן ,כזה שמבלה את זמנו
ברכיבות /XCמרתון ארוכות יחד עם רכיבות סינגלים
מהירות ואינטנסיביות
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גיא בר ,רוכב האנדורו הבכיר והמתחרה הכי בינ"ל שלנו בסצנה ,פשט את
המדים לאחר שירות צבאי של  5שנים ויצא לנקות את הראש במסע של
תחרויות אנדורו סובב עולם ,שהיעד הראשון הוא ניו זילנד .גיא "החיה"
יתחרה במספר תחרויות מקומיות ויסיים את מסעו בתחרות הראשונה
של סבב האנדורו העולמי ה EWS -בפסטיבל ה Crankworx-ברוטורואה.
במהלך שהותו ביבשת הדרומית ,גיא כתב האנדורו הבכיר של המגזין ,יעביר
לנו דיווחים שוטפים על חוויותיו בסצנת האנדורו הדרומית ביותר בכדור.
לאחר התאקלמות קצרה ומעניינת עליה תוכלו לקרוא בפרק מס' ,1
שפורסם באתר המגזין ,הגיע תחרות המטרה הראשונה שלי בניו זילנד ה
 ,TransNZתחרות אנדורו מרובת סטייג'ים של  5ימים באזורי רכיבה שונים
באי הדרומי של ניו זילנד .זוהי השנה הראשונה בה מתקיימת התחרות ואנו

המשתתפים שימשנו כמעין שפני ניסיונות (ששילמו הרבה כסף) בתקווה
שהמסורת תמשיך והתחרות תזכה לרוץ בהצלחה בשנים הבאות .התחרות
התקיימה בתאריכים מושלמים ליצירת מסלול טיול מהנה ביותר ברחבי
ניוזלנד ,מפני שמיד בסיום התחרות המסתיימת בעיר קווינסטאון ,מתרחש
פסטיבל אופניים בעיר ומיד לאחר מכן מתחיל אירוע ה Crankworx-הענקי
ברוטורואה השוכנת באי הצפוני.
יום  – 0הגעה והתארגנות
אחרי  3חודשים עם ממטרים מעטים ביותר באי הדרומי ,קמתי ליום גשום
במיוחד .הגשם לא הפסיק לרדת עלינו במשך כל היום עד הערב .אחרי
שסילקו אותי מחדר המוטל שהשתכנתי בו בכריסטצ'רצ' ,הגעתי לשדה
התעופה מוקדם מהשעה המיועדת וחיכיתי להסעה שלי תוך כדי שמתחרים

רבים מגיעים לשדה ממדינות שונות מכל העולם .נראה שהתחרות לא
הובנה כראוי ,ורוכבי קרוס קאונטרי רבים ללא מוטות כיסא מתכווננים,
צמיגים בקוטר  2.0ומהלך בולמים שלא עובר את ה 120-מ"מ נראו
משוטטים בשדה .על הדרך יצא לי להתיידד עם מספר רוכבים ולעזור להם
בארגון האופניים .דבר שהשתלם בהמשך מכיוון שסטיבן מבריסל שעזרתי
לו לסדר את הונטיל טיובלס ,הלווה לי בהמשך את מגן הבוץ שלו.
לאחר נסיעה של שעה וחצי ,הגענו לאזור שבו נישן ביומיים הראשונים
ומשם גם נצא ליום התחרות הראשון .לאחר שחולקנו לחדרים ,נסענו
לארוחת ערב ושם תודרכנו לגבי יום הרכיבה הראשון .בשל הגשם הכבד
ביטלו תחרות אנדורו חד יומית שהייתה אמורה להתקיים צמוד אלינו ואת
המסלול שלנו קיצרו במעט ובנוסף קיבלנו השכמה מאוחרת( .כבר היה

שווה) השמש יצאה והציפיות היו גבוהות ליום רכיבה יבש ,אבל ידענו
שמערכת גשם נוספת לפנינו.
יום Craigieburn - 1
התעוררנו לארוחת בוקר יבשה ללא גשם ,אבל הכל השתנה במהרה .הגשם
התחיל בערך כשעה לפני שהעמסנו את הרכבים ויצאנו ליום הרכיבה
הראשון .ניסיתי להתעכב כמה שיותר ולצאת עם האחרונים בתקווה
שהגשם ייפסק מתישהו ,אבל לצערי הוא לא הפסיק ולא לדקה (עד לתחילת
הסטייג' האחרון של היום כמובן) .יצאנו בחשש מרכבי ההקפצות לעליה
של  40דקות משולבת הליכה ורכיבה בסינגל רטוב בזמן שהגשם לא
מפסיק לרדת .תכננתי להתחיל הכי מהר שאני יכול את הסטייג' הראשון,
אבל  5שניות לזינוק וגושי בוץ שעפים לכיון הפנים שלי חשבו אחרת .חצי
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מהראנים של היום הראשון עשיתי עם עיניים עצומות או במצמוץ בניסיון
להבין לאן אני רוכב .הסטייג' שארך כ 7-דקות היה מהיר מאוד ,מלא
שורשים וסיבובים כיפים ,ובתוספת הגשם והאמבטיות שעברנו קיבלנו
חוויה מיוחדת במינה .הסטייג'ים השני והשלישי היו די דומים ,מהירים
מאוד ,מדי פעם נדרש מאתנו להכניס קצת פידול והרבה סיבובים מפתיעים
שהגעתי אליהם מהר מדי! הבוץ החלק שלא נותן להאט לא עזר במיוחד,
תוך כדי הסטייג'ים הבנתי את הטעות של לצאת בסוף והקטעים המישוריים
כבר נהפכו מבוץ מהיר ורטוב לבוץ דביק וחלקלק.
את הסטייג' הרביעי של היום הכרתי מבעוד מועד וזה לא עזר במיוחד,
מפני שזה רק תרם לחששות שלי .המסלול שעליו התקיים הסטייג' נקרא

Trans New Zealand 2015

 .The Edgeשם שמסגיר את אופי המסלול והוא מתאפיין בקטעים רבים
חשופים ומסוכנים במיוחד .בכדי לחוס על המתחרים ,מדידת הזמנים
התחילה אחרי רוב הקטעים המסוכנים ,אבל היה היצע יפה של אלו גם
בראן עצמו .את הקטעים המסוכנים לא רכבתי בראן מפני שבעת צרה ,אני
יודע להוריד אוטומטית רק את רגל שמאל ,ובעקבות התהום שחיכתה שם,
לא ממש רציתי להסתכן בזה .בנוסף ידעתי שיש עוד  4ימים מלאים לפניי.
שמח ששרדתי את סטייג'  ,4הגענו לסטייג' החמישי והאחרון של היום
כשהשמש כבר מעלינו ומעל המסלולים הספוגים גשם .סטייג' קצר ומהיר
לסיום עם מספר סוויצ'בקים צפופים בסופו .בכדי להגיע חזרה לאזור
ההתכנסות חצינו  2מעברי מים שהגיעו לי לברכיים ,כבר לא הייתה לי

