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https://www.youtube.com/watch?v=jP4Br1FCOBU
http://www.ctc.co.il/
https://www.facebook.com/trekisr
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צילום: עומר מתיתיהו
בכל בוקר של השבוע החל מהזריחה

מתקבצים מאות רוכבים לאימון בוקר בפארק
הירקון בתל אביב. הרוכבים מייצגים חתך של 

כל קהילת רוכבי הכביש בישראל: קבוצות, 
יחידים, קבוצות פרו עם מאמן ואימון מסודר, 

אנשי ברזל על אופני נג"ש וגם רוכבים על 
אופני נכים

פארק הירקון we:Photo



we:Photoפארק הירקון
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צילום: עדי גיא
אורך המסלול הוא כ-1.9 ק"מ וכולל 

ישורות ומספר סיבובים חדים. הרבה 
מהרוכבים עושים אימונים של 40 ק"מ 

ויותר! תעשו בעצמכם חשבון כמה 
סיבובים זה :(
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SPRY BRISK DUNE FUZE DURABAG PRO

עכשיו בחנויות:

http://source-israel.co.il/
https://www.facebook.com/SourceOutdoor
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על השער
אורן חסון בסינגל זכריה

ראו מבחן בעמוד 94
 צילום אלון רון 

we:Ride מגזין
מו"ל Alf / עורך חוכמת ההמונים / 

מפיק אילון שגיא / 
עורך טכני אריק פלדמן /

/ psdesign.co.il עורך גרפי פיטר שטרנס
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 המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

ads@weride.co.il
 יצירת קשר עם המערכת:

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

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

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.

תוכן

חם בכביש
עמוד 74 

P
in

te
re
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ם: 

לו
צי

we:Start

http://psdesign.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:info@weride.co.il
weride.co.il


”אבא, תוביל מבנה”

ולמשווקיםלחנויות
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http://www.ktm-bikes.co.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://www.ktm-bikes.co.il/
http://www.motosport.co.il/
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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 

IlanShacham.com  "...?מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 

מסוף שנות התשעים של המאה 
הקודמת ולא נראה שמתעייף. 

אריק ליווה את סצנת האופניים 
המקומית פחות או יותר מראשיתה, שימש שנים 

רבות בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני המגזינים 
הכתובים שהתפרסמו בארץ זצ"ל. הוא נחשב בעל 

נטייה לזיכרון יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים 
לאופניים ובעל יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות 

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

אסף פישר: בוחן את מה 
שאריק מקצה לו רוכב שטח 
מאז 1996 )לפני המצאת הוי-

ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 
לא מזקק קילומטרים של סינגלים 

במדבר על אופני מבחן, הוא מגלגל כספים של 
חברות סטארט-אפ, שותה בירה ומנסה את כוחו 

  בגידולן של איה ורוני

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 
 BMX מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על אופני

יודע לרכב: הרבה אוויר, קצת קרקע, וערימות של 
alonron.com  סטייל

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. 

 ,XC רוכב עם חברים בעיקר
תוכלו למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם. 

עשה את מסלול הכביש תל אביב אילת 5 פעמים 
– כרכב מלווה, המציא את המונח "מאסף עירוני" 

באתר גרופי ומאז אסף אחריו כמה עשרות אלפי 
רוכבים שממשיכים בדרכו.

גיל בניטה: חזק במותגים 
חפרנות זה שם המשחק אצל 

מר בניטה, כמה שיותר פרטים 
שוליים על כמה שיותר דברים 
לא חשובים! חולה טכנולוגיה 
וחדשנות בתחום, רוכב אופניים "לשעבר" )אוי 

כמה תירוצים - עבודה, ילדים, חיים...(, היה שם 
בראשית ענף הדאון היל )הגווע( בארץ, בוגר 
"אקדמיית" וויסלר פעמיים, פעם בהצטיינות 

פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה שם - חולם לחזור. 
אחרי הרבה שנים של מאחורי הקלעים הפך את 
התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים משותף של 

חברת BIKEDEAL. בן 34, גר בזיכרון יעקב, אב ל-2 
רוכבים עתידיים מדהימים...

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 

 MBAction מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין
)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 
 AM That's בקבוצה החיפאית

the way i bike it, כותבת 
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-balance. בחיוכה, 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 

 ,Sababike מייסד חברת
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 44 אב לשנים, רוכב כ-15 

שנים מתוכן 11 שנים 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 BikeTalk בפייסבוק ומנסה לקדם 

את ההאשטאג #סעמק לשיפור תרבות הדיון 
ברשתות החברתיות. 

אוריאל כהן  בן  33 אב 
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 performance"(. בעברו היה 
מכונאופן, כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים 

אבל בעיקר על צמיגים דקים.

 )aka Zack( צחי אוחובסקי
רוכב על אופניים כספורט ודרך 
חיים מעל 20 שנים אותן החל 
עם Raleigh Shark  גדולים 

עליו בשתי מידות שניסו 
מ"מצמן" מכר לו. בין לבין היה הרוכב הראשון 

בארץ על אופני ש"מ מודרניים )אם כך אפשר לקרוא 
לפרופלקס 657(, קנה אופני כביש מאלומיניום 
והחליפם רק אחרי 14 שנים )"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 Deutsch מכור 

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 
12 שנה, 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.

we:Startמשתתפים

משתתפים
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 11 קבוצות  על  במקרה(  )ממש  האחרון  בחודש  הכריזו  ושימנו  סראם 
החלקים  קבוצות  שתי  בהתאמה.   XT-ו  GX  – שלהן  החדשות  ההילוכים 
החדשות מתומחרות נמוך יותר מאחיותיהן הבכירות ואמורות להנגיש את 
עולם אחת עשר ההילוכים למספר רב יותר של רוכבים )גם בעת שידרוג וגם 

בקניית אופניים ברמת מחיר נמוכה יותר(. כמה פרטים ברשותכם.

Sram
ה  קבוצת  של  ליבה  לב  החברה,  של  ההילוכים   11 מערכות  בשאר  כמו 
GX מצוי בקסטה המספקת טווח של 10-42 שיניים. בעוד רוב הרוכבים 
)42( שיעזור להם בעליות, הייחוד של  בוודאי מהגלגש הגדול  מתלהבים 
סראם הוא בעצם הגלגש הקטן בעל 10 שיניים )בניגוד לשימנו שמתחילים 
מ11(. לכאורה, שן אחת לא אמורה להוות הבדל משמעותי, אולם בפועל 
,כשמחשבים את יחסי ההעברה מגלים שההבדל הנ"ל מאפשר הקטנה של 
גלגל השיניים הקדמי תוך שמירה על יחס דומה לגלגש גדול יותר בקסטות 
של שימנו )לדוגמא 30-10 ו32 11-(. כעת יש לכם מהירות סופית דומה, 

אולם הילוך קל משמעותית בעליות.
החסרון כמובן טמון בצורך בגוף נבה ייעודי )XD(,למרות שהבעיה פחתה 
וזמינות  יותר  היקרות  פופלריות המערכות  בזמן האחרון עקב  משמעותית 

הנאבות הגדולה יותר עקב כך.
הקסטה עצמה )XG-1150( משתמשת בפינים לחיבור כל הגלגשים בניגוד 
XO1-( יותר  הבכירות  הקסטות  של  )והיקר(  המפורסם  החריטה  לתהליך 
XX1( והיא שוקלת 395 גרם )80 גרם יותר מקסטת X1 ו-135 יותר מקסטת 

XX1(. הקבוצה החדשה מציעה עוד קסטה בקבוצה )XG-1175( השוקלת 
325 גרם )10 בלבד יותר מה X1 – 1180( שתהיה יקרה מעט יותר למי 

שמשקל ממש חשוב לו.
מעביר  סראם  מציעה   1X11 בתצורת  במערכת  להשתמש  שמעוניין  למי 
עצמה  את  שהוכיחה  הייחודית   X-HORIZON בטכנולוגיית  ייעודי  אחורי 
בקבוצות היקרות יותר של החברה )X1 – XO1 – XX1(. ההבדל העיקרי 
היקרים.  מאחיו  מעט  גבוה  ובמשקל  המעביר  בנוי  ממנו  בחומרים  טמון 
הקלאצ' במעביר מסומן כ-TYPE 2.1 )המקורי היה TYPE 2( ומעיד על מספר 
שינויים שסראם ביצעו בו לשיפור התפקוד והאמינות. החידוש הגדול עבור 

סראם עם הצגת הקבוצה הינה האפשרות לשימוש בה כמערכת 2*11 !
קראנק דאבל )במקרה של סראם בעל יחס 24-36( עם קסטה בעלת טווח 
כה רחב בהחלט יכולים לעניין לא מעט רוכבים שהרגישו חוסר בהילוכים עם 

המעבר לגלג"ש בודד מלפנים.
לשם כך, הציגה סראם מעביר אחורי ייעודי חדש )מבנה סטנדרטי יחסית 
ל X-HORIZON( אשר נועד להתמודד עם השינוי הגדול במתח השרשרת 

הנוצר בעקבות הפער בין שני גלגלי השיניים הקדמיים.
המעביר החדש יוצע באורך כלוב בינוני וארוך והוא שוקל 286 גרם. 

 GX ו  מלאות(  )זרועות   GX 1000 נקראים  למערכת  השייכים  הקראנקים 
גלגש  עם  סינגל  בתצורת  יוצעו  והם  יותר(  חלולות,קל  )זרועות   1400

X-SYNC בגדלים 30 עד 38 שיניים ובתצורת דאבל 24-36 שיניים.
*מחירי המערכת עדיין לא ידועים

SETTING THE PACE
IN CYCLING
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בשימנו לא היו צריכים למצוא שם נוסף לקבוצה החדשה שלהם וכמיטב 
המסורת של החברה לאחר מעבר ה XTR ל11, רמת ה-XT   הייתה הבאה 

. 8000XT בתור )היפנים אוהבים מסורת !( וקיבלה את המספר הכללי
שיניים   11 בגלגש  מתחילה  הקסטה  כאן  גם  הבכירה,  לקבוצה  בדומה 
"סטנדרטי". מה ששונה ב XT הינה האפשרות לבחירת קסטה בטווח של 

.XTR 11-42 שיניים  בניגוד ל 11-40 המצומצם יותר שמצוי ב
לתצורת  רבים  רוכבים  של  המעבר  לאור  מתבקשת  הייתה  הטווח  הגדלת 
1*11 וקצת משונה שב XTR עדיין לא הוצעה האופציה הזו )אולי מחכים 
רק  לשימוש  מתאימה  יותר  הרחבה  שהקסטה  לציין  חשוב   .)?  11-44 ל 
בתצורת 1X ולא בדאבל או טריפל. השימוש בקסטה שמתחילה מגלגש 11 
לא דורשת מעבר לגוף קסטה ייחודי כמו סראם )XD(, נקודה חשובה מאוד 

שתוזיל את העלות הכללית.
הקסטה בנויה מגלגשים העשויים מאלומיניום ופלדה ויושבים על ספיידר 

מאלומיניום )ב XTR ,גלגשים מטיטניום וספיידר קרבון(.
שימנו מכוונים את המערכת לכלל רוכבי ההרים ועל כן היא תוצע בתצורת 
סינגל, דאבל או טריפל )33 הילוכים !!!(, כמו ב XTR. כלל החלקים במערכת 

עודכנו לעומת מערכת ה XT 10 ,החל בקסטה ועד לקראנק.
הקראנק מסדרה XT 8000 קיבל עדכונים רבים, החל בציר מרכזי חדש וקל 
יותר עם חיכוך נמוך יותר, גלגלי שיניים משופרים להעברת הילוכים חלקה 

יותר ואפשרויות גלגלשים מגוונות:
גלגש 1 בטכנולוגיית  DYNAMIC CHAIN ENGAGEMENT שנועד למנוע 

נפילות שרשרת )150% יותר כח הידוק יחסית לגלגשים הרגילים(
34-24T, 36-26T, 38-28T שני גלגשים )דאבל( במגוון תצורות

שלושה גלגלשים )טריפל( 40-30-22T לטווח באמת חריג )660%( !
מעביר ההילוכים האחורי תוכנן גם הוא מחדש על מנת לטפל בטווח הרחב 

והוא יוצע עם כלוב בינוני או ארוך.

על  יותר  טובה  ושליטה  להגדלת האמינות  הוא  מנגנון הקלאץ' שופר אף 
טווח ההתנגדות.

 המעביר הקדמי קיבל את טכנולוגיית ה  Side Swing המהוללת שהוצגה ב
XTR המפחיתה משמעותית את הכח הדרוש לביצוע ההעברה ומגדילה את 

המרווח בין המעביר לצמיג.
לשיפור  ארגונומיים  שינויים  וכוללים  הם  אף  שונו  במערכת  השפיטרים 

הנוחות והפחתה של 20% בכח הנדרש לשינוי הילוך.
ההינע  למערכת  משוייכים  המעצורים  ,בשימנו  לסראם  ,בניגוד  לבסוף 
הרלוונטית ובלמי ה XT M8000 החדשים קיבלו אף הם רענון )קל יחסית 
באחד  כשמדובר  במהפכה  צורך  שאין  חשבו  בשימנו   – המכלולים  לשאר 
ידית  עם תחושת  יותר  קלה  כעת  בשוק(. המערכת  המוערכים  הברקסים 
טובה יותר )הפחתה בתחושת ה ON-OFF המוכרת וארגונומיה משופרת( 
בעיקר בזכות שינוי בבוכנת הידית. שינוי מרחק הידית ושליטה על מנגנון ה 

SERVO WAVE לא שונו והינם חיצוניים.
משמעותית  אותו  והצרו  הידית  של  הכידון  בחבק  טיפלו  בשימנו  כן,  כמו 
)אחת  בולמים  /נעילות  אוכף  מוטות  לידיות  יותר  קלה  התאמה  לטובת 

התלונות היחידות על הברקסים( 

חדש!

קפה בוץ!

למה להתפשר בין כח לנוח? 
 ,Specialized  נעל הרכיבה הדו שימושית החדשה של ,Cadet-ה

מאפשרת לרכוב מחוברים לדוושה ביעילות של נעלי רכיבה קשיחות 

ולעבור להליכה נעימה בנוחות של נעלי ספורט רכות.  

פשוט ליהנות מכל העולמות – במבחר דגמי גברים ונשים

1-800-30-44-30www.matzman-merutz.co.il-רכבו איתנו ב
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בשנת 1977 החלו הניו-יורקים במסורת שבכל יום 
ראשון הראשון בחודש מאי רוכבים אלפי רוכבי אופניים 

סביב רובעי העיר ניו-יורק. בשנים האחרונות רוכבים 32 
אלף איש בכל רכיבה כזו במספר מסלולים )32 אלף היא 

מגבלת הרוכבים המותרת על פי הוראות המשטרה...( 
ואיתם רוכבים מכל העולם.

מאז שנת 2000 הפך הארוע לשבוע של ארועי אופנים 
- שבוע האופניים של העיר ניו-יורק. בשבוע האופניים 

נערכת גם תערוכת Expo גדולה עם יותר מ-100 
מציגים. התערוכה פתוחה לציבור ללא תשלום והיא 

נערכת ב-Peir 36  בדרום מנהטן.

השנה, Gravity Check הישראלית מציגה בתערוכה 
 REI ,Citibike ,בצד ענקים כמו קומפניולו, ספשליז

ורבים אחרים. 
Gravity Check מציגה את קולקצית הקיץ ואת 

קולקצית הסתיו הקרוב בתקווה לפגוש רבים מ-60 
אלף האנשים שאמורים לפקוד את התערוכה. חברת 
Gravity Check פיתחה מותג ביגוד קזואל המותאם 

לרוכבי אופניים ותוכנן עבורם. הביגוד מכיל פונקצוינליות 
מתאימה לרוכבים - כיס אחורי, "פלאפ" - כיסוי נפתח 

לגב התחתון, כיסי גב, אפשרויות קשירה וקיפול 
המתאימים לכל מי שרוכב על אופניים

giant.co.il

ישראל

סניף ראשי - נתניה
073-2660-616

רח' המחשב 1 א.ת. החדש
Giant.israel 

סניף הגשר - תל אביב
077-551-6642

רח' מנחם בגין 65
)מתחת גשר מעריב(

סניף רקפת - משגב
04-9800-588

רקפת
GiantRakefet 
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http://gravity-check.com/
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
http://giant.co.il/
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כולנו מסכימים שאנו חיים במקום בעייתי, ארץ קטנה 
עם אקלים משוגע, מוקפת אויבים עם שיער פנים וסרטי 

ראש לא אופנתיים. בשביל להקשות על עצמנו עוד 
יותר אנחנו הולכים לבחירות כל שנתיים כדי לדרדר את 
מצבנו הכלכלי/ ביטחוני/ פסיכולוגי עוד טיפונת במדרון. 

בין לבין אנחנו אוכלים אחד את השני על בסיס יומי, 
ופירגון מבחינתנו זה כבר מזמן רק לסקנדינבים. אבל 

בתוך ולמרות כל הסחלה הזה, צומחת כאן אט אט תרבות 
אופניים איכותית עם שבילים חדשים שנפתחים, רשויות 

שמקימות תשתיות אופניים לטובת תושביהם ומגזינים 

שנפתחים בקדנס גבוה. אבל מעל הכל סממן לתרבות 
אופניים משמעותית הם האירועים, ולאחרונה מופקים כן 
אירועים גדולים ייחודיים ואיכותיים שתופסים מקום קבוע 
בלוח השנה שלנו- הוט אפיק ישראל, ליגת האנדורו של 

ריסייקלס, ליגת CX של עז הרים ובייקווי, סובבי ערים 
למיניהם, דזרט צאלנג', סמרתון, המגה דמו דיי של 

we:Ride ועכשיו גם פסטיבל האופניים במשגב.
בשבת ה-16 למאי יערך פסטיבל האופניים הראשון 
 Giant -במועצה האזורית משגב בהפקת בני להט ו

TeaMisgav. עוד אירוע גדול ומשמעותי שיתפוס מקום 
מרכזי בלוח השנה שלנו בשנים הקרובות, אירוע שיאגד 

תחתיו שלוש תחרויות אופניים ייחודיות, אקספו ענק, 
פעילות לקהל ואווירה מטורפת שרק קהילת אופניים 

מגובשת כמו משגב יכולה לייצר. 
לב ליבו של האירוע יהיה מרוץ XCO משגב הבינלאומי 

השביעי. התחרות שמדורגת ברמת C-1 של UCI )הדרוג 
הגבוה בישראל יחד עם מרוץ חיפה הבינ"ל( מתקיימת 

מידי שנה על אחד המסלולים היפים והמעניינים 

בארץ, השנה היא צפויה להיות טכנית ומהירה אף 
יותר, מאתגרת מאוד למתחרים ומבטיחה חווית צפייה 

 Giant מעניינת במיוחד לצופים. עוז דודאי, מנהל קבוצת
TeaMisgav שמארחת את האירוע מספר לנו: "זו השנה 
השביעית בה אנו מארחים כאן תחרות בינלאומית, בשנים 

האחרונות הגיעו לכאן עשרות מתחרים, בהם טובי 
הרוכבים מהסבב הבינלאומי העולמי באופני הרים. גם 

השנה צפויים להגיע לכאן רוכבים רבים מתוך כוונה לצבור 
ניקוד בדרך לאולימפיאדת ריו 2016. הקהל ייהנה מקרב 
ענקים ויוכל לצפות במתחרים מתוך מתחם צפייה מיוחד 

פסטיבל אופניים משגב 2015

  אריק פלדמן    דותן הלוי, עומר קזס, תומר רבינוביץ, אנדרי אולונובסקי  

פסטיבל אופניים 
משגב 2015
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שהוקם בתוך היער החופף גם את התחרויות האחרות 
בפסטיבל ומאפשר צפייה חיה לכל אורך המסלול ועידוד 
מאסיבי של הרוכבים שעומדים לעבוד מאוד מאוד קשה 

כדי לנצח".
כמו בפסטיבלי האופניים הגדולים בעולם, לראשונה 

בישראל יערכו שתי תחרויות נוספות במתחם האירוע 
במקביל לתחרות המרכזית.

תחרות דואל סלאלום )Dual Slalom( תחרות 
מהירה, מאתגרת וסופר מעניינת לצופים, בה שני רוכבים 
מוזנקים משער יציאה אוטומטי ומתחרים ראש בראש על 

מסלול טכני ומפותל במבנה ובאורך זהה. כל זה אל מול 
קהל משולהב שעוטף את מתחם התחרות מכל הכיוונים.  

תחרות קפיצות Whip Off תחרות ביצועים שבה 
יצטרכו רוכבים מוזמנים להתחרות על יכולות האוויר 

שלהם אל מול הקהל וחבר שופטים חמורי סבר שכל 
אחד מהר צבר לעצמו במהלך השנים שעות אויר כמו 

כל המתחרים יחד, בניהם אמיר כספי, דן דורון ובן קדמי. 
רוכבים מ-4 מועדוני רכיבה מובילים- טימשגב, מומנטים, 

אול-רייד וגו-רייד יתחרו ביניהם ברמה האישית והקבוצתית 
מי יעוף למעלה וגבוה, תוך ביצוע תרגיל של זריקת זנב 

)Wipp Off( בתזמון מושלם.

"אנחנו מארגנים אירוע ראשון מסוגו שמיועד לכל 
המשפחה", אומר בני להט, מפיק הפסטיבל ו'הרוח החיה' 

מאחוריו. "לרשות הקהל יעמוד מתחם EXPO  מפנק 
עם שפע דוכנים, מתחם קטנטנים עם אופניים מיוחדים 

לרכיבה ושלל הפתעות לכל המשפחה. לראשונה 
נוצר שיתוף פעולה עם האח הגדול של אופני השטח, 

אופנועי האינדורו והמוטוקרוס, שרוכבים לא מעט לצידנו 
בשבילים. חברת הוסקוורנה היא נותן החסות המרכזי 

של האירוע, היא תציג את מגוון האופנועים שלה ותתן 
מופע ראווה של מיטב הרוכבים שלה לקהל. הולך להיות 

אירוע מדהים".

בעזרתם האדיבה והספקטקולרית של תומר זלצמן 
ועיטם שולץ, רוכבי טים משגב, ובר נוב רוכב הבית 

של הוסקוורנה, הכנו לכם טעימה קטנה ממה שהולך 
להיות שם. 

מגזין we:Ride  יהיה שם לאורך כל האירוע, עם 
צוות עיתונאי שייסקר את כל התחרויות, ראיונות עם 

המתחרים/ מנצחים, הפתעות וערמות של גוד וויב, אנחנו 
מחכים לכם, זה כדאי 

קישור הרשמה לאירוע.

we:News2015 פסטיבל אופניים משגב

https://www.youtube.com/watch?v=kLDA33HDNmU
https://www.youtube.com/watch?v=kLDA33HDNmU&feature=youtu.be
http://www.eventi.co.il/Events/Event.aspx?eID=803504082
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רכיבת סיום עונה בצפון
 Bikeway Gravel Classic

we:Newsצחי אוחובסקי, נמרוד כהן, זיו ענפי     צחי אוחובסקי   Bikeway Gravel Classic

 Bikeway Gravel Classic
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התקרית
אנחנו רוכבים בדרך כורכר לבנה בין רמת דויד לבית 
שערים. ברגלים כבר קרוב ל 100ק"מ כואבים למדי, 

והקבוצה התפצלה לחבורות קטנות. אנחנו המאסף. 
מצידינו שדות ירוקים, וקבוצת רוכבי סוסים גדולה, גם 

היא מפוצלת לחבורות קטנות, צועדת על ובמקביל 
לדרך שלפנינו. הראש כבר רוצה להגיע לרכב ולארוחה 

שמחכה לנו ברמת ישי. לפתע אני שומע רעש חזק 
מאחור ובהצצה חטופה אני רואה רכב מסחרי דוהר 

לכיוונינו. אנחנו מתיישרים בטור לאורך השוליים הימניים 
של השביל, ופתאום אני שומע צעקה חזקה ומרגיש 

חבטה בגב. 
זה היה רכב הליווי של קבוצת הרוכבים שחלף אותנו 

במהירות, בני מיעוטים, והנוסע שליד הנהג הוציא את 

הראש מהחלון והצליף בי עם חבל תוך שהוא שואג בקול. 
לוקח לנו שניה להתעשת, אבל אנחנו ממשיכים ברכיבה. 

אחד החברים יוצא בספרינט לנסות ולהשיג את הרכב 
אבל אין לו סיכוי. הרכב טס. הנשימה שלי חוזרת אט אט 

לסידרה ואנו ממשיכים קדימה. מידי כמה דקות אנחנו 
עוברים קבוצת רוכבי סוסים, והם, ברובם נערים, לא ממש 

מפנים לנו את הדרך אלא בכמה מקרים מנסים לפגוע 
בנו עם הסוסים. הרגשה ממש מחורבנת. אין הרבה מה 

לעשות אלא להמשיך להתקדם. 
אחרי כרבע שעה אנו רואים את הרכב הפוגע עומד בצד 

הדרך עם עוד שני רכבים וחבורה של נערים ובוגרים 
ערבים עומדים סביבו. אני נעצר לצלם את לוחית הרישוי, 
דוחף את המצלמה חזרה לכיס החולצה ומתכוון להמשיך, 

כאשר מספר אנשים שועטים לעברי בצעקות - "תמחק 

את התמונה". הם דוחפים לי ידיים לכיס בנסיון לקחת 
את המצלמה אבל אני מרחיק אותם בדחיפה. בשלב הזה 

אנחנו שלושה רוכבים מול כ-10 מהם. רובם מחזיקים 
בקבוקי בירה ביד, נראים מבושמים למדי, ומתפתח 

ויכוח קולני. אני מנסה להסביר להם שיכלו לגרום לי 
להתהפכות ופציעה רצינית. זה כמעט ומתפתח לתגרה, 
עד שלפתע מנהיג החבורה שלהם משנה גישה ומתחיל 

להסביר לי שבעצם הם שיכורים ולא כל כך שולטים 
במעשיהם. בכל מקרה, את השנאה שלהם אלינו 

קשה לפספס.
אנחנו מנצלים את המומנטום וממשיכים לרכוב. כולנו 

נסערים מהאירוע, אבל ממשיכים עוד מספר דקות 
עד להגעתינו לרכבים. ברמת ישי כבר מחכים לנו יתר 

הרוכבים, ותוך מספר דקות אני כבר מתאושש עם בירה 

ביד. אני שומע שאחד מהחבר'ה שנטש באיזור דבורייה 
ועצר לבד באמצע הכפר לתקן תקלה מצא את עצמו 

מוקף בחבורת נערים שניסו לחטוף לו ציוד ולהטריד אותו. 

תענוג למרות הכל 
 Bikeway Gravel על המהדורה הקודמת של ה

Classic כבר קראתם בעבר. הרכיבה הנוכחית הוגדרה 
כרכיבת סיום העונה, וכללה הקפה צפונית של כ-100 
ק"מ, מרמת ישי, דרך סינגל ריש לקיש, יער בית קשת, 
הר תבור, וחציית עמק יזרעאל דרך אגם ברוך. הכוונה 

היתה להספיק ולנצל את התנאים ואת הירוק, לפני 
שהקיץ מגיע. גשם שירד כשבוע לפני הרכיבה הידק את 

השבילים וריענן מעט את הצמחייה, ואכן התנאים היו 
מעולים. קבענו זינוק ב-8 בבוקר, והזמנו מקום למסעדת 

http://mag.weride.co.il/006/websearch/page0104.html
http://mag.weride.co.il/006/websearch/page0104.html
http://mag.weride.co.il/006/websearch/page0104.html
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לימוזין כ 8 שעות מאוחר יותר. בערב לפני, מצית האורח 
המכובד ורוכב העל איתמר דשא בקבוצת הווטסאפ של 

האירוע דיון על כך ש-8 שעות זה מוגזם וש-100 ק"מ לא 
צריכים לקחת יותר מ-4-5 שעות. כ-200 מטר מנקודת 

היציאה הוא חוטף פנצ'ר ומתחיל להבין למה הוא נכנס. 
בפועל הגענו לאחר כמעט שמונה שעות ברוטו, ואף 
אחד לא התלונן על קצב רכיבה נמוך )קצב התנועה 
הממוצע היה 17.5 קמ"ש(. רכיבת גראבל קבוצתית 

גוררת הפסקות שונות לתיקון תקלות, להתרעננות, וגם 
להמתנה לחזקים פחות. 

חציו הראשון של המסלול כלל מספר קטעים מאתגרים 
למדי: קטע מסינגל ריש לקיש בו הפרות השאירו עקבות 

יבשות על השביל, מה שגורם לריסוק איברים על אופני 
הגראבל הקשיחים, העליה ליער בית קשת מדרך הנוף 

הצפונית הסלולה שכללה מספר עליות תלולות מאד, 
העלייה בכביש להר תבור - זוהי עלייה תלולה וחוייתית 
ובה מספר לא קטן של פניות חדות. לאחר מנוחה על 
פסגת התבור ושעטה מהירה דרך הכפר דבורייה עם 

רחובותיו התלולים, הגיע הטיפוס להר דבורה, האחרון 
להיום, ואולי המאתגר ביותר. למרות הקושי, הנוף 

והצמחייה ריככו את הסבל וזרעו חיוכים רחבים על פניהם 
של הרוכבים.

בחציה השני של הרכיבה, לאחר הירידה מהר דבורה, 
המשכנו להתגלגל דרך תל עדשים, לכיוון טיילת נחל 

הקישון המזרחי, ומשם מערבה לאורך הקישון ואגם ברוך 
עד לאיזור רמת דויד. דוקא החצי השני של הרכיבה, שכלל 

שבילים רחבים ומהירים התפורים על סגנון הגראבל, 
הוא זה שפירק את הרוכבים, בגלל השעות הארוכות על 

האוכף. הייתי אומר שזה בגלל שאנחנו מזדקנים, אבל 
נדמה לי שמרבית התלונות הגיעו דוקא מהצעירים יותר 

והפחות מנוסים בז'אנר. כמו שאמר אחד החבר'ה על 
תפקידי כמתכנן המסלול: "זה תפקיד טרגי וכפוי טובה". 

אפילוג
על בירה ואנטרקוט במסעדת לימוזין, לאחר שכבר 

נרגענו מהתקרית המצערת בסוף הרכיבה, שיחזרנו את 
מאורעות היום והמשכנו בדיון האינסופי על המסלול, על 

התאמתו לגראבל, ועל החיים הכלל. לא נותר אלא לדון 
קצת בחווייה לפני שמדחיקים אותה וממשיכים הלאה. 

למרות שהיה לי את מספר הרכב החלטתי שלא לעשות 
איתו כלום. הבנתי שגם אם אלך למשטרה ואגיש תלונה 

הסיכוי שיצא מזה משהו הוא קלוש. נדמה לי שבשביל 
מי שמחשיב עצמו כחלק מגוש השמאל כמוני, תחושת 

התסכול והיאוש גדולה עוד יותר. המסקנה מבחינתי היא 
פשוטה – צריך להיות מאד עירניים וזהירים. 

למחרת, כאשר הכל כבר ממש מאחורינו, ולאחר שכבר 
זכינו לראות את כל התמונות המצויינות, נותר לכולנו רק 

טעם של עוד. עד הסתיו הבא 

we:News Bikeway Gravel Classic
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  Hot Epic Israel 2015-ל we:Ride יומן המסע של צוות

אז כפי שכתבתי בגליון הקודם הגיע הזמן להפשיל 
שרוולים ולהתחיל להסדיר את האימונים להוט אפיק 

ישראל 2015. גם המארגנים השיקו החודש את חבילת 
האימונים, ואכן ניצלתי את ההזדמנות בכדי להתחיל 

ולהיכנס לעניינים.
סה"כ המשכתי את ממוצע הרכיבות השבועי הצנוע שלי 

מתחילת השנה – כ-3 רכיבות בשבוע, אבל התחלתי 
להעלות את העצימות, ולרכב לפחות רכיבה אחת ארוכה 

בשבוע. אני עדיין בתהליך של נסיון להסתנכרן עם תכנית 
האימונים המפורסמת על ידי מארגני התחרות, אבל עדיין 

לא ממש התחלתי להתאמן על פיה. 
החודש ארגן we:Ride הרצאת אורח של גל צחור בחנות 

טרק פולג. גל דיבר על אימונים ותזונה לתחרויות אפיק. 
על פי גל, הבסיס לאימונים הוא העמסה והתאוששות, 

משולבים בתזונה מתאימה, כאשר כמובן הבעיה העיקרית 
בשביל מי שאינו רוכב על בסיס תכנית מקצועית היא 

לדעת כמה ומתי להעמיס, כיצד להתאושש, וכיצד לבנות 
את סולם המאמצים. הרצאתו של גל כללה לא מעט 

טיפים מניסיונו העשיר והיא מומלצת לצפייה.
בנוסף ניצלנו את ההזדמנות לבצע ראיון קצר עם גל הכולל 

מספר שאלות ספציפיות על ההכנה לאפיק. 
כמו כן, התקיים לפני מספר ימים יום האימונים המרוכז 
הראשון כחלק מחבילת ההכנה של מארגני התחרות. 

