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איילת השחר

צילום :אילן שחם
רוכב :רוני מרקוביץ'
איילת השחר מזג האוויר האביבי ברגע היציאה לרכיבה
פיתה אותנו להשאיר את המעילים והביגוד החם ברכב ,אך עם
הטיפוס מזרחה להרי הגליל הטמפרטורות צנחו וגשם החל
לרדת ,מקפיא אותנו עד לשד עצמותינו .הכיף המתוכנן של
החזרה דרך מעברי המים המלאים של נחל דישון פתאום נראה
יותר כמו סיוט עם סכנת היפותרמיה ,כך שהחלטנו לוותר עליו
ולחזור בזריזות דרך סינגלי יער ביריה המקסימים גם בגשם.
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מפסטיבל משגב

צילום :עדי גיא
מגזין  we:Rideבפסטיבל משגב ,אחד מאירועי האופניים המגניבים שהיו כאן.
תחרות  XCOבינ"ל ,יחד עם  2תחרויות וירטואוזיות וסופר מדליקות ובונוס בצורת
תחרות היתולית של  we:Rideשקרעה את כולם מצחוק .מלא קהל משולהב,
אקספו ענק של מיטב העסקים בענף 250 ,ארטיקים שחולקו לקהל ,ואווירה הכי
בינ"ל שהייתה כאן בשנים האחרונות .שאפו ענק לבני להט ,טים משגב ע"י עוז
דודאי ,ומחלקת הספורט של המועצה האזורית משגב על הצבת סטנדרט חדש
לאירועי/תחרויות אופניים
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סינגל שפייה

צילום :יוהן יאורד
רוכב :יונתן יתום
סינגל שפייה יונתן בודק את ליין הביגוד
והמיגון החדשים של רויאל ו Seven-בתנאי
טייבל טופ מושלמים.
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דן "קטן" ברגשטיין
1972-2015

 | 06.2015גליון 012

עמוד 164

על השער
תום אלון מתרגל פיקסי פריסטייל
ברחובות ת"א .כתבה בעמ' 32
צילם :כפיר כחלון

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
עורך אחראי אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אדי נודל  /אילן שחם  /אילון שגיא /
אסף פישר  /אריק פלדמן  /גיל בניטה /
שחר ברטל  /דן דורון  /בן קדמי  /נעה
מרגלית  /עדי בלן  /עידן טופר  /לילך גרופר /
איילת ניר  /טל רוזוב  /טל פיטל  /מנחם זיבצנר /
אילן "המלך" כרמל  /שלומי דויטש  /צחי אוחובסקי /
כפיר כחלון  /ליאור דיין  /שחר מיליס
צלמים דותן הלוי  /אוריאל כהן  /אלון רון /
אילן שחם  /ליאור דיין
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי
טלפון המערכת03-5586666 :
כתובת לפרסום במגזין:
ads@weride.co.il
יצירת קשר עם המערכת:
info@weride.co.il
אתר המגזיןweride.co.il :
רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה?
רוצה שיכתבו עליך? צור קשר ,אנחנו עונים.
השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא,
אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה .הכתבים שלנו מצהירים כי
כתבו טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול ,אך אנחנו לא מאמינים להם;
למרות זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים
במגזין זה הן של הנהלת המגזין בלבד .נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן
במסגרת שיתופי פעולה אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר
בהתאם ,כל עוד זה לא בין .14:00-16:00
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we:Start
איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
מבין?IlanShacham.com "...
אריק פלדמן :משנורר
אופניים מקצועי רוכב שטח
מסוף שנות התשעים של המאה
הקודמת ולא נראה שמתעייף.
אריק ליווה את סצנת האופניים
המקומית פחות או יותר מראשיתה ,שימש שנים
רבות בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני המגזינים
הכתובים שהתפרסמו בארץ זצ"ל .הוא נחשב בעל
נטייה לזיכרון יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים
לאופניים ובעל יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות
צידית לקויה .אומרים שהוא גם אדריכל ובשלן,
מישהו צריך להעמיד זאת למבחן...
אסף פישר :בוחן את מה
שאריק מקצה לו רוכב שטח
מאז ( 1996לפני המצאת הוי-
ברקס) וחוטא בטריאל .כשהוא
לא מזקק קילומטרים של סינגלים
במדבר על אופני מבחן ,הוא מגלגל כספים של
חברות סטארט-אפ ,שותה בירה ומנסה את כוחו
בגידולן של איה ורוני 