נקודה יבשה בגוף ,כך שזה לא שינה במיוחד .רכיבה קצרה בכביש והגענו
חזרה לבקתות שלנו ספוגים בבוץ ומים אבל עם חיוכים של כיף מצד לצד.
שטיפה מהירה של האופניים והציוד למחר ,ולישון.
יום Mount Hutt – 2
יום הרכיבה השני היה קצר במיוחד ,כי בסופו חיכתה לנו נסיעה של 6
שעות למקום ההתאכסנות הבא שלנו בקווינסטאון .הרכיבה הייתה אולי
קצרה ,אבל הרגישה כמו יומיים ,מראש כולם דיברו על כמה המסלולים
תלולים וכמה חלקים הם יהיו אחרי הגשם שפקד אותם ביומיים שלפני .לא
הבנתי כמה הם צדקו!

אחרי נסיעה של שעה וחצי ,הגענו ל Mt Hutt-המתנשא לגובה של למעלה
מ 2000-מטר עם נוף אלפיני לחלוטין .המסלול הראשון התחיל על דרך
דאבל סלעית ומהירה ולאחר חציה של דרך אש הגענו לקטע שבו הבנתי
למה הייתה הכוונה רכיבה על קרח שכולם זרקו לאוויר אתמול .חריץ ברוחב
שני צמיגים לאורך כל הדרך על אדמה בוצית משולבת דשא שלא תורם
לאחיזה במיוחד .השיפועים פה עוד היו נורמליים ,אז לא היה נורא כל כך,
למרות שפעמיים עשיתי קפיצת ראש לתוך שיח בראן.
פרס הסטייג' הנוראי של התחרות הולך לסטייג' השני .הוא התקיים עם
מסלול ששמו  Behemothוהוא מסלול שרוכב דאונהיל מקומי בנה לעצמו
לאימונים .מדידת הזמנים התקיימה רק על חציו התחתון ,אבל בכדי להגיע
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לשם היה עלינו להתמודד עם החצי העליון ,צלע הר בשיפוע  28%ממוצע
בתוך חריץ צר על בוץ שמרגיש כמו קרח .רובנו כולל אני הקטן ,לא הסתכנו
והלכנו את רוב הדרך לתחילת הסטייג' .ניסיון כושל שלי לרכב שלח אותי
ב‑ 360מרשים לתוך העצים והחדיר בי פחד לקטעים הבאים .אי אפשר
להגיד שנהניתי מהסטייג' הזה ,כמעט ולא רכבתי ,וגם מה שניסיתי הסתיים
על התחת (ונקרעו לי המכנסיים לצערי).
בנוסף לכל הצרות בכדי להגיע לסטייג' השלישי והאחרון של היום ,נאלצנו
להתמודד עם עליה על דרך אש תלולה בחום נוראי למשך שעה .הסטייג'
היה הארוך ביותר של היום וארך כ 11-דקות עבורי .התחיל במקטע ממש
מהיר וכיפי על סינגל סלעי ומלא סיבובים עם ברמים בנויים היטב ,המשיך
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למקטע דשא מהיר ולא חלק במיוחד ולסיום חזרנו למוטיב הקרח של היום.
שמח שהיום הזה הסתיים סוף סוף ,נכנסו לרכבים והתחלנו במסענו הארוך
אל קווינסטאון.
יום Coronet Peak – 3
יום התחרות השלישי היה הארוך והמתיש ביותר .הוא התקיים באתר
הסקי הניו זילנדי  .Coronet Peakתדריך קצר עם רקע מרהיב של ההרים
ויצאנו בשיירה ארוכה לתחילת הסטייג' הראשון של היום .זה הסטייג'
היחיד שראינו את כולו שכן טיפסנו דרך המסלול שאותו נרד בעוד מספר
רגעים (לא שאפשר לזכור כל כך מסלול שאורך  9דקות מעליה דרכו פעם
אחת) .הדקה הראשונה של המסלול התקיימה על המסלול המתויג כמסלול

הדאונהיל ו 30שניות של עלייה חדה ,שרק מעטים הגיבורים שהצליחו
לרכוב אותה (כולל עבדכם הנאמן) ,משם למסלול האנדורו ,XC/מסלול מהיר
מאוד עם המון סוויצ'בקים וסיבובים בנויים היטב.
לאחר עלייה קצרצרה וללא זמן להתאושש מהראן שארך  9דקות ,יצאנו
לסטייג' השני ,הסטייג' הארוך ביותר בתחרות (לקח לי כ 12-דקות לאורך 5
ק"מ) .חציו הראשון היה דומה מאוד לסוף הסטייג' הקודם ,רק שהמסלול
הפעם הכיל גם הרבה עליות קצרצרות שהגענו אליהן במהירות .חציו השני
היה סינגל מהיר מאוד וצר מאוד וכלל עליה קצרה כשבסופה ,בשיא הדופק,
היה עלינו לדלג בריצה מעל גדר ולהמשיך לרכוב .בסיום המסלול המפרך
הזה חיכתה לנו עליה מפרכת לא פחות שאת רובה הלכנו ברגל והיא הובילה