היום כלל כ-6 שעות רכיבה, שכללו הדרכה טכנית עם בן 

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

we:EpicHot Epic Israel 2015-אימונים ל

 Hot Epic Israel 2015-אימונים ל

  צחי אוחובסקי    צחי אוחובסקי 

מתאמנים לאפיק

http://mag.weride.co.il/010/websearch/page0043.html
http://epicisrael.org.il/?section=104
http://www.ustream.tv/recorded/61342235
https://www.youtube.com/watch?v=4Al6c38c3QU
http://tinyurl.com/epicpack
https://www.youtube.com/watch?v=4Al6c38c3QU


we:EpicHot Epic Israel 2015-אימונים ל
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קדמי ועוד כמה שעות רכיבת אימון מאומצת. הבוקר החל 
בכינוס וארוחת בוקר בבריכת קיבוץ גן שמואל כשלאחריה 
יצאנו לדרך בהובלת גל צחור, עודד אלגרבלי ועידית שוב, 
כולם רוכבים ומאמנים חזקים ומנוסים. לאחר כ-20 דקות 

רכיבה מאומצת יחסית, התפצל הגוש באופן טבעי ל-3 
קבוצות על פי רמות. לכל קבוצה הצטרף מדריך וכך כל 

קבוצה יצאה לדרכה.
אני ורועי, בן זוגי לתחרות, צוותנו לקבוצה החזקה 

בהובלת גל, ורכבנו לכיוון כפר גליקסון. שם, בסינגלים 
הירוקים והמהודקים פגש אותנו בן, והעביר שעה וחצי 

של הדרכה טכנית שכללה עמידת מוצא, בלימה, מעבר 
מדרגה וסיבובים. הזמן המוגבל איפשר רק לגעת בכל 

אחד מהנושאים, אבל הדגשים שנתן בן בראייה של 
תחרות אפיק היו חשובים ומועילים, והמשיכו איתנו 

במהלך הרכיבה כולה. בתור מי שעבר כבר מספר לא קטן 
של הדרכות רכיבה בחייו, כל הדרכה כזאת נותנת ערך 

מוסף ומחדדת את הביצועים.
לאחר ההדרכה והפסקת התאוששות קצרה יצאנו לכיוון 
הר חורשן. בחלק הראשון של הרכיבה גל הסביר ותרגל 
איתנו טקטיקת עבודה בזוגות. חשיבות העבודה הזוגית 

בתחרויות מסוג זה היא גבוהה ביותר, ותרגלנו מספר 
נושאים חשובים כמו עזרה הדדית בין בני הזוג - דחיפה 

ומשיכה על מנת להתגבר על חולשה, או על מנת לנסות 
ולתפוס דבוקת רוכבים, ורכיבה הרמונית וצמודה על פי 

יכולותיו של הרוכב החלש יותר. זוהי לדעתי אחת הנקודות 
החשובות הדורשת מודעות ותרגול על מנת למנוע תסכול 

מצד שני הרוכבים. בהמשך יצאנו למספר סדרות של 
אינטרוולים ארוכים בעומס גבוה, כאשר הזוגות מזנקים 

בהפרשים של כחצי דקה – הזוג הפחות חזק ראשון – וכך 
כל זוג מנסה להדביק את הזוגות שלפניו. גל שוטט בין 

הזוגות ונתן דגשים על עבודה זוגית, קצבים, וטקטיקה. 
בין התרגולים המשכנו להתקדם בקצב בינוני גבוה, 

וניכר היה שכל הקבוצה עובדת קשה. בצהריים פגשנו 
את הטרקטורון המלווה לעצירת רענון שכללה משקאות 
איזוטוניים וחטיפים שונים ומשם חזרנו לכיוון גליקסון שם 
עשינו עוד כמה סינגלים מהנים ואימון אינטרוולים מפרך 

אחרון. אפשר היה לראות בבירור את השיפור בעבודה 
הזוגית והקבוצתית במהלך היום.  

הגענו חזרה לגן שמואל לאחר כ-6 שעות ברוטו, בהן 
עברנו כ-81 ק"מ בקצב תנועה ממוצע של21 קמ"ש. 
בגן שמואל חיכתה לנו מקלחת חמה וארוחת צהריים 

טעימה ומשביעה, וסגרנו את היום בהרצאה של חנוך 

רדליך על אימונים לתחרויות אפיק. חנוך הגיע ברכיבה 
כחלק מאימוניו לטור דיווייד הקרוב. חנוך דיבר בעיקר 

על חשיבותם של ציוד, סביבה תומכת, זוגיות טובה 
בין הרוכבים, הכרת מצבי קיצון, וחשיבה חיובית. סביר 

שרובינו מכירים את ההיבטים האילו של רכיבת האפיק, 
אבל בסה"כ ההרצאה היתה עיניינית ופתחה את הראש. 

בשביל להגיע מוכן לאפיק אני צריך בראש ובראשונה 
להגביר את קצב ואיכות האימונים. אני מרגיש שיום 

האימון המרוכז נתן לי כלים נוספים ומוטיבציה לנסות 
ולישם אותם, ובשילוב עם התכנים של ההרצאות, נראה 

שבהחלט עליתי מדרגה לפחות ברמת המיקוד. מטרת 
הביניים הבאה הינה מחנה האימונים הדו-יומי שיערך 

ב-15 למאי. אמשיך לעדכן  
להרשמה למחנה האימונים.

https://www.znook.co.il/shop/epi15h


עד-אל בע‘‘מ.   דרך בן צבי 2 ת‘‘א-יפו.   03-6828822

דגמי 2015 מחכים לכם

https://www.facebook.com/bottecchiaIL
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Kona Process 153

יבואן: סלאלום| מחיר: 15,990 ש"ח )13,590 ש"ח לחברי מועדון(

Kona Process 153  we:Test דן דורון   אלון רון   עדי בלן 

Kona Process 153 :מבחן אופניים

http://www.slalom.co.il/
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Highlights

מתלה rocker independent המספק  153 מ”מ 	 
בולם קידמי פייק RC 160 מ"מ	 
זווית צינור ראש 66.5 מעלות	 

זווית צינור כסא 74 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 425 מ"מ 	 
משקל "רטוב" - כולל פדלים – 15.2 ק"ג 	 

M הנתונים הם למידה*

קונה הם אחד ממותגי האופניים שנדמה כאילו תמיד היו 
שם, מאז שהתחלנו לרכוב )וזה היה עמוק בתוך המאה 

 ,Kona הקודמת( תמיד פגשנו בשבילים רוכבים על
בשנים הראשונות על הרדטיילים )יפים להפליא( מכרומולי 
ולאחר מכן רובם על אופני ש"מ מאלומניום, עם מתלה 4 

זרועות "מזוייף"; פשוט, אמין ויעיל מאוד. 
בשנים האחרונות פרנסי קונה ניסו לצאת מהתבנית 

המוכרת והעיקבית שלהם, מספר נסיונות למתלים 
מתוחכמים יותר )ע"ע ה-Magic Link למשל(, הניבו 

הצלחה בינונית ובשנת הדגם הקודמת אחד המותגים 
החזקים ביותר בעולם אופני ההרים השיב עטרה ליושנה 

והציג את סדרת דגמי ה Process , מדובר בחזרה 
למתלה הותיק והמוכר, עם דגש מיוחד על יחס הדחיסה 

נכון בכל נקודת של המהלך, כמו גם על גאומטריה 
מודרנית ונכונה של הדגמים, לטובת כך קונה התגמשו 
במהלכי המתלה והגיעו למספרים של 111, 134, 153 

ו-167 מ"מ מתלה בהתאמה לקטרי הגלגלים ופלח 
הרכיבה המיועד.

Kona Process 153  we:Test
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http://www.rosen-meents.co.il/?CategoryID=1306&ArticleID=6460
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חלקים בולטים
השלדה של הפרוסס היא קלאסיקה של קונה, שלדת 

אלומניום מסיבית, מתלה סינגל-פיווט עם לינק לשליטה 
ברמת הפרוגרסיביות, מיסבים גדולים בכל נקודה 

אפשרית, השלדה משדרת חוזק, אמינות וקלות אחזקה, 
גם אם נראה שזה בא במחיר של כמה גרמים נוספים. 

הגאומטריה של הפרוסס עדכנית לגמרי, טופ טיוב ארוך 
)600 מ"מ למידה מדיום(, תומכות שרשרת קצרות 
במיוחד )425 מ"מ( יחד עם אבזור סטם קצר וכידון 

רחב גנריים של קונה, מהווים הכרזה ברורה לייעוד של 
האופניים האלה.

מנהל המוצר של קונה בחר חלקים בחוכמה ברוב 

מסלאלום, אחד היבואנים הותיקים בשוק המקומי, 
קיבלנו למבחן את הפרוסס 153, אלו אופני אנדורו/

אול-מאונטיין המצוידים בגלגלי 27.5 אינץ, מדובר בדגם 
המאובזר פחות מבין שני דגמים בעלי אותה שלדה 

ומהלך מתלה, יתכן שאם מילים אלו היו נכתבות לפני 3 
או 4 שנים הייתם קוראים את המילה פרירייד פעם או 

פעמיים במהלך הכתבה, אבל היי, הפרירייד פחות או 
יותר מת, אז אנדורו אמרנו כבר?

יצאנו לשבילים עם הרבה אופניים )15.2 קילו 
על השביל(, ציפיות גדולות מהחלקים ברכיבה 

כשהגרביטציה תהיה לצידנו וחשש מסוים לקצב 
שנצליח לייצר בעליות.

Kona Process 153  we:Test
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המקרים, הבולם הקידמי הוא הפייק RC המצויין של 
רוקשוקס, שאינו כולל את כל מצבי הכיוונון של אחיו 

היקר יותר, אך חולק איתו את הצ'ארגר דאמפר המעולה 
ולמעשה רוב הרוכבים לא יחושו בהבדל בין הדגמים. 

הבולם האחורי של רוקשוקס היה חלק ועבד היטב 
בירידות, אך נדרשנו להציבו במצב הנעול כמעט בכל 

עליה בשל נדנוד המתלה, הבחירה במוט הכסא המחווט 
פנימית של KS גם היא מהמוצדקות, זהו אביזר חובה 
על אופניים אגרסיביים ויפה לראות שלא התפשרו על 

דגם ביניים.
הטענה העיקרית שלנו לאבזור היא הגלגלים, מדובר 

בסט גלגלים המבוסס על נאבות מיסבים פתוחים ברמת 
 WTB i25 המשודכות לחישוקים ,Shimano Deore
רחבים וכבדים עד מאוד, עטופים בצמיגי מקסיס מיניון 

2.3 שמנמנים וכבדים מאוד בפני עצמם. התוצאה 
הסופית היא סט גלגלים עמיד ואמין למדי, אך כבד מאוד 

המקשה על התנהלות עם האופניים בכל תוואי שאינו 
ירידה משמעותית.

על השביל 
טוב, אז מהמשקל של הפרוסס אי אפשר להתחמק, לא 

שזה משקל חריג לאופני אגרסיביים כל כך בקטגוריית 
המחיר הזו, אבל מה לעשות שרכבלים אין כל כך בנמצא, 

וגם חברים עם טנדרים אין לנו הרבה, אז יצא שבילינו 
אחוז נכבד מתקופת המבחן שהייתה לנו עם הקונה 

בעליות, וזה לא פיקניק.
חייבים לציין שהם מטפסים באופן סביר מאוד למהלך, 

הזוויות והמשקל שלהם, הנדנוד מהמתלה מעט איכזב 
אותנו, אך מעבר למצב הנעול למחצה בבולם האחורי 

שיפר את המצב משמעותית, הקושי העיקרי בעלייה נבע 
מהמשקל המסתובב הגדול באיזור החישוקים והצמיגים, 
יתכן שמעבר לסט גלגלים וצמיגים מעט אגרסיבי פחות 

היה משפר משמעותית את המצב, במפרט המקורי, 
עדיף במקרים רבים לרדת להילוך הסבתא )מקרה נדיר 

שבו שמחנו על סט-אפ של 2x10(, לשמוח שתנוחת 
הדיווש בישיבה היא מוצלחת למדי ולדווש בנחת 

ובסבלנות על סוף העליה.
לכל מי שסוג האופניים האלה מעניין אותו אין באמת 

עניין במהירות בעליה ולכן הפסקה הבאה על החוויה 
בירידות חשובה הרבה יותר, הפרוסס הם אופניים 

אגרסיביים מאוד, זווית הראש המתונה, יחד עם מהלך 
המתלה הנדיב והצמיגים הרחבים והדביקים מייצרים סוג 

של מרבד קסמים בקטעים האלימים ביותר של השביל, 
לא היינו קרובים להוציא את האופניים מאזור הנוחות 

שלהם ולמעשה רק בקטעים מאוד מסויימים )התלולים 
והאגרסיבים ביותר( הרגשנו שהצלחנו בכלל להכניס 

אותם לאיזור הנוחות שלהם, עד כדי כך שהצטערנו שלא 
הצלחנו להגיע למנרה בתקופת המבחן הקצרה שעמדה 

לרשותנו. כל עוד השביל תלול מספיק בירידה האופניים 
מרגישים חיים וזריזים מאוד, קל מאוד "למשוך" אותם 

לבאני הופ או להרמת גלגל קידמי מעל למכשול, ובאופן 
כללי הפרוסס אוהבים לבלות באוויר וממריאים ונוחתים 

בקלות מרשימה.
בקטעים הטכניים פחות והזורמים יותר של הסינגלים 
חשנו שהפרוסס הם קצת אוברקיל, כנראה שברובם 

המוחלט של השבילים הפופלריים בארץ עדיף לבחור 
את הפרוסס 134 או 111, אלו ככל הנראה יהיו זריזים 
ויעילים יותר על השבילים הללו, עם זאת נציין שיכולת 

הסיבוב של הפרוסס 153 מצויינת, הציר המרכזי 
הנמוך, יחד עם תומכות השרשרת הקצרות מייצרים 

מכונת סיבובים מדויקת ויעילה במיוחד, הצלחנו 
לשמור על מומנטום גבוה בסיבובים, מה שהיה חשוב 

במיוחד באופניים כבדים יחסית המקשים על האצה 
לאחר סיבובים.

סיכום 
הפרוסס הם אופני אנדורו/אול-מאונטיין/פרירייד טובים 
למדי, הם יספקו ביטחון רב ומרווח טעות גדול במיוחד 

לרוכב עליהם, אלא שיש לקחת בחשבון שאלו אופניים 
אגרסיביים מאוד, המצטיינים בעיקר בשטחים אלימים 

ותלולים למדי, אם הרכיבות הקבועות שלהם מתרחשות 
בבן שמן, פארק קנדה או בשבילי קק"ל אחרים, 

כנראה שטוב תעשו אם תבחרו באחד מדגמי הפרוסס 
האגרסיביים פחות.

לעומת זאת, אם אתם רוכבים שאינם ממהרים בעליה, 
אוהבים ירידות טכניות, קפיצות משמעותיות ומהירות 

באופן כללי, ואולי אפילו חוטאים בגיחה לראנים במנרה 
כמה פעמים בשנה, אלו יכולים להיות זוג יחיד שיענה על 

הדרישות שלכם, ואפילו במחיר הגיוני למדי  

זווית הראש המתונה, יחד עם מהלך המתלה הנדיב והצמיגים הרחבים והדביקים 
מייצרים סוג של מרבד קסמים בקטעים האלימים ביותר של השביל



מי אתה האיש שבקיר? שמי סמי זאדה עובד כשמונה שנים בתחום 
האופניים כמכנופן וכאיש מכירות, בשנים האחרונות בסלאלום תל אביב. 

רוכב? ברור- רוכב כ-10 שנים, לפחות 4-5 פעמים בשבוע. אני מדריך רכיבה, 
בעיקר נשים ומאמן קבוצת בנות שנקראת פלפלים. 

באורווה הפרטית יש לי אופני כביש, אופני קרוס קאנטרי וסינגל ספיד.
סדר על הקיר? נגישות מהפופולרי ביותר עד לאלה שבקושי נוגעים בהם.

הכי כלי כלי? עניים והראש :(  חוץ מזה הכלים הנפוצים ביותר הם אלנים 4/5. 
הכי לא כלי כלי? חולץ ארכובות אינטגרלי )אין דבר כזה(

מי הבן המועדף? מתקן לבניית גלגלים, כזה אני אוהב מאוד לבנות גלגלים.
כלי מיוחד/ ייחודי? אני לא מאמין באלתורים, את כל הבעיות אני פותר עם הכלים הסטנדרטיים. 

מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? יש מחשבות, אבל הרשימה ארוכה מידי למגזין קצר כמו 
שלכם...

לוקח את העבודה הביתה? ברור, בבית יש לי את כל הכלים שיש בסדנא מדוגמת.
ה-תיקון? האלתור הנפוץ שיצא גם לי לעשות הוא קיצור שרשרת והסבת מערכת הילוכים לסינגל ספיד בגלל 

אוזן שקרסה. במקרה אחר צמיג התפוצץ באמצע טיול ארוך, נוצר קרע ענק בצד )מקרה אבוד(, הכנסתי 
מבפנים עטיפה של חטיף וזה החזיק עד האוטו  

מוזמנים לבוא לבקר אותי בסלאלום תל אביב, לתיקון או סתם בירה. או לעקוב אחרי ואחרי קבוצת "פלפלים" 
בעמוד הפייסבוק שלי.
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קיר מכנאופן: סמי זאדה   we:The wall עדי גיא    

קיר מכנאופן

https://www.facebook.com/matzmanmod
http://www.slalom.co.il/about/3
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יש לי איזה חבר, לא'משנה מאיזו עדה, שלפני כך וכך שנים דהר באיזה סינגל, איבד שליטה והתחבק עם עץ... 
המפגש הבוטני הבלתי מתוכנן הזה הוציא לו את כל האוויר )תרתי משמע( והוא מצא עצמו )בהיותו האחרון בטור( 

שרוע על הארץ, מחרחר ומנסה נואשות לשאוף מעט אוויר אל ריאותיו שנסחטו כתוצאה מההתנגשות החזיתית.
אחרי כמה שניות של חוסר חמצן )שנדמו כנצח - מי שחווה זאת, יודע...( הוא התפנה סוף סוף להתמודד עם אותות 

הכאב הנוראים שהגיעו מכל מיני פינות בגופו. בקול חנוק, ובלי יכולת לזוז, כשהוא חש שהנה עוד רגע קט הכרתו 
תשמט מידיו והוא ישקע לתוך השחור הזה שכבר החל מזדחל במעלה עפעפיו, הוא גייס את כוחותיו האחרונים וצווח 

את המילה הכל כך מבישה הזו, הצילו... הוא לא זכר כמה זמן שכב שם והאם מישהו בכלל שמע את ה"הצילו" הזה 
במעבה היער, אך כך או כך, לאחר זמן מה ראה במטושטש כמה פרצופים מוכרים גוחנים מעליו. הוא זוכר היטב את 

הניסיונות להזיז אותו, ואת הפינוי לרכב, ואת הנסיעה הביתה, אבל מכל החוויה הזו הוא דווקא זוכר בעיקר את הרגע בו 
הגיעו אל הכניסה לבית והחבר שהביאו עד הלום קרא לאשתו, שתבוא כי צריך לקחת אותו לבית החולים.

אשתי התקרבה אל החלון, הביטה בברנש החבול שחייך אליה חיוך רפה והפטירה: "דביל, אם אתה מסוגל להיות כל 
כך חסר אחריות ולהתפוצץ ככה, תיסע לבית חולים לבד!". אשתי אמרתי? אופס...

כן, אם לא הבנתם עד עכשיו, אז הטור הזה מוקדש לכן, בנות, בנות הזוג שלנו הרוכבים, והשיר המיוחד הזה שמיד 
יעלה ויבוא, נכתב עבורכן באהבה, כי להיות בת זוג של רוכב אופניים זה עניין לא פשוט כלל ועיקר...

תודה שאתן סובלות, את 
הרעש בבית

כשהשמש כלל לא זרחה..
את קרקוש הפריילוף וטפיפות 

הקליטים,
ולא מביאות לנו ישר נגיחה,

תודה שאתן נדיבות ושוב, גם הקיץ
תוותרו על שבוע שלם,

כדי שאנחנו, יחד עם כל הבבונים,
למורזין בצהלה נעלם...

תודה שאתן לא זורקות את הגט, 
ככה,  ישר בפנים,

כשאנחנו חוזרים, עם שבר או פצע
ולמיון שוב מפונים...

תודה על זה שהעלמן שוב עין
מהשלדה... הכידון... הגלגל...

ולמרות שברור שבמחיר 
שוב שיקרנו,

לא עשיתן מזה פה סקנדל...
תודה שאתן עושות בכיאילו

ולא תופסות ישר חרופ
כשאנחנו בהתלהבות מראים 

עוד תמונה
מרחפים מעל איזה דרופ...

תודה על שאתן מגלות עוד עניין
אני מתכוון בקטע מיני...

למרות שעם הטייץ הזה, 
שדבוק כך לתחת,

זה ממש לא חרמני...
תודה שאתן מארחות למופת, 

ת'חברים שוב לערב סרטים,
וסובלות תצעקות וקריאות 

"איזה וויפ!"
ות'עובדה שכולנו שרוטים...
תודה, תודה, תודה על הכל,
הרי לא יכולנו באמת ליהנות,
בלי התמיכה שלכן מתוקות,

תודה שאתן מבינות... 

תודה 

אשת חיל

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  

פינה אישית: איילון שגיא



דּוְּׁשּבאג — אדם שחצן, מעצבן ובאופן כללי 
בלתי נסבל לסובבים אותו, אשר התנהגותו המגוחכת 

נגרמת מעודף עצום של חשיבות עצמית 
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סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף את חכמת המעטים 
שלנו כדי לעזור לכם בהתמודדות עם נושאים הרי 

גורל לא קריטיים. והפעם: איך לא להפוך לדושבאג 
שבילים, עשרה טיפוסים שאתם ממש לא רוצים לאמץ 

כדמות לחיקוי...

1. הסטראבה-דוש : כל רכיבה היא תחרות, כל עליה 
בטירוף וכל ירידה היא חלק קריטי מסבב הדאונהיל 

בינלאומי, עד כאן בכיף. אבל כשזה מגיע לדריסת רוכבים 
אחרים, צעקות על הסינגל, ביטול רצי-שבילים והפחדת 

משפחות תמימות זה פשוט לא לעניין. תכלס, הקו"מ 
הוא זמני, וקודוסים תקבל בין כה וכה מאותה חבורה… 
רוצה לעקוף? בקש בנימוס, אין אפשרות עקיפה? חכה 

בסבלנות - זה מחשל.
2. מבקר האופנה – נכון, רוכבים בטייץ ומגני ברכיים 

כנראה לא הכי מעודכנים בצו-האפנה, אבל אם זה מה 

שעושה להם נעים בחבילה ומוגן באזורים חשובים זה 
אפילו יותר הגיוני מהפיג'מה אדומה שלך שתואמת לצבע 
השלדה. בקיצור טריני, שמור את הגיחוכים לעצמך וגלה 

קצת בגרות, מותגי טקסטיל זה לא הכול.
3. הטכנולוג - אתה שולט בכל רזי המערכות, הכיוונים 

והשדרוגים, אבל אם לא שאלו אותך - אתה לא חייב 
לספק עצות טכניות בזמן-אמת או בחניה או ברשת 

החברתית. אם להיות לגמרי כנים, גם את ההמלצות 
שמור לעצמך - אנחנו הרי כבר מכירים ויודעים שהציוד 

שזה עתה קנית הוא הכי טוב, הכי קל והכי משתלם... עד 
הקניה הבאה שלך.

4. האנטי-טכנולוג - רוכב כבר עשרים שנה, רק על 
זנב-קשיח, ומאז שגילה את האור רק על סינגל ספיד, רק 

פלדה ורק ריג'יד. שיכוך זה לחלשים ומוט אוכף מתכוונן זה 
לעצלנים. בשבילו רק סס"ר מנוכר במדבר.

בסדר אחינו, מה שעושה לך טוב, רק איפה אתה רוצה 
שנחכה לך?

5. בעל הבית – הוא שונא את כולם: רוכבים חלשים, 
רוכבים חזקים, אופנוענים, רצים, הולכים...  את כ-ו-ל-ם. 

הם בעליה הוא בירידה, הם מגיעים לסינגל הוא נדחף 
לפניהם, הם מבקשים לעקוף הוא מאט ולא מאפשר, 

בקיצור, עוד באירופה מדובר היה בחרא של בנאדם. ובכל 
זאת זעפני, השביל שייך לכולם, וכולם שווים! בא מולך 

רוכב, תהיה נחמד והיצמד לימין, אם הוא מתקשה בעלייה 
פרגן ואם מגיעה קבוצה גדולה ואתה בדיוק במנוחה, 

שב עוד שתי דקות, הטכנולוג מלמעלה ישמח לכוון שוב 
את ההילוכים.

6. הסוס המפוקס – רוכב לבד או בדראפטינג עצבני 
אחרי אחיו המכווצים. הסוס לא מביט ימינה או שמאלה, 
הוא רציני, הוא על המטרה, הוא בא לתת בראש ולענות 

ל'שלום' ידידותי נמצא מתחת לכבודו.  בחייאת אחינו 
אתה רוכב לעבודה על הטיילת...  אם זרקו לך 'בוקר טוב', 

תן חיוך, הכל לטובה.
7. הטורף המטנף - תוך שלוש שעות מרתון של אמיצים 
דיווש וזלל שני ג'לים, אחד חלבון, אחד בננה דבש וחמש 
סוכריות איזוטון, את האריזות שם בכיס חוץ מאלה שנפלו 

בטעות, אופס.. אבל הזמן יקר וגם ככה המרשלים ינקו 
- אז זהו שלא! גם אם אתה באמצע תחרות, שמור על 

האשפה שלך, אל תהיה זבל! 
8. השוביניסט הנעלב – סה"כ בחור נחמד, יודע מקומו 

בקבוצה, לא שותה לא מעשן, לא משחק סנוקר… אבל 
אז, ברגע שעוקפת בחורה קופץ הווריד במצח… הו לא, 

רק לא להיעקף ע"י אשה, אני אראה לה! אז תקשיב 
טוב חבוביק, מי שלא רוכב לא נעקף, מי שרוכב, ייעקף 

מתישהו ע"י מישהו או מישהי חזקים ממנו. תפנים, תפרגן 
לגברת הרוכבת, ותרשום לעצמך שתי סטירות לחי.

9 הצרחן הבודד - כשעץ נופל באמצע היער הוא כנראה 
עושה רעש, אבל זה בלתי נמנע, הוא בכל זאת רק עץ. 

כשחבר הולך לאיבוד, במקום לצרוח כאילו אזל השוקולד, 
תרים טלפון, לא כולם צריכים לדעת שאתה לא יודע 

להוביל קבוצה. 
10. הרקדן האוטומטי - בקשה קטנה מהחבר עם 

הרמקולים על האופניים, באנו להנות מהטבע והרעש 
הצורם הזה שאתה מפיק לא מגניב אף אחד על השביל. 
אה, וגם בבוקר בחניה, גדול עלינו לחטוף את הדציבלים 
הבוקעים מהרכב שלך עוד לפני הדיווש הראשון, אז אנא 

 שנה גישה, בטוח שיש דרך שקטה יותר לשופוני 

בפעם הבאה אולי נסקור את טיפוסי הדושבאג הוירטואלי: 
''יועץ הרכש', ה'פעיל החברתי', ה'סטוקר', 'מורה 

הנבוכים' וכוכבים נוספים… בינתיים הישארו רפויים ואל 
תהיו דושבאגים נפוחים, כולה אופניים.

we:Tip10 טיפים

 10 טיפים 
לאיך לא להיות 

דושבאג

  ריכז וכתב אילן כרמל   

איך לא להפוך לדושבאג 
שבילים



57 |  56

בודהא 27.5 אינטש
גילוי נאות: כשהתבקשתי לסייע בהכנת כתבה זו )תודה לילך!( חשבתי 
להשתכשך במים הרדודים ולשרבט כתבה פופוליסטית שעיקרה טיפים 

להעלאת המוטיבציה ברכיבת שטח. Fast forward…. שלוש שעות של 
ראיון עומק עם יובל בכר - פסיכותרפיסט ויועץ אירגוני, ואני מתחילה להבין 

שגם בבריכה שעומקה סנטימטרים בודדים אפשר לטבוע... וכי הכתבה 
הזו הולכת לכיוון אחר לחלוטין, כיוון שמפתיע אפילו אותי.

אקדים ואומר שכמי שהגיעה )בעיקר לקפיטריה(, השקיעה )בעיקר 
בלהשיג סיכומים( וסיימה לימודים מתקדמים בפסיכולוגיה... הרעיון לשלב 
טיפול פסיכולוגי תוך כדי רכיבת אופניים בשטח - נשמע קוסם במיוחד ואני 

מוצאת את עצמי ממתינה בקוצר רוח לראיון עם יובל. 
מחשבותיי נודדות אל עבר קרעי אינפורמציה עימם הגעתי, וכבר מתנגן 
לו במוחי הקדימון לכתבה: דרך ארוכה רכב יובל מאז ימיו כבמאי סרטים 
דוקומנטאריים )׳גולני שלי׳, החיים כמשל, ספסיבה סבבה, הקברט של 

נינו( ועד התפנית החדה שלקחה אותו אל עבר ייעודו כמטפל. תאונת 
דרכים קשה שתבעה תקופת החלמה ממושכת נדרשה לשם כך. 

ההחלטה להפוך למטפל שינתה את מסלול חייו, והוא עזב את הכרך 
התל-אביבי וטס לשוויץ, שם השלים תואר שני בלימודי פסיכותרפיה, 

וכיום הוא עוסק בעיקר בפיתוח חוסן ארגוני: פיתוח משאבי אנוש במצבי 

קיצון, ניהול סיכונים במימד האנושי בארגונים, וכן מטפל בקליניקה פרטית 
בפרדס חנה. 

הראיון מתקיים ביום שמש חורפי, בבית קפה שבכניסה לכרם מהר"ל, 
מרחק יריקה מיער עופר המהווה את התפאורה המושלמת לגישה 

הטיפולית עליה באתי לשמוע.
יובל ממתין לי בחצר בית הקפה, חמוש במשקפי רכיבה אופנתיים 

שמסמנות אותו מיד בקטגוריה של "היפים והאמיצים". אני, לעומתו 
מגיעה נטולת פרסטיג׳, אבל חמושה בשתיים מחברותיי הטובות.