אותנו לסטייג'  ,3סטייג' מיוחד במינו .כ 20שניות לאחר הזינוק נכנסו ליער
צפוף כשכל הסינגל מכוסה באצטרובלים .רעש מוזר של דריסת אצטרובלים
ליווה את ההחלקות בכל הסיבובים עד שיצאנו מהיער לדילוג מעל גדר
ומעבר נחל לסיום.
תדלוק קלוריות קצר בעמדת רענון ,ויצאנו לעלייה הארוכה של היום50 ,
דקות בדרך אש שלא נגמרת שהובילה אותנו לסטייג' הרביעי שהיה הקצר
והכיפי ביותר בתחרות 2 .דקות מהירות בסינגל פתוח על צלע הר עם הרבה
קפיצות קטנות וסיבובים מהירים (הקטע של סטיב סמית' וג'י את'רטון
מתוך הסרט  .)Follow Meבסיום הסטייג' חיכתה לנו הפתעה נעימה
בדמות רכבי הקפצות שדילגו אותנו לתחילת הסטייג' החמישי .הסטייג'
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החמישי ,כמו השלישי ,היה גם הוא מיוחד במינו ,סינגל על דשא שהוריד
אותנו במהירות על צלע הר תלול .המהירות הייתה גבוהה מאוד והיו הרבה
החלקות ,חלקן מבוקרות וחלקן קצת פחות .הזוויות על הדשא בסטייג' הזה
היו נורמליות אבל בשונה מאתמול ,ממש נהניתי!
הקפצה נוספת ופידול למשך  15דקות הובילו אותנו לתחילת הסטייג'
השישי והאחרון של היום .הסטייג' הזה היה גם התלול והטכני ביותר של
היום .הזינוק הוריד אותנו לירידה תלולה במיוחד על אדמה רכה מאוד עם
שיחים שמאיימים לתלוש אותך מהאופניים .שמח שנשארתי בחיים 5 ,דקות
שבהן היו שניות בודדות שלא נגעתי בברקסים במסלול תלול ומפותל .הכל
היה רכיב וכיפי ,אבל בראן רצוף ממש קשה להשתחרר במסלול שכזה.
כרגיל את היום סיימנו עם  20מעברי מים ששוב לא נתנו לנו את הצ'אנס
לסיים את היום יבשים.

בעליות וגלישות על בולדרים ענקיים מלווים בנקודות ורודות המסמנות לאן
ללכת ,סטייה של  20סנטימטרים לפה או לשם תסתיים בהתרסקות לא
נעימה בכלל .כמובן שהרגשתי בבית ולחצתי חזק! אבל כנראה שהרגשתי
יותר מדי בבית שכן איבדתי את המסלול אינספור פעמים ,אבל כל מי שרכב
שם מהר איבד את המסלול.
תחילת הסטייג' החמישי והאחרון של היום היה החלק הטכני ביותר של
היום .מספר גלישות סלעים תלולות שהובילו אותנו לסוויצ'בקים כיפים בין
העצים (כיפים עד שסלע בולט תפס את הגלגל הקדמי שלי וכמעט העיף
אותי מעל הכידון) .לאחר דילוג מעל גדר (מזל שהתאמנתי לסייקלקרוס),
סיימנו בסינגל מהיר וסלעי מאוד שרץ בערוץ נחל יבש .מצד אחד ממש
נהניתי מהיום וזה היה היום הכי מהיר שלי (שביעי ליום למרות מלא
שגיאות) ,אבל מצד שני זה יותר מדי הזכיר לי את הארץ.

יום Alexandra – 4
שעה וחצי נסיעה הובילו אותנו לפאתי העיירה אלכסנדרה לשטח פרטי
מלא גבעות .הבעלים רוכב אופניים ובונה בעצמו הסכים לתת לנו להתחרות
בשטח שלו בתנאי שלא נפעיל  GPSוסטרבה (אז אני כמובן פרשתי כי אם
אין סטרבה זה לא נחשב  .) :Pהשטח מאוד מזכיר את הרכיבה בישראל,
האדמה הזכירה לי את הרכיבה בפארק קנדה ואפילו הריח של השיחים
הזכיר לי את הארץ.
 4הסטייג'ים הראשונים של היום היו די זהים .מסלולים מהירים מאוד עם
הרבה סיבובים פתוחים על אדמה מדורדרת והרבה פידול .בנוסף ,בונה
המסלולים אוהב לשחק הרבה עם הסלעים בשטח ובכל המסלולים נתקלו

יום  5ואחרון – Queenstown
בבוקר יום התחרות האחרון היה קשה למצוא פרצופים מחייכים שכן בלילה
לפני נודע לנו שבמקום הקפצות לכל הסטייג'ים היום ,נאלץ לטפס לרובם,
תוספת "קטנה" של מעל  1000מטרים טיפוס .היום האחרון התקיים כולו
בבייק פארק השוכן כ 100-מטרים ממגורינו .התחלנו את היום בטיפוס
של  450מטרים אל הרכבל העליון וכדי לעגל ,הוספנו עוד  50מטרים עד
לתחילת המסלול .הסטייג' הראשון של היום ארך כ 9דקות וכלל הכל מהכל,
התחיל משביל הולכי רגל מהיר וסלעי ,המשיך בשביל דאונהיל שחור ותלול
והסתיים במסלול רחב מהיר ומלא טייבלים .בסיום הסטייג' ,טיפוס קצר
הוביל אותנו לסטייג' השני הקצרצר שזגזג בין מספר מסלולים בדירוגים
שונים בפארק .בסיום הסטייג' השני חיכתה לנו הקפצה שלא עזרה

במיוחד שכן היא העלתה אותנו כ 100-מטרים מתוך ה 600-שאותם היה
עלינו לטפס לתחילת הסטייג' השלישי והאחרון של היום .עייף ותשוש,
לא יכולתי לנחס את עצמי יותר בעליה האחרונה – יצא לי להתכתב עם 3
אנשים שונים שאמרתי להם שאני בדיוק בדרך ל"ראן אחרון" של התחרות,
הסתכלתי בגובה מצטבר וראיתי שטיפסתי עד כה  666מטרים בדיוק
כשעבר לידי רוכב בשם דמיאן (שמו של השטן) .אבל האמונות התפלות לא
עבדו וצלחתי את הראן האחרון של התחרות שארך גם הוא כ 9דקות .חציו
העליון מהיר ביותר על שטיחי שורשים שלא נגמרים ,בעוד שחציו התחתון
התבסס על מסלולי הבייק פארק המתוחזקים.
שמח ומאושר הגעתי לנקודת הסיום של הסטייג' האחרון של היום ,המטרה
העיקרית שלי הייתה לסיים את התחרות ואני שמח להגיד שהמטרה
הושגה! סיימנו את היום מוקדם וחזרנו לקבל את בירת המסיימים שלנו,
טבילה קצרה באגם המקומי הקר בכדי לאושש את הרגליים וחגגנו את
הסיום במסיבה במסעדה על חשבון המארגנים (שכמובן נכללה בדמי
ההרשמה שלנו) עם פרסים למנצחים ,ווידאו ותמונות מהתחרות.
סוף דבר
את התחרות סיימתי במקום ה 8מתוך  50מתחרים בקטגוריה שלי .המטרה
הראשונית שלי הייתה רק לסיים ,אבל ברגע שהתחלנו ,השד התחרותי
נכנס לפעולה .קשה לי למקם את התוצאה הזו ביחס לתחרויות קודמות שכן
היא לא חלק מהסבב העולמי ,אך הרוכבים הראשונים היו רוכבים ברמה

עולמית ללא עוררין .המרחק שלי מהראשון היה טוב מאוד ביחס לתחרויות
קודמות ,אבל מצד שני התחרות הזאת הרבה פחות טכנית מתחרות של
הסבב העולמי (חוץ מהיום השני).
בתחרות הזאת התמודדתי עם הרבה דברים שממש לא הייתי רגיל אליהם
והפכו את התחרות לקשה 5 .ימי תחרות רצופים כשכל יום בודד הוא כמעט
תחרות מלאה בסבב העולמי .חלק מהסטייג'ים בנפרד היוו זמן של תחרות
אנדורו שלמה בישראל ( 10-12דקות) ורוב הימים עברו את החצי שעה
בזמן תחרות .מערכת מדידת הזמנים הייתה "ידנית" והיה עלינו להעביר
כרטיס אל מול קורא בזינוק ובסיום כל סטייג' ,לוקח זמן להתרגל ולעשות
זאת באופן מדויק שלא מבזבז שניות מיותרות .גם הלינה ה"קיבוצית" כשאין
לך זמן לבד להתארגן ושאתה לא בוחר מה לאכול היוו קונספט תחרותי חדש
עבורי שלא התנסיתי בו בעבר.
לסיכום ממש נהניתי! הימים הראשונים הרטובים היו קשים ,אבל זו חוויה
מחשלת ששווה לעבור .האווירה בתחרות הייתה מדהימה 100 ,המתחרים
חיים ואוהבים אופניים 30 ,מתנדבים ששמחו לעזור ולתרום לכל דבר ,ומגאן
רוז המוח שמאחורי האירוע שדאגה לנו להכל .כל ערב ישבנו לארוחת ערב
ביחד עם חוויות מהיום שעבר ועם סרטון ותמונות מהיום שלפני .היה
הרבה פחות לחץ מתחרות עולמית ,הזמנים לא היו לחוצים ויצאנו לרכוב
פשוט לכיף 
עכשיו אני נשאר בקוויסטאון לפסטביל ואחריו אטוס לרוטוראה

תודה רבה לספונסרים שעזרו לי ותמכו בי גם תוך כדי  bikedeal.co.il :על האופניים ( 0תקלות ב 5ימי תחרות קשים!) וכל שאר הדברים שהייתי צריך ,יוסי מאירי על מצלמת הקסדה
 Contourומשקפי ה +SPY-ולשורש שציידו אותי במספר תיקים שונים לכל יום רכיבה כולל פאוץ' האב טיפוס החדש שתפס הרבה עיניים (וכמה צעקות "אנדורו" כלפיי).
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השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל

Partners
תודה! בזכותכם אנחנו פה
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טיול :בת שלמה

חגית ובת שלמה יצאו לסנגל
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להורדת קובץ
ניווט

הנתונים הבסיסיים
מרחק 16.5 :ק"מ
זמן 2-3 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :קל-בינוני
קושי ניווט :קל
טיפוס כולל 225 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "הכרמל".
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :בקצה הצפוני של כביש  6יורדים לכיוון זיכרון
יעקב ,ואז פונים ימינה לתחנת הכוח חגית (אפשר להכניס בוויז "תחנת
כוח חגית") .אחרי כ  300 -מ' פונים ימינה לדרך עפר (שילוט קטן "חניון
חגית") נוסעים כק"מ ומגיעים למגרש חניה קטן.
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סיבוב מעל הנוף

בקצה הצפוני של כביש  6ממתינים לנו שני סינגלים
נהדרים הטובלים בפריחה מרהיבה .עם מיקום מאוד
נגיש ושתי לולאות לבחור או לחבר ,הסינגלים הללו
מהווים אפשרות מצוינת לקוויקי בצפון ,לצאת קצת מן
המגרש הביתי ,בלי לחרוג ממגבלות שעת גג.
סינגל חגית נבנה מסביב לתחנת הכוח "חגית" של
חברת החשמל ,ביוזמתה ומימונה של החברה ,כמחווה

תורמוס ההרים מקשט את הסינגל

ללקוחות חברת החשמל אשר עברו לקבלת חשבונות
אלקטרוניים ובכך הועילו לסביבה על ידי חסכון גדול
בנייר .בסינגל שתי לולאות ,המזרחית מקיפה את תחנת
הכוח ואורכה כ 7-ק"מ ,והמערבית ,שאורכה כ15-
ק"מ גובלת ביישוב בת-שלמה ובכך מאפשרת חיבור
למסלולים בהר חורשן או דרום הכרמל.
הסינגלים ,בעיקר בת-שלמה ,נוחים לרכיבה ומתאימים

גם לרוכבים מתחילים ולמשפחות ,אם כי כמו כל סינגל
טוב ,כשמגבירים את המהירות ניתן גם בו להגיע לשיאי
אדרנלין.
רובו של המסלול עובר בשטח פתוח ,כך שהוא אינו
מומלץ בקיץ כשהשמש קופחת ,ולעומת זאת באביב הוא
ירוק ופורח עד כדי כאב .הווה אומר :יאללה ,צאו מהר
לפני שייגמר!

יוצאים לדרך
נצא לדרך מזרחה מן החניון ,תחילה על המשך דרך
העפר ,ובמהרה השילוט של סינגל חגית יוריד אותנו
ממנה אל הסינגל 450 .מ' מן ההתחלה ,לאחר ירידה
מהירה ומתפתלת נפגוש דרך ונפנה בה שמאלה לעלייה
תלולה (עוזבים לזמן קצר את הסינגל הרשמי) .לאחר
 200מ' בעלייה נפנה ימינה עם שביל ההליכה המסומן
ולאחר  500מ' נוספים נרד לכיוון נחל תות .נפנה ימינה
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גיבוש משפחתי בסינגל בת שלמה
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מסלול מקוצר מתאים גם למשפחות