הרעיון העומד בבסיס כתבה זו הדהד במוחי זמן לא מבוטל, 
אך לא ידעתי איך להביאו לידי מימוש קונקרטי, ולכן, החלטתי 
ל-Help מיידי. את מירי הכרתי לא פחות  לפנות למירי ברק 
שלי  הראשונה  ברכיבה  האופניים,  גבי  על  מאשר  יותר  ולא 
כזו  נוצרה בינינו חברות אינטימית,  נוף כרמל". מיד  ב"דרך 

שגרמה לי לרצות להיחשף ולקלף שכבות.
מירי אימצה בשמחה את הרעיון לחיקה ודוושה איתו קדימה 
הכי רחוק שאפשר... אז קבלו בנשימה עמוקה ואיכותית את 
הכתבה שתעורר אצלכם מחשבה ותשאיר אתכם עם שאלות 

ורצון להתבונן לעומק. 
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ואנחנו מתחילים בראיון: 
בוא ונתחיל ב-Hardcore: מהי הרכיבה עבורך? "הרכיבה היא חלק 

בלתי נפרד ממני מאז שאני זוכר את עצמי. האהבה לרכיבה החלה עם 
אופני "מוטוביקאן" אדומים אותם קיבלתי במתנה לבר המצווה ונמשכת 

עד היום. אני משתדל לדווש לפחות פעמיים - שלוש בשבוע. הרכיבה 
עבורי היא כמו 'מסאג' לנפש - כל המטענים הרגשיים שאני סוחב )מעצמי 

ומאחרים( מתמוססים במהלך הרכיבה ואני נטען באנרגיות חיוביות 
ושמחת חיים. אחרי רכיבה כל סוגיה נראית לי הרבה פחות "בעייתית", 

והטרדות מרגישות קטנות יותר". 
איך נולד הרעיון להחליף את חדר הטיפולים הסטנדרטי בסינגלים 

בהר? "חלק מן המטופלים מתקשים לשהות בחדר סגור, לשבת על 
כיסא ולהיות באינטראקציה אינטימית במשך 50 דקות. אחד ממטופליי 

הראשונים, נער בן 16 שסבל מאגרסיות והתקפי זעם קשים, התגלה 
כפריק של רכיבת אופניים, והדברים התגלגלו כך שמצאתי את עצמי 

מגיע לפגישות עימו עם האופניים שלי. תוך כדי הרכיבות המשותפות 
בשדות נוצר קשר טוב ומשמעותי, שהוביל לטיפול אפקטיבי מאד ושליטה 

בהתקפי הזעם". 
"זמן קצר לאחר מכן פגשתי בקפה השכונתי את פינקי זוארץ, מי שהיה 

מח"ט עזה והיה מקושר לפנימיה של נוער בסיכון בעמק יזרעאל. הקמנו 
שם מועדון אופניים ובמשך שנתיים עבדנו עם הנערים על מיומנויות של 

וויסות עצמי, התארגנות, אחריות אישית וקבוצתית, התמודדות עם קשיים 
ועוד- הכל דרך הרכיבה בשטח. היה לא קל אבל היו לנו בהחלט הישגים 

משמעתיים עם הנערים". 
מהי הגישה הטיפולית שבה אתה משתמש בעבודתך? "בעבודתי 

כמטפל אני משלב בין גישה קוגניטיבית התנהגותית מערבית, לבין 
תפישות עולם וכלים מעשיים מהפסיכולוגיה הבודהיסטית. הבודהיזם 

בעיניי הוא פסיכותרפיה מעשית, באמצעים פשוטים ניתן להקל על 
המצוקות והלחץ הנפשי בו אנו חיים ביום יום". 

אילו עקרונות בודהיסטים אתה מביא איתך לטיפול? "ההגות 
הבודהיסטית מושתתת על ההתוודעות אל הסבל, אל שורשיו, ואל הדרך 

המובילה להיחלצות ממנו. הפרקטיקה הבודהיסטית מלמדת כי מקור 
הסבל נמצא בחוסר ההלימה שבין הרצוי למצוי, כלומר בפער שבין 

הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על איך הדברים "אמורים" להיות לבין 
המציאות. הפירוש של 'בודהא' בסנסקריט הוא 'מי שהתעורר' - כלומר מי 

שרואה את המציאות כפי שהיא". 
אני מודה שעד כאן הדברים נשמעים לי אמורפיים ותיאורטיים לחלוטין, 

אבל ללא ספק יובל פוגע "בול" במטרה. הסקרנות מחסלת אותי כאן, ואני 
נענית להזמנה להתנסות במה שיובל מכנה "רכיבה מודעת", שבה אקבל 

טעימה מאותה גישה טיפולית עליה הוא מספר. 

2014 Men’s & Women’s

Enduro World Series Champions 

סניף בית אורן 04-8307340 
סניף תל אביב 03-6415590 

רחוב המסגר 17, חניה בחנות
)כניסה נמוכה נא לא להיכנס עם אופניים על הגג(

המזלגות הטובים בעולם מחכים 
 

לכם בסניפי סינגל טרק

&

חנות היבואן ומרכז שירות

www.thesingletrack.co.il    fox&thesingletrack
תנו לנו לייק והצטרפו למועדון לקוחותינו ותיהנו ממידע מוקדם על מבצעים והנחות קבועות על שרות וטיפולים.
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שבת בוקר.
סובב גבעת עדה בואכה פרדס חנה. 

אני וכמה מחברותיי מתקבצות בעיבורו של שדה חיטה ומקשיבות להסבר 
של יובל: "על פי הבודהיזם, הדרך להשתחרר מהסבל קשורה בפיתוח 

יכולות ומיומנויות: להבין מה אמיתי ומה אשליה, לשהות יותר זמן ברגעי 
ההווה ופחות בפנטזיות על העתיד או בזכרונות מן העבר, ללמוד להרפות 

ממה שיש להרפות ממנו, להתאמץ ולפתח את עצמי כאדם טוב יותר 
ולהרבות טוב בעולם. אלו דברים שמייצרים תחושת אושר וסיפוק ברי 

קיימא. הדרך לעשות זאת הינה באמצעות אימון ותרגול של התודעה". 
לילך לא מתאפקת ומנסה להבין מהי בכלל תודעה… ויובל עונה בקולו 
הרגוע: "תודעה היא סך התחושות, הרגשות, והמחשבות ברגע נתון".

ואיך נעשה אותו אימון של התודעה? "באמצעות מדיטציה. מדיטציה 
היא הלך רוח שבו מפנים קשב מודע לכל מה שחולף בתודעה של עצמך 

ברגע מסוים, ללא ביקורתיות ושיפוטיות. המדיטציה מאמנת אותנו 
להתבונן ב"עצמי". העיקרון פשוט, היישום קשה הרבה יותר". 

איך אימון תודעתי מתקשר לרכיבה? "ברמה הבסיסית, הרכיבה 
בשטח היא מעין 'מעבדה', מיקרוקוסמוס שבו ניתן להתבונן על תהליכים 

באופן יזום. לדוגמא: כל אחת הגיעה לפה היום עם תהיות/ציפיות/
חששות. זו חוששת משום ששטח הרכיבה זר לה, האחרת מודאגת ממה 

יהיה אם לא תעמוד בקצב של הקבוצה, השלישית מפחדת מעליות וכך 
הלאה. את התפישות והתחושות הללו אתן מביאות בדיוק כפי שהבאתן 

עמכן תרמיל, שלוקר, פנימית וכו', ובמידה רבה הן תתווינה את האופן שבו 
תחוו את הרכיבה". 

אחת הבנות משתפת באירוע מהעולם התעסוקתי, בו היא מגיעה 
למקום עבודתה והממונה עליה לא מברכת אותה ב"בוקר טוב"... 
פרשנותה לאירוע מעין זה יכולה להיות כעס מצד הממונה, חוסר 

שביעות רצון, ועוד... דבר שמייצר אצלה תחושות אמביוולנטיות לגבי 
מעמדה התעסוקתי. מכאן והילך כל דבר יתפרש באופן כזה שיתאים 

לפרשנותה האישית, ולאו דווקא מעוגן במציאות קונקרטית. 
כשהיא מספרת על כך אני שומעת את האסימון נופל בתוך ראשי, ומבינה 

 Slow motion-שמבט אל התודעה של עצמנו מאפשר לנו להתבונן ב
ברצף ההתרחשויות - באירועים, בפרשנויות שאנו מעניקים להם, ברגשות 
שעולים ובתגובה- בהתנהגות. המטרה של האימון הינה להיות מודע לרצף 

בהם הדברים קורים. 
יובל שולף מכיסו דבר מה עטוף בנייר כסף מרשרש, מקלף את הנייר, 

ומחלק לכל אחת מאיתנו קוביית שוקולד:
"הביטו בשוקולד, מששו אותו, והרגישו את מרקמו המשתנה. הריחו 

אותו. כעת הכניסו אותו לפיכן, ותנו לו להתמוסס על הלשון. נסו להתרכז 
במה שקורה כרגע, ואם מצאתן את עצמכן משוטטות למחוזות אחרים, 

חיזרו אל הרגע הזה, אל השוקולד שמתמוסס בתוך הפה והתרכזו בטעמו. 
מה הרגשתן?"

שטף מחשבות ותחושות נורות לחלל האוויר. לפתע, אנו שמות לב 

GET THE GRIP

www.daa.co.il

ניתן להשיג 
אצל המשווקים 

המורשים
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שלקוביית השוקולד שרובנו בולעות באוטומט יש טקסטורה מחוספסת, יש 
ריח אופייני... אנחנו חשות ברוק המציף את חלל הפה עוד בטרם טעמנו 

מהשוקולד, נהיות מודעות לטעם המתקתק המזדחל לו טיפין טיפין.
"מה שעשינו כעת הוא למעשה מדיטציה: הקשב הוא כמו אלומת אור 
אותה אנחנו יכולים לכוון למקום אליו אנו רוצים להתבונן. בתרגיל הזה 

כיוונו את אלומת האור אל חוש הטעם, ואל השוקולד שנמס בחלל הפה. 
הפנינו את תשומת הלב למה שמתרחש מרגע לרגע בתוך גופינו. חוויות 

תמיד קורות ברגע הזה, ב"כאן ועכשיו", ודרך האימון אנו לומדים להתוודע 
לספקטרום החוויות שלנו". 

יובל מדבר באופן קולח ונינוח, וקשה להחליט מה יותר מתחשק לעשות 
איתו: לכוון את השיחה אל הסיבה שבגינה התכנסנו, או פשוט להקשיב 

למה שיש לו להגיד על העולם. משהו בעוצמה השקטה, הממגנטת שהוא 
משדר, ובאמירותיו הנבונות, גורם לנו לשתות את דבריו בצמא.

"בעולם המערבי נוצר נתק בין הראש החושב לגוף המרגיש והחש. 
המדיטציה מביאה לצמצום המרחק הזה, ומגבירה את תחושת החיבור 

שלנו אל גופנו. אימון אופניים יכול להיות אימון מדיטטיבי. כמובן, שבמקרה 
זה חווית הרכיבה משתנה לגמרי- המיקוד השונה מהרגיל, עם תחושת 

החיבור אל הגוף, מייצרים חווית רכיבה מהנה מאד, שונה מזו שרוב 
הרוכבים מכירים".

בשלב זה אנחנו חוזרות למושב האופניים ומתחילות לדווש. הנחיותיו 
של יובל ברורות: לעיתים אנו מתבקשות לעשות Zoom in על הנשימה 

)ידעתם שהנשימה משתנה כשמתבוננים בה?( 
ולעיתים Zoom out, כלומר להפנות את הקשב למה שקורה סביב. 

שביל לבן רחב שוליים מוביל אותנו לסינגל מדהים שתחילתו בעליה 
אימתנית. אנחנו נעמדות בצילו של עץ רחב מימדים, מתבוננות ביופיו של 
העמק הנפרש בפנינו, ומשתפות בתחושות ובתובנות. כולנו מסכימות על 

כך ששבילים לבנים הם לרוב ה"דרך ל", וכי הרכיבה האמיתית מתחילה 
מבחינתנו Once הגענו לסינגל מעניין, ואילו כעת, כאשר התבקשנו להיות 

קשובות למה שסביבנו, אנחנו שמות לב לעולם שלם של צבעים, ריחות 
וקולות ונהנות גם מהדרך ל.... 

"אפשר לראות ברכיבה סוג של מטאפורה לחיים. הרבה מאיתנו חיים 
כאילו החיים עוד לא החלו, כאילו הדבר האמיתי אמור להתרחש עוד מעט. 
חלקנו חיים בהמתנה בין ריגוש לריגוש, בין אטרקציה לאטרקציה: מסוף 

שבוע אחד למשנהו, מחופשה אחת בחו"ל לשניה וכו'. אבל בחיים כמו גם 
ברכיבה, רוב הזמן אנחנו שוהים בדרכים לבנות - כלומר הדרך אל הסינגל 

היא חלק נכבד מהחיים עצמם. אם נאמץ את מבטנו, את תשומת הלב 
שלנו, נבחין כי המציאות/ הסביבה שלנו כל הזמן משתנה ולא שגרתית או 

משעממת כפי שאולי נדמה לנו".
ה'רכיבה המודעת' מסתיימת, אבל הצ׳קרות שלנו רק מתחילות להיפתח. 
אחרי שהרגשתי את משב הרוח המרענן נושב פנימה... לא רציתי לסגור 
את הדלת בחזרה, גיליתי )ועדיין מגלה( עולם מרתק, ומתוכו אני בוחרת 

לסיים את הכתבה במשל בודהיסטי המתאר מהי מדיטציה: 
התודעה היא מי נהר שבקרקעיתו מונחת פנינה, אבל מימי הנהר סוערים 
ומעלים חול ואינם מאפשרים להבחין בפנינה. כדי למצוא את הפנינה, יש 

להשקיט את הגלים ולהרגיע את התודעה 

בודהא 27.5 אינטש we:Profile

http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-scalpel-29er-carbon-3-15
http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-scalpel-29er-carbon-3-15
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we:Newsגביע העולם בדאונהיל

Lourdes Vs. Pietermaritzburg

 Lukas Pilz /Red Bull Content Pool      אביעד יזרעאלי  

סיכום התחרות 
הראשונה בסבב גביע 
העולם בדאונהיל 
ב-Lourdes צרפת
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סבב גביע עולם #1 – לרגע זה היה נדמה שחזרנו 
לעונת 2013 כאשר לכל תחרות מהסבב גביע העולם 

מזנקים 80 רוכבי דאונהיל ובסוף אהרון גווין מנצח! 
אבל בכל זאת היו מספר דברים מעבר והעונה רק 

התחילה...

אז מה היה לנו שם?
הצרפתים הצליחו לספק מסלול "חורף" מהרמות 

הגבוהות ביותר לעומת העונות הקודמות בהן התחרות 
הראשונה של הסבב הייתה "פיל לבן" בהשוואה לשאר 

התחרויות. בזמן האימונים על המסלול בדרום אפריקה 
הרוכבים אהבו להתראיין בקול בכי קל על כמות הפידול 

הבלתי סבירה למסלול גביע עולם בדאונהיל. אז הנה 
אנחנו חוזרים ל"לורדס" מסלול דיי קצר עם איבוד גובה 

של כ- 480 מטר בעיירה צרפתית היסטורית וישנונית 
למרגלות הפירנאים, ובמרחק קל של 300 ק"מ מאנדורה 

שם תתקיים אליפות העולם בתחילת ספטמבר! 
המסלול כלל שיפועים חדים, ברמים חזקים במהירות 

גבוהה, קפיצות צרפתיתיות קלאסיות )כן כן.. אלו 
בלי הנחיתה, אלו שלא תמצאו בבריטיש קולומביה 

למשל(, ישורות מהירות עם גינות סלעים מדוגמות, 
ובקיצור אחיזת כידון של 400 וואט לכף יד! )מושג 

שמור למערכת!(

מתחרים
המסלול בצרפת לא איפשר לרוכבים האירופאים 

שבדיוק יצאו מתרדמת חורף להגיע בכושר בינוני, ומיד 
לאחר האימונים הראשונים היה זה ברור שהיתרון הוא 

לחזקים והמאומנים!
את העונה הקודמת הסתיימה כאשר ג'י אטרטון לוקח 

את האליפות שהתקיימה בנורווגיה בזכות טעות קריטית 
)נוספת...( של ברייסלנד הצעיר. לכן לא היה ברור 

באיזה כושר ברייסלנד יגיע לתחרות והאם הפציעה עוד 
תשאיר עקבות, אבל בהחלט נראה שיש לו עוד כמה 

שלבים לעבור עד לכושר שהביא עימו לנורבגיה בסוף 
העונה הקודמת.

בשביל גבעת שמואל )סם היל( – מסלול מהיר ואלים הוא 
קלאסי לשד האוסטרלי שמגיע אחרי עונת הקיץ בדאון 
אנדר ועוד על אופניים חדשים עד... שדפק את הכתף 

בבית, החמיר פציעה ישנה ונאלץ להיכנס למוסך לטפל 

גביע העולם בדאונהיל we:News

https://www.youtube.com/watch?v=OR3hKAo1ALE
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הראן מנצח של סופר גווין 
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בכתף ולא יזנק לתחרות.
ככה וככה התחילו להצטמצם האפשרויות כולל 

התרסקויות חזקות וחזקות פחות של הרוכבים במהלך 
האימונים ובמקצה הדירוג, בין היתר של אהרון גווין שלא 

הצליח לשמור על עקביות אחרי עונת 2013.

מקצה הגמר
ואז זה התחיל... מקצה הגמר יוצא לדרך כאשר הצעיר 

המקומי ברוני מוביל את מקצה הדירוג וייזנק אחרון 
למסלול, כאשר אחריו צרפתי מוכשר נוסף בשם ה- 

"טירון רמי" )Remi Thirion( וסוגר השלישייה ברייסלנד 
מיודעינו!

אבל כל זה קצת פחות משנה מסתבר, גווין מזנק 
במיקום ה 63 בלי זמן סיום של מקצה הדירוג וקובע זמן 
של 2:58 ! כמעט 6 שניות יותר מהיר מהזמן של ברוני 

במקצה הדירוג...
מכאן והלאה זה היה נראה כעוד ראן חזק של גווין 

כאשר הרוכבים שיצאו אחריו מצליחים להישאר בטווח 
הגיוני בנקודת ספליט הראשונה על המסלול, ובהמשך 

מאבדים את זה לגמרי. היו רק שלושה רוכבים שהצליחו 
להישאר בטווח של שתי שניות וברוני אף דורג במקום 

הראשון בנקודה זו.
לקראת הספליט השני היה זה כבר סיפור אחר לגמריי 

כאשר גווין מקדים את מקום 15 במעל 7 שניות בספליט 
2 ובשש שניות את מקום עשירי! בגלל חוסר במצלמות 

על החלק השני של המסלול לא נדע מה הוא בדיוק 
עשה שם אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהוא עשה את 

זה מהר! מאוד...

וככה נגמרה לה התחרות הראשונה בסבב עם ניצחון 
מוחץ ראשון לעונה של גווין שנראה בכושר מצויין )אולי 
מדיי ...( ומראה כאילו שום אבן או סלע יכולים להזיז לו 

את האגן ברכיבה על סינגל במהירות של 40 קמ"ש 
וציפייה לעונה משעממת ורבויה ניצחונות.

בשביעי ליוני ניפגש בפעם הבאה על הקלאסיקה של 
הענף בפורט וויליאם שם כנראה אחד הרוכבים ינצח...

תהיו חזקים! 

גביע העולם בדאונהיל we:News

https://www.youtube.com/watch?v=4DhX8cXmiNs
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בואו רגע נדבר על היסטוריה: 
עולם אופני הכביש תמיד היה זירת סטייל אחת גדולה. 

מימי ראשית הענף, כאשר רוכבים היו דואגים לתספורות 
מוקפדות, לשפמים מדויקים, דרך תור הזהב של הענף, 

ימי אדי מרקס הגדול בהם הרוכבים היו משקיעים 
במשקפי שמש וקסקטים ולאחר מכן שנות ה-90-80 
בהן הכוכבים הגדולים התנסו בעשרות סוגים שונים 

של תלבושות )צ׳יפוליני הזכור לטוב(, של משקפי שמש 
)גם פה צ׳יפוליני(, קסקטים או בנדנות )אינדרואין מול 

פנטני( וכלה בעת המודרנית כשהכוכבים הגדולים 

עמוסים בפריטי לבוש מיוחדים שעוצבו במיוחד עבורם, 
בין אם זה משקפי שמש )קאבנדיש והאוקלי החדשים(, 
נעליים מיוחדות )טיילור פיני שהביא את הג׳ירו אמפייר 

עם השרוכים( או חולצות אלוף ייחודיות )זבריסקי וחליפת 
הנג״ש ״קפטן אמריקה״ שלו(. כאמור, סטייל תמיד היה 

באופני כביש, כן, כן, מה ששמעתם, זה היה קיים עוד 
אפילו לפני שהמציאו את אופני השטח והביגוד המכוער 

והנוראי הזה שיש בשטח )כאילו מה הקטע של החולצות 
הרחבות האלו? אתם חושבים שזה מסתיר ת׳כרס?(. 

יחד עם זאת, בעולם החובבני של אופני הכביש, דהיינו, 

הרוכבים הרגילים שלא מתפרנסים מהענף, לא ממש 
היה ביטוי לסטייל הזה. שנים ארוכות שחברות הביגוד 

הגדולות או חברות האופניים הגדולות, היו מוציאות לשוק 
ביגוד שהוא די אנמי או במקרה הטוב רפליקות של ביגוד 
שלובשות קבוצות מקצועניות. היה חוסר גדול בפריטים 
מיוחדים ומעניינים, כאלו שמאפשרים לרוכב לבטא את 

הסטייל שלו, גם על האוכף. קיצר, היה פה משעמם. 

מה השתנה? 
כל זאת השתנה בעשור ומשהו האחרונים. אני לא בדיוק 

יודע מה ה״ניצוץ הגדול״ שהביא לכך )העדר מחקר 
אקדמאי אמפירי( אבל בתחושה שלי, כמי שחיי את זה, את 
התרומה הכי גדולה לשינוי במגמה, אפשר לשייך לחדירה 

ל״מיינסטרים״ של עולם שליחי האופניים והתאוצה 
בטרנד הפיקסי. שליחי האופניים הם אנשים קשוחים, 

אנשים שמזיזים חבילות ממקום למקום, על הגב ותוך כדי 
התחמקות ממכוניות, הולכי רגל, רכבות, עגלות נקניקיות 

ועוד. אותם חבר׳ה שבדר״כ פעלו בשוליים של עולם 
הרכיבה פתאום פרצו קדימה והביאו לעולם את אופנת 

הפיקסי, החזירו לאור הזרקורים שלדות וינטאג׳ ויצרו טרנד 

הביאו את הסטייל

טרנדים בכביש
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של חזרה למקורות. כפי שכבר הוכחנו לעיל, במקורות של 
אופני הכביש ניתן למצוא את אלמנט הסטייל. 

מפה לשם ומשם לפה, הדרישה לסטייל ולדברים ייחודיים 
הביאה לפריחה של חברות קטנות )חלקן גם הפכו 

לגדולות עם השנים, ראה ״ראפה״( שמשחררות לשוק 
עיצובים מהפנטים, באיכויות גבוהות. איך איכויות גבוהות? 

חברות הביגוד הענקיות והמסורתיות הבינו שהן אולי לא 
יכולות לעצב דברים מגניבים בעצמן )משום שהן נחשבות 
ל״ענקים משעממים״(, אבל הן בהחלט יכולות לעשות יד 
אחת עם החברות הקטנות ולייצר עבורן את הביגוד )ראו 

שת״פ בין קאסטלי ל-MashSF(, לדחוף גם את הלוגו 
שלהן והופה! ביגוד איכותי, רמות קצה ועיצובים מעלפים. 

 .Win Win Situation
מה לגבי המחיר אתם שואלים? המחירים מפוזרים על כל 

הסקאלה, כמובן שלא ניתן להשוות אותם למחירים של 
העיצובים המשעממים של ענקיות הביגוד המסורתיות, 

כי כאן )בחברות הייחודיות הקטנות( מקבלים ערך מוסף, 
ושם )ב״ענקים המשעממים״(, אתה מקבל את הזכות 

להיות לא מיוחד. 

אז יש לנו היסטוריה, יש לנו יצרנים, יש לנו איכות, יש לנו 
אלפי עיצובים וסגנונות ובעיקר, לא מעט סיבות לשנות 

את המלתחה ולהביא קצת צבע לרכיבה הבאה. ״אז מה 
חם עכשיו יא כחלון?״ אתם ודאי שואלים, אז קבלו סקירה 
של כל מיני טרנדים שחמים עכשיו בעולם ביגוד הרכיבה: 

טרנדים נכונים ל-2015: 
צבעים רבותיי צבעים

הטרנד האהוב עלי, זה שמעמיד את כל ה״סולידים״ 
בפינה להתבייש בעצמם ולחשוב על מה שעשו. פה 

אין גבול ליצירתיות, הצבעים צריכים להיות כמה שיותר 
נאונים )Neon(, על הדרך משחקים על הקטע של 

״נראות״ ו״בטיחות״ ובתכלס פשוט נראים טוב ומגניבים. 
Floral 2015 הטרנד שרץ חזק ב-2015 הוא טרנד 

הפרחים. אין לי מושג מי בדיוק החליט על הטרנד הזה, 
אבל הוא תפס ותפס חזק. כל מיני חברות קטנטנות 

מביאות עיצובים שגורמים לי לומר ״Aloha״ ולרצות לשים 
את הביב באגרטל. 

צורות הנדסיות למי שלא כ״כ בטוח בכמה שהוא רוצה 
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 Joe’s no-flats בע"מ  אדסטיק  בלעדי:  ושיווק   יבוא 
03-9027080 טל.   | 17, פארק אפק, ראש העין  המלאכה 

Enduro/XC מגדירים מחדש את מימדי הרוחב, החוזק והמשקל לגלגלי

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

עכשיו בחנויות האופניים המובחרות 
במחירי ארה"ב + מע"מ

www.amclassic.com :לדגמים נוספים

we:Road

להיות צעקני/צבעוני/פרחוני, יש את הטרנד הזה. הרבה 
חברות מייצרות ביגוד מהמם בשילובי צבעים יפים, אך 

תוך כדי שמירה על קו נקי ואלגנטי. השימוש המרכזי הוא 
בצורות משולשים או שאר צורות גיאומטריות יפות. 

Razzle Dazzle למי שלא מכיר, מדובר בשיטת הסוואה 
שפותחה במלחמת העולם הראשונה ומאז הפכה לסגנון 
עיצובי שרואים אותו הרבה בעולם עיצוב הפנים. מדובר 

על צורות גיאומטריות בצבעים הופכיים אשר חוצים 
ומתנגשים אחד בשני, על מנת ליצור אי אחידות ואפקט 

אופטי של בלבול הצורה. בעולם שלנו זה טרנד חזק, 

כל מיני חברות משתמשות בעיקרון הזה ויוצרות דברים 
יפים שגורמים למי שמאחורייך להתבלבל אם אתה רוכב 

אופניים או מטוס קרב. 

רומנטיקה אחד הטרנדים הוא להחדיר רומנטיקה 
של הענף ללבוש. לעשות ״Tribute״ להיסטוריה 

והרומנטיקה של הענף ע״י עיצוב מיוחד של חולצה 
או ביב ולהביא לכך שהרוכבים גם מקבלים פיסת 

לבוש מרהיבה וגם נקשרים לתרבות וההיסטוריה של 
עולם הרכיבה. 

http://www.joes-no-flats.com/
http://www.amclassic.com/en/
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שנות ה-90 הטרנד הזה קצת דומה לטרנד ה״צבעים 
רבותיי צבעים״ שהובא לעיל, אך יש בו עוד אלמנט ייחודי 
שמביא איתו את שנות התשעים לבגד. בין אם זה שימוש 
בפונטים שהיו חזקים בשנות ה-90 וכבר נכחדו מהעולם, 

אבל עושים פה קאמבק רציני, או בין אם זה שימוש 
באלמנטים גרפים של שנות ה-90 בביגוד )צורות מוכרות 

ממשחקי מחשב כמו Space Invaders וכו׳(. 
נשים, אתן ״ה״פוקוס" לא יודע כמה מהרוכבות בארץ 
יודעות או לא, אבל בעולם הסטייל של ביגוד הרכיבה יש 
לא מעט חברות קטנות שמייצרות ביגוד איכותי ומייעדות 

את העיצובים ואת הבגד למין החזק. כן כן, אתן לא צריכות 
לרכוש מידת XXS של חולצת גברים, יש מידות במיוחד 

בשבילכן ובעיצובים שגורמים לי לקנא בכן. העיצובים 
לא פוסחים על הטרנדים לעיל, אתן תמצאו צבעוניות/
פרחוניות/רומנטיקה של הענף ובערך כל מה שתרצו 

וכל זה כשאר הבגד מיועד רק לכן. ממליץ לכן לשים 
עין על Maloja שעושה עיצובים מעלפים וחליפות 

מיוחדות לנשים. 
טיפ אחרון ודי: 

אחרי שסקרתי את הטרנדים החמים )לא טוען כי אלו כל 

הטרנדים במלואם(, אוסיף ואומר כי שיטה מעולה להוסיף 
סטייל, לכל מיני רוכבים שמוגבלים מטעמי ביגוד קבוצה 
או פשוט לא אוהבים צבעוניות, היא השיטה של שימוש 
בcycling caps ובגרביים בעיצובים יפים. אותן חברות 
שדיברתי עליהן מביאות אלפי עיצובים יפים מאוד של 

גרביים קוליות, של כובעי רכיבה מעלפים ושווה לבדוק אם 
יש שם משהו שאתם אוהבים. 

סיכום  
בכתבה נמנעתי ככל הניתן מלתת שמות של חברות 

ביגוד שאני רוצה שתבדקו, זה לא כתבה בסגנון הקידומי 
הזה. אם אתם כן רוצים לדעת אילו חברות שוות מעקב, 

אתם מוזמנים להגיב על הכתבה ואני אתן לכם לידים, 
או להיכנס ל-Pinterest שלי ולהגיע בעצמכם לדברים 

היפים. בקיצור, אל תהיו משעממים, תוסיפו לעצמכם 
איזו נקודה של צבע וסטייל לביגוד הקבוע, או שתרכשו 

לעצמכם איזה קיט מדליק לימים שבהם אתם רוצים 
לעשות כיף לצד הרכיבה. אתם תתפלאו כמה שזה ישפר 

לכם את הביצועים :( 

https://www.pinterest.com/CoolCycling/the-best-cycling-apparel-out-there
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יבואן: CTC | מחיר: 700 ₪

we:Testמבחני ציוד   אריק פלדמן

טיובלס הוא כבר חלק בלתי נפרד מחיינו, מה שפעם דרש 
מימון בנקאי או דרש כישורים של בתיה עוזיאל כדי לאלתר 
השולט  לסטנדרט  הפך  הילד,  של  מהפנימית  אטימה 
בקרב הרוכבים, והסטנדרט המקובל בחישוקים ובצמיגים 
לאופני הרים המשווקים כיום. אם זאת, אותה משאבה שכל 
אחד סוחב בתיק/ או מחזיק במחסן, זאת שאפשרה לנו 
לנפח את הפנימית ולצאת לרכיבה ללא תכנון מוקדם, לא 
מצליחה לייצר לחץ אוויר גבוה מספיק על מנת להרים את 
הצמיג על החישוק ללא התמיכה המנחמת של הפנימית, 

על אחת כמה וכמה אם הוא לא חישוק ייעודי לטיובלס.
כמובן שלא קמה הקדמה שתעצור רוכב אופניים להוט על 
רכיבה "מטיובלסת" ראויה, ותחנות הדלק עם קומפרסורים 
מגמגמים הפכו לביתם השני של מחתרת הטיובלס. אלה 
שלא יכלו לשאת את החרפה ואת אדי הדלק, רכשו לעצמם 
קומפרסור בייתי קטן יקר ורועש, או לחילופין החלו לכלות 
מכלי CO2, יותר קטנים, פחות רועשים ולא פחות יקרים. 
הביתית  הגרסה  את  הציע  כרמל  אילן  הקודם,  בגליון 
והזולה למשאבת טיובלס, הפעם אנו מביאים לכם סקירה 

של מוצר פרימיום מהוקצע לאותו הייעוד.
בונטרגר, מותג החלקים הבלתי נגמר של קונצרן טרק, היה 
הראשון לזהות הבעיה)ואת הפוטנציאל השיווקי לצידה...( 
 Flash Charger-ולפני מספר חודשים שחרר לשוק את ה
ליצור  אפשרות  המשלבת  ביתית  ריצפה  משאבת   ,TLR

לחץ אויר גבוה להעלת כל קומבינציית טיובלס מקובלת.
איך זה עובד? ה-Flash Charger היא למעשה משאבת 
הרגילה  הניפוח  לפונקציית  בנוסף  אשר  רגילה,  רצפה 

המוכרת מכילה בנפרד, תא דחיסת אוויר עשוי פלדה. בורר 
גדול על מיכל הפלדה, מאפשר שני מצבי ניפוח, הראשון 
ישירות לצמיג, השני למילוי המיכל. 45 פימפומים יעלו את 
לחץ האוויר בתא הדחיסה לpsi 160 , ואז בתנועת ידית 
עדינה, משתחרר בקול תרועה רמה כל הלחץ הזה לתוך 

הצמיג ובא לציון גואל.
הדחסניות  הבונוס  לתכונות  קשר  וללא  ככלל  בשימוש 
של ה-Flash Charger, המשאבה עצמה מאוד איכותית. 
לחץ  מד  רחבה,  אחיזה  ידית  ונוח,  רחב  אלומיניום  בסיס 
מעולה,  אוניברסלי  משאבה  ראש  ונגיש,  מדויק  אויר 
וחלק  קל  תפעול  ובעיקר  בהם(  שנתקלנו  )מהטובים 
להעלות  מנת  על  ומהוקצה.  איכותי  מאוד  מוצר  יוצרים 
 PSI ל-160  קטן  הלא  הדחיסה  במיכל  האוויר  לחץ  את 
כאמור  לפמפם  ,יש  המדיד  על  והמסומנים  המומלצים 
כ-45 פעמים, בהתחלה בנינוחות ובסוף בלחץ והתנגדות. 
אחת  בבת  משחררת  והמעוצבת  הגדולה  הידית  הורדת 
גדולה  מספיק  הצמיג,  לתוך  משמעותית  דיי  אוויר  כמות 
תקופת  במהלך  בדקנו.  אותם  הצמיגים  כל  את  להושיב 
חדשים  צמיגים-  במגוון  המשאבה  את  אתגרנו  המבחן 
ומשומשים, מקופלים ולא מקופלים. על חישוקים שונים, 
המקרים  בכל  לא.  הקטן  וחלקם  רדי  טיובלס  חלקם 
בתוך  הצמיג  את  ה-Flash Chargerהושיבה  כאמור 
החישוק במהירות וביעילות ואפילו לא נדרשנו כמו בחלק 
מהקומפרסורים לפרק את ליבת הוונטיל או להוסיף אוויר 
אחרי המכה הראשונה, על מנת לשמוע את צליל הפיצוץ 

המוכר של חיבור הצמיג לחישוק. 