עין תות המקסים

להמשך השביל הרגלי ,אך מיד נניח את אופנינו בצד
ונעשה דרכנו בינות לצמחיה אל עין תות (.)1
לאורך נחל תות ישנן ארבע נביעות ,וזו אחת מהן,
היוצרת כאן בריכה יפיפיה בלב צמחיית הנחלים העוטפת
את הנחל .לאחר שנתרשם מן המעיין ,נחזור אל סוסי
הברזל (והאלומיניום והקרבון) ,נמשיך עם שביל הולכי
הרגל במורד הערוץ ובמהרה נפגוש את הסינגל ונפנה
בו שמאלה להמשכו ,תוך חצייה רטובה של הנחל.
השביל ממשיך על הדאבל ,ובמהרה נכנס חזרה לסינגל
ונתחיל בטיפוס ארוך ויפה עד מעל תחנת הכוח .עוד
קטע קצר בדאבל ואז שוב סינגל שלבסוף גולש מטה
מעברה השני של תחנת הכוח ,שם ,סמוך לדרך היורדת

ברם משובח בסינגל בת שלמה

דרומה ,נשמור על הימין ,נחצה את הדרך ונגיע למפגש
סינגלים (.)2
פגשנו עכשיו את הלולאה השנייה ("בת שלמה") ונפנה
ימינה בכדי לרכוב בה .מצפים לנו כעת ארבעה וחצי
קילומטרים משגעים של סינגל זורם עם נוף לכרמים
וגבעות ירוקות מתגלגלות שמסתיימים בקטע מטריף
בתוך חורש מקסים עם ירידת סרפנטינות משולבת
ברמים גדולים ועלייה בסרפנטינות עד למפגש עם דרך
כורכר רחבה (.)3
מי שמעוניין להתחבר לסינגלי הר חורשן או הכרמל יפנה
כאן ימינה ,אך אנחנו נפנה שמאלה ונשתלב ימינה עם

המשך הסינגל בעוד עלייה נהדרת שבסופה נוף מרהיב
של שיפולי הכרמל והגבעות העגלגלות של הר חורשן
ולא פחות חשוב מכך ,עוד ירידה מטמטמת.
כעת הסינגל מתחיל לחזור מזרחה ,פחות או יותר לאורך
קו גובה ,ו 2.8-ק"מ לאחר נקודה  ,3הוא מתקרב לגדר
מצד שמאל (.)4
מנקודה זו הרכיבה על הסינגל מספקת תחושה מסוימת
של תפירה מעט מיותרת לצורך הגדלת הקילומטרז'.
מי שרוצה מוזמן להמשיך כאן על הסינגל ,אך אני מציע
קיצור קטן על מנת לשמור על רמת הפאן הממוצעת
הגבוהה .נפנה שמאלה בין הצמחייה ,נחצה את הגדר

בחור שבה ,ונפנה ימינה בדאבל שבצדה השני .הדאבל
מטפס במתינות ואז יורד בתלילות ,כאן נשים לב לחלקו
הקודם של הסינגל אשר חוצה את הדרך ,נפנה ימינה
לתוך הסינגל ובמהרה נגיע חזרה לצומת הסינגלים
בחיבור בין הלולאות (.)2
הפעם נבחר בשביל ישר ושמאלה על מנת להתחבר
לסופו של סינגל חגית ולגראנד פינאלה של כל המסלול
– ירידה נהדרת בתוך הפריחה המשגעת .נגיע למטה
בהיי ,נפנה ימינה עם הדאבל לחציית נחל רטובה (או
מעבר יבש על הסלעים מימין) ,נחצה את כביש הגישה
לתחנת הכוח ונמשיך עד הרכבים הממתינים .סיימנו
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  אופיר יהב

מסע לזכר יובל
 6:30בבוקר .חבורת רוכבים מתאספת.
זוהי לא חבורה שגרתית .יש כאן  3נערים בני  15וכמה
מבוגרים שבד"כ אינם רוכבים יחד ,אך התקבצו הבוקר
למסע רכיבה משותף .יש אבות ,יש בנים ,ואבא אחד
שחסר .תדריך קצר ,כמה תמונות ויוצאים לדרך.
המסע השני לזכרו של יובל הולצמן ז"ל החל.
איבדנו את יובל בתאונת מסוק ב 10-לספטמבר ,2008
ליד קיבוץ גניגר.
יובל נולד וגדל בקיבוץ גלאון והמרחבים הפתוחים של
השדות היו נוף ילדותו ,ואליו תמיד רצה לחזור.
הוא היה איש ענק ,תרתי משמע .איש משפחה למופת

וחבר אהוב שידע לחדור לליבם של כולם ולהחזיר אהבה
לכולם .באופן קבוע הסתובב עם חיוך על הפנים שלו,
ולא ניתן היה להתעלם מהנוכחות שלו.
יובל נטמן בבית העלמין של קיבוץ גלאון,
במרחבים שאהב.
יובל ומשפחתו קבעו את ביתם בישוב מתן שבשרון.
בהיותו רוכב שטח מושבע ,יער חורשים הסמוך היה
אתר רכיבת האופניים החביב עליו .לאחר מותו ,חברו
יחד משפחתו ,חבריו וחברים מהטייסת כדי לבנות ביער
חורשים את "שביל יובל" ואת פינת ההנצחה הסמוכה
אליו  -לזכרו .זהו סינגל טכני למדי ומאתגר ,הקרוי על
שמו של יובל ומוכר בקרב כל הרוכבים ביער.

בנו של יובל ,איתמר ,נדבק מאביו בחיידק האופניים.
לאחר מותו של יובל רכבתי גם אני עם איתמר .ברכיבות
אלה קיימנו שיחות על ענייני אופניים וסגנונות רכיבה
ופעם ,עת שוחחנו על רכיבות ארוכות ,הפתיע אותי
איתמר עם בקשה יוצאת דופן " :אני רוצה לרכוב
לאבא".
התבוננתי בילד בן ה  13ותהיתי "האם הוא רציני ??
מתברר שכן ,הוא היה רציני לגמרי.
לאחר בדיקה עם אמו קיבלנו את ברכת הדרך .כעת
הייתי צריך להתחיל לתכנן את המסלול וגיליתי שאורך
המסלול יהיה כ  90ק"מ ולא משנה מה יהיה התוואי שלו.
עוד למדתי כי הנתיבים הידועים (לדוגמא מסלול מים