של  שבמחיר  מהעובדה  להתעלם  אפשר  אי  סיכום 
המשאבה, יוכל חובב הטיובלס השרוט לרכוש קומפרסור 
בייתי. אך ברוב המקרים הוא יקבל מכשיר מסורבל ורועש 
שהשכנים או בני הבית לא תמיד יקבלו בברכה, מכשיר 
בתא המטען  יועיל  ולא ממש  זמין  חיבור חשמל  שדורש 
של הרכב. ה-Flash Charger של בונטרגר, היא מוצר 
איכותי, יעיל, שקט, מאפשר יישום של טיובלס גם רחוק 

ממקור מתח, אבל לא זול בכלל!
יותר פשטות ואיכות תפעול, ניידות, יעילות פחות מחיר, 

מחיר, מחיר 

 Bontrager
 Flash Charger TLR

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

מבחני ציוד

http://ctc.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=jF_gqOfajRw
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אין על הלוק של שליחי אופנים: אופני פיקסי למודי קרבות, מנעול מסיבי, 
ביגוד חצי קז'ואל וכמובן תיק שליחים תלוי ברישול מהודק )או הידוק 
מרושל( על הכתף כאילו משדר: כן אני מקצוען.. אבל בוא לא נעשה 

מזה עניין. 
בכדי לענות על הצורך האמיתי של רוכבי יוממות בהתניידות נוחה לעבודה 

עם מחשב-נייד, ולא פחות חשוב, בכדי לספק את הביקוש לאותו מראה 
"קול-קז'ואל" גם בקרב אלה שעבודתם פחות אקסטרימית, יצאה חברת 

שימנו עם סדרת תיקי- שליחים ייעודיים בשם אוסקה – על שם עיר 
הבית של החברה. אנחנו קיבלנו את הצנוע שבניהם, בנפח 25 ליטרים, 

שכנראה לא יספק שליחים אמיתיים אבל ייתן מענה יפה לגיבורי המקלדת 
והפלורוסנט בדרכם למשרד.

מאפיינים כללים כבר במבט ראשון נראה ששימנו עשו עבודה יסודית, 
התיק נאה וסולידי ובעל מערכת להתאמה מהירה של אורך רצועת הכתף 

המסיבית הכוללת גם מנגנון לניתוק מהיר. בתוך התא הראשי הניתן 
לסגירה באמצעות רוכסן מאסיבי נמצא כמה תת-תאים לאחסנת חפצים 

הכוללים תא מרופד לאכסון מחשב-נייד או טאבלט גדול, תא נוסף לאכסון 
בגדים או מסמכים ומגוון כיסים פנימיים הניתנים לסגירה. בנוסף, על 

חלקו החיצוני של התיק יש כיס חיצוני סגור למפתחות, ארנק או כל חפץ 
לא גדול מדיי המצריך שליפה מהירה וכן שני כיסים פתוחים בצדי התיק. 

ניתן גם להתרשם מחלקו האחורי המרופד של התיק הבנוי ליצירת אוורור 
ונידוף זיעה כראוי לתיק לרוכבים ושתי לולאות לרצועה נוספת המשמשת 
לאבטוח התיק באמצעות רצועה נוספת בקו המותן. עוד נגיעה רלוונטית 

נרשמה בתחום הבטיחות בדמות פסים מחזירי אור ותפס לנצנץ אחורי.
נציין גם שהתיק מגיע עם תחתית מחוזקת והבטחה לעמידות בתנאי 

גשם ושלמרות רשימת הפיצ'רים הארוכה מצליח לשמור על מידות צנועות 
למדיי, מה שנקרא בפי ההיפסטרים "טייט", מאד "טייט".

בשימוש לפני שניגשנו לאירוע המרכזי ניסינו להעמיס את התיק במגוון 
ציוד לרוכב היוממות הממוצע, לפ-טופ "13 נכנס כצפוי בקלות, "14 נכנס 

בדיוק, אבל אילו מכם המשתמשים במחשב-נייד "15 יאלצו ללחוץ אותו אל 
התא המרופד, שלא יצליח כנראה להכילו לגמרי. חולצה, מכנס וכו' נכנסו 
לתא הנוסף ולסיום קינחנו במגוון חפצים קטנים )הכוללים ציוד אופניים 
הכרחי( שמצאו את מקומם אם באחד הכיסים הפנימיים בתא הגדול או 

בתא השליפה המהירה החיצוני. נעלים לא הצלחנו לדחוס אבל מכיוון שגם 
אלה וגם המגבת נשארים במקום העבודה בדרך כלל, זו לא היוותה בעיה 

אמיתית. בשלב זה התיק כבר היה מלא למדיי אך עדיין שמר על צורתו 
המהודקת – "טייט"!

הידוק התיק אל הגוף היה כמובטח קל ופשוט אך לווה בהרגשת אי נוחות 

קלה מכיוון שרצועת הכתף קצרה למדיי מלכתחילה והידוקה לחץ על בית 
החזה, את רצועת האבטחה חיברנו כך שליוותה את קו המותן ויצאנו לדרך.

במהלך הרכיבות הראשונות, לא באמת מצאנו את עצמנו עם התיק, 
למרות הריפוד המוצלח באזור הגב והכתף, לא הצלחנו למצוא לו תנוחה 
של "לרכוב עם ולהרגיש בלי" המוכרת משימוש בתיק רכיבה סטנדרטי. 

מצד שני האוורור באמת מוצלח ביותר וגם אפשרות הכיוון קלה מאד 
כך שכבר מהרכיבה השלישית והילך העניינים השתפרו, מצאנו את 
האזור האופטימאלי למיקומו על הגב ואת רמת ההידוק ששמרה על 

התיק מתנועות מיותרות ועדיין לא לחצה על בית החזה ואפשרה נשימה 
חופשית. ככל שרכבנו יותר כך הפך התיק לנוח יותר, או שבעצם אנחנו 

הפכנו לנוחים יותר עבורו? דבר אחד היה ברור, התיק יתגמל בנוחות 
רוכבים נינוחים, אם אתם מחוברים לסטראבה גם בדרך לעבודה, הוא 

יהיה פחות נוח ברכיבה מאומצת ברכינה נמוכה על הכידון או בדווש נמרץ 
בעמידה. להפתעתנו, גם את העמידות למים יצא לנו לבחון במהלך גשם 

מקומי לא צפוי, ולשמחתנו לא נרשמו דליפות מכל סוג, למעט מהאף שנזל 
כמה ימים אחרי.

סיכום אם אתם מחפשים תיק יוממות עם סטייל מגניב ושימושיות טובה, 
האוסקה יעשה את העבודה למרות מידותיו הצנועות. לאחר עקומת למידה 

קלה התיק יאפשר נוחות טובה לרוכבים שלא חייבים לשבור שיאי רכיבה 
כל יום מחדש אך אם לא זכיתם במבנה גוף "טייט" כמו נמר, יתכן שתרצו 

לקפוץ לתופר שיאריך את רצועת הכתף בעלות זניחה. 
מבחינת סטייל, התיק נאה למדיי ויספק לכם את המראה הנכון בכניסה 
למקום העבודה, אמנם לא מדובר פה על ליגת העל של תיקי השליחים 

המקצועיים אבל אלה בדרך כלל באים עם תג מחיר פחות טייט... 
יותר חלוקת תאים, אוורור, עמידה בגשם, "טייט" סטייל.פחות עקומת 

למידה בדרך אל האושר, ואם אתם רוצים לתת בראש בדרך הביתה, 
תשאירו את התיק בעבודה 

יבואן: DAA | מחיר: 599 ₪  | משקל: 900 גרם

we:Test אילן כרמל 

Shimano Osaka 25L

מבחני ציוד

https://www.youtube.com/watch?v=gu31VyXlTzo
http://www.daa.co.il
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Absolut Black
 Cassette adapter 28-40

מחיר: 800 ₪ למתאם, 99 ₪ לנועל
לרוב כאשר מוסיפים גלגל שיניים גדול לקסטה האחורית, למעשה מחליפים 
אותו באחד אחר )לרוב גלג"ש בעל 17 שיניים( שהוא במרכז הקסטה. הדבר 
יוצר פער גדול ומורגש שלעיתים מפריע בבחירת ההילוך המתאים. חסרון 
נוסף הוא שרק בקסטות היקרות יותר, ניתן לשים גלג"ש גדול וזאת עקב 
המבנה האחוד של הקסטה. מתאם לקסטה בעל 28-40 שיניים, למעשה 
מחליף את שלושת גלגלי השיניים הגדולים בקסטה ודורש להסיר גלגל אחד 
נוסף שלא בהכרח ברצף, דבר המאפשר לבחור היכן יהיה הפער ויותר חשוב 
מכך, מתאים לרוב סוגי הקסטות. למי שהפער מפריע ממש, אבסולוט בלאק 
מנגנון  )שאליו מתחבר  להסיר את הגלג"ש הקטן  נועל המאפשר  הוציאו 
הנעילה( ולנעול גם על הגלג"ש הבא אחריו. כך לשמור על רצף ההילוכים.

ונראה איכותי מאד כשאר  המוצר מיוצר מאלומיניום בעיבוד שבבי מדוייק 
מוצרי החברה.

החלפות  מיוחדות.  בעיות  ללא  היטב  תפקד  הקסטה  מתאם  השביל  על 
הילוכים ומעבר בין הקסטה המקורית למתאם מורגש קלות ולעיתים מלווה 
גאפים,  ללא  מלא  בטווח  דופי  ללא  שונה. סה"כ המערכת תפקדה  בצליל 
למעשה  אשר  הנועל  גם  הותקן  באופני המבחן  רעשים.  או  שילוב  בעיות 
אפשר את הסרת הגלגל הקטן בעל 11 שיניים, וכך קיבלנו קסטה רציפה 
של 40-13. באופן אישי היה לי חסר הגלג"ש הקטן אך יש לקחת בחשבון 
שאם מוסיפים פלטה אובלית מלפנים, כפי שאנחנו עשינו במבחן, למעשה 

הגדלנו את הפלטה הקדמית בשתי שיניים והחסרון הזה מצטמצם ומאפשר 
את ההנאה שבקסטה ללא פערים.

סיכום מתאם הקסטה מתפקד טוב, וייחודי בכך שמאפשר התקנה למספר 
רב יותר של קסטות קיימות. מי ששוקל כיום לעבור למערכת הילוכים "אחד 
על" ימצא בסט זה פתרון כולל במחיר נמוך מהמערכות הגנריות המוצעות 

למכירה מבית סראם.
פחות מחיר! המחיר  קיימות  למגוון קסטות  איכותי, התאמה  ביצוע  יותר 
גבוה ומתאים למוצר קצה, אך כבר היום ניתן לרכוש קסטות בעלות גלג"ש 
42 במחיר סביר ובקרוב עם הגעת סדרת XT של שימנו ו-GX של סראם, 
נראה קסטות מלאות ללא פערי הילוכים גם במחירים נמוכים מזה. כנראה 
את  שוב  להמציא  יצטרכו  בינהן,  בלאק  ואבסולוט  מרקט,  אפטר  שחברות 

הגלגל )מישהו אמר +27.5??(

Oval 104 BCD Chainring 32
אנודייז  צבעים:  שיניים  ל-32  גרם   41 מוצהר:  משקל   |  ₪  360 מחיר: 

שחור וירוק
פלטות אובליות )למעשה הן אליפטיות אבל לא נחפור לכם כאן על ההבדל. מי 
שכן מעוניין שיקרא כאן, או כאן לקבלת המחשה. הפלטה בעלת 32 שיניים 
אך היא אובלית כך שגודלה הנומינלי בכוון אחד הוא של 30 שיניים ובכוון 
34 שיניים. החברה מייצרת את הפלטה האובלית כמתאימה לרוב  הניצב 
תקנים הקיימים בשוק הן של סראם והן של שימנו, עם ספייסרים מובנים 

לייצירת קו שרשרת אופטימלי בהנעה של "אחד על". אבסולוט בלאק הם 
בין הראשונים שאימצו את רעיון הפלטה האובלית לאופני הרים ושיבצו בה 
מראש סט שיניים צר/רחב למניעת נפילות שרשרת. יישום המתאים במיוחד 

לפלטה אובלית עקב הקושי לשים מוליך שרשרת )צ'יין גייד(. 
ההתקנה פשוטה אם כי כדאי לשים לב לכוון ההרכבה למניעת מבוכה וקבלת 
הנעה קשה בשטח המת של הפידול. לא ניסיתי אבל זה בטוח מצחיק... 

הכוון הנכון מסומן בעזרת משולש קטן אותו יש להצמיד לזרוע הקראנק. 
למי ששואל איך משפיעה הפלטה האובלית על אורך השרשרת והאם היא 
מעמיסה על המעביר האחורי במעבר בין שני הגדלים? אז התשובה היא 
שזה לא! וזה כל היופי באליפסה, היא סימטרית בכל הצירים ולמעשה תמיד 
אותו מספר שיניים משולבות בפלטה מה שאומר שאין השפעה על אורך 

השרשרת וניתן להרכיב אותה גם על אופני סינגל ספיד. מעניין נכון?
שיעור תיאוריה כל רוכב המודע לאופן בו הוא מפדל, מפיק אנרגיה בצורה 
לא אחידה במהלך פידול. )מי שלא מודע, גם לא אכפת לו...(. מהו המבנה 
האופטימלי, קשה לדעת. מחקרים רבים נעשו בנושא בחיפוש אחר הצורה 
האופטימלית לקבלת תפוקה אחידה, אך טרם הצליחו לנבא זאת. הסיבה 
היא שישנם משתנים רבים הנובעים מהאנטומיה של כל רוכב כגון מפרקי 
ירך וברכיים, מהירות שריר, מהירות הסיבוב ועוד, המקשים על פתרון אחד 
אופטימלי. המבנה האובלי למעשה מאריך את הזוית בה ניתן להוציא תפוקה 
ובאופן כללי, מגדיל את תפוקת האנרגיה, עשוי להפחית עומס על הברכיים 

ואף לשפר את האחיזה של הגלגל האחורי בזמן פידול. 
פשוט בגלל החיכוך, מקדם חיכוך  איך גלגל שיניים משפר אחיזה?  
סטטי גדול יותר ממקדם חיכוך דינאמי. פשוט אה? צאו לניסוי. קחו קופסא 
במטבח.  חיתוך  קרש  על  אותה  והניחו  גפרורים  קופסאת  נאמר  כלשהי, 
מתחילה  היא  בו  לנקודה  עד  הקרש,  של  אחד  צד  בעדינות  הרימו  עכשיו 
בה  ונגעו  אינה מחליקה,  להחליק מטה. מצאו את הנקודה בה הקופסה 
קלות. היא תחל להחליק ותמשיך להחליק מכוון שהחיכוך הדינאמי )בזמן 
תנועה( קטן יותר. נחזור לאופניים. בטיפוסים טכניים על משטחי סלע לרוב 
מתבצעת החלקה בדיוק בדווש בשיא תפוקת הכח. בנקודה זו הגלגל מאבד 

אחיזה וממשיך להחליק. פידול אחיד יותר מוריד את שיא הכח ומונע החלקה
על השביל מאד שמחתי לקבל למבחן את הפלטה האובלית, קו המחשבה 
חייב  עובד,  שזה  מוכיחה  "התיאוריה  בסגנון  התלהבות  בין  התפצל  שלי 
לראות במה מדובר" לבין היסוס "הרי ניסו את זה בכביש לפני מספר שנים, 

איפה זה היום בעולם המקצועי?"
התרשמות מהרכיבה הראשונה היא שהתיאוריה מוכחת קבל עם ועדה. זה 
עובד טוב בטיפוסים טכניים שבד"כ "נחנקים" בהם, עוזר במניעת החלקת 
או  רטובים  סלעים  על  מדורדרת,  קרקע  על  תלול  בטיפוס  האחורי  הגלגל 
אך  עגולה,  בצורה  מפדלים  כאשר  מורגש  לא  האובלי  המבנה  שורשים. 
מרגיש מוזר כאשר מפדלים בעמידה או בפידול לא אחיד המאופיין בד"כ אצל 
רוכבי פדל שטוח ללא קליטים. מומלץ לפדל בסל"ד נמוך יותר מהרגיל מפני 
שמורגשת נקישה, כמו זו הנשמעת כאשר מפדלים מהר על הילוך קל מדי. 
כמו כן, יש להתרגל למשטר הילוכים שונה. אנו רגילים "להרגיש" את ההילוך 
בו אנו נמצאים. הפעולה האינסטנקטיבית היא לשנות הילוך )תו"כ פידול( 
ובשבריר שניה אנו יודעים לזהות האם ההילוך מתאים למהירות ולעוצמה 
שתכננו לפדל בה. ברכיבה זו טעיתי ב 100% מהמקרים. תחושת ההילוך 
בשבריר שניה הראשון מרגיש קל יותר מההילוך האמיתי, ומצאתי את עצמי 

תמיד מוריד הילוך לאחר ההילוך הראשוני שבחרתי. כוחו של הרגל... 
ברכיבות הבאות עדיין מורגש לעיתים השינוי בקוטר הפלטה, אך הוא אינו 
מפריע כלל. אפילו ההרגשה המאד מוזרה של פידול בעמידה כמעט ונעלמה 
– נקודה חיובית. בנושא ההילוכים עדיין הייתי צריך להיות הרבה יותר פעיל 

מבדרך כלל, אך כמות התיקונים המיידיים ירדה בחצי.
גלגל שיניים אובלי מלפנים הוא פתרון טוב ומתיר לרוכב ליהנות  לסיכום 
מפידול עם גלג"ש גדול יותר מלפנים ומבטל את רוב החסרונות שלו בפידול 
טכני בעליה. אמנם נדרשת תקופת הסתגלות, אך תקופת ההתסגלות אינה 

ארוכה או בלתי נסבלת. 
יותר חדשנות, ביצועים פחות גם לאחר מספר רכיבות עדין צריך להתרגל 

יבואן: זילכה – קורטק ישראל

אבסולוט בלאק )שחור מוחלט( היא חברת ציוד אפטר מרקט איכותית מאנגליה המתמחה בעיקר במערכות הינע. 
היזם והבעלים של החברה הוא רוכב ומהנדס פולני בעל זיקה לאסטתיות ועיצוב ונסיון עשיר בפיזיקה ותיב"מ )תכנון 
בעזרת מחשב/ CAD( כעובד לשעבר ב TREK, צבר נסיון רב בתכנון חלקי אופניים והוא מביא תשוקה זו למגוון מוצרי 
החברה. החברה מייצרת מגוון מוצרים בתחום מערכות ההינע כגון גלג"ש קדמיים, מתאמים לקסטות, ברגים, דיסקים 

ועוד. שניים מהם קיבלנו למבחן.

מבחני ציוד we:Testשחר מיליס 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipse#/media/File:Ellipse_Animation_Small.gif
http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipse
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הביטוי SWAT, לקוח מעולם הלוחמה בטרור, משמעותו 
יחידות מיוחדות שמצוידות באמצעי ושיטות לחימה 

ייחודיות )Special Weapons and Tactics( חברת 
ספשלייזד, שידועה בפיתוח מיגוון רחב של אמצעים 

"תומכי לחימה" ) אם כבר אנחנו ברוח מיליטנטית ...(, 
קרי אביזרים וביגוד שמתלווה למגוון האופניים הרחב 

שלה, לקחה בהשאלה ובהשראה את המושג הצבאי  
וחיברה אותו לקו מוצרים ייחודי של אביזרים וביגוד 

לנשיאת ציוד/מים/אמצעי ניפוח אוויר וכלי עבודה, באופן 
שמשתלב אינטגרלית בפריטי לבוש ובשלדות האופניים, 

 Storage, Water, Air    עפ"י ספשלייזד הוא SWAT
and Tools. הרעיון המכונן בראיית ספשלייזד, היה 

שהאביזרים והאמצעים שאותם צריך הרוכב, ישתלבו 
באופן שיקטין התנגדות אווירודינמית ויפזר את המשקל 

באופן שיקל על המאמץ והשליטה באופניים.
מבין שלל האביזרים והביגוד  שליין ה-SWAT  מציע, 
מצא חן בעיני הפיתוח של ה-VEST  לרכיבת שטח, 
ה-Mountain-Vest. מדובר בגופיה ללא שרוולים, 

עשויה אריג בעל יכולת אוורור ונידוף גבוהים וברמת 
העיקרון, מיועד )על פי סרטי התדמית לפחות( להיות 

צמוד לגוף ומתחת לחולצת רכיבה שמולבשת מעל במה 
. Loose Fit שמוגדר

ככלל, הגופיה/Vest, אמורה להחליף את הצורך בסחיבת 
תיק גב ולכן, מבנה הכיסים הינו כזה שמאפשר סחיבת 
נפח ציוד גדולה יחסית, כולל מים.המבנה של הווסט, 

והעובדה שגם ספשלייזד מגדירים אותו )על גבי התווית 
שעל הבגד( כ-Relaxed Fit , התאים לי כסוג של לבוש 

עליון, בדומה ל ווסט נגד רוח, שאותו לובשים מעל 
החולצה.

בשימוש לאחר שהעמסתי את הווסט בפנימית עם 
חומר, משאבה, מיכל לחץ אוויר, ערכת עזרה ראשונה, 
חטיף, מעיל רוח, מגבונים ומולטי טול, יצאתי לרכיבת 
מבחן של כ 30 ק"מ ביער בן שמן, משולבת סינגלים 

מהירים וקטעים טכניים.
ואלה המסקנות 

1. מדובר בפריט יעיל ושימושי.
2. השימוש כווסט עליון מעל החולצה, הוכח כאופציה 

מעשית וטובה. הווסט הכיל את כל הציוד שצריך לרכיבה 
של כמה שעות  ישב צמוד לגוף ולמעשה כמעט ולא 

הרגשתי שאני סוחב עימי דברים.

3. האריג המרושת והקל, מתאים גם לרכיבת קיץ.
4. התחושה הייתה שהורדתי משקל משמעותי מהגב 

ולא הרגשתי לחץ על הכתפיים. 
5. בהשוואה לנשיאת מטען דומה בכיסי חולצה, הרגשתי 
יותר משוחרר והחולצה לא "סחבה" לאחור בשל המשקל 

על הכיסים. חלוקת המשקל יעילה ובזמן רכיבה, חלק 
מהמשקל שבכיסים, נשען על המותניים ובכל נוצרת 

תמיכה טובה 
סיכום מדובר בחוויה מאוד  חיובית  מבחינתי. יחד עם 
זאת, צריך להתרגל למראה ה ) מ(שונה מעט ולדעת 

להתמודד עם הערות ציניות... לטובת הפרקטיות. לא 
מדובר בתחליף לתיק גב לכל מצבי  וסגנונות הרכיבה, 

אך בהחלט יכול להתאים לרכיבת אימון שבועית ולרכיבות 
באירועי מרתון ו"אפיק" 

SWAT Mountain Vest

מחיר:  60 דולר בארה"ב - יבואן: מצמן את מירוץ כרגע לא משווק בישראל  

מבחני ציוד we:Testשלומי דויטש 

http://www.specialized.com/us/en/ftr/swat-technology/swat/14apparel-spring-2014baselayermountain-vest-51073#features
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Bontrager הוא מותג הלבשה, הנעלה, חלקים וציוד 
 .Trek היקפי של קונצרן האופנים הענק

למעשה, למעט שלדה ובולמים, המותג מאפשר 
אבזור מלא של זוגות טרק )החל מציר מרכזי ועד 

לצמיגים( וכל מה שנדרש לרוכב )החל מככפות ועד 
 Keith למשאבות(. החברה הוקמה בשנות ה 80  על ידי
Bontrager מהנדס אופנים מזהיר שחתר לייצר מוצרים 

חזקים ועמידים אך קלים ונוחים. 

Evoke חולצת
מחיר: 300 ש״ח 

ה-Evoke מוגדרת על ידי היצרן כחולצת AM והיא 

 Profila עשויה מאריג המיוצר מפוליאסטר העונה לשם
בו שזור גם אריג רשת צפוף לנידוף מהיר של הזיעה. 

לחולצה צווארון רגיל אך עם רוכסן עמוק יחסית לשיפור 
האורור בחלק הקדמי של הגוף. בנוסף, לחולצה כיס 

אחורי בו ניתן לאחסן חטיפים או ג׳ל וגם יריעת בד 
ייעודית לניגוב משקפים הרכיבה.

 ,XC בשימוש למרות שהגזרה מזכירה במעט חולצות
ה-Evoke היתה מרווחת מספיק על הגוף והיתה נוחה 
מאוד לשימוש. הכיס האחורי היה פחות רלבנטי עבורנו 

ברכיבת AM אבל הרוכסן הארוך התגלה כשימושי 
במיוחד, במיוחד בזמן עליה ארוכה ביום חם. מעבר 

לנוחות, הבד עצמו נידף את הזיעה בצורה טובה מאוד 

גם ברכיבות ארוכות במיוחד.
יותר נידוף, נוחות, פיצ׳רים פחות לוק XC מידי 

 
Evoke מכנסי

מחיר:  550 ש״ח
מכנסי ה-Evoke עשויים מבד פוליאסטר דק וקל מאוד 

והוא מוגדר על ידי היצרן כמכנסי Trail/ XC. בשתי 
נקודות בקדמת המכנס ובחלק האחורי העליון, משולב 

אריג רשת שנועד לספק אוורור נוסף בימים חמים. באזור 
המותניים משולבות רצועות וולקרו פנימיות להתאמת 

המכנס להיקף הגוף. שני כיסים קדמיים עליונים ואחד 
בצד הימני תחתון של המכנס מאפשרים מגוון מקומות 

אחסון אך יש לקחת בחשבון שהם אינם עמוקים דיו. 
ה-Evoke מגיע גם עם טייץ איכותי שניתן להפרידו 

מהמכנס בקלות.
בשימוש ה-Evoke התגלו כאחד מזוגות המכנסים 
הטובים שבחנו. הם קלים מאוד, אלסטים ומספקים 
אורור מעולה. אמנם לא התעללנו בהם מספיק כדי 

לבחון את מידת העמידות שלהם, אך למראית עין נראה 
כי הבד האיכותי ממנו הם עשויים יעמוד בגבורה גם 

במבחן זה. רצועות הוולקרו אפשרו להתאים את המכנס 
להיקף המותניים ובכך להנות מאחיזה מצוינת לאורך 

כל הרכיבה.
יותר משקל, נוחות, נדיפות פחות אין... 

we:Test אדי נודל 

Bontrager Evoke

מבחני ציוד

 CTC :יבואן

http://ctc.co.il/
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סדרת מכשירי הניווט TwoNav של חברת CompGPS הקטאלנית 
משווקים בארץ כבר מספר שנים ונמצאים בשימוש בעיקר אצל טיילים 

ופחות אצל ספורטאים תחרותיים. החברה הוקמה ב-2001 כחברה 
לפיתוח תכנת ניווט יעודית לגלשני אויר, אולם בהמשך התרחבה גם 

לעולם הניווט הקרקעי וב-2006 הוציאה מכשיר ניווט יעודי המבוסס על 
תכנת הניווט שלה. הדגש של החברה הינו יצירת מכשירים פונקציונליים 

ועמידים לפעילויות outdoor עם המפות המדוייקות והמפורטות ביותר 
שניתן להציע במדינות השונות. כך למשל בישראל מציעה החברה באופן 

בלעדי את מפות הרכיבה המפורטות של שביל נט. לחברה מספר מכשירים 
החל מהUltra שהינו מכשיר לענידה על היד, ועד ה-Aventura שהינו 

מכשיר המיועד לניווט רכוב, כולל אופניים, ונמצא למשל בשימוש יחידות 
צבאיות שונות בצה"ל.  

ה +Anima הינו מכשיר חדש יחסית של החברה המיועד להעמיק את 
התחרות בתחום הניווט הספורטיבי, כאשר הוא מאפשר  שימוש בסנסורים 
כמו מד דופק וקאדנס באמצעות חיבור +Ant. יכולת זאת מאפשרת למכשיר 
להתחרות במכשירי ניווט ספורטיביים כמו הגארמין Edge1000. התחושה 
הראשונית לגבי ה +Anima היא של מכשיר מודרני ועדין יותר מהמכשירים 

האחרים של החברה, זאת למרות שעל הנייר מתגלה שמכשיר זה מעט 
גדול וכבד מה-Sportiva )גודל מסך של 3”(. 

תכונות עיקריות:
מימדים: 63x112x23 מ"מ	 
משקל: 144 גרם כולל סוללה	 
מסך:  מגע בגדול "3 	 
סוללה:  מובנת מאפשרת שימוש של כ 12 שעות על פי אופן השימוש 	 

במכשיר 
 	.SD 4 ואפשרות הרחבה עם כרטיס מיקרוGB זיכרון: זכרון פנימי של
שפת ממשק: עברית מלאה או מגוון שפות אחרות	 
מצוייד במד גובה ברומטרי עם כיול אוטומטי, מצפן דיגיטלי, מד תאוצה, 	 

מד תאורה ורמקול להקראת הוראות 
מסופק עם מפות טופוגרפיות ישראליות ברזולוציה גבוהה במיוחד )עד 	 

1:20,000( ומאפשר הצגה והעלאת מפות טופוגרפיות, מפות וקטוריות, 
מפות סרוקות, אורטופוטו, ומפות תלת מימד. המפות ניתנות לשימוש על 

עד 3 מכשירים שונים )כולל מכשיר הניווט(.  
מסופק עם תכנת Land - תכנת עריכה לPC/Mac וטאבלט  )או מכשיר 	 

נייד( המאפשרת מגוון רחב של אפשרויות תכנון וניתוח מסלולים. הרשיון 
כולל שימוש על עד שני מכשירים )למשל מחשב וטאבלט(. 

המכשיר מגיע עם תושבת לכידון/סטם וכבל USB. המחיר לא כולל 	 
רצועת דופק.

 	 .AA ניתן לרכוש בנפרד מתאם פנימי לסוללות
בשימוש המכשיר נעים למגע )פלסטיק מצופה גומי קשיח(. החלקת 

המכשיר לתוך הבסיס שלו דורשת מעט כח, אולם החיבור של הבסיס 
לתושבת הכידון קל ונוח. תהליך ההדלקה של המכשיר, כולל אתחול 

מערכת ההפעלה והעלאת קבצי המפות אורך כ-40 שניות. מסך הבית 
ידידותי למשתמש ומאפשר התחלת ניווט, פתיחת קבצים או כניסה 

לתפריטי ההגדרות השונים. תכנת ההפעלה עצמה דורשת מעט לימוד על 
מנת להתמצא במסכים והתפריטים השונים. התוכנה זהה כמעט לחלוטין 

בין המכשירים השונים כך שניתן בעצם להוריד את הגרסה החינמית 
לטלפון הנייד על מנת להתנסות וללמוד את אופן ההפעלה. 

בחירת קובץ ומעבר למצב ניווט מעלה את המפה כאשר נתיב הניווט 
מסומן בשני קוים צבעוניים ברורים, והמיקום הנוכחי וכיוון התנועה 

מופיעים בצורת חץ. בתנועה, המפה מתקדמת ומתכוונת בהתאם למיקום. 
ניתן לשנות זום בעזרת שני כפתורים גדולים ונוחים, כאשר כפתור נוסף 

משמש להעלאת תפריטים וכפתור רביעי ואחרון הוא כתפור ההדלקה 
והכיבוי. הכפתורים, וגם מסך המגע, ניתנים לתפעול עם כפפות ארוכות. 

התצוגה חדה וברורה )הבהירות ניתנת לכיוון ומשפיעה על אורך חיי 
הסוללה(. כתלות בהגדרות המסך כבה כאשר אינו בשימוש ועל מנת 

להדליקו מספיקה נגיעה במסך. המסך יכבה שוב לאחר מספר שניות על 
פי ההגדרה. מוד ההפעלה הסטנדרטי כולל בהירות מסך בינונית שעשויה 

להיות מעט כהה בתנאי שמש חזקה, אולם זוהי פשרה הנחוצה על מנת 
לשרוד רכיבות ארוכות. אנחנו ניסינו רכיבות של עד 8 שעות במוד זה 

והסוללה ירדה סה"כ בכ-50%. חשוב לציין, מנסיון עם מכשירים אלה, 
שלצורת השימוש יש השפעה עצומה על אורך חיי הסוללה – הדלקה 

תכופה של המסך תקצר את חיי הסוללה באופן משמעותי. ניתן להגדיר 
התראות והדלקה של המסך בנקודות מסויימות וע"י כך להמעיט את הצורך 

בהדלקה ידנית. 
ניווט מבחינת ניווט, המכשיר מספק מיקום מדוייק ומעודכן. הניווט 

אינטואיטיבי יחסית, אולם מומלץ ללמוד את מערכת ההפעלה לפני היציאה 
לרכיבה. תצוגת המיקום ברורה וניתן לשנות זום כנדרש ולחזור למצב ניווט 

על ידי לחיצה על אייקון מירכוז המופיע על המסך. הלחיצה על המסך עם 
כפפות ארוכות לא תמיד מצליחה בניסיון ראשון ודורשת תשומת לב. היו 

לי מספר מקרים של חריגה מהמסלול ושינוי כיוון מידי בהם לקח למכשיר 
מספר שניות לעדכן מיקום – לתחושתי מעט איטי יותר מאשר למשל 

במכשיר מדגם Aventura. חשוב לציין שכאשר רוכבים עם מסלול שתוכנן 
באופן ידני, והסימון אינו מדוייק )למשל כאשר הסימון הינו מספר מטרים 

מחוץ לשביל עצמו(, ייתכן מצב שהמכשיר יתריע מידי פעם על חריגה 
מהמסלול. גודל החריגה וסוג ההתראה )עם או בלי קול( ניתנים להגדרה. 

המערכת כוללת מסכי נתונים שונים, כולל מצפן, נתונים שונים הניתנים 
להגדרה, גרף גובה, וכד'. המעבר בין המסכים דורש מעט תרגול ואינו 

מומלץ ברכיבה מהירה. אני בדר"כ משתמש בזה יותר בטיפוסים ארוכים, 
למשל גרף גבהים בכדי לראות היכן אני מבחינת הטיפוס, או בעצירות, 
על מנת להתעדכן בנתונים שונים. ניתן לעשות קסטומיזציה של תכולת 

המסכים על מנת להציג את הנתונים המועדפים על הרוכב.
יתרונו העיקרי של המכשיר הוא המפות המדויקות, המאפשרות התמצאות 

מלאה בשטח. זה פחות חשוב כאשר עוקבים אחרי מסלול מסומן, אבל 
שימושי ביותר כאשר רוצים לאלתר בשטח או כאשר מתברברים ורוצים 

לתקן מסלול. מפות שביל נט כוללות סימון של רוב הסינגלים בארץ, 
ובאיזורים פופולריים במיוחד )למשל בן שמן, כרמל( כוללת הערכה מפות 

מפורטות ביותר. 
נקודות נוספות תכנת ה-Land המסופקת עם המכשיר היא תכנת עריכה 

וניתוח של מסלולים ברמה גבוהה מאד. קיימת גרסה חינמית הכוללת את 
כל הפונקציות הבסיסיות, אולם הגרסה המלאה מאפשרת מגוון רחב ביותר 

של אפשרויות יצירה ועריכה של קבצים. התכנה ברורה וקלה לתפעול 

בסיסי, אולם תפעול מתקדם שלה דורש לימוד ואינו תמיד אינטואיטיבי.
התכנה וגם המכשירים תומכים במגוון פורמטים של קבצי ניווט, אולם 

הפורמט המועדף הוא פורמט TRK של החברה.
בשלב זה המכשיר אינו מספק קישוריות אלחוטית או יכולות חברתיות כמו 

מכשירי גארמין עם הגארמין קונקט, ואינו מאפשר העלאה מיידית של 
קבצים, למשל לסטראבה או פייסבוק. ניתן להוריד קבצים למחשב ידנית 

באמצעות חיבור USB  ולהעלותם משם. 
עמידות המכשיר ראויה לציון. במסגרת המבחן הצלחתי להעיף את 

המכשיר לרצפה בפראות פעמיים – פעם אחת הוא נזרק לי מהיד על 
רצפת בטון כשהמסך למטה, ופעם נוספת הוא עף לי ברכיבה מפני שלא 

חיברתי אותו כראוי לתושבת. בשני המקרים המכשיר יצא ללא שריטה. 
 .Ant+ לא בחנו את הממשק של המכשיר עם סנסורים

סיכום יותר ויותר רוכבים משתמשים היום במכשירי GPS כאשר מרביתם 
מחפשים את היכולות הספורטיביות כמו ניתור נתוני המאמץ והביצועים, 

אולם מספר גדל והולך של רוכבים מחפש את יכולות הניווט – בין אם 
 Anima+ אילו טיילי סופ"ש, רוכבי אפיק, או בייקפאקרים הרפתקניים. ה

של TwoNav הינו מכשיר ורסטילי שעשוי לענות על צרכי הספורטאים 
והנווטים כאחד, למרות שהתחושה שלי היא שהמכשיר מתאים יותר לפלח 

הנווטים\טיילים, בעיקר עקב מימדיו שפחות יקרצו לרוכבים תחרותיים 
והיתרון שיש לו מבחינת מפות ועמידות שרלוונטי יותר לנווטים שבחבורה. 

המחיר מעמיד אותו במקום טוב יחסית למתחרים. 
יותר ניווט פשוט ,מפות, תוכנה, מחיר פחות מימדים, תפעול מתקדם 

)מכשיר ותכנה( דורש לימוד 

we:Test צחי אוחובסקי 

CompGPS 
TwoNav +Anima

מבחני ציוד

PC-ישראל | מחיר: 2070 ₪ כולל מפות ישראל שבילנט ותוכנה ל CompeGPS :יבואן

http://www.twonav.co.il/shop/
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Giant 
Anthem 
SX 2015

Giant Anthem SX 2015  we:Test    אורן חסון    אלון רון    אסף פישר  
יבואן: ג'יאנט ישראל | מחיר: 14,800 ₪ 

Giant Anthem SX :מבחן אופניים

http://giant.co.il/
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מבט ראשון על ה-SX החדשים מזכיר את הילד 
החלשלוש של השכונה, זה שאף אחד לא יזמין לכדורגל 
או לצד האפל של יער עופר. מין יציר כלאיים רזה, בעל 

שורשי קרוס קאנטרי אשכנזיים, סט ביגוד לא ממותג 
ומזלג ארוך שאימא קנתה בתקווה שזה יעזור לו להיכנס 

לחבורת המקובלים... אז אירחנו לו לחברה בחודש 
הראשון של האביב, לראות מי הוא באמת...
ה-SX אמורים להיות מה שהתעשייה מכנה 

New-School XC או תכלס 'האחות הרעה' של 
ה-Anthem 27.5 'הרגילים' )מכונת קרוס-קאנטרי 

מוצלחת ויעילה לסרבני 29(. לשלדה המשותפת עם 
דגם זה צינור עליון חטוב ישר וגבוה, דבר המשווה 

לאופניים מראה זריז ו"רייסרי" אך פוגע קלות במרווח 
העמידה. מעבר לכך השלדה הינה יצירה בשלה 

של הידרופורמינג מאלומיניום ALUXX SL בעל יחס 

חוזק-משקל גבוה וחיווט פנימי מלא ושקט. בחזית בולט 
צינור ראש מסוג Tapered ובירכתיים מתלה המאסטרו 

המהולל של היצרן - שם מסחרי לאינטרפרטציה 
הטיוואנית למתלה ציר וירטואלי אשר עובר כחוט השני 

דרך כל הפורטפוליו של החברה בעשור האחרון. למתלה 
זה שתי חוליות נדנדה קומפקטיות כאשר לתחתונה 

שבהם ציר משותף עם בסיס הבולם האחורי – הברקה 
עיצובית שגם חוסכת מעט משקל. לחולית הנדנדה 

 Fox Float CTD Performance העליונה משודך בולם
מוכח ואמין.

חלקים בולטים
ג'יאנט אבזרו את ה-SX בצורה מכוונת מטרה וללא שמץ 

של בלינג – צמד בולמים אמינים בעלי שלושה מצבים 
)CTD(, מערכת הינע SLX של שימנו 2X10, מעצורים 

מצוינים מאותה סידרה וצמד גלגלים קלים של מותג 

Highlights

גלגלי 27.5	 
 מתלה מאסטרו המייצר 100 מ"מ מהלך 	 
בולם קידמי Fox Float CTD Performance 120מ"מ 	 
זווית צינור ראש 68.5	 
זווית צינור כסא 72 מעלות.	 
בסיס גלגלים קצר יחסית ותומכות שרשרת להיפך...	 
 	SLX חלקים על טהרת מותג בית ו

*הנתונים הם למידה ????
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בהעדר טיובלס מתבקש(. במהירות שיוט היגוי האופניים 
חד ומדויק בזכות זווית הראש הקלאסית והבולם הקדמי 

המצויד בדאמפר FIT המסייע לגהץ את המהמורות 
הקטנות ביעילות הרמונית יחד עם עמיתו האחורי. עם 

זאת לא היינו מתנגדים לפלטה שלישית על חשבון 
צמצום מרווח הגחון.

ה-SX טורפים עליות ברעבתנות בזכות משקלם הצנוע, 
הצמיגים המהירים והמתלה היעיל אשר נשאר אקטיבי 

גם במצבי ב-Trail וה-Climb ומספק איזון מצוין בין 
זריזות ונוחות. חולשה קלה בהתנהלות המתלה היתה 

בליעת כוח כתגובה לפרצי פידול תקיפים )תופעה שאינה 
 .)DW-Link-קיימת במתלי ציר וירטואלי אחרים דוגמת ה

בעליות טכניות עקיבת הגלגל האחורי את הקרקע 
הייתה טובה והפרונט הקל והרזה דילג ללא כול קושי 

מעבר למכשולים מזדמנים. בירידות השלדה הפתיעה 
לטובה )עכשיו באה קלישאת הבוחנים השחוקה( 

הבית. ליבה זו תעניק לרוכב השבילים ביצועים טובים 
לאורך זמן. צנרת השליטה כולה גם כן על טהרת מותג 

הבית Contact וכוללת כידון ברוחב 730 מ"מ, סטם 
מעט ארוך לטעמנו, ומוט אוכף הידראולי בעל חיווט 

פנימי עם Lay-Back אכזרי המשטיח את זווית הכיסא 
)המתונה בלאו הכי(. הסטייה היחידה מהמפרט המקורי 

נרשמה באגף הצמיגים עם Ardent Race קל ומהיר 
מאחורה ו Ardent "רגיל' של Maxxis בחזית.

על השביל
זווית צינור הכיסא )72( הרבה פחות תלולה מהמצופה 

)התרגלנו כבר ל-74 ומעלה בדגמים עדכניים( 
ובשילוב תצורת מוט האוכף הרוכב אינו ממוקם בצורה 
אופטימאלית לרכוב מהר וחזק. עם זאת בשבילי קק"ל 

קלאסיים, דוגמת חדיד החדש והכחול של בן שמן, 
האופניים מרגישים מאד מהירים )עם בחירת צמיגים 

שונים מה-Schwalbe המקוריים ולחץ אויר מעל לחוקי 

we:Tube 
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www.daa.co.il
*ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים

DAA רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, המלאי מוגבל **ט.ל.ח. 

INNOVATION

30%
הנחה

מבצע אביב

על כל התיקים

http://www.daa.co.il/
http://www.youtube.com/watch?v=Jst4Bi4Y_GE
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ילדים יכולים להיות לפעמים קצת יותר אכזריים. וודאי 
יחרזו חרוזים על איך הוא מבריק במעלה המדרגות 

אל כיתת המדעים אך לא ממש הצטיין בטיול השנתי 
 New-School XC-בירידה מהארבל. למרות הגדרות ה

המטושטשות, רוכבים בעלי אוריינטציה טכנית שינסו 
לטוס ולהשתולל איתם דרך שטח טכני כנראה יצליחו 
לדחוף אותם מעבר לקצה המעטפת עד לנקודה בה 

הגומי השחור של מקסיס יאבד את היכולת לשמור 

על קשר קורקטי עם אימא אדמה. רוכבים רגועים 
ופחות טכניים בעלי אוריינטציה למרחקים וזרימה ייהנו 

מאד מהמהירות, ביצועי המתלה והתחושה הצפויה 
שהאופניים מעניקים. מי שמחפש תשובות מאוד ברורות 

בדבר ייעודם האופניים אולי לא ימצא אותם באופן ישיר 
על ה- SX , אבל מי אמר שתמיד צריך כאלה 

והמתלה הרגיש הרבה יותר עמוק ממאה המילימטרים 
הנקובים, תקף בכבוד פינות מרובעות, הפגין התנהגות 

צפויה ומעולם לא נטרק בכיעור. עם זאת בסיס הגלגלים 
הקצר )בכ-50 מ"מ יחסית לאופני 27.5 אשר עברו זה 

מכבר קפיצה אבולוציונית( והבולם הקידמי דק הרגליים 
)32 מ"מ( לא עמדו בקנה אחד עם יכולות המתלה 

והאופניים שידרו עצבנות עת נתנו לגרביטציה חופש 
ביטוי במקטעים קצת יותר טכניים. האופניים מסתובבים 

בסדר אך לא יותר מכך, כפי הנראה הודות לציר המרכזי 
הגבוה יחסית ותומכות השרשרת הבינוניות )433 מ"מ( 

סיכום
אז מה ייכתב מתחת לתמונתו של אותו ילד בספר 

המחזור... המורה ודאי תספר להוריו באספת ההורים 
שיש לו פוטנציאל, שהוא סובל מבעיית זהות קלה אך 

כמו כל סיר ימצא בסופו של דבר את המכסה המתאים.

Giant Anthem SX 2015  we:Test
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אחרי חודש שלם שביליתי והתאמנתי ברחבי האי הדרומי של ניו זילנד, הגיע 
הזמן לטוס לאי הצפוני וליעד האחרון שלי במסע - רוטורואה. לעצירה שלי 
שם הייתה מטרה אחת בלבד, תחרות האנדורו הפותחת של סבב האנדורו 
מאירוע  כחלק  שם  התקיימה  התחרות   .2015 לשנת   )EWS( העולמי 

הקרנקוורקס שהתקיים לראשונה בניו זילנד.

בשונה מכל הרכיבה שלי בחודש האחרון באי הדרומי, רכיבה שהתאפיינה 
ברוטורואה  הרכיבה  ותלולים,  סלעיים  חוליים,  יבשים,  במסלולים  כאמור 

היא טרופית באופייה. האדמה שם רכה וחימרתית בחלקה העליון ונוקשה 
מאוד מתחת. בנוסף גם אם ממש תחפשו טוב, לא תמצאו סלעים. לעומת 
את  לנו  בחרו  התחרות  מארגני  מהם!  והרבה  שורשים,  כאן  תמצאו  זאת 
המסלולים עם מספר השורשים הרב ביותר ועדיף שיהיו כמה שיותר חלקים 
מגיע  כמובן שהעובדה שאני  הרכיבה.  לכיוון  מנוגד  בשיפוע  שיותר  וכמה 
מישראל לא עזרה במיוחד בהתחשב בזה שאני יכול לספור על יד אחת את 

כל השורשים במסלולים בארץ.

אימונים 
לרשותנו עמדו 3 ימי אימונים בכדי להתאמן ולהכיר את שבעת הסטייג'ים 
של התחרות. בשונה משנים קודמות, השנה המארגנים מכתיבים מתי מותר 
לנו להתאמן על איזה סטייג'ים, בעיקר כדי שיוכלו לארגן את צוותי העזרה 
ראשונה בהתאם למיקומנו. מזג האוויר היה הפכפך באימונים, גשם חזק 
פקד את האיזור מספר ימים לפני האירוע, ולכן המסלולים היו עדין רטובים. 
אבל במקום בוץ נוזלי ומהיר, זכינו לבוץ המגעיל ביותר שאפשר לקבל. שכבת 

האדמה הרכה שהזכרתי קודם הספיקה להתייבש מספיק בכדי להפוך לבוץ 
חימרתי גריזי ומגעיל. הבוץ הזה צף מעל שכבת האדמה הקשה, מה שהופך 
אותו לחלק עוד יותר. הצמיגים שלנו כמובן גם אוספים את הבוץ ומעבירים 
אותו אל השורשים, מה שהופך אותם לחלקים ביותר. בנוסף, השילוב של 
האדמה הרכה ו400 רוכבים המתאמנים על כל מסלול מספר פעמים הותיר 
חריצים עמוקים ברחבי המסלולים, חריצים צרים שהגיעו לעומק של כ--15

20 ס"מ.

we:News  הפקה EWS     גיא בר   EWS Round 1 - Rotorua, New Zealand

חוויות האנדורו של גיא )חיית( בר מהדאון אנדר
 פרק 3 סיכום תחרות מספר 1 של 
סבב האנדורו העולמי ברוטורואה 

 EWS Rnd. 1 Rotorua, NZ :אנדורו



we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

107 |  106

את ימי האימונים סיימתי תשוש ושבור. גם ההתמודדות עם התוואי הכל 
כך שונה לי )למרות שהצלחתי לפצח את רוב האלמנטים במסלולים(, וגם 
הפידול הנדרש בכדי להגיע אל המסלולים, ובעיקר מפני שלא ציפיתי לזה. 
ומעלה  הרכבל מעפן  אבל  ברכבל,  לסטייג' האחרון השתמשנו  להגיע  כדי 
אותנו כמובן רק כ-200 מתוך 500 המטרים של המסלול. אפילו שההקפצות 
בקושי עזרו, התור להקפצות כל יום היה באורך הגלות ולקח לנו בין חצי 

שעה לשעה עד שעלינו על הקפצה. 

למזלי יום האימונים האחרון היה הקל ביותר ולכן הצלחתי להגיע לתחילת 
התחרות שבור פחות יחסית לימי האימונים שקדמו לו.

התחרות 
העובדה שנרשמתי לקטגוריית המקצוענים עזרה לי מאוד בבוקר התחרות 
וזכיתי לשינה נורמלית לעומת  זינקתי לקראת סוף החבורה בשעה 9  שכן 
החובבנים הראשונים שהתחילו לזנק בחושך החל מ6 וחצי בבוקר. עמדת 
הזינוק מוקמה באתר התיירותי המשקיף אל עבר גייזר פעיל. כרגיל אנריקו 
האיטלקי הזניק אותנו אחד אחד בשעתו ליום המפרך, אפילו זכיתי לשיחה 

קצרה איתו במיקרופון כשגילה שאני מישראל...
קילומטרים   11.5 ואורכה  ביותר  הארוכה  הייתה  הראשון  לסטייג'  העלייה 
את  הרגשתי  עדיין  אבל  למדי  נוחים  בשיפועים  לרוב  פידול,  של  שעה  או 
הברכיים מימי האימונים הקשים. 15 דקות מנוחה עמדו לרשותי בעמדת 

להתמודד  לי  שיצא  ביותר  הקשה  הסטייג'  הראשון,  הסטייג'  של  הזינוק 
מנטלית.  ובעיקר  טכנית  פיזית,   – האפשריות  הבחינות  מכל  קשה  איתו. 
הסטייג' התקיים בקטע יער צפוף וחשוך כך שבנוסף לראות לקויה, החסך 
בשמש השאיר את הבוץ במצב העיסתי והנוראי ביותר. 6 הדקות הראשונות 
)כנראה ש-4-5 דקות עבור הראשונים( של הסטייג' אופיינו במסלול מישורי 
בעיקר, הבוץ שהקשה על הפידול דרש מאיתנו לשמר מהירות כמה שיותר, 
אלא ששורשים בכל פינה לא עוזרים לך במיוחד. בדופק שיא וכשהגוף לא 
יכול לשאת יותר, הגענו למקטע הבא, מקטע שגורם לקודם להיראות כמו 
משחק ילדים. את 4 הדקות הבאות בסטייג' ביליתי במסלול משופע למדי 
ושופע בשורשים הפרושים בכיוונים הלא נכונים. ניתן היה לראות בסרטונים 

זה במצבו הנוכחי. בנוסף  שאפילו המקצוענים התקשו בחלקים מסטייג' 
לכך בסיום עמד מולנו "ספרינט" סיום של דקה וחצי בקטע מישורי.

סטייג' 2
שמחה גדולה מלאה אותי בסיום הסטייג', שמחתי כמעט כאילו סיימתי את 
התחרות כולה. אבל לא היה זמן לחגיגות, כי עליה צפופה בזמנים לפניי. 20 
דקות בעליה קלילה ואחריה 20 דקות של דחיפת אופניים במסלול סוסים 
בתחרות.  השני  לסטייג'  הזינוק  לפני  דקות  כ-8  אותי  הביאו  ובוצי  תלול 
טובה.  תוצאה  ולהוציא  בראש  לתת  וציפיתי  עלי  היה הסטייג' האהוב  זה 
חפורים  ברמים  עם  עצים  בין  צפופים  סיבובים  בהרבה  התחיל  המסלול 
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בסגנון מוטוקרוס, המשיך בקטע מהיר עם מספר מקטעי שורשים שניתן 
נכנסתי  ובוצי.  קטן  עמק  דפנות  על  בסיבובים  וסיים  מעליהם  לרחף  היה 
ולא  נתקע  אני  צפוף בהתחלה  סיבוב  והרגשתי שבכל  לסטייג'  מדי  להוט 
מצליח לשמר מהירות ופעם אחת אפילו הגעתי לעצירה מוחלטת. בנוסף 
למהירות האיטית, חוסר שימור המהירות גם מעייף מאוד שכן עלי לפדל 
בסדר,  הלך  הסטייג'  המשך  שאבדה.  המהירות  את  להחזיר  בכדי  הרבה 
יצאתי  אבל  בסוף,  כך  כל  נוראית  הייתה  לא  בסטייג'  שהתוצאה  הסתבר 

בהרגשה של פספוס שכן ידעתי שאני מסוגל להרבה יותר.

סטייג' 3
עלייה צפופה בזמנים נוספת עם דחיפת אופניים הביאה אותי כ-10 דקות 
תלול  דקות,   5 לי  שלקח  סטייג'  היום.  של  השלישי  לסטייג'  הזינוק  לפני 
טריקיים.  שורשים  מעברי  מספר  עם  נכונים  הלא  בקטעים  וחלק  יחסית 
שלי  האחורי  הגלגל  את  שלח  סורר  שורש  אבל  טוב,  אותו  את  התחלתי 
ואותי ל180 מרשים. בין הקטעים הטכניים של המסלול היו קטעים רבים 
שבהם היה אפשר לפתוח מבערים, אבל משום מה התקשיתי לעשות את 

מהירות.  להגביר  והתקשיתי  למהירים  הטכניים  הקטעים  בין  הסוויטצ'ים 
ושלח אותי חזרה  סיבוב תלול מאוד לקראת הסיום הוציא אותי מהמסלול 

בריצה למסלול. ראן קשה וגרוע נוסף עבר עלי.

סטייג' 4
תיקון  ועמדת  זון  בפידיניג  עצירה  דקות  ול-15  מנוחה  לקצת  זכינו  הפעם 
עם מכונאי ניטרלי. מיליתי את הגוף באיזוטון וחטיפים ויצאתי לדרך לאחר 
דקות בתחילת  כ20  לנוח  בנחת  לטפס  בכדי שאוכל  זאת  מנוחה,  דקות   5
הסטייג' הרביעי. הסטייג' התחיל באופן דומה לסטייג' הראשון. דומה אבל 
שונה, הוא התחיל מישורי ודרש פידול רב בבוץ חלקלק ומהיר, את 4 הדקות 
האחרונות של המסלולים בילינו בסיבובים מהירים מאוד ומשופעים לחיוב 
של  דקות   6 הכל  סך  מהיר.  ישר  בקטע  מבערים  פתחנו  לסיום  )ברמים(, 
לכ-15%  הגעתי  ולכן  גדולות  טעויות  עשיתי  לא  בתחרות  שלראשונה  כיף 
הטובה  ההרגשה  סוף  סוף  עבורי.  שיא  זמן  בסטייג',  הראשון  מהמקום 

מתחילה לחזור אליי. 
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סטייג' 5
עליה קצרצרה בסינגל שברובו דחפנו את האופניים הובילה אותנו לסטייג' 
5. הסטייג' הזה הכיל מספר קטעי שורשים יותר ממוקדים וטכניים מאוד. 
את כל האלמנטים הצלחתי לעבור באופן יפה באימונים, אך בראן איבדתי 
את העשתונות ונעצרתי לגמרי בחלקם בנוסף להתרסקות שהורידה אותי 
למספר שניות. עוד ראן מאכזב שלא הצלחתי להוציא מעצמי את מה שידעתי 

שאני יכול מהאימונים.

סטייג' 6
עצירה נוספת לתדלוק ששוב ניצלתי בכדי לטפס בנחת ולנוח 20 דקות בתחילת 

הראן ולהתאפס לפני הסטייג' השישי, האחרון ביער לפני שמעבירים אותנו 
לרכבל. סטייג' שרובו על מסלול דאונהיל שמאופיין במהירות גבוהה מאוד, 
איבודי גובה ומספר קפיצות. הרגשתי טוב על הסטייג' הזה באימונים שכן 
זו הרכיבה שאני רגיל אליה מהארץ, טכניקה במהירות גבוהה ולא טכניקה 
איטית וצפופה. ובאמת למרות איבוד קו פעם אחת בראן שלי, המיקום שלי 
והעובדה  מהיר  ראן  עם  בתחרות.  ביותר  הטוב  היה  כללי(   119( בסטייג' 
שכמעט נגמרה התחרות חוזרת ההרגשה הטובה שלא נשארת להרבה זמן 
כשאני מסתכל בתוצאות התחרות עד עכשיו ורואה שאני בתחתית הטבלה 

בכל הראנים בקטגוריה שלי.

הסטייג' האחרון 
לסטייג' האחרון הגעתי עם מטרה עיקרית ברורה, לסיים בשלום. עברתי 
הבייתה  ולחזור  לסיים  רציתי  ומאוד  חודש קשה  ובעיקר עברתי  יום קשה 
בשלום. המארגנים החליטו "לפנק" אותנו בתחילת הסטייג' השביעי עם 
הכירו  לא  שלצערי  שנה   ,1998 לשנת  בדאונהיל  העולם  מגביע  מסלול 
ושטוח  65 שכן המקטע היה צר  זווית ראש  או  785 מ"מ  כידונים ברוחב 
למדי. בנוסף, העובדה שלא רכבו שם כבר מעל מ15 שנים הותירה אדמה 
רכה גריזית מגעילה שחרצנו קשות באימונים. נכנסתי למסלול, וכל החלק 
הראשון הרגיש כמו לשחק בקקי)סליחה על השפה...( וכאילו אני לא יודע 
לרכוב. האמת שבחלק התחתון הלך לי טוב ,רוכבי הדאונהיל סידרו לנו את 

המסלול וממש נהניתי. הגעתי למקטע האחרון שבו כל הקהל עמד, שיפוע 
צד תלול ופתוח על דשא. עברתי אותו בשלום ומהר ודמעות של אושר כמעט 
מילאו את עיניי כשידעתי שאני עומד לסיים את התחרות ואת הטיול הארוך 

שלי בשלום ועוד מעט אני בבית בריא ושלם.

מספרים ותוצאות 
ק"מ   40 כיסינו   ,Redwood-ב שהתקיימו  הראשונים  הסטייג'ים  בששת 
הסטייג'  מטרים.   1500 וירדנו  עלינו  שבהם  ברוטו  שעות  וחצי   5 לאורך 

האחרון הוסיף לרכיבה שלנו 8 ק"מ לאורך הכללי ו-300 מטרים טיפוס. 

 112 מתוך  שלי  בקטגורייה   99 רק  מהתוצאות,  התאכזבתי  ראשון  במבט 

we:News EWS Round 1 - Rotorua, New Zealand

https://www.youtube.com/watch?v=VJJy4tYYiTg


113 |  112

שסיימו וציפיתי שבקטגורייה הנוספות יהיו מתחרים רבים נוספים שיורידו 
אותי במיקום הכללי, אך במבט נוסף מסתבר שטעיתי והייתי זנב לאריות. 
בקטגוריה שלי השתתפו כמעט רק מקצוענים בעוד שבקטגוריות האחרות 
היו הרבה פחות. כנראה שלא טעיתי לגבי השיפור שהרגשתי בטיול, שכן 
המיקום הכללי הסופי שלי, 140, הוא הגבוה ביותר עבורי בסבב העולמי 
)שנה שעברה השיא היה 180 וב-2013 הגעתי ל-150 כשהתחרות הייתה 
צפופה הרבה פחות(. בנוסף הגעתי גם לתוצאת שיא ולמקום 119 בסטייג' 
בודד )לעוקבים בפייסבוק, התוצאות הסופיות השתנו קלות ממועד הפרסום 
שלי(. התוצאות האלו מאוד מעודדות אותי לקראת הסבבים הבאים שאני 

צופה בהם מסלולים יותר לטעמי. 

אחרית דבר ומסקנות 
כמו כל תחרות אנדורו של הסבב העולמי, אני אוהב לסיים אותה במסקנות 
לתחרויות הבאות. המסקנה הראשונה שלי היא משהו שהמאמן שלי אביעד 
יזרעאל אמר לי תוך כדי התחרות, אך לא הפנמתי עד לסופה. אני צריך לזכור 
שהמסלול זהה עבור כל המתחרים וכולם מתקשים להתמודד איתו. אז גם 

אם אני סובל וקשה לי, לזכור שלכולם קשה ולהתעשת על עצמי ברגע שאני 
עובר את הקטעים הקשים כדי לתת בראש. 

מוטיב חוזר שראיתי בתחרות הוא שהרבה דברים שעברו חלק באימונים לא 
עברו חלק כל כך בתחרות. חלק מכך נבע מהלחץ והעייפות של התחרות, 
בקצב  התאמנתי  לא  שבאימונים  מהעובדה  נבע  מכך  הרבה  הרבה  אבל 

מהיר מספיק.