לי-ם) מכילים לא מעט עליות שיכולות להפוך את האתגר
לבלתי אפשרי לילד בן .13
התחלתי עבודת חקר יסודית ושיטוטים רבים בשטח
בנקודות שונות לאורך המסלול כדי לתפור מסלול סביר.
השמועה עשתה לה כנפיים בקרב חברים קרובים ולאט
לאט התקבצה קבוצה של נערים ומבוגרים שהביעו את
רצונם להשתתף במסע.
 90קילומטר זה מסלול ארוך גם לרוכבים מנוסים.
המסלול הותאם לנערים וגם לבוגרים שלא מורגלים
ברכיבות ארוכות .המסלול עובר לצד מטעים פורחים,
שדות מוריקים ,כמה מושבים ,יער אחד (בן שמן)  ,מסילת
ברזל וכמה נקודות מילוי מים .המסלול בעיקרו תוכנן
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להיות שטוח ללא הרבה עליות .קצב הרכיבה צריך היה
להיות שקול כדי שכולם יצליחו לסיים את כל המסלול
מבלי לקרוס .מסיבה זו נקבעו מספיק מקומות עצירה
למנוחה .היתה גם חשיבות גבוהה לתכנון תזונה נכונה
לאורך כל הרכיבה כדי להחזיר אנרגיה לגוף.
במרץ  2014קיימנו את המסע הראשון .היו אז כמה
ספקנים שחשבו שזה ממש לא אפשרי ,ועוד עם
ילדים  ...ההצלחה של המסע ההוא היתה הוכחה כי
זה אפשרי .השנה היו כבר פחות ספקנים ,והרוכבים
ידעו כבר למה לצפות .מבט קצר בתחזית מזג האויר
המעוננת חלקית נתן עוד זריקת עידוד.
וכך יצאנו לדרך במצב רוח מרומם ,הנערים שעטו

מסע לזכר יובל

קדימה מלאי עזוז והיה צורך לשמור שלא יכלו את
כוחותיהם מוקדם מדי .רכבנו בעיקר בשבילים רחבים,
בקטע שבין מתן לפארק אפק היינו צריכים לצלוח כמה
מלכודות בוץ מאיימות וההמשך היה בשדות קיבוץ עינת
ובמטעי הנשירים שעדיין פורחים בורוד ולבן .לאחר כ
 30ק"מ הגענו ליער בן שמן סמוך לסינגל תל חדיד,
עלייה ראשונה עד מצפה מודיעין ,וחלקנו מתחילים
לגלות סימני עייפות .קצת מנוחה ,אוכל ,שתיה ,קפה
וממשיכים ביער ,מבלי לוותר על סינגל קק"ל עד ליציאה
לכוון הכביש לכפר דניאל .כאן כבר רואים מרחוק את
מפעל המלט של "נשר" .ממשיכים ברכיבה לצד כרמים
שמתחילים ללבלב ,לצד שדות תלתן וארטישוק ירוקים

וכבר הגענו לתחנת העצירה הבאה בתחנת הדלק
בכביש  .6העייפות מתגברת ,וכמה כאבים חדשים
מופיעים אצל חלק מאתנו אך לא משהו שיגרום לנו
לעצור .מפנקים את הנערים בגלידה ,נהנים מקפה
איכותי ,מצטיידים במים ומתארגנים להמשיך .אני מקבל
בקשה רשמית להוסיף עצירות מנוחה וחידוש כוחות
בהמשך הדרך .מצב הרוח עדיין מרומם ,והמוטיבציה
בשמיים .במרחק של  20ק"מ לפני קיבוץ גלאון ,עצרנו
בכניסה לקיבוץ אחר – קיבוץ רבדים – להצטיידות
אחרונה במים ועוד קצת אוכל .שם הצטרפו אלינו
הקטנטנים .ילדים בני  ,9ובהם יואב ,בנו הקטן של
יובל .הללו זכו להערכה רבה על עמידתם המרשימה

במשימה .המשך המסע היה רכיבה של לא מעט עליות
בשדות החיטה הירוקים והציוריים של גלאון עד לפתחו
של הקיבוץ.
הגענו .תם המסע ,וכולנו מאושרים ומלאי גאווה.
נכנסנו לקיבוץ כקבוצה אחת והגענו לביתו של יובל,
למפגש מרגש עם הוריו ואחיו .המבט בעיניהם אמר את
הכל .סיימנו את היום בארוחת מלכים מושקעת שהוכנה
ע"י משפחתו של יובל ,אין ספק שהמסע הזה ,שהחל
ממשאלת לב תמימה ,הפך כבר למסורת .זאת אחת
מהדרכים שלנו לזכור את יובל ,ולמלא במעט את החלל
העצום שהשאיר אחריו
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חמי"צ

 מאור דרור  אמנון ישראלי ,גיל ראסטה

אפיק? אנדורו? מדבר?

חמי"צ
we:Tube
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הכל התחיל לפני שלוש שנים כשעוד היינו טירונים ברכיבה ...היינו ארבעה
חמישה חברים שהמכנה המשותף של כולנו היה הסריטה למדבר ,לרובנו
כבר היו אי אלו חוויות מדבריות ללא אופניים ,כולנו היינו טיילים מנוסים
והרפתקניים למדי  ...עם ההתקדמות ברמת הרכיבה למדנו לשוטט ולאלתר,
למדנו לחפש ולמצוא את הנאקב הנכון ...זה עלה לנו בכמה זוגות נעלי
רכיבה שהתפרקו מהייק דה בייק המלווה רכיבות כאלה...
כשהבנו מה הולך וכמה זה ממש פה מתחת לאף ....או יותר נכון ...כשהבנו
שחוץ מדרך הסוכר יש עוד כל כך הרבה אפשרויות ,נופים ואתגרים ,
החלטנו שצריך לעשות איזה "הנגשה" ,במשך כחצי שנה עבדנו על
וואריציות שונות ומשונות למסלול ,החלטנו איזה לגים נכנסים ואיזה לא...

איזו עלייה נכונה יותר ועל איזה סכין מוותרים ,הכי קשה היה לבחור את לג
הפתיחה  ...לא רצינו דאבלים ומצד שני צריך להתניע ו"להכנס לראש"...
אז אחרי שיטוטים נרחבים על רכס טבק שוקייף (הרכס מדרום למצפה
יריחו) החלטנו שנעלה עם דאבל ...אבל נרד ל"ירח".
ה"ירח" הוא דוגמא קלאסית ליהלום שנמצא בסך הכל קילומטר מהסוכר ...
לג קצר ,נאקב מהמם על שפת מצוק תלול  ...פחד מוות...אבל רכיב לגמרי
ובודדים מכירים את הכניסה אליו  ,הקו רץ בצלע המזרחית של הר טבק
שוקייף ויורד לדרך הסוכר.
השנה יצא לנו חמי"צ מיוחד...לא כל יום רואים את אמא אדמה לובשת את
השמלה הירוקה הפרחונית ...ההיא עם הפרחים הסגולים צהובים ...שמלת

חג האביב  ,מי שרכב השנה את המסלול הנהדר "חוצה מדבר יהודה
צפוני" או בקיצור חמי"צ זכה לראות מקרוב ומכל זוית אפשרית את המחזה
המרהיב של מדבר באביב.
אירוע רכיבת החמי"צ התקיים זו השנה השנייה ,המסלול יוצא ממצפה
יריחו ותופר היטב מגוון סינגלים מאתגרים לאורך כ  55ק"מ עד למצוקי
דרגות.
בדרך מדלגים מלג מאתגר אחד לאחר ....אחד מצוקי שני מדורדר שלישי
בכלל עליה טכנית ארוכה ומתישה ,השמות הרבים לא יגידו הרבה ,רובם
שמות עתיקים ....עתיקים כמו השבילים – הנאקבים המיוחדים לאיזור
נזכיר את סינגל רוחייף היורד מהמונטר ,את מצודת הורקניה הנהדרת וגם

בקרן אל חג'ר עובר המסלול...
כשלומדים להכיר את דרכי המדבר מגלים רשת שלמה שמקשרת בין תאי
השטח השונים,שלוחות ,סכינים ,מצוקים וערוצי נחל עלומים הכל תפור
יפה יפה ...על פי מידותיו של ...גמל.
וזו מהות החמי"צ
החיבור לדרכים העתיקות החכמות שמאפשרות לחוות ביום רכיבה אחד ,לא
קצר ומתיש מאד את כל מה שיש למדבר יהודה להציע.
ניקח מרחבים אין סופיים של נופי בראשית ,סינגלים צפופים וטכניים,
עליות ארוכות ומפרכות נטבל באווירת מדבר מיוחדת במינה ...נערבב
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טובטוב  ..נשקשק עוד קצת  ...והנה לנו חמי"צ.
הפעם התכנסנו כמה וכמה רוכבים אמיצים למדי וביום הבחירות ...במזג
אויר לא רע בכלל יצאנו לרכיבה ,המתכונת היא רכיבה בחוליות קטנות...
 2-5רוכבים אחרת קשה מאד לתפוס קצב נכון  ...מהר מאד נכנסים לשטח
ומבינים שיש פה משהו מיוחד ...זה בארי או מדבר יהודה ?...הכל ירוק
ופורח באופן שלא יאומן.
בדווי זקן שפגשתי לפני כמה ימים באחד השבילים אמר שהמדבר לא נראה
כך מעל  25שנה!
כבר אחרי כמה ק"מ כל חוליה תופסת את הקצב שלה ...יש מי שבא לתת
בראש ויש מי שבא ליום כיף (ויש את מי שיש לו ראסטות ענקיות ובשבילו

חמי"צ

 מאור דרור  אמנון ישראלי ,גיל ראסטה

זה מסיבת יער במדבר )...המהירים נעלמים באופק ומשאירים אבק מאחור.
הנופים מוכרים  ...דרך הסוכר בהפוכה והעלייה כמעט לראש המונטר בדרך
חולפים מעט רוכבים המומים" ...מי לעזאזל עולה את זה?" אחרי עליה
ארוכה ,ארוכה גולשים למצודת הורקניה וממנה לחציית הקדרון לפגישה עם
נקודת תדלוק למילוי מים שאורגנה לצורך האירוע.
משם נכנסים לעומק השטח ...רק בדווים וגמלים נפגוש ,הנאקבים יותר
נוחים ורכס טבק אום קוניץ נפתח עם נוף מעלף לים המלח ...הנאקב יורד
לנחל תמרים ,נאקב שוותיקי הרוכבים מכנים אותו "היפה בארץ" ...מי אני
שאתווכח.
נחל תמרים מבשר את הכניסה לשליש האחרון של המסלול ...והקשה

שבהם ,העליה הארוכה לקרן אל חג'ר לא נגמרת ולכל אורך הדרך ראש
ההר נישא רחוק למעלה ...רחוק מידי  ...קל לזהות בשל השיניים-קרניים
המסולעות הבולטות בפסגה.
לא כולם זוכים להגיע למעלה ...חיתוך מפתה עם הדאבל השחור יקצר
כשעה ורבע מהמסלול ,יחסוך את העלייה להר אבל גם את הירידה ממנו
בסכין הדרומית  ,כך או כך כל הדרכים מובילות לצומת עזלניה ממנה עולים
להר היפה מכולם ...כתף טור ...הדובדבן שבקצפת.
עליה רגלית קצרה וכבר אפשר להיצמד לקו הרכס ולהתפעל מהמרחב
העצום שנפתח לכיוון דרום  ...פיזוז קל בין הגבעות שבראש ההר ,הנאקב
זורם וקולח והנוף עוצר נשימה אבל לכל דבר טוב יש סוף ומצוקי דרגות כבר

במרחק נגיעה ...הסינגל יורד לפעמים חד מאד ולפעמים פחות עד לציר
הראשי שרץ לאורך מצוק ההעתקים ואיתו למצוקי דרגות.
קרדיט ענק:
לרונן ביתן ואריאל שניידר שבילו ימים שלמים בשיטוטים באיזור כדי שנוכל
ליהנות מהמסלול הנהדר.
לגיא גרינוולד שפתח לנו את הצ'קרות לאלתורים וההקלטות שלו הן כמה
חוליות רציניות בעמוד השדרה של החמי"צ.
ולמו אנגל שנתן לילד את השם ...חמי"צ

159 | 158

we:Israel

אופניים הידראוליים

  שלומי דויטש Shlomi Deutsch

ChainFree
אופניים ללא שרשרת בהנעה הידראולית

we:Tube
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מידי שנה ,מזה כ 12-שנה ,אני נוסע לתערוכת יורובייק
לצורך קידום פעילות עסקית שאני מעורב בה בתחום
תעשיית האופניים וכן לפגוש חברים טובים מהענף
ולהתעדכן במה שקיים ובמה שמתוכנן.
באוגוסט  ,2014החלטתי שלתערוכה הקרובה לא אסע
(סוג של שבירת שגרה ,)...במיוחד לאחר המאמץ הגדול
של ההשתתפות בתחרות  Transpyrשהייתה ביולי
ועליה קראתם בגיליון מס' .5
אודה ואומר ,שהרגשתי משונה מאוד לא לנסוע ויום לפני
תחילת התערוכה היו לי עוד הרהורי חרטה ...לפתע
(ממש כך) צלצל הטלפון ומעברו השני של הקו היה