המקצוענים 
הצרפתים הפצועים שלטו בתחרות. פביאן בארל הצליח לחזור חזק בסוף 
עונה שעברה ולנצח את התחרות האחרונה של 2014, ובתחרות הראשונה 
של 2015 הגיע למקום השני והמכובד. לג'רום קלמנטז לקח קצת יותר זמן 
לחזור לעצמו ולאחר אימונים קשים בחורף הראה שאף פעם אסור לשכוח 
אותו כשהוא בכושר וניצח את התחרות. ווין מאסטרס, רוכב דאונהיל מקומי 
בין הטובים בעולם שהחליט לנסות את מזלו באנדורו והראה שלמרות חזותו 
האחרונה  הפודיום  מדרגת  את  לגנוב  והצליח  שיא  בכושר  הוא  הסטלנית 
מחברו הניו זילנדי ג'סטין לאוב. חשוב לציין גם את פלוריאן ניקולאי הצרפתי 

סיום הסטייג' האחרון.  לקראת  פנצ'ר  אפילו עם  למקום החמישי  שהגיע 
פלוריאן נראה מהיר באופן מובהק משאר הרוכבים במספר מקומות וצופים 

ממנו לגדולות העונה.
אן קרוליין  בין  כרגיל  במגדר היפה של החבורה הקרב בפסגה היה צמוד 
התקשה  שטרייסי  כנראה  הבריטית.  מוזלי  טרייסי  לבין  הצרפתייה  שאסון 
מקומות  עם  הניצחון  את  לקחה  אן  שכן  זילנד  בניו  המסלולים  עם  במעט 
ראבנל  ססיל  סגרה  הפודיום  את  הסטייג'ים.  שבעת  מתוך  ב5  ראשונים 

הצרפתייה שמראה סימנים של קרבה לשתיים.

קלמנטז' ואני 
הטיול  את  לי  שסגרה  מהאירוע  עבורי  ביותר  המשמעותית  החוויה  תכלס 
ותסגור את הכתבה בכלל קרתה אחרי שהכל נרגע. ביום האחרון בניו זילנד 

הרכיבה,  לתוך  וקלילה. שעה  כיפית  רכיבה  ביער,  אחרונה  לרכיבה  יצאתי 
רוכב שרואה אותי קורא לי. אחרי מספר שניות אני קולט שזה ג'רום קלמנטז, 
מנצח התחרות ורוכב האנדורו הטוב ביותר בעולם כנראה. הוא מגיע אלי, 
קולט שהוא טעה, מבקש סליחה וממשיך בדרכו. חשיבה מהירה ואני דולק 
בעקבותיו ושואל אם אני יכול להצטרף אליו. הוא השיב בחיוב ללא היסוס 
והשיחה  הרכיבה  לרכיבה. המשך  מתכנן  הוא  מה  לי  והסביר  עצר  ואפילו 
בתחרות,  לי  הלך  ובאיך  בי  התעניין  הוא  עבורי,  צפוי  בלתי  באופן  זרמה 
הצפתי  מצידי  אני  ממנרה.  סרטון  לראות  ביקש  ואפילו  בישראל  ברכיבה 
אותו בשאלות לגביו ולגבי תפקודו בתחרויות ואפילו קצת על חייו האישיים, 
והוא ענה לי כשותף שיחה שווה לכל ללא דיסטנס וללא כל התנשאות. ככה 
)מנצח תחרות  ואני  ג'רום מנצח התחרות  רק  רכיבה,  בילינו שעתיים של 

בעתיד בתקווה( 

תודה ל-Bikedeal.co.il שדאגו לי לאופני Transition Patrol החדשים שלי שהחזיקו באופן מרשים מעל חודש רכיבה קשה בניו זילנד ולכל הציוד הנלווה שהייתי צריך. 
במצלמת ה Contour שקיבלתי מקונטור ישראל השתמשתי הרבה בכדי ללמוד את המסלולים מהאימונים ובכדי להעביר את החוויה לרוכבים בארץ. בנוסף קיבלתי לטיול 
משקף ומשקפי SPY+ חדשים להגנה על העיניים. שורש דאגו לי למגוון רחב של תיקים לכל סוג רכיבה שאצא אליה ואפילו הביאו לי אב טיפוס שיוצר רק יומיים לפני הטיסה. 

בנוסף הם הראשונים שגם תומכים בי קצת כלכלית לטיול ועל כך אני מודה להם מאוד
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Charge Cooker SS
סס"ר לכל פועל???

דיסקליימר: כותב שורות אלה מבקש להבהיר 
לקוראים כי תוצאות מבחן זה מבוססות על חוות דעתו 

הסובייקטיבית וחוויותיו האישיות בלבד ואין לראות בהן 
משום קביעה נחרצת שאין עליה עוררין. 

עד לפני זמן לא רב היו אופניים חדי הילוך )להלן ס"ס(, כל שכן 
אופנים חדי הילוך – נעדרי שיכוך )להלן סס"ר- סינגל ספיד 

ריג'ד(, נחלתם הכמעט בלעדית של קומץ משוגעים לדבר שלו 
היית מבקש על ידי מי שאינו בבראנז'ה להגדירם, סביר שהיו 

מקוטלגים כ-תימהוניים-מתבודדים-אנטי סוציאליים-מתנשאים. 
אך רבים מאלו שהרהיבו עוז לקרוא תיגר על הפרדיגמות 

השגויות מיסודן הללו וטיפסו על סיפונו של זוג כזה, גילו חיש 
מהר שהתימהונות וההתנשאות לכאורה, אינן מגיעות ממקום 

של מיזנתרופיות חלילה, אלא נובעות מן הסיבה הפשוטה 
להפליא שרכיבה על סס"ר פשוט מכניסה את הרוכב למצב 

כמו-טראנסי שכזה, מצב של ריכוז עילאי והנאה כל כך צרופה, 
עד כי שוכח הוא )לא תמיד בסדר הזה( את המשכנתא, הפצצה 

   האיראנית וחבריו לרכיבה

Charge Cooker SS  we:Test
  אילון שגיא    אילן שחם    דניאל אייש

יבואן: Recycles | מחיר: 3449 ₪  

Charge Cooker SS :מבחן אופניים

http://www.recycles.co.il/


117 |  116

  עוד ועוד רוכבים מגלים שההנאה הזו שמספקים 
האופניים הספרטאנים והפשוטים להפליא הללו לא 

מחייבת איזה יכולות גופניות יוצאות דופן או ניסיון רכיבה 
ייחודי וכל אחד, עת יבחר את השלדה המתאימה עבורו 

ויחס ההעברה המתאים, יוכל לנסוק אל רקיעי הזן 
האינסופיים ולחזור כשחיוך בלתי מחיק על פניו.
ולראיה, לא מעט חברות אופניים שה-די.אן.אי 

הקונספטואלי שלהן לא מתחבר על פניו לרכיבה מן הסוג 
הזה, החלו זה מכבר להציע עוד ועוד דגמים שתוכננו 
במיוחד ויועדו להיות אופני סינגל ספיד ונושאים כמה 
מאפיינים שהם כמעט נחלתם הבלעדית של אופניים 

מן הסוג הזה כמו: שלדת ברזל במבנה שני משולשים 
קלאסי, גלגלים גדולי קוטר )"29(, וכמובן דרופ-אאוטים 
 Charge של Cooker-אופקיים או ציר אקסצנטרי. ה

הם בדיוק זוג כזה ואם לא די בכך, הרי שבמקרה דנן 
מדובר בזוג שאף מתיימר להציע את כל האמור במחיר 
כל כך מפתה שלא יאפשר כמעט לאף רוכב להתחמק 

מלנסות לרכוב על סינגל ספיד בתואנה כי "אין לו תקציב 
לעוד זוג"...   

קיבלנו את ה-Cooker למבחן ויצאנו לבדוק האם באמת 
מדובר פה בסס"ר לכל פועל...

Highlights

 	Tange שלדת כרומולי מצינורות
 זווית ראש: 71 מעלות	 
 אורך תומכות שרשרת: 450 מ"מ	 
 ציר מרכזי: אקסצנטרי	 
 צינור ראש: אינטש ושמינית	 
 ציר אחורי: 9	 
 משקל: 12.4 ק"ג 	 

M הנתונים הם למידה *

Charge Cooker SS  we:Test



119 |  118

אווירה קלילה, מזמינה ובעיקר – צעירה ותוססת. יופי!

שלדה וחלקים בולטים
ה-Cooker בהחלט הפתיעו לטובה בפעם הראשונה 

שהנחתי את עיני עליהם, הם מקיימים את כל מה 
שהחברה מבטיחה, הצבע הכסוף, הכיתובים הא-

סימטריים, והירידה לפרטים המגיעה אפילו להתאמת 
הצמיגים הדו-גוניים א-לה קרוזרים של שנות ה-70 

יוצרים אופניים שבהחלט מושכים את העין וללא ספק היו 

גורמים לי אישית להרפות את הגבות הקפוצות והמבט 
הזעוף ולהעלות חיוך של שביעות רצון ושמחה לקראתם 

אחרי שהשעון המעורר הניס אותי מהמיטה ביום שבת 
בחמש בבוקר... 

כיאה לאופני סינגל ספיד יעודים ה-Cooker נושאים 
בחובם את כל המאפיינים הדרושים על מנת לקבל את 

הכשר הבד"ץ של העדה הסינגל ספידית, וזה כולל:
שלדת ברזל ומזלג עשויים צינורות כרומולי מבית מדרשה 

מסתערים קדימה
 מבט קצר באתר החברה האם מגלה כי Charge אכן 
מסתערים חזק קדימה, החברה הזו )שאני מודה שלא 
שמעתי את שמה מעולם( מציעה ליין רחב ומגוון עד 
מאד של אופניים מסוגים ודגמים שונים מאופני עיר, 

עבור באופני כביש והרים וכלה באופני סינגל ספיד 
ואפילו FatBike טרנדיים. אין באתר אזכורים לפרסונות 

מוכרות מן הענף שהיו מעצבים או מהנדסים באיזו 
חברה מוכרת והתאגדו כדי להמציא את הגלגל מחדש 

)מגמה די נפוצה בתחום( ובדף ה"אודות" מסתפקים 
שם בהצהרה כללית בדבר מיקום החברה )"גבעות מחוז 

סומרסט – אנגליה"(, הרכבה הפרסונלי )"מהנדסים 
ומעצבים בעלי תשוקה.."( וחזונה של החברה )"ייצור 

אופניים ואביזרים פשוטים בחדשנותם והנגשתם לקהל 
הרוכבים העולמי"( שכן אליבא ד-Charge אופניים הם 
מוצר צריכה בסיסי ורכישת זוג שכזה לא צריכה להיות 

עניין מסובך, מסר ראוי לכל הדעות!. הלפרין – מאחוריך! 
ואכן, הקו העיצובי השולט גם באתר וגם במוצרים משדר 

Charge Cooker SS  we:Test
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של Tange היפנית המולחמים בקפידה ומצופים 
שלוש שכבות צבע ושתי שכבות לכה, וציר אקסצנטרי 

המאפשר שמירה על מתח שרשרת מבלי להתעסק עם 
הגלגל האחורי. בגזרת החלקים ה-Cooker מגיעים 

מזוודים למשעי עם  קראנק מבית TRUVATIV, חישוקי 
WTB, ובלמי דיסק הידראוליים של Tektro החותמים 

את רשימת החלקים הקצרה, סינגל ספיד אחרי הכל... 
מודה )וכן אבוש..( שרק אחרי שהנחתי את ישבני 
על האוכף הנעים, גיליתי שגם עליו מוטבע השם 

Charge והוא מוצע כחלק מליין החלקים המשלימים 
שמציעה החברה.

הפתעות קצת פחות נעימות בתחום החלקים המתינו לי 
כשגיליתי כמה בחירות תמוהות משהו...

באופניים בעלי הילוך בודד, ליחס ההעברה יש כמובן 
משמעות מכרעת, כמעט כל רוכב סינגל ספיד שתשאלו 
יאמר לכם שעבור אופני "29 "יחס הקסמים" המאפשר 

לרכוב גם במישורים וגם בעליות בנוחות מתבסס על 

פלטה קדמית בעלת 32 שניים וגלג"ש אחורי ובו 20 
שיניים. ב Charge נותנים ככל הנראה קצת יותר מדי 

קרדיט לרוכבים והאופניים מצוידים בגלגל שיניים אחורי 
בעל 18 שיניים בלבד... הדבר הבא שמעט הציק לי 

)כבר מצפייה ומאוחר יותר ברכיבה עצמה( הם הגריפים 
שאמנם נראים מגניבים, אך הם דקים ונעדרי רכות 

משום סוג שהוא מה שגורם, בעיקר באופניים ללא שיכוך 
קדמי, לויברציות לעבור ישירות לעצמות השלד הרעועות 
ממילא של רוכבים מן הסוג הנדון. כל החבילה הנ"ל, אם 

שאלתם את עצמכם, שוקלת כ-12.5 ק"ג, לא קל, אבל 
גם לא ממש נורא.

על השביל
לרכיבה הראשונה לקחתי את ה-Cooker לסיבוב המוכר 

והאהוב שלי בבן שמן הכולל תמהיל מגוון של עליות, 
ירידות, קצת שעשועים טכניים ואפילו איזה דרופון או 

שניים כדי להבין עם מי יש לי עסק )לא לפני שהחלפתי 
במחילה את הקוג האחורי ל 20 שיניים והפכתי את כיוונו 

 we:TestCharge Cooker SS
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של הסטם כדי לייצר רייז "קרבי" יותר(. בחינת אופני 
סס"ר היא בסך הכל עניין די פשוט, אין צורך להתעמק 

ביכולתם של בולמים ומתלים לספק שיכוך ויעילות דיווש 
או לחפור בתפקודן של מערכות הילוכים, כל מה שיש לך 

לשים לב אליו הן הגיאומטריה והתנהגות השלדה.
ובכן, כבר מן המטרים הראשונים לרכיבה, השלדה 

של ה-Cooker שידרה קשיחות קיצונית שגם הורדת 
לחץ אוויר בצמיגים לא הצליחה לרכך. מדובר בשלדה 

קשיחה ולא מפנקת כל כך כמצופה משלדת צינורות 
ברזל. הקשיחות תשמח כל חובב עליות בגלל העברת 
הכוח המיידית ונטולת הפשרות, אך בסינגלים ארוכים 

ומשובשים קשיחות זאת הייתה לרועץ מה שחייב הורדת 
מהירות משמעותית ביחס לשלדות ברזל אחרות עליהן 

רכבתי באותם מסלולים. גם הגריפים שהוזכרו קודם 
לכן לא תרמו לתחושת העייפות, שלא לומר הכאב 

שהיה מנת חלקן של אצבעות הידיים בסיום כל קטע 
רכיבה שכזה.  

לא היו לי ציפיות גדולות מהמעצורים, אחרי הכל מדובר 
באופניים עם תג מחיר נמוך יחסית ומעצורים הם אחד 

הרכיבים המשפיעים ביותר על מחיר החבילה, אולי בשל 
כך איני דן אותם לכף חובה בשל מודולציה וכוח בלימה 

לא מהמצטיינים, אבל בהתאם למחירם הם תפקדו 
בצורה משביעת רצון.  

על הנייר ה-Cooker מציגים גיאומטריה שתתאים 
לרכיבה במגוון סגנונות, זווית ראש של 71 מעלות, 

תומכות שרשרת באורך 450 מ"מ ואורך צינור עליון 
אפקטיבי של 603 )במידה M ( לא מעמידים את 

האופניים גבוה מידי במדד הפאן פאקטור והיכולות 
הטכניות, לכן הם לא אותגרו במקומות בהם הזוויות 

והאורכים הללו נדרשים. במקומות המותאמים 
לגיאומטריה, האופניים תפקדו בסך הכל בצורה טובה 

וסיפקו את הסחורה בהתאם לציפיות.
גם באגף יחידת ההינע לא נרשמו דרמות מיוחדות, 

 we:TestCharge Cooker SS
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הקראנק תפקד היטב והשרשרת נותרה מתוחה 
לכל אורך הרכיבה ולא נפלה או סטתה הודות לציר 

האקסצנטרי שהוא השיטה המועדפת עלי לשמירת 
מתח שרשרת. ההיגוי והשליטה באופניים )בהתחשב 

בעובדה שמדובר באופני "29( היו טובים, האופניים 
שמרו היטב על קווים ולמעט אורך הסטם שמעט הציק 
לי, הרגישו בטוחים ויציבים. ניסיונות בודדים להזניק את 

החרטום מעלה בעת טיפוס על סלעים ושאר תעלולים 
נענו בתגובה עצלה משהו מצדם כאילו הם מזכירים 

לך שלא לכך התכוון המשורר. אך עיניכם הרואות, רוכב 
מיומן יוכל להשתעשע גם איתם כהוגן

לסיכום
ובכן, מצד אחד ה-Cooker נראים יופי אך מנגד השלדה 

שלהם מעט קשיחה לטעמי... יש בהם את כל מה 

שאופני סס"ר צריכים לכלול )ואף יותר אם חושבים על 
אופניים בתקציב נמוך עם ציר מרכזי אקסצנטרי..( ומנגד 

לא מדובר בשלדה או חלקים אקזוטיים שניתן לחפור 
מידי בתפקודם... אבל בסופו של יום נדמה לי שזה בדיוק 

מה ש Charge התכוונו להביא לנו מלכתחילה "ייצור 
אופניים ואביזרים פשוטים בחדשנותם והנגשתם לקהל 

הרוכבים העולמי", זוכרים? 

האופניים הללו נופלים מבחינתי לנישה מאד ברורה של 
"אופני כניסה" לתחום הסינגל ספיד, אופניים ייעודיים, 

עם כל הסממנים הדרושים, שיתאימו למי שרוצה לרכוש 
לו זוג נוסף ואיתו לחקור את השטחים הבלתי ממופים 

של רכיבה חדת הילוך נטולת שיכוך עד שיחליט אם טוב 
לו עד כדי כך שישקיע בזוג יקר יותר  

 we:TestCharge Cooker SS
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תודה! בזכותכם אנחנו פה

Partners

השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל we:Thank

http://www.bikedeal.co.il 
https://www.facebook.com/bottecchiaIL?fref=ts
http://www.ctc.co.il
http://source-israel.co.il/
https://www.facebook.com/cube.israel
https://www.facebook.com/cube.israel
http://www.daa.co.il/
http://www.giant.co.il/
http://www.bikeout.co.il/
http://www.ktm-bikes.co.il/
http://www.daa.co.il/
http://www.matzman-merutz.co.il
http://www.mondraker.co.il/
http://www.moto-ofan.co.il/
http://rocknroad.co.il/
http://www.cobra-bordo.co.il/
http://www.singlemania.co.il/
http://www.slalom.co.il/
http://www.slalom.co.il/
http://www.slalom.co.il/


עוד בימי המנדט הבריטי, חשקו קציני צבא המלכה בלחם 
ושעשועים. הלחם היה במלאי מוגבל בארץ, אבל לצורך השעשועים 

הביאו החיילים מן הממלכה הגדולה את אופני ה"פני פארווינג" 
שלהם )האלו עם הגלגל הענק מלפנים וגלגל קטן מאחור( ויצאו 

לשבילים ביער חביב בדרום השפלה, שם שתו בירות, קפצו מסלעים, 
שתו עוד בירות, ואת השאר הם לא זוכרים. לימים נקרא יער זה פארק 

בריטניה.
טוב, ייתכן שפיסת היסטוריה זו אינה לגמרי מדויקת, ויש שיאמרו אפילו 

שתחילתה, סופה ואמצעה הם פרי דמיוני הקודח, אבל ללא ספק 
הסינגלים בפארק בריטניה הם מן הוותיקים בארץ וראויים למלכים.

רגע לפני שהקיץ משתלט על כל חלקה טובה, נצא ליהנות מן 
הסינגלים הנושכים של פארק בריטניה, כמו גם מן הסינגלים הזורמים, 

מן הנופים המרהיבים לכל השפלה ומישור החוף, מן העתיקות, 
הבורות והמערות, ובעיקר מהרבה רכיבה על פס אדמה צר מוקף 

בצמחיה אינסופית.
שימו לב שלקראת הקיץ הקוצים יוצאים לבלות בשבילים ואין דבר 

שהם אוהבים יותר מאשר להינעץ בצמיג עסיסי – וודאו שצמיגיכם 
ממוגנים היטב והחומר בפנימיותיכם וטיובלסיכם טרי, רענן ומוכן 

  לקרב
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מצעד הסינגלים של בריטניה

טיול: מצעד הסינגלים של בריטניה we:Explorewww.ilanshacham.com | אילן שחם     

טיול החודש: בת שלמה

http://www.ilanshacham.com/


הנתונים הבסיסיים
מרחק: 20 ק"מ 
זמן: 2-4 שעות 

קושי פיזי: בינוני 
קושי טכני: בינוני-קשה

קושי ניווט: קל-בינוני
טיפוס כולל: 400 מ' אנכיים

מפה: מפת שבילנט – "שפלת יהודה".
מעגלי: כן. 

הגעה לנקודת המוצא: נקודת המוצא הינה בכניסה ליישוב לי-און/שריגים )וויז: שריגים לי און(. מכביש 38 פונים צפונה 
לכביש 353 ונכנסים ימינה לכיוון היישוב לי-און. לאחר שעוברים את שער היישוב חונים בחניון שמצד ימין. בזמן ההתארגנות 

לרכיבה זכרו בבקשה שאתם נמצאים בתוך יישוב והקפידו על השקט.
שימו לב: פארק בריטניה חביב מאוד על טיילים רגליים, וחלק מן הסינגלים עליהם נרכב הינם שבילי טיולים רגליים אהודים. 
היו ערניים ובשליטה מלאה על מנת לא להתנגש בהולך רגל מעבר לסיבוב, והיו אדיבים למטיילים אותם אתם פוגשים בשביל.


 להורדת קובץ

ניווט
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we:Exploreטיול: מצעד הסינגלים של בריטניה

http://tinyurl.com/HagitGPS
http://tinyurl.com/BritaniaGPS
http://tinyurl.com/BritaniaGPS
http://tinyurl.com/BritaniaGPS


ריכוז מלאמישור החוף נפרש לפנינו
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יוצאים לדרך
נצא לדרך חזרה בכביש הכניסה ליישוב, נפנה ימינה 

לכביש 353, ולאחר 400 מ' שמאלה לדרך כורכר. כביש 
זה חביב במיוחד על אופנוענים ובעלי רכבי ספורט 
הטסים בו בסופי שבוע, לכן היזהרו מאוד בחצייתו!

מיד לאחר הכניסה לדרך הכורכר נפנה ימינה לסינגל עם 
סימון של שביל ישראל הזורם בכיף בתוך העמק הצר, בין 

הצמחייה העבותה והעצים המגוונים. לאחר מרחק לא 
רב שביל ישראל פונה ימינה בעלייה, אך אנו ממשיכים 
ישר, ובהמשך השביל פונה שמאלה, שוב בעלייה, אבל 

אנחנו נצמד לשביל בתוך העמק )קצת פחות ברור 
עכשיו( עד שהוא פוגש דרך רחבה בסימון ירוק  )1(. 

נפנה ימינה לטיפוס מאתגר, ונשאר עם הדרך בסימון 
הירוק עד למפגש חוזר עם כביש 353. נחצה את הכביש 

בזהירות ונכנס ימינה אל חניון קטן ובו פסלים של שני 
כבשים ומתקן משחקים המעוצב על ידי הפסל רוסלן 
סרגייב, הבונה פסלים סביבתיים מבוססי ברזל ובטון 

בשיבוץ פסיפסים של זכוכית וקרמיקה. במקרה שלנו, 
הפסל הוא גם מגלשה )2(.

נפנה ימינה, בין החניון לכביש, ומיד אחריו נפנה שמאלה 
אל סינגל מאתגר בעלייה שיוביל אותנו בין בוסתנים 

עתיקים עד לדרך עפר. נפנה שמאלה עם הדרך, 
המתעקלת מיד חזרה ימינה, ואז שוב שמאלה אל המשך 

הסינגל. לאחר 150 מ' נוספים נפגוש מדרגות היורדות 
שמאלה, עם סימון שביל ישראל, ונפנה שמאלה לירידה 

מאתגרת במדרגות ובחברותיהן המסתתרות מאחורי 
הסיבובים, עד שנגיע אל הדרך שמתחת )3(. 

נמשיך ישר אל תוך סינגל בסימון שבילים אדום, "שביל 

we:Exploreטיול: מצעד הסינגלים של בריטניה
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הבורות והבארות", להמשך הנאה סינגלית עילאית. 
לאחר 800 מ' בשביל נוכל להבחין בבאר עתיקה מכוסה 

ברשת ברזל מצד ימין. בהצצה פנימה לא נוכל להבחין 
בתחתיתה, אך מבחן האבן הנופלת פנימה מלמד 
שעומקה כ-35 מ', כגובה בניין בן 10 קומות! )4(.

נמשיך עם השביל האדום, אך כשאנו פוגשים ואדי נוסף, 
והסינגל האדום פונה ימינה לעלייה לא ממש רכיבה, 

נמשיך ישר עד שנפגוש דאבל, נפנה ימינה ונטפס 
בדאבל עד שנפגוש דרך רחבה ליד חניון. נפנה שמאלה 

אל צומת דרכים/כבישים גדול, שם נפנה שמאלה אל 

סינגל שביל ישראל המטפס במעלה הגבעה ובוחן שוב 
את נפח ריאותינו.

השביל מגיע לשיא הגובה, חוצה כביש, וממשיך ישר 
לקטע טכני בירידה המסתיים במגרש חנייה למרגלות 
תל עזקה. נמשיך ישר, נחצה את מגרש החניה ושוב 

נתחיל לטפס. נעבור מימין לשער, נפנה ימינה כשנראה 
מדרגות משמאל, ואז שמאלה לדאבל המטפס לכיוון ראש 

התל. כשנגיע לאזור השטוח נפנה שוב ימינה, נעבור 
את המדרגות ואז שוב ימינה לטיפוס הסופי אל ראש 

התל )5(.

על גבעה זו נמצאו שרידי מגדלים וחומות אשר היו, כך 
מעריכים, חלק מן העיר המקראית עזקה. כמו כן נמצאו 

כאן חותמות וממצאים עתיקים נוספים, וכן מערות 
מסתור מימי מרד בר כוכבא. מעבר להתרשמות מן העבר 

העשיר אך הנסתר של המקום, נתמוגג לא פחות מן 
הנופים הנהדרים המקיפים אותנו מכל הכיוונים, כולל 

מישור החוף הנפרש למרגלותינו ממערב. 
לאחר שנגיע לתצפית המזרחית נרכב בדרך צפונה ואז 

נפנה שמאלה להקפת ראש התל. במקום בו הייתה 
הדרך נעשו כעת חפירות ארכיאולוגיות כך שצריך לאלתר 

שם מעבר, לרכב עם הנופים הנפרשים מימיננו ולהגיע 
חזרה למקום ממנו עשינו את העלייה הסופית אל ראש 

התל, כאן נראה מימין דאבל היורד בתלילות ונתחיל 
לרדת בו, אך נשים לב שלאחר ה"מדרגה" הראשונה 

חוצה אותו סינגל, כאן נפנה ימינה )6(.
זהו סינגל משובח בירידה, קצת פחות מתוחזק אך לא 

פחות מהנה, המסתיים לבסוף בחניון סמוך לכניסה 
הצפונית לפארק. נפנה שמאלה בדרך העפר, ימינה 

בפיצול הדרכים ובכביש ימינה ומיד שמאל אל דרך 
הממשיכה מערבה. נקפיד לרכב על הדרך הראשית מבין 
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מדרגות לגן עדן כבשי אקסטרים

מערת קולומבריום סמוך לסינגל עינב

השלוש המציעות את עצמן ולאחר 200 מ' נגלה סינגל 
ירוק החוצה אותנו )7(.

פגשנו כעת את סינגל שביל עינב, הידוע יותר בשמו 
העממי "סינגל עגור". סינגל זורם אותו בנתה קק"ל 

על הגבעות המשתפלות מן הרכס המרכזי של פארק 
בריטניה לכיוון המושב עגור . נפנה ימינה ונרכב עם 

הסינגל שאמנם אינו טכני כמו הסינגלים הקודמים בהם 
רכבנו, אך הוא מאוד זורם ומהנה, ולאחר 2.3 ק"מ, לאחר 
שהסינגל פונה שמאלה בחדות בנקודה הצפונית ביותר 

שלו, נראה שוב בור מכוסה שכבת מתכת מצד ימין, 
ונעצור לבדוק אותו )8(.

זהו בור פעמון גדול ובו קולומבריום. לצדו נראה את 
הפתח המאפשר כניסה פנימה אל החלל, לבדיקת 

הכוכים בקירות והגרפיטי הפחות סימפטי לצדם. נמשיך 
לרכב לאורך סינגל עגור ולאחר 900 מ' נגיע למפגש 

עם סינגל בסימון שחור. זהו סינגל האלה, המקשר בין 
פארק בריטניה לסינגל ביער חרובית. אמנם זה לא הכיוון 

שלנו כעת, אך מכיוון שבאנו ליהנות, לא נוכל לפסוח 
על הקטע הראשון בסינגל ונפנה אליו. מצפה לנו כעת 
ירידה רצופה סיבובים וסלעי מקפצה קטנים המבטיחים 

מנת אדרנלין הגונה לפני שנגיע לתחתיתה )9(.
כעת נפנה שמאלה בדאבל המטפס חזרה דרום-מזרחה 

ונרכב בו 1.6 ק"מ עד שנפגוש את מיודענו סינגל עגור 
עם הסימון הירוק ונפנה ימינה אל המשכו )שימו לב 

שהמשך הסינגל הוא דרך שער קטנטן בגדר ולא מסביב 
לה(. לאחר קטע סינגל נוסף, הירוק ממשיך בדאבל 

המטפס מזרחה ומשתלב חזרה עם קטע אותו רכבנו אי 
אז לאחר שביל הבורות והבארות. כשהסימון הירוק פונה 

שמאלה אל המשך הסינגל נמשיך ישר בדאבל ונטפס 
עד למעלה. נפנה שמאלה ונגיע לצומת הגדול, נעבור 
את הכניסה לשביל ישראל מימין ואז נפנה ימינה בדרך 

עם סימון שבילים שחור, המטפסת עד לצומת דרכים 
נוסף )10(.

נכנס שוב אל סינגל שביל ישראל בעלייה לא קלה ולאחר 
250 מ', בראש עלייה רגלית, נראה ששביל ישראל 

ממשיך שמאלה ולמעלה בעוד מימין יש סינגל שטוח. 
נפנה אליו ונרכב על קו גובה כ-300 מ' עד שנפגוש 

שוב, איך לא, את המשכו של שביל ישראל. נפנה בחדות 
שמאלה, אך מיד נמשוך ימינה, לעזוב את שביל ישראל 

ולהמשיך דרומה בסינגל מעט פחות ברור, אשר יביא 
אותנו לבסוף לדרך על גבול היישוב לי-און. נפנה ימינה 
ומיד שמאלה דרך חניה פרטית אל רחוב בתוך היישוב, 

ואז ימינה ומיד שמאלה אל דרך עפר החוצה אותו. 
כשנגיע שוב לרחוב נפנה שמאלה ונגלוש בו עד שהוא 

מגיע אל מגרש החנייה ממנו יצאנו לדרכנו  
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גיבורה מזדמנת
עבור לא מעט אנשים בענף שלנו, ב-9 באפריל 2015 הקיץ הקץ על כל 
עיסוק אחר, ותשומת הלב הועברה במלואה למעקב מקוון באתר מרוץ 

HLC אחרי עשרים ומשהו נקודות כתומות, על כל אחת מהן ראשי התיבות 
של שם הרוכב, שנעות על מפת ישראל בכיוון כללי דרום. ונקודה אחת 

 .LW וורודה שעליה האותיות
מהר מאד התברר לעוקבים שלייל ווילקוקס היא משהו אחר לגמרי. לא 

רק שהיא רכבה ביום הראשון שיא של 245 ק"מ ופתחה פער עצום על 
שאר הרוכבים, לא רק שהיא עברה קטעים בלתי-אפשריים של בוץ עמוק 
וסבך צפוף באישון לילה וישנה מתחת לעץ בגשם שוטף וקור של מעלות 

ספורות - כשרוב הרוכבים האחרים כבר פרשו לצימר כזה או אחר, או 
הביתה, לא רק שהיא חצתה את הקישון בזרימה אימתנית וכמעט נסחפה, 

אבל יצאה מזה בשלום ומיד עלתה לדלית אל כרמל להתנחם בכנאפה 

חמה, לא רק שהיא חצתה את מרחבי המדבר לגמרי לבדה וסיימה את 
התחרות בין שלושת הראשונים – היא עשתה את זה על אופני זנב קשיח 

פשוטים, עם טי-שרט, נעלי ריצה ובלי כפפות. 
קהילת הפייסבוק של המרוץ רעשה וגעשה. "האלמנט החמישי", הם 

קראו לה. "חאליסי שלנו". מאה בקשות חברות נשלחו מהמעריצים 
הטריים, אך נאלצו לחכות, כי למילה יובוביץ' בכלל אין סמארטפון. 

חיכיתי בסבלנות עד שהמרוץ ייגמר כדי להיפגש עם התופעה הזו ולהבין 
איך זה בדיוק עובד. פשוט רציתי להכיר אותה ולקבל עוד השראה, ולא רק 
דרך האינטרנט. ההזדמנות הגיעה בדמות ארוחת שישי אצל חבר משותף, 

ניב עמוס, שהתחרה )וניצח( ב-HLC וקשר קשר חם עם לייל ועם בן 
זוגה, ניקולס. 

פגשתי אישה-ילדה, צנומה מאד ושזופה מאד, שכולה ערבוביה מרתקת 

של ניגודים: חזקה ושברירית. רגע אחד היא קופצנית וחייכנית ובמשנהו 
חולמנית ומופנמת. מספרת סיפורים מסמרי שער על התמודדות עם איתני 

הטבע והמסלול ללא שמץ של גאווה או יוהרה, כאילו זה הדבר הכי טבעי 
בעולם. והאמת היא שזה אכן טבעי לה. 

לייל, בת 28, מטיילת עם ניקולס על אופנים ברחבי העולם מזה 7 שנים. 
היא מאנקורג', אלסקה, הוא מניו יורק, ומדי שנה הם חוזרים הביתה 

למספר חודשים לעבוד, לחסוך ולהתכונן לטיול הבא. בשאר חודשי השנה 
הם על האופנים, נודדים כמו זוג צוענים. הבלוג המצולם של ניקולס 

Gypsy by Trade, עם סיפורי המסע שלהם, מומלץ בחום. 
לייל, מתי ואיך שמעת על HLC? "היינו בדרום אפריקה וקיבלנו מייל 

מאילן טבת )מעמודי התווך של קהילת הבייקפאקינג הישראלית ומתחרה 
ב-HLC, נ"ל(, שהחורף יהיה זמן טוב עבורנו להגיע לישראל לרכב. ראינו 

תמונות מדהימות מהמרוץ בשנה שעברה וחשבנו, לעזאזל, אנחנו צריכים 
לעשות את המסלול הזה".

לייל מספרת שהם בכלל לא התכוונו להתחרות, רק לרכב את המסלול בתור 
טיול. והם אכן רכבו חלקים ממנו במהלך מרץ, אבל בסוף לייל החליטה 

להתחרות. ניקולס לקח את תפקיד המלווה מרחוק, צילם, כתב ודיווח – 
הוא לא אוהב מרוצים. 

זו לא הפעם הראשונה שהיא מתפתה בהחלטה של רגע להצטרף למרוץ 
שאנשים רגילים טורחים גם להתאמן אליו. ב-2010 הם רכבו מסיאטל 
למקסיקו ועברו לא רחוק מאזור Copper Canyon שבו מתקיים מרוץ 

האולטרה מרתון Caballo Blanco שנחשב מהקשים בעולם והתפרסם 
בזכות הספר "נולדנו לרוץ". 

"הגענו למקום הזה עם כל הרצים, ידענו שזה יהיה שם והחלטנו לעצור 
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ולהסתכל קצת. שאלו אותי אם אני הולכת לרוץ והחלטתי שיאללה, למה 
לא. רצתי 60 ק"מ והיה קשה, אבל אפשרי. למחרת ממש לא יכולתי לזוז. 
ניק סחב אותי לנהר להשרות את הרגליים ובסוף נשארנו שם לשבועיים 

של שיעורי בישול ומשחקי פינג-פונג עד שהרגליים התאוששו. ואז 
רכבנו משם".

לייל אוהבת לרוץ. כשניק והיא רוכבים ימים שלמים במסעות שלהם, היא 
מבקשת לעצור ולנצל את שעת האור האחרונה כדי לרוץ קצת.

אז בעצם את רגילה "לגור על האופנים" ולרכב ימים שלמים. 
עד כמה הרכיבה שלך ביומיום שונה מהרכיבה בתחרות? שונה 
לחלוטין. לפעמים אני רוכבת מאד לאט והרבה פעמים ניקולס מחכה לי. 

לפעמים יש לי עדיפויות אחרות כמו לצאת לרוץ או לראות דברים מעניינים. 
ברכיבת טורינג אפשר לקחת את הזמן ולרכב מה שרוצים, מתי שרוצים, 
ואם מז"א משתנה ונהיה גרוע אז לוקחים יום חופש ומחכים שישתפר. 

אבל כשאני מתחרה – אני ממוקדת לגמרי במרוץ. רכבתי הרבה יותר שעות 

מביום רגיל - ומאד אהבתי את זה. זו מנטליות אחרת, אני מנסה כל הזמן 
למשוך הלאה, להמשיך ולהמשיך. רכבתי משהו כמו 20 שעות ביממה".

התארגנת אחרת או שזה היה אותו ציוד כמו ביומיום? לקחתי 
פחות ציוד. לא לקחתי אוהל, ישנתי בחוץ בשק שינה בלבד. גם את המזרון 

הדק שלי לא לקחתי. 
כשהתחלת ממג'דל שמס היה די ברור למי שעקב שאת מתחרה. מה זה 

היה, הקצב המטורף הזה?
"כיוון שכבר רכבנו את המסלול במשך החודשיים שקדמו ל-HLC, ידעתי 
מה יהיה מצבו באזור הגולן והגליל בגשם ואחריו. כשהתחזית התבררה 

ידעתי שהמסלולים יהיו בלתי רכיבים בגשם ושקלתי ברצינות להתחיל את 
המסלול מאילת ולרכב צפונה. אבל זה היה מסובך, כולם כבר התארגנו 

והחלטתי פשוט ללכת עם הזרם ולזנק עם כולם. אז התוכנית שלי הייתה 
לרכב מאד מהר וכמה רחוק שאוכל עד שהגשם יעצור אותי". 

בסופו של דבר, הגשם והבוץ עצרו את כל המרוץ, ואחרי יומיים מהזינוק 
הוחלט לעבור דרומה ולזנק שוב מערד. לייל והמשתתפים האחרים המשיכו 

במסלול המפרך עד הסיום באילת, ימים ספורים לאחר מכן. 
מתי את מתעייפת? "אני לא יודעת... אני לא מתעייפת כל כך", היא 

אומרת בחיוך חצי מתנצל. "כשסיימתי את HLC באילת המפרקים קצת 
כאבו לי – ברכיים, קרסוליים ומפרקי ידיים. אבל השרירים לא ממש כאבו". 

זה נכון שאת רוכבת עם טייטס ללא פד?! "כן..." 
ואף פעם לא כואב לך?... לא.

אם כך, אני צריכה לשאול – ממה בדיוק את עשויה? )צחוק גדול( 
אני רצינית. מה עושה אותך שונה? לייל חושבת על זה קצת ובסוף 

אומרת: "אני תמיד עושה משהו. גם כשאנחנו רוכבים אני תמיד עושה 
משהו – רצה, קופצת בחבל, עושה יוגה – אני תמיד בתנועה. והרכיבה 
היא לא כזו שונה. אז אם כשאני מתחרה אני רק רוכבת ולא עושה דברים 

אחרים, זה לא כזה שונה. 
אני חושבת שההבדל ביני לבין אנשים אחרים הוא שאני פשוט לא 

משתעממת. אז אני לא ממציאה לעצמי תירוצים כדי לעצור. אני ממש 
נהנית מזה. זה כיף לי ואני יכולה להמשיך ולהמשיך. ואני לא חושבת על 

רכיבה, בכלל. אני פשוט... חושבת. ובמקרה יוצא שאני רוכבת. ומעל לכל, 
כשאני בתנועה אני חושבת בצורה ברורה יותר".

תמיד היית טיפוס של ספורט ושל סיבולת? גדלתי עם פוטבול, 
עברתי לריצה ומשם למרחקים ממש ארוכים, כבר מגיל 16. חוץ מזה תמיד 
הייתי רגילה ללכת מרחקים ארוכים. גיליתי שאני יכולה לרכב כל כך הרבה 

רק בקיץ שעבר. התחלתי לרכב על אופני כביש וגיליתי שאני יכול לרכב 
20-24 שעות. אופני הרים זה תחום די חדש לי, התחלתי רק לפני 3 שנים 
ולפני כן רכבנו בכביש על אופני טורינג רגילים. זה התחיל בעצם עם אופני 

ה-fatbike ששימשו אותי בחודשי השלג ליוממות בעיר. אבל זה פתח 
בפניי את האפשרות לצאת לשטח גם בתנאים קשים של שלג, קרח ובוץ. 

גיבורה מזדמנת we:Profile
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ועכשיו את בוחרת מסלולים אחרים? בהחלט. אנחנו רוכבים עכשיו 
כמעט רק בשטח. ישראל היא מקום נהדר לזה! כי יש כל כך הרבה שבילים 

מעולים. בארצות אחרות אנחנו רוכבים יותר על דרכים. 
אז צורת הטיול שלכם השתנתה? כן, היא לגמרי התפתחה לכיוון 

של אופני הרים ואני אוהבת את זה. זה הרבה יותר כיף, הקמפינג טוב 
יותר, המקומות יותר יפים. אנחנו פוגשים יותר אנשים מעניינים ומגיעים 

למקומות נידחים יותר. זה יותר מאתגר וקשה גופנית – אבל יותר כיף. 
כשחזרנו מאירופה ניק קנה לי אופני הרים והתחלנו לרכב את הקולורדו 

טרייל, 500 מייל של סינגל שהיה ממש קשה והרבה יותר טכני ממה 
שהייתי רגילה עד כה. פשוט התחלנו ואמרתי לו, אתה בטח צוחק עליי – 

זה מגוחך, זה אפילו לא כיף! אבל התחלתי ללמוד ויכולתי לדמיין איך זה 
יתחיל להיות כיף ועם הזמן למדתי ועכשיו אני ממש נהנית. 

רכיבת אופני הרים היא שונה, כי צריך ללמוד כל כך הרבה דברים. ולא 

משנה כמה זמן עושים את זה, תמיד יש עוד מה ללמוד. אני עדיין מרגישה 
כמו מתחילה גמורה...

מה את אוכלת? במרוץ אכלתי מיליון כריכים, קנויים או כאלה שעשיתי 
בעצמי. בדרך כלל אני אוכלת הרבה ירקות ופירות אבל במרוץ כזה צריך כל 
הזמן לאכול וכריכים הם פשוט מהירים יותר. זה מגוחך כמה שצריך לאכול! 
לקחתי גם קצת ג'לים וחטיפי אנרגיה. בסופו של דבר – אכלתי הכל, כי זה 

כבר לא משנה מה אוכלים. 
איך הרגשת בתחרות מול הרוכבים האחרים? רוב הזמן רכבתי לבד 

ולא היה לי מושג מי לפניי או מאחוריי. לפעמים אנשים שפגשתי על 
המסלול עדכנו אותי, ואני מניחה ששאר הרוכבים היו יותר בעניינים כי היה 

להם סמארטפון.
מה מפחיד אותך - חושך? נחשים? עקרבים?... לא, חיות לא 

מפחידות אותי. מפחיד אותי להיפצע באופן רציני. לפעמים בירידות טכניות 

אני חושבת על זה ומפחדת, אבל אני כל הזמן לומדת ועם הזמן נהיה לי 
יותר נוח. 

ומתי קשה לך? אם גשום וקר, ואין מספיק שכבות, ואת לא יכולה 
להפסיק לחשוב על הרגליים הקרות ומתי זה כבר ייגמר, אז זה קצת קשה. 

אבל בתחרות זה סיכון שאת לוקחת ולשמחתי בישראל ממש לא קר. 
היו לך רגע פרישה ב-HLC? לא. לא רציתי לפרוש. וזה גם לא היה כזה 

ארוך...
מה הכי אהבת במסלול? את הדרום, את המדבר. זה החלק הכי טוב 

של המסלול. מעלה קטורה – היה פנטסטי לחלוטין, שביל שמעוצב 
בצורה מושלמת. בכלל, השבילים במדבר ברמה עולמית. הם לוקחים אותך 
למקומות הכי יפים והם לא מאד טכניים, אז אפשר גם ליהנות מהנוף. אני 

בטוחה שזה עוד ימשוך הרבה רוכבים מהעולם.
ומה הלאה? באמצע יוני לייל מתכננת לרכב את Tour Divide, שהוא 

האבא והאמא של מירוצי הבייקפאקינג ומסלולו חוצה את ארה"ב מגבול 
קנדה בצפון לגבול מקסיקו בדרום, לאורך 4,418 ק"מ. "בתחילת מאי 

אנחנו חוזרים לארה"ב. התוכנית שלי היא לרכב לבד מהבית באלסקה דרך 
קנדה אל הזינוק של הטור. אני מעריכה שזה ייקח חודש וקרוב לוודאי 

שיהיה יותר קשה מהטור עצמו. ואז כנראה אטוס חזרה לעבודה ולראות 
את המשפחה". 

היה כיף לחלוק עם לייל וניקולס ארוחת ערב ובירה, לשמוע סיפורים 
מה-HLC ומכל העולם ולנסות להבין מה עומד מאחורי הניצוץ הזה 

בעיניים ומאחורי האומץ והכוח של האישה המדהימה הזו. לא בטוח 
שהבנתי לגמרי, אבל בטוח שהחל מה-13 ביוני העולם ייאלץ לחלוק את 

תשומת הלב שלי עם נקודה וורודה אחת, שעליה האותיות LW והיא שוב 
מתקדמת, בנחישות מופלאה ומלאת השראה, מצפון לדרום. 

זוהי שנתו השנייה של HLC. זינקו אליו השנה 22 רוכבים וסיימו 
פחות. לייל ווילקוקס היא האישה הראשונה שמשתתפת במרוץ.
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מה זה HLC בכלל?
ה-HLC, או Holyland Challenge היא תחרות אופני הרים בייקפקינג 

)Bikepacking( שהתקיימה בארץ לפני מספר שבועות, זו השנה השנייה 
ברציפות. המסלול מתחיל במג'דל א-שאמס שעל החרמון ומסתיים בחוף 
הצפוני באילת ועובר לאורכה ולרוחבה של ישראל תוך שהוא צובר 1400 

ק"מ ו- 20,000 מטר טיפוס, הרוב בשבילי ג'יפים אבל משולבים בו לא מעט 
סינגלים, חלקם טכניים למדי. לאחרונה נבחר ה-HLC על ידי המגזין הנחשב 

Singeltracks כאחד מעשרת מרוצי הבייקפקינג החשובים בעולם )ואחד 
משלושת הגדולים מחוץ לצפון אמריקה(. שואלים אותי למה "אופניים" לא 
מופיע כחלק משם הארוע? עבורי לפחות, השם אומר מספיק: ה-HLC הוא 

ה-אתגר של ארץ הקודש בשל העובדה שעל המשתתפים לרכב את המסלול 
"סולו", ללא כל תמיכה חיצונית. עליהם לשאת עמם את כל שיזדקקו 

לו )ביגוד, ציוד קמפינג, אוכל, מים, כלי תחזוקה וחלקי חילוף קריטיים 
לאופניים(, לנווט עצמאית בשטח על בסיס מסלול שפורסם באתר הארוע 

ולהתנהל בחוכמה מבחינת שעות רכיבה ומנוחה, כי ה-HLC אינו מרוץ 
סטייג'ים… יש רק מקטע אחד מהחרמון לאילת ומי שדוחף יותר חזק, ועוצר 
פחות למנוחות ושינה הוא )או היא( זה שיגיע ראשון לקו הגמר. ומה יחכה 

למנצח שם? לא הרבה. אין קו סיום, אין פודיום, רק קצה של קובץ ניווט 
ותחושת סיפוק אישית של מי שעמד באתגר.

ההכנות
בשנה שעברה השתתפתי ב-HLC הראשון, ופרשתי אחרי ארבעה ימים 

עם בצקות בכפות הרגליים, הפרישה המוקדמת לימדה אותי כמה לקחים. 
הבנתי שאני חייב לרכב בקצב שלי, ולא לנסות להיצמד לחזקים ממני כי 

זה גובה ממני מחיר כבד מידי אחרי כמה ימים. ה- HLC איננו "רק" אירוע 
רכיבה - יש לא מעט קטעי הליכה, בעליות תלולות מדי, או בקטעים טכניים 

ובשני המקרים חשוב שהנעליים יאפשרו הליכה נוחה יחסית. החלטתי 
שהשנה ארכב בקצב שלי, אדאג לנעלים קשיחות אבל גם נוחות להליכה, 

ואתרגל טיפוס מדרגות בבניין המשרדים בו אני עובד.
פרט לטיפוסי מדרגות, אי אפשר לומר שממש התאמנתי ל-HLC הנוכחי. 

שגרת החיים שלי לא מאפשרת לי לרכב יותר מ 10-12 שעות בשבוע, 
ובחודשים האחרונים נסיעות לחו"ל שיבשו את הכוונות הטובות שלי 

להוסיף נפחים. ניסיתי להקפיד על תזונה וכבר שישה שבועות לפני ה- 
HLC התחלתי לנטול תוסף תזונה שכבר הוכיח את עצמו מבחינתי במהלך 

האימונים לאפיק ישראל 2014: מדובר בתמצית פטריות מרפא בשם 
קורדיספס המיוצר על ידי החברה האמריקאית אלוהה ומיובאות בארץ. 

מניסיוני האישי שימוש בתוסף הזה עזר לי מאד בהתאוששות מיום ליום 
גם באימונים ל - HLC  וגם בתחרות ואפשר לי להגיע רענן יחסית ליום 

הבא. אני משוכנע שהיה לו גם תרומה משמעותית לכך שהגעתי במיקום 
גבוה בתחרות.

החודש וחצי האחרונים שלפני הזינוק היו גרועים במיוחד. ביליתי עשרה 
ימי עבודה בחו"ל וסבלתי מפציעת גב ישנה שהרימה ראש והשביתה 

אותי לסירוגין למשך שבועיים נוספים. שלושה ימים לפני הזינוק מצב הגב 
שלי לא היה טוב ולא הייתי בטוח בכלל שאצא לתחרות,  אבל שמרתי על 
אופטימיות ובהדרגה התחלתי להיכנס מנטאלית לתוך האירוע. עופרה, 

הפיזיותרפיסטית שלי המליצה לי על גליל ספוג קשיח ותרגילי גמישות לגב, 
ומחוסר ברירה החלטתי  לקחת אותו איתי לדרך ולהמשיך את השיקום תוך 

כדי התחרות.

we:HLC HLC   אילן טבת     אילן טבת, לימור שני, אילן הוברמן   
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מבחינת ציוד ואבזור האופניים ותיק גב, נשאתי ציוד די דומה לשנה שעברה 
)כפי שהתפרסם בגליון 001(, אבל קל יותר במשקל, סה"כ 28 ק"ג 

אופניים+ תיק גב+ ציוד+ אוכל+ מים

החזית הצפונית
ל-HLC אין הרשמה. מי שמתכוון להשתתף פשוט שולח הצהרת כוונות 

)LOI(. השנה היו כ-40 כאלו, אבל בסופו של דבר התאספו במג'דל שאמס 
בערב שלפני הזינוק כ-25 רוכבים ורוכבת אחת שנפגשו לארוחת ערב 

דרוזית מסורתית בבית של מונא. רק 11 מהם עתידים להצליח ולסיים את 
המסע ולהגיע בסופו של דבר לאילת. 

כולם מעמיסים מכל הבא ליד בידיעה שזו הארוחה המסודרת האחרונה 
בימים הקרובים. מעבירים תדריך וכמה דגשים על המסלול ואני מתרגם 
עבור הזרים שמשתתפים השנה באירוע. אח"כ עוברים לפאב ויושבים 

באוויר המתקרר, שותים בירות ומעבירים צחוקים עם אינגו הגרמני שסיים 
בשנה שעברה את ה-HLC בפחות מעשרה ימים וינסה השנה לשפר את 
התוצאה שלו, עם קלאוס מגרמניה שסיים את הטור דיויד בשנה שעברה 

ב-22 יום ועם חוסה הספרדי שאמנם מומחה ברכיבות סיבולת בשטח 
אבל עדיין לא התנסה ברכיבות בייקפקינג. ניקולאס ולאל, הצמד מאלסקה 
מומחי הבייקפקינג שמבלים חצי מהזמן שלהם בשבע השנים האחרונות 

בטיולי אופניים בעולם, פורשים מוקדם ללינה בשטח. ניקולאס מתכוון ללוות 
את התחרות ולסקר אותה עבור הקהל בחו"ל בבלוג הפופולרי שלו ובאתר 

Bikepackersmagazine. עבור לאל שמגיעה בכלל לתחום הרכיבה מריצות 
אולטרה מרתון, זאת תהיה תחרות הבייקפקינג הראשונה, וחזרה גנרלית 

לקראת הטור דיויד שהיא מתכננת לרכב בו בעוד חודשיים על סיפורה 
וחוויותיה תוכלו לקרוא כאן בגליון בכתבתה של נועה לוריא . יש מתח 

באוויר, החשש ממה שצפוי בימים הקרובים ברור על פני השטח, התחזית 
מבטיחה סערה ואי הוודאות גדולה מאד.

למחרת, יום חמישי קמים מוקדם ומתארגנים בזריזות, אני מעמיס את 
התיקים על האופניים, ה- GPS, אה… איפה הפנס? אופס, אני די בטוח 
שארזתי אותו באחד התיקים אבל לא מצליח למצוא אותו. הזמן טס ועוד 

כמה דקות הזינוק ואין פנס. אני בלחץ אבל מחליט לזנק עם כולם ולהסתדר 
בהמשך איכשהו. השעה שבע מגיעה ובתום הספירה לאחור האירוע יוצא 

לדרך ושיירת הרוכבים מתחילה להתגלגל דרומה במגמת ירידה אבל עם 
הרבה עליות בין מטעי תפוחים ודובדבנים פורחים ויערות אלונים. 

מראש החלטתי לרכב לאט ורגוע מאד ביום הראשון ודי מהר אני מוצא עצמי 
במאסף של הטור. זה לא מדאיג אותי בכלל, להיפך, אני נהנה מהאוויר 

הקריר והנוף האירופאי. אני רוכב בקצב רגוע ויעיל בלי עצירות ולאט 
לאט מתחיל לעקוף רוכבים אחרים שעוצרים למנוחות. את היום הראשון 

אני מסיים עם 140 ק"מ בעין גב, ומקנח בהמבורגר עסיסי במסעדה 
מקומית לפני התארגנות לשינה בשטח בתחילת העלייה לסוסיתא. במהלך 

ההתארגנות אני מוצא את הפנס שחיפשתי בבוקר זרוק בתוך אחד התיקים 
שלי, אבן נגולה.

החורף חוזר ובגדול
שחר עולה על היום השני של האירוע ובצפון-מערב השמים שחורים. זה 

הכוון אליו אני רוכב היום, מרמת הגולן וצפון הכנרת להר מירון ודי ברור 

שבשלב מסוים אכנס לתוך הסערה. באלמגור בצפון הכנרת מתחיל גשם 
ומיד הבוץ מתחיל להידבק לגלגלים ולא מאפשר רכיבה. אני דוחף את 

האופניים בהליכה וכל 10-20 מטר עוצר לנקות את הבוץ בידיים. 
לג'יש אני מגיע עדיין באור יום ואני מחליט לעשות מאמץ נוסף ולסיים את 

הטיפוס להר מירון. מה שלא ידעתי הוא שבשעות האחרונות ירדו באזור 
כמויות גשם גדולות מאד… התוצאה הייתה שאת המרחק של 8 ק"מ 
בין ג'יש לבי"ס שדה הר מירון עברתי בשעתיים של דחיפת האופניים 

רגלית בבוץ, בשיפוע שהולך ונעשה תלול יותר. בדרך אני פוגש עוד כמה 
משתתפים ובסופו של דבר מגיעים ארבעה רוכבים ומתמקמים בחדר מטיילי 

שביל ישראל בבי"ס שדה. הגשם מתחיל לרדת על ההר ואנחנו מתעדכנים 
דרך אתר המעקב של התחרות  ) Trackleaders( במצבם של הרוכבים 

האחרים שמפוזרים בגזרה רחבה בין צומת מחניים, מירון, מגדל ובין אלון 
הגליל. אני הולך לישון בהדחקה של העובדה ששיא הסופה עוד לפנינו. 

מלאכים בשפר
ה-HLC היא תחרות ללא סיוע חיצוני, כמו הטור דיויד שחוצה את צפון 

אמריקה מבאנף שבקנדה עד גבול מקסיקו-ארה"ב לאורך קו פרשת המים 
של הרי הרוקיז. על הרוכבים להסתדר לבד, ובכל זאת קיים מושג של מלאכי 

שביל )Trail Magic( שמידי פעם פוגשים רוכבים ומפנקים אותם. זה לא 
בדיוק חוקי, אבל לא בפירוש אסור. כשאני יוצא מבי"ס שדה מירון בבוקר 
של היום השלישי לתחרות, הטמפרטורה היא שלוש מעלות והרכיבה היא 

במגמת ירידה על שבילים שהפכו לנחלים זורמים, בתוך ענן, בגשם ובבוץ. 
אני לא מאורגן למזג אויר כזה, ודי מהר האצבעות שלי קופאות. אינני 

מסוגל להעביר הילוכים ואין לי שליטה טובה על הברקסים. אני מגיע קפוא 
לגמרי למושב שפר ואז רואה מולי רכב, ומהרכב יוצאים שני מלאכים - חברי 
היקרים אמיתי טפלא ומאיר בוקאי שחיכו ליירט את המשתתפים עם קפה 
חם. במצבי  אני לא מסוגל להחזיק את כוס הקפה בידיים, אני פשוט רועד 

יותר מדי. לאט לאט אני מפשיר ואוסף כוחות לקראת ההמשך.

חדל, חדל
ההמשך משפר לכוון הכנרת אמנם קל קצת יותר כי כבר פחות קר, אבל מצד 

שני ההתקדמות קשה יותר בגלל הבוץ העמוק. למעשה אי אפשר לרכוב, 
הגלגלים ננעלים מרוב בוץ וצריך לעצור כל כמה מטרים לשחרר ידנית בוץ 
מהמעביר, מהשלדה, ומהבולם הקדמי. כל מטר הוא מאבק סיזיפי אבל כל 
צעד קדימה מקרב לקו הסיום. בשלב מסוים אני מקבל שיחה מלימור שני, 

מתכנן המסלול ואחד ממארגני הצללים של התחרות, שמודיע לי שלאחר 
התייעצות עם רוב המשתתפים שמפוזרים בבוץ בכל צפון הארץ הוחלט 
לעצור את המרוץ ולהזניק אותו מחדש למחרת בצהרים מערד, בתקווה 
להימנע מהבוץ שמכסה את קו לכיש וצפונה. אני לא מקבל את הידיעה 

באופן חיובי. זה מערער את המיקוד שלי. בשלב הזה כל מה שעניין אותי 
זה אילת, ולהגיע לשם ברכיבה, על גבי מסלול ה-HLC בלי קיצורי דרך. 

אני אומר ללימור שאחשוב על זה, אבל בינתיים אני ממשיך קדימה ע"פ 
התוכנית. אני ממשיך להתקדם לכוון חוקוק אבל ככל שאני יורד בגובה מצב 
הבוץ מחמיר. אי אפשר כלל ללכת בשבילי הג'יפים, הבוץ דביק וחלק מידי. 
אני דוחף את האופניים הכבדים בשדות הקוצים ומנסה לשכנע את עצמי 
שאין קוצים. עוד שעתים של דחיפת האופניים סוגרות 24 שעות בגשם, 
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ובסה"כ 36 ק"מ בלבד מאז ג'יש. ההבנה שההתקדמות דרומה לא תהיה 
אפשרית בימים הקרובים גורמת לי ליצור קשר עם אמיתי שמעדכן שהוא 
כבר באזור הבית במרכז הארץ אבל הוא מסתובב חזרה לבוא לאסוף אותי 

ולהקפיץ לערד, לקראת החלק השני של התחרות. חתיכת אפיק! 

החזית הדרומית-ברד בערד
מגיעים לערד בערב ישר לפאב בכניסה לעיר בו מתארגן מפגש ספונטני 

של משתתפי HLC שמתקבצים מהצפון. מחליפים חוויות ומשווים תמונות 
של האופניים המלאים בבוץ והכי חשוב, מתדלקים פחמימות נוזליות 

ובמצבי צבירה אחרים. אחרי שנת לילה בצימר לובש שוב את בגדי הרכיבה 
הקרים והרטובים ויוצא לקור, לגשם ולברד. הזינוק המחודש מתקיים בכיכר 

המרכזית של ערד ומשם דרך נחל בוקק למעלה זרון שאותו אני יורד ברגל. 
בגלל הגשם שיורד בכל הגזרה ודיווחים על זרימות בנחלים מחליטים על 

שינוי של הרגע האחרון במסלול והיצמדות לכביש 90 עד מעלה עקרבים. 
הרכיבה על הכביש באזור הר סדום שמוצף בשכבת בוץ וחימר שגולש 

מההרים מוכיחה עד כמה זו הייתה החלטה נכונה. כיף לרכב בכביש אחרי 
ההליכה במעלה זרון על סכיני הסלע ואחרי הימים הקודמים של הליכה 

איטית בבוץ. סוף סוף יש תחושה של מרחקים שנגמעים. אני מסיים את 
היום בכניסה למכתש הגדול ומתארגן לשינה בחניון הלילה )אחרי מקלחת 
מגבונים!(. קר, קר מאד ואני לא מצליח להירדם, שוכב ער כל הלילה, רועד 

בתוך שק השינה הדק שלי עד אור ראשון.

החלק הטוב מתחיל
אחרי לילה ללא שינה אני קם מתארגן מהר ומתחיל לדווש. השמים כחולים 
ואני מתחמם מהר. המכתש הגדול ירוק מצמחיה כמו שאף פעם לא ראיתי 
והסינגלים בדרך לשדה בוקר משובצים בפרחים. אני רוכב לבד ושר לעצמי 

בקול רם. זורם בסינגלים ואחרי עצירה קצרה להצטיידות בשדה בוקר 
ממשיך הלאה לסינגלים של הר ערקוב. לא פשוט לרכוב באזור הזה עם 

אופניים עמוסים. הסינגלים טכניים יחסית ומלאי אבנים חדות אבל הנוף 
מפצה על הכל, יש מים בנחלים והפריחה עדיין בשיאה. אחרי טיסה בגובה 
נמוך בסינגל נחל חווה אני מגיע באור אחרון לחאן בארות שבמכתש הגדול. 

מקלחת ראשונה בשלושה ימים. תענוג.

יש מצב שאני הולך לסיים את זה
למחרת בבוקר, בתום יומיים של רכיבת בדד במדבר, בתוך הנופים שאני הכי 

אוהב, אני ב- zone. אחרי כמה שעות רכיבה, באמצע הקניון המדהים של 
נחל נקרות אני נזכר בחלום שחלמתי בלילה. זה יוצא דופן כי בדרך כלל אני 

לא זוכר חלומות. בחלום אני מתעורר ורואה את אבי שנפטר לפני כשנה וחצי 
יושב לצידי. התחושה שלי הייתה שהוא הגיע לבקר, לראות שהכל בסדר 

ולהשגיח עלי. במחשבה שניה, אולי זה לא היה חלום, והמצב המדיטטיבי 
שהגעתי אליו בעקבות הרכיבה במדבר פתחה אותי לתחושות שסגורות 

עבורי בשגרה? אני לא יודע אבל בכל אופן אני מתענג על המפגש המיסטי 
הזה והחיוך לא עוזב אותי בשעות הבאות. יש לי עוד כ-300 ק"מ עד אילת 

ופתאום האפשרות של סיום מוצלח של המסע הזה נראית ריאלית. 
רמת ברק הוא לדעתי המקטע הכי קשה במסלול. רכבתי אותו מספר פעמים 

בעבר, כולל פעם אחת במסגרת רכיבת שטח רצופה של 400 ק"מ מקיבוץ 
כרמים לאילת והאזור הזה תמיד מאתגר. באחת העליות התלולות אני פוסע 
לאט ודוחף את האופניים ופתאום שומע קול נעים משמאלי "אולי תצטרף 
אלינו לארוחת צהרים?". אני  מביט ורואה שתי בחורות ובחור, שביליסטים 

שיושבים כמה מטרים ממני בצל ומתארגנים לארוחה. אני עוצר ומנסה 
להסביר שאסור לי לקבל מזון כי זה מרוץ ללא תמיכה חיצונית. ברור לי שהם 

לא מבינים על מה אני מדבר, מאיפה נפלתי ובכלל... אחת הבנות מציעה: 
"אולי תיקח רק קצת טונה?" אני מודה להם וממשיך קדימה לפארן שם אני 

יודע שאמורה להיות צרכניה אבל החוויה מחממת לי את הלב.