אדם בשם זיו ברוש ,שהציג עצמו כיזם שמפתח אופניים
בקונספט חדשני (לא רצה בדיוק לספר מה – סוד)....
ושאל כל מיני שאלות את "המומחה לתערוכה" ...כך מבלי
שהתכוונתי ,ולאחר שעניתי לו על כמה שאלות ששאל,
קיבלתי ממנו הצעה להצטרף אליו לנסיעה...
למחרת כבר מצאתי את עצמי בכניסה לתערוכה,
מנסה לאתר את האדם שאתמול דיבר איתי ,ועכשיו אני
איתו "במשימה "...
נפגשנו בכניסה לתערוכה ,זיו שלף כמה מכלולים וכמה
שרטוטים ובגישה מאוד "צבאית” (כיאה לבוגר יחידה
מיוחדת וכטייס) ,החל לתת לי תדריך לקראת "המשימה”

שמתוכננת לנו בימי התערוכה הקרובים.
"המשימה" שלי הייתה לאתר ולהפגיש את זיו עם בעלי
עניין פוטנציאלים בתעשייה ועם ספקים פוטנציאלים
של שלדות שיתאימו לזיו כפרטנרים שיוכלו לתת מענה
לצרכים שהעלה זיו במסגרת הפיתוח השאפתני ופורץ
הדרך שהוא מוביל – פיתוח של אופניים ללא שרשרת או
אופניים עם הנעה הידראולית .Chainfree
אני חייב להודות שבמפגש הראשון שלי עם הרעיון ועם
זיו ,כשאני עייף מטיסת בוקר מוקדמת ובכלל מהסיטואציה
שברקע ,הייתי מעט סקפטי ,אבל הנחישות והביטחון שזיו
הקרין ,ביחד עם הרקע המוצלח שלו ביזומות טכנולוגיות

אחרות שבהן היה מעורב ,גרמו לי להבין שהאיש רציני,
מחויב לרעיון ולמיזם ומאוד מאמין בו.
ההתלהבות שלו סחפה גם אותי ,וחזרנו מיורובייק עם
תגובות מאוד חמות ואוהדות מצד גורמים משמעותיים
בענף ,בעלי נכונות לבחון לעומק לקחת חלק במיזם
בעתיד וכן חזרנו עם  3שלדות לאב טיפוס .מאז ,אני
מלווה את זיו (מרחוק – לא ביום יום) במאמציו לפתח
את המיזם ולהביא אותו לבשלות טכנולוגית וייצורית,
ולעשות היסטוריה....
כשפנה אלי העורך וביקש שאכתוב כתבה שמחדשת
(בעבר כתבתי על המיזם במקום מכובד אחר) ,ביקשתי
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מזיו "עדכון סטאטוס" ושמחתי לשמוע שהוא מתקדם
להשלמת כל הפערים ההנדסיים שנתקל בהם ושיצא
לתהליך של גיוס המונים לצורך גיוס כסף שיאפשר לו
השלמה של הפיתוח ויציאה לייצור סדרתי ושיווק.
אז במה מדובר ?
למעשה ,מדובר בקיט בעל מספר מרכיבים שניתן
להתקנה על גבי אופניים ייעודיים ,או כמערכת הסבה
לאופניים ,רגילים.
מרכיביה העיקריים של מערכת ההנעה החדשנית,
מתבססים על סיבוב ארכובה (קראנק) המחוברת
למשאבה הידראולית ,אשר בונה לחץ המפעיל מנוע
הידראולי ,המנוע ההידראולי מסובב את הגלגל האחורי

אופניים הידראוליים

ומספק את ההנעה .שליטה על כמות ולחץ השמן
מאפשרת למעשה שינוי יחס (גיר/מהלכים) באופן רציף,
כך שבפועל הרוכב ייהנה מאין סוף הילוכים ,משמע
מערכת הילוכים אוטומטית רציפה.
המראה של המערכת נקי מאוד ומתקבלים אופניים מאוד
מינימליסטיים .זיו מייצר את הרכיבים לאבטיפוס מחומרים
פלסטיים עמידים (וצבעוניים) במדפסת תלת מימד ועובד
סביב השעון.
בשלב הראשון ,מפותח דגם בעל הילוך רציף אחד
(סוג של סינגל ספיד) ובמקביל כבר החל הפיתוח של
המכלולים לדגמי מערכת מרובת הילוכים/הילוכים רציפים
שמאוד דומה למערכת גיר אוטומטי.

כל הפעילות מתנהלת במוסך רחב ידיים שמשמש גם
בסיס יציאה של זיו לטיסות באולטרלייט שלו מהמנחת
המאולתר הסמוך למוסך ,והאווירה הכללית היא של
התלהבות ונחישות של הצוות ההנדסי שמוביל זיו.
יש לעיתים שמישהו מפתח משהו שהוא חדשני אך
השפעתו על התחום ,או הענף שבו הוא מתקיים אינה
משמעותית .במקרה הזה ובאופן מובהק יש פוטנציאל
למשהו אחר ,ויכול להיות שהמיזם המיוחד הזה יביא לנו
זן חדש של אופניים עם מערכת הנעה רציפה ,יעילה,
ובעלת  Fun Factorגבוה.
בעת כתיבת הכתבה בשלהי חודש מרץ ,הגיע מהלך
הגיוס להישגים יפים מאוד והסכום הראשוני גויס .זיו

ממשיך להפליג על גלי ההצלחה והענין הרב שיש
בפיתוח שלו ויצא למהלך של הרחבת הגיוס במטרה
לפתח דגם נוסף שמתבסס על העיקרון של ההנעה
הידראולית הבסיסית ,ולוקח אותה לכיוון של יצירת מהלך
רציף ומותאם להתנגדות (למשל התנגדות בעליה)
ולייצר אפקט שדומה לתיבת הילוכים אוטומטית .במידה
והגיוס יושלם ,יתכן ויהיה לזיו פיתרון חדשני ויחודי לגביע
הקדוש של תיבת הילוכים אוטומטית לאופניים .מה
שבטוח שזיו נחוש מאוד ,יש לו ביד כבר כמה אבי טיפוס
שמתגלגלים בחבל עדולם ,ואולי נזכה לראות אופניים
ללא שרשרת ועם תיבת הילוכים אוטומטית ,בחנויות
האופניים הקרובות
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