לא טוב לשתות על בטן ריקה
אני מגיע לפארן די מורעב אבל הצרכנייה סגורה לכבוד הסייסטה. מה 

עושים? ממתינים עם יובל סרט המקומי ומקשקשים. פתאום מופיע 
אוריה, תושב המקום וחבר של ראובן שר שמשמש כסוג של קמב"צ-פרשן 
מתנדב של התחרות ומביא לי בירה צוננת ומחוזקת. אחרי השעות החמות 
בנחל פארן וברמת ברק אני לא מהסס ומפרק את הבקבוק מהר. עוד כמה 
דקות הצרכניה נפתחת ואני מצטייד באוכל ליממה הקרובה: טעמי-אגוזי, 

לחמניות וקבנוס בתוספת שום )אני משכנע את עצמי שזה טוב נגד 
יתושים בלילה...( 

זו בכל זאת תחרות!
אני משייט על דרך הגבול המזרחי דרומה מפארן ומנסה לשמור על הכידון 
ישר… בשלב מסוים אני בודק באתר התחרות ומבין שאינגו הגרמני נמצא 

לפני ועצר ביהל ולא נראה שהוא המשיך משם. האינסטיקטים התחרותיים 

http://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/50773720.pdf


we:HLC HLC

151 |  150

מתעוררים ובמשך כמה עשרות ק"מ אני מעלה מהירות. אני מגיע לקטורה 
ועולה ברגל בחושך את הסינגל. התנאים לא פשוטים. רוח חזקה נושבת 
ותיקי השלדה יוצרים "מפרש" גדול והסכנה של נפילת האופניים לתהום 
מוחשית מאד. בקצה הטיפוס אני בודק שוב את מיקומי המתחרים ומגלה 
שאינגו נמצא 25 ק"מ לפני. להמשיך לרכב בלילה ולנסות לעקוף אותו לא 

בא בחשבון, אין לי תאורה מתאימה לזה כרגע. מצד שני, הדבוקה שמאחורי 
נמצאת במרחק של 50 ק"מ ואני מעריך שהם יעצרו לכמה שעות. אני 

מתארגן ללינה בשטח כשברקע קולות נפץ רמים משטחי האש שמצפון. 
הבן הבכור שלי נמצא בקורס באזור ואני יודע שהוא בשטח הלילה ואחראי 
לחלק מהקולות שאני שומע. ההרעשה הכבדה לא מפריעה לי להרדם ואני 

ישן מצויין.

פינישר
השעון מצלצל בחמש בבוקר. דבר ראשון אני פותח את עמוד התחרות 

ב-Trackleaders ומגלה שניר אלמוג, הרוכב היחיד על אופני סינגל ספיד 
פלדה באתגר הזה, המשיך לרכוב רצוף כל הלילה והוא נמצא ק"מ אחד 

מאחורי! אני מתארגן במהירות שיא וטס קדימה. בסופו של דבר ניר יגיע 

לאילת מספר שעות אחרי, כשהוא מסיים רכיבה רצופה של כ-300 ק"מ 
במשך יותר משלושים שעות. פשוט גיבור. 

לי נותרו רק 120 ק"מ עד אילת ובהם עשרות ק"מ של סינגלים מדהימים 
מהם אני נהנה מאד. בצהרים אני יוצא לערבה ופונה דרומה למקטע 

האחרון. רוחות פנים מחכות לי, כאילו מזג האוויר עושה עוד מאמץ אחרון 
כדי לעכב, למנוע ממני להגיע ליעד. אני מחייך, מוריד ראש ומדווש דרומה. 

עוד שעה שעתיים והגלגל הקדמי נושק לים האדום. אני מגיע לחוף הצפוני 
של אילת ומתיישב על קו המים. עשיתי את זה. אני פינישר. החשבון נסגר. 

אני מוריד נעליים ונותן למים הקרירים לשטוף את הרגליים. אני לבד שם 
אבל זה בסדר גמור, הסיפוק הוא אדיר.

אחרית דבר
אינגו כאן, ניר מגיע, לאל וניקולאס מצטרפים ומביאים בירות לחגוג יחד 

על החוף. את הלילה אני מעביר עם ניר, ניקולאס ולאל במצפה התת ימי 
ומתעורר למחזה סוריאליסטי של האקווריום. תוך מספר שעות אני כבר על 
האוטובוס צפונה ואחה"צ כבר בבית בהרצליה, מחבק את המשפחה שלי. 
בעצם לא את כולם, כי הבכור שלנו כזכור בשזפון. לא נורא, למחרת בבוקר 

דנה, אני ובננו הצעיר אורי נכנסים לרכב ויורדים שוב לאילת לבקר אותו 
בבסיס. באותו ערב אנחנו מבלים ארוחת ערב מדהימה בבית משפחתו 

של אילן רובינשטיין שסיים את המסע לפנות בוקר של אותו היום ומדגים 
אירוח ישראלי למופת, צוחקים עם קלאוס הגרמני שהתגבר על מחלה 

והצליח לסיים את המסע, עם חוסה הספרדי שסיים בהצלחה את תחרות 
הבייקפקינג הראשונה שלו ומלא התרגשות מקבלת הפנים ומהאירוח 

של הישראלים וכמובן עם ניקולאס ולאל, שאותם אורי שלנו כל כך מעריץ. 
למחרת עושים פריסה מפנקת לפלוגה של הבן בשזפון שסוגרת 35 ואח"כ 

ממשיכים צפונה הביתה. 
ומה הלאה? קודם כל לנוח, לטפל בגוף שזקוק להתאוששות, ובמשפחה 

שזקוקה לי עכשיו. אח"כ נראה :-(

תודות
למשפחה המדהימה שלי, לבנים גיא אלון ואורי ויותר מכל לבת זוגי דנה, 

ספורטאית סיבולת בעצמה )ריצות ארוכות ודוקטורט בשיווק שזה חתיכת 
מרתון( על התמיכה והפרגון ועל שאת מחזיקה את המוצב בזמן שאני יוצא 

לאתגרים ההזויים שלי. זה לא מובן מאליו. אוהב אותך הרבה בובה.

לחברי קהילת האינדוראנס, קומונת 4EPIC שליוו באופן ווירטואלי את 
התחרות, ובמיוחד לאמיתי טפלא ומאיר בוקאי שברגע האמת כשהיה צורך 

לעזור בהקפצות מהצפון לערד כדי לשמר את התחרות עשו את הדבר הנכון.
לחברת Joe-no-Flats שתרמה ערכה לכל משתתף שכוללת ציוד תחזוקה, 

חומר נגד פנצ'רים ושמן שרשרת למרחקים ארוכים.
לעופרה קוטלר, הפיזיותרפיסטית שלי שממש הקימה אותי על הרגליים 

ונתנה לי כלים לדרך שעזרו לי לסיים את המסע במצב יותר טוב ממה 
שהתחלתי אותו.

לירון מסמר בייק הוטל על הקמת עמדת מים מאולתרת בקצה מעלה קטורה
לניקולס כרמן )Nicholas Carmen( על הסיקור הבינלאומי של האירוע 

וללאל וויקוקס )Lael Wilcox( על ההשראה, אתם פשוט גדולים
ולבסוף, למארגנים של התחרות ולמתנדבים הרבים שעמלים מאחורי 
הקלעים כדי להביא לנו את ניחוח חו"ל לארץ, על חשבון הזמן הפרטי 

שלהם, ללא שום ציפייה לתמורה כלשהי 

https://www.facebook.com/groups/4EPIC/
http://www.joes-no-flats.com/
http://www.samarbike.com/
http://www.samarbike.com/
http://www.samarbike.com/
http://www.samarbike.com/
http://www.samarbike.com/
https://gypsybytrade.wordpress.com/
https://laelsglobe.wordpress.com/
http://holylandmtbchallenge.com/
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19:33, מחפש חניה בסמטה היפואית הקטנה, שקראתי 
לה בית ב- 5 שנים האחרונות, הטלפון מצלצל, עדן 

אישתי – "היי מותק אני בדיוק מחנה דקה ואני בבית", 
"טוב" היא אומרת, "תבוא מהר יש לי משהו חשוב 

לספר לך..."
חצי שנה אחרי אנחנו על המטוס לניו יורק, מעבירים 
את החיים שלנו "לשנתיים עד 4" כפי שנכתב בחוזה 

העבודה לשליחי הסוכנות היהודית.

מי ולמה
עידו מגן, נעים להכיר, נרקומן אופניים כבר כמעט 

עשור - מוכר, מנהל, מכונאי ומדריך, כל מה שיש לעשות 

בתעשייה הישראלית הקטנה והחמימה שלנו עשיתי 
ובאהבה, תחנות מרכזיות שבהם חפרתי לרוכבים/ות 
היו סלאלום ת"א בייקפלאנט היכל נוקיה ובהדרכות 
עם יורם חן. גם בתחרויות DH של כספי השתתפתי 

ובאלה שלא השתטחתי אפיים ארצה לרוב עמדתי על 
הקופסה בסיום. אבל האהבה הגדולה באמת הייתה 

היציאה אל הלא נודע עם יורם חן, בכל פעם מחדש הוא 
הצליח להפתיע אותי עם מסלול מאתגר ומהפנט וכך 

גרם לי להתמכר להרפתקאות על שני גלגלים, ששיאה 
היה ב-10 ימי גילוי וחקירה בעמק האוסטה שבאלפים 

האיטלקים-הקרם דה לה קרם של מה שאנחנו מגדירים 
היום כאנדורו ופעם כרכיבת הרים כהלכתה. 

טור זה נכתב בהשראת ההרפתקה...
שנתיים חיינו בניו יורק, ולייתר דיוק בברוקלין, רובע אשר 
הגדיר את ההיפסטריות ובעיקר את תרבות הפיקסט-גיר 

לראש שמחתו, נהניתי לראות אבל נשארתי בשלי – 
רכיבה בשטח ובעיקר לנסות ולחוות כמה שיותר אזורי 

רכיבה ב-East Coast.  השיטה – להירשם לכמה שיותר 
תחרויות אנדורו ודרכם להכיר את הטופוגרפיה – הפיזית 

והאנושית, של האזור והמדינה.

ואכן כך היה...  
הייתי צריך לחשוב על זה קודם... שני אלמנטים לא 

לקחתי בחשבון: הראשון – החורף, והוא היה קשה וכואב, 

בעיקר אחרי שהוא עבר.
חזרה לרכיבה אחרי 3-4 חודשים שבהם אין אפשרות 

לרכב בשטח, היה כואב בעיקר מנטאלית, אתה חושב 
שהיכולות לא פחתו משמעותית אבל המציאות הקרה 

מוכיחה אחרת. מתחילים מלמטה, כך שהגעתי לתחרויות 
עם כושר ירוד ויכולות טכניות רעועות ורק לקראת סוף 
הקיץ בואכה סתיו חזרתי למצב שבו עזבתי את הארץ. 

וזאת בעיקר בזכות 10 ימים שבהם טאי רונה האדיר 
 Whistler ממשגב אירח והראה לי את כל הפנינים של
והעמק שבו הוא שוכן - חוויה מכוננת לכל רוכב אופניים 

באשר הוא.

 California Dreaming we:Choo"l עידו מגן     
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אלמנט שני היה תוואי השטח הטכני והמסולע המאפיין 
את ניו יורק/ ג'רזי, שהדרך היחידה והמדויקת ביותר 

שאני יכול להגדיר אותו הוא אנטי Flow במיטבו. תארו 
בדמיונכם משטח סלע ענק שריסקו אותו לחתיכות ועליו 
סימנו שביל, למעשה אתה במלחמה על נפשך ושלמות 
עצמותיך כנגד סלעים עקומים בגדלים שונים שמנסים 
לתפוס לך את הגלגלים ולדאוג שתכיר את הטופוגרפיה 

ואוכלוסיית החרקים מקרוב.
)...XC צריך להתבגר )או להתאמן כמו רוכב

בשנה השנייה כבר הבנתי שלבד אני לא אצליח, כי אני 

עצלן, אוהב לאכול ולרכב בעזרת הגרביטציה בעיקר, אז 
לקחתי מאמן שמתמחה באנדורו – מאט מילר שמו )ולא 

הוא לא מעם הסגולה(. בעזרתו הבנתי וחוויתי סוואט 
שופ אינדונזי של שימאנו על טריינר למשך 2-3 שעות 
פעמיים בשבוע והכרתי מחדש את מכון הכושר )אחרי 

אפיזודה נרקיסיסטית קצרה בגיל 19(. לקחי החורף 
הקודם נלקחו בחשבון ואכן הגעתי לעונת התחרויות 

הפעם חזק בכושר ועם אחוזי שומן נמוכים )לחצי תימני 
שעובד ב"לחמים" עם חולשה רצינית למלאווח ומאפי 
בוקר(. דבר פעוט נשמט מן המשוואה, העובדה שאני 

גם צריך לבלות על אופני הרים בהרים ולא רק על אופני 

הכביש ובמכון ולראיה התוצאות – המהירות והכושר 
היו, אבל הטכניקה לקתה בחסר ולכן אני יכול לספר על 
תרכובות הקרקע וסוגי הסלעים ממדינות שונות ברחבי 

החוף המזרחי ואפילו קולורדו, שם ביקרתי את הסבב 
האנדורו העולמי. אבל, מפגש בין עץ טועה והכידון 

הבוגדני שלי הביא לפרישה מהתחרות ביום האחרון 
וירידה מההר כשאני מלקק את פצעי... לא נעים אבל 

לומדים וממשיכים )בעיקר להביא מסכת חמצן לתחרויות 
בקולורדו(. מצד שני, )החיובי, כן?( בכל פעם שהצלחתי 

לסיים סטייג' מבלי לנזק את עצמי או את אופני האהובים, 
סטמפי EVO 29 ששפצרתי עד זוב דם וארנק, מצאתי 

את עצמי בטופ 5 של הקטגוריה שלי )30-39 הקטגוריה 
השנייה בחוזקה אחרי הפרו(. דבר שגרם לי להתעודד 

ולהבין שאולי עדיין יש עתיד ובמידה ואני אאזן בין אימוני 
הכושר והטכניקה אזי יש מצב שאני אעמוד ביעד שלי – 

לסיים תחרות על הפודיום.
עכשיו אתם שואלים את עצמכם איך לעזאזל כל זה קשור 

לקליפורניה?!?!? ועל זה אני אענה לכם בטור הבא 
idomagen אתם יכולים לעקוב אחרי באינסטגראם 

 idomagen@gmail.com-או ליצור איתי קשר ב

 California Dreaming we:Choo"l
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      we:FamilyLa Familia    אילון שגיא      אלון רון

מנהרת הזמן
פרויקט La Familia נולד מתוך הסקרנות והרצון 

להתחקות אחר שורשיו של ענף האופניים בארץ דרך 
עיניהם של מי שהיו האבות המייסדים, המשפחות שעסקו 

בייצור, מכירה ותיקון אופניים כשאופני ההרים עדיין לא 
נולדו בכלל )כמו גם חלק גדול מכם הקוראים...( ובן שמן 
היה סתם יער...במסגרת מסעותיי אנסה להגיע אל אותן 

משפחות ואותם אנשים, לצאת איתם למסע בזמן ולהביא 
בפניכם את הסיפורים, התובנות והאופן בו הם רואים 

וחווים את הענףועד היום.

La Familia
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במסגרת הפרויקט שלקחנו על 
עצמנו במגזין, שנולד במטרה לתעד 

את סיפורם של האבות המייסדים של 
הענף, מציאת מפעל אופניים מקומי 

שהחל לפעול לפני קום המדינה 
ועדיין מייצר, כמוהו כמציאת הגביע 

הקדוש... 
ובכן, אאוריקה! מסתבר שיש 

אחד כזה...
ממש כמו הגביע הקדוש, גם את 

הכניסה למפעל "חרש אופן" 
קשה מעט למצוא... חרף העובדה 

שהמקום שוכן באותה הכתובת מאז 
שנות ה-50 של המאה הקודמת, 
הכניסה אליו נחבאת אל הכלים 

ומצויה בסמטה צדדית בצילו של 
איזה בית עסק גדול ומפונפן שמהווה 

ניגוד גמור לשביל הצר שבצידיו 
עשבים שוטים צומחים פרא המוביל 
אל השער. הצעידה הקצרה בשביל 

עד לכניסה למפעל מעליה קבוע 
שלט מהוה, כמוה כמעבר במנהרת 

זמן, שהרי כל מטר מעשרת המטרים 
שמפרידים בין הכביש הראשי למפתן 

הדלת, משול כמעט לעשור שנים 
אמיתיות ומרגע שנכנסת פנימה 

נדמה שהנה אתה במקום וזמן 
אחרים לגמרי...  את פני מקדם איש 

גבוהה ורזה, בפיו מקטרת ממנה 
מסתלסלת עננת עשן כחלחלה 
הממלאת את האוויר בניחוחות 

מתקתקים, המביט בי בחשדנות מה. 
"שלום אשר, אני אילון" אני מציג 

את עצמי "שוחחנו בטלפון...", עיניו 
נפקחות, הוא מחייך, אני מושיט את 
ידי לשלום והוא לופת אותה בלחיצה 

אמיצה ומחוספסת שלא מותירה 
ספק באשר לעובדה כי בעל היד הזו 

הנו איש עמל אמיתי. אנו נכנסים 
פנימה... כל חלון מאובק, כל רהיט 

דהוי, כל קיר מתקלף ומכונה חלודה 
זועקים נוסטלגיה! אפילו הרדיו בפינה 
המכוון לרשת א' של קול ישראל ממנו 

נשמעים מלמולים צורמניים, מזכיר 
לי מיד את אותו שידור מיתולוגי של 

הצבעת האו"ם על הכרזת המדינה... 
אנחנו מתיישבים, האיש למולי הוא 

אשר כשר, יהודי כבן 80, מהנדס 
ובמקרה גם מי שהתחתן עם נכדתו 

של מקים המפעל, אשר יחד עם חיים 
מוסקובסי )"הפנסיונר" כפי שמכנה 

אותו אשר בחיבה( בן ה-87 ממשיכים 
לייצר אופניים גם היום... אך בל 

נקדים את המאוחר...
סיפורנו מתחיל בשנת 1921, ישראל 
עדיין לא הייתה קיימת כמובן אך חלוץ 

אחד בשם מנחם גולדברג עולה 
לארץ מלטבייה ומשתקע בחולות 

תל אביב. אי שם בלטבייה הרחוקה 
משלוח ידו של גולדברג הנ"ל לא היה 

קשור כלל לאופניים, אלא למכונות 
תפירה דווקא... מנחם היה המפיץ 
הגאה של מותג זינגר, שם המוכר 

גם היום למי שמצוי בעסקי התפירה. 
מנחם מגיע ארצה ומסיבה שאינה 

ברורה מחליט לא להמשיך את 
המסורת ומחפש לו, כאיש עסקים 

ממולח, מוצר אחר שיוכל לייבא אל 
פלסטינה המתפתחת. הפור נופל 

וגולדברג מתחיל לייבא אופניים 
בריטיים בשם "פיליפס" וגם אופנועים 

מאותו מוצא הקרויים "אריאל". 
בתקופה זו, חרף העובדה שאופניים 

כבר יש בסיפור, לא מדובר על 
ייצור משום סוג שהוא ושם החברה 
הוא בכלל "מנחם גולדברג בע"מ" 
והיא ממוקמת ברחוב יסוד המעלה 

בתל אביב.
את הולדתה של חרש אופן אנו חבים 

למדינת ישראל שהוקמה מאוחר יותר, 
שכחלק מתהליך קבלתה למשפחת 

העמים, הטילה בשנות ה-50 
הגבלים בדמות מכסות ייבוא )קווטות( 

על היבואנים המקומיים והעמידה 
בפניהם ברירה: או שתקטינו 

משמעותית את היקף הייבוא, או 
שתקימו עסק יצרני ואנו בתמורה 

נאפשר לכם להמשיך לייבא...
התולדה של מגמה זו גרמה באיזה 
טוויסט ביזארי להרבה יזמים ואנשי 

עסקים להתניע את התהליך שהיווה 
את הבסיס לצמיחת התעשייה 

המקומית וגם גולדברג מיודענו קפץ 
על העגלה והקים הלכה למעשה 

את מפעל האופניים הראשון בארץ. 
גולדברג הוא אמנם לטבי ולא יקה, 
אבל יאמר לזכותו של היהודי היקר 
הזה שהוא לקח את עניין המפעל 

מאד ברצינות. יעקב נוסע לאנגליה 
ומביא ארצה צי אדיר של מכונות 

שהיו אז המילה האחרונה בתחום, 
הוא רוכש מקום ברחוב אריה שנקר 

באם המושבות הלא היא פתח תקווה 
ומתחיל לייצר אופניים... המפעל 

ההוא שמעסיק בתקופת הזוהר שלו 
מעל 50 עובדים הוא פלא אמיתי גם 

בסטנדארטים של היום, שכן אפילו 
היום, מעטים הם מפעלי האופניים 

בעולם שמייצרים את כל חלקי 
האופניים בעצמם, וכשאני אומר כל, 

אני מתכוון ל-כל החלקים – החל 
בשלדות, עבור בכידונים, חישוקים, 
כנפיים, וכלה בשפיצים... וכן, אפילו 
את הניפלים עצמם מייצרים כאן... 

כיאה לרוח ששרתה באותם ימים שמו 
של המותג אמנם עברי אך בסמל 
מופיעות האותיות HOC באנגלית 

 ,)HOC – Harash Ofan Cycles(
"כבר באותה תקופה מה שהיה 

תוצרת חוץ נחשב לאיכותי יותר" 
מסביר לי אשר בחיוך.

מפעל האופניים של גולדברג מייצר 
מעל 600 זוגות אופניים בחודש 
והופך חיש מהר למי שמוביל את 

הענף בארץ כאשר מעל 40% מנתח 
השוק שייך לו וגם מפעלים אחרים 
שקמו כמו דהר, מיכלזון, ו-ICM לא 
מצליחים לאיים על ההגמוניה של 

הלטבי מפתח תקווה. 
בשנת 1962 נכנס מיודענו אשר 
לתמונה. אשר הוא עתודאי צעיר 

שכבר בגיל 20 הוסמך כאינג'יניר מן 
השורה, שהשתחרר מן הצבא, וכעת, 

לאור פטירת אביו בטרם עת, הוא 
מנהל את העסק המשפחתי - מפעל 
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אתה חושב?, אבל בוא נאמר שדאגות 
כלכליות אין לי וגם הילדים מסודרים 
יופי אז הייתי צריך להחליט, על מה 
לבזבז את הכסף? על בחורות? על 

קלפים? אז אני משקיע כל חודש כך 
וכך אלפים פה במפעל וזו מבחינתי 
הוצאה מוכרת לצורכי הכייף שלי". 
בשלב זה אנחנו קמים כדי לעשות 
סיור במפעל, אשר עובר ממכונה 

למכונה, מלטף אותן ומדבר בשבחן 
כאילו היו בנותיו, "הנה זה המכבש, 

14 טון לחץ, כבר לא מייצרים 
כאלו..", "וזו מכונת הכיפוף" הוא 

מסביר כשהוא אוחז בקצה הבוהק 

של הידית הארוכה שמעידה בברק 
מתכתי צהבהב על שנים ארוכות 

של שימוש,  "שמים את הצינורות 
פה ומושכים וככה יוצרים את 

הקימורים". אפילו תנור צביעה 
יש ומכונה לבניית חישוקים. חיים 

מצטרף אלנו בעמדת בניית הגלגלים, 
חרף גילו וראייתו שאינה במיטבה 

הוא עדיין אוחז במיומנות מדהימה 
בניפלים הזערוריים ומשבץ אותם 

במקומם כאילו היה בן 20. הוא עלה 
לארץ אחרי שברח ממחנה הריכוז 

בוכנוואלד, השתחרר מן הצבא, החל 
לעבוד במפעל של גולדברג הסב 

כמלחים ומאז הוא פה, מעל 60 שנה 
של וותק... מדהים.

ישמע הדבר פנטסטי ככל שישמע, 
שני הקשישים האלו עדיין מייצרים 

אופניים... "6-7 זוגות בחודש" אומר 
לי אשר ומוביל אותי לג'יג שבנה 

לצורך הרכבת הריקשות שלו, הוא 
מתעכב ופוצח בהרצאה נלהבת 
המסבירה איך פתר כמהנדס את 

אחת הבעיות הנפוצות של אופניים 
בעלי שלושה גלגלים, "הנה 

הטורפדו מורכב בכלל פה, ויש שני 
דרופאאוטים שאחראים על המתיחה 

של השרשרת, אף אחד לא הצליח 

לייצור אטריות. אשר פוגש בעדנה 
גולדברג, נכדתו של מיודענו יעקב 

שנמצא כבר על ערש דווי, אשר 
מנהלת בעצמה )לאור פטירת אביה 

שלה בטרם עת( את מפעל האופניים 
בפתח תקווה והם מתחתנים. מאחר 

והיה צורך דחוף במישהו שייקח 
לידיו את האחריות לניהול העסק 
נקרא אשר לדגל ולוקח על עצמו 

את המשימה. 
התקופה אינה קלה, המדינה שאך 

לפני מספר שנים עודדה, שלא לומר 
כפתה תעשייה מקומית, נכנעת 

לשווקים שגבולותיהם הולכים 

ונפרצים ומסירה בזה אחר זה את 
ההגבלים שפותחים את השוק 

לייבוא שמציף את הארץ ומטביע 
אט אט את המפעלים שאינם יכולים 

להתמודד עוד עם המחירים הנמוכים 
של המוצרים מן המזרח. "אתה 

מבין" מסביר לי אשר, "באותו הזמן 
ייצרנו בעצמנו בכל, ולא רק שייצרנו 
לעצמנו, גם מכרנו למשל חישוקים 

לחנויות כחלקי חילוף, הייתה לנו 
מכונת ערגול איתה היינו בונים 

חישוקים ברמה שלא בונים היום, 
עם ריתוך שמקיף את כל החישוק, 
אבל בשלב מסוים גיליתי שלרכוש 

חישוקים מוכנים מחוץ לארץ עולה 
לי פחות ממה שאני משלם פה עבור 

ציפוי הכרום בלבד".
חרש אופן בשלב הזה נכנעת 

לתכתיבים והחלה בעצמה לייבא 
אופניים מטייוואן אך העסקים החלו 

לדעוך עוד ועוד עד שבסופו של דבר 
העסק המפואר גווע.

"אבל הנה, אתם עוד מייצרים 
אופניים" אני מחייך אל אשר, 

"הכיצד?" 
אשר נשען לאחור מוצץ את מקטרתו 

ומחייך "אנחנו פה מפסידים כסף, מה 
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לעשות את זה לפני ואני היחיד 
שמייצר את האופניים בתצורה הזו" 

הוא מצהיר בגאווה, "רוצה לראות 
אותי מרתך?". אחר כך הוא מראה לי 
שלדה של אופני המשא, אלו התלת 

אופנים הגדולים שניתן לראות 
עדיין בדרום תל אביב אשר גלגל 

אחד להם מאחור ומקדימה משטח 
העמסה רחב מימדים נתמך בשני 
גלגלים אשר מסוגל לשאת מאות 

קילוגרמים. על המדפים המאובקים 
מונחים ארגזים מתפוררים עם חלקי 

אופניים שונים ומשונים, ערמות 
מחלידות של גויות קראנקים, גלגלי 

שיניים ונאבות מונחים בקרנות 
המבנה ומי שינבור בהן ימצא 

לבטח אוצרות מימים עברו שלא 
יסולאו בפז...

"הנה, זה הדגם השלישי שלנו" 
אומר לי אשר ומצביע על האח 

הקטן של אופני המשא "הם 

נקראים אופני שליחויות" הוא 
מסביר, יש להם ארגז קטן מקדימה 

והם נבנו על בסיס אופני הדוורים 
האנגליים של המאה הקודמת, 

"מקדימה יש שתי רגליות שתפוסות 
ככה, וכשעוצרים לחלק סחורה 
פותחים אותן והן מייצבות את 

האופניים עד לשובו של השליח". 
"מי הלקוחות שלכם?" אני מתעניין

"את הריקשות קונים כל מיני 
מפעלים שצריכים לנייד סחורה 

קלה בתוך המתחם, גם קיבוצים, 
את אופני המשא בטח ראית 

באזורי התעשייה וכך גם את אופני 
השליחויות". "פעם, מזמן, עוד 

כשייצרנו אופניים לרכיבה יום יומית 
הקיבוצים היו לקוחות חשובים, 

ממש לפני שהבנים והבנות של 
שכבת גיל בקיבוץ היו מגיעים 

לגיל מצוות, היינו מקבלים טלפון 
עם הזמנה של זוגות אופניים 

כמספר הילדים, זו הייתה מתנת בר 
המצווה שלהם".

"תגיד, אבל מה יהיה עם כל זה 
כש... אתה יודע?" אני מנסה לנסח 

את השאלה המתבקשת בשיא 
העדינות האפשרית "כנראה שלא 

יהיה" הוא משיב בפשטות. עצב 
גדול ממלא את בית החזה שלי, אני 
מביט מסביב ומילה אחת מהדהדת 
במוחי – לשמר... לשמר... לשמר... 

וכי איך אפשר לתת לכל המורשת 
המדהימה הזו להתפוגג כך סתם? 

הרי סודות האומנות הזו והידע 
העצום שצבורים בשני זוגות הידיים 

האלו נדונו להיעלם עוד מעט 
לתמיד וקשה לי לקבל את העובדה 

שלא יחלוף זמן רב וחרש אופן 
תישאר רק זיכרון במקרה הטוב.
אני נפרד בחום מאשר וחיים, זו 

הייתה זכות גדולה עבורי לשהות 
לשעה קלה במחיצתם של אנשים 

שיכולים לענוד בזכות וביושר את 
התואר חלוצים, אנשים שראו במו 

עיניהם את המדינה קמה, שהיו 
שותפים לתקומת העם היהודי 
ולגאולתו, שבנו באצבעותיהם 
הלכה למעשה את התעשייה 

הישראלית ולדאבוני נגזר עליהם גם 
להיות עדים להתפוררות חלק לא 

מבוטל מן הערכים והחלומות שהיו 
להרבה אנשים פה בתחילת הדרך.

בדרך לאופנוע אני מהרהר 
במושגים כמו "שוק חופשי" 

וגלובליזציה, עבורנו כצרכנים ברור 
שאין דבר יותר מפתה וחיובי משוק 
תחרותי בו יש היצע אדיר ומחירים 

נמוכים ואת היכולת להזמין כל 
שעולה על רוחנו מכל פינה על 

פני הגלובוס, אבל בסופו של יום, 
אם חיסול התעשייה המקומית 

הוא המחיר שעלינו לשלם בעבור 
העלות הנמוכה של החולצה מסין, 

הרי שלטעמי, הוא גבוהה מדי 

יא
שג

ון 
יל

א
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SpringRECYCLES

CLASSIC SALE

30%

25%
50%

10%

 www.recycles.co.ilמהרשת לשטח בלחיצת כפתור

מבצע אביב 
ברשת ריסייקלס

לחץ כאן לעמוד המבצעים

http://www.recycles.co.il/sales
http://www.recycles.co.il/sales
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