משתתפים

חגי מילוא :אני מתקן
משמע אני קיים ״אופנים
הם לא התחביב שלי" ,כך מעיד
על עצמו אחד מאייקוני מכונאות
האופניים המקומית .בשבילו
הם כלי הרכב ,המקצוע ,והמאמן האישי .כשהוא
לא פותר בעיות נאבה מורכבות ,הוא עוסק בסוגיות
פילוסופיות של האדם מול ראי הקדנס העולמי.
אדי נודל :עמידות זה עניין
יחסי לא משנה על מה רוכבים
רק שיהיה חזק וקשה ...משמש
בתפקיד בוחן העמידות הבכיר
של התעשיית ,האחראי הבלעדי
לסלוגן "אם זה עבר את אדי זה יעבור את כולם".
מחלק את יומו בין הקמת סטרטאפים ,הקפצות של
שתי הבנות שלו ורכיבת אופניים בקדנס גבוה.
דותן הלוי :צלם וידאו
וסטילס כשהוא לא מצלם
משהו ,הוא רוכב בשטח ומצלם
משהו .נמצא במערכת יחסים
צמודה מאוד עם המצלמה שלו
בביזנס וגם בפלז'ר .כשהיא במצב רוח היא נותנת
לו להתעסק גם עם גיטרה ,אבל רק ביד אחת...
dotanhalevy.smugmug.com
אילן כרמל הצ'ק נוריס של
סצנת הרכיבה בחוף פולג.
הכרמל נגע בכל דספלינות
הרכיבה האפשריות ,חוץ
מחד אופן נג"ש .אילן היה
מהראשונים לחזות את אופנת הסגפנות ההזויה
על סינגל ספיד בשבילי המידלאיסט ולתרגל אותה
כמנטור לקהילה שלמה .בעברו נהג לעסוק בסימון
כל דרופ הזוי רק כי הוא שם ,היום הוא מתון יותר
בגבהים אך קיצוני יותר במרחקים.
עדי בלן :אם אפשר לרכב
על זה ,אפשר לבחון את זה
מגדיר את עצמו רוכב הרים,
אבל נאלץ להסתפק בגבעות,
צובר KOMים "בלי להתכוון".
מר בלן הוא מוותיקי בוחנים האופניים בביצה
המקומית ,בעבר התפרנס משתיית בירה מקצועית
לצורכי ביקורת ומהדרכות טכניקת רכיבה בעז
הרים ובפארק האופנים היחיד שהיה בישראל,
"צובייק" זצ"ל .הוא תל אביבי "שורשי" ,אבא
צעיר והייטקיסט ותיק ,חיי ונושם אופני הרים,
אבל לא מסרב לצאת לסקי "קיצוני" כשבנות
המשפחה מאשרות.

אלון רון :אלון "העין"
רון אלון הוא צלם אופניים
מהוותיקים והמוכרים בענף.
כצלם הבית של מגזין "אופניים"
מיום היווסדו ,הוא ליווה
בתמונותיו את התפתחותו של ספורט הרכיבה
מתחביב של כמה משוגעים ,עד שנהפך לתרבות
פנאי מובילה בישראל .במשך שנים שימש צלם
חדשות ראשי ועורך צילום של "הארץ" .כשהוא לא
מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על אופני BMX
יודע לרכב :הרבה אוויר ,קצת קרקע ,וערימות של
סטייל alonron.com
איילת ניר הגיעה לעולם
רכיבת השבילים באיחור סמלי
קל ,מנסה ככל יכולתה להשלים
את הפערים ,בעיקר ברכיבות
ארוכות כדוגמת אפיק ישראל,
טיולים ,בכל מקום שרק אפשר ואם אין ברירה,
גם בתחרויות .איילת תנסה להעביר נו את חווית
הרכיבה מהזווית של מי שרוכבת לכייף ,גם בלי
להבין מה באמת המשמעות של קשיחות צידית.
עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר ,XC
תוכלו למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם.
עשה את מסלול הכביש תל אביב אילת  5פעמים
– כרכב מלווה ,המציא את המונח "מאסף עירוני"
באתר גרופי ומאז אסף אחריו כמה עשרות אלפי
רוכבים שממשיכים בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל
מר בניטה ,כמה שיותר פרטים
שוליים על כמה שיותר דברים
לא חשובים! חולה טכנולוגיה
וחדשנות בתחום ,רוכב אופניים "לשעבר" (אוי
כמה תירוצים  -עבודה ,ילדים ,חיים ,)...היה שם
בראשית ענף הדאון היל (הגווע) בארץ ,בוגר
"אקדמיית" וויסלר פעמיים ,פעם בהצטיינות
פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה שם  -חולם לחזור.
אחרי הרבה שנים של מאחורי הקלעים הפך את
התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים משותף של
חברת  .BIKEDEALבן  ,34גר בזיכרון יעקב ,אב ל2-
רוכבים עתידיים מדהימים...

ליאור דיין עובד הייטק צעיר
שנדבק בחיידק לפני כ 15-שנה
ומאז נהנה מכל מה שמשלב
זוג גלגלים ויציאה לטבע .את
עניין הצילום התחיל בביטאון
חיל האוויר ,ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ
לשנורר סיבובים על אופניים ממש יקרים .משם
מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין MBAction
(ז"ל) ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה .משוגע
על רכיבה ,בעל נטיה כרונית לעשות שטויות
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים.
מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות .עשוי
להכיל בוטנים
עירא שמש אחד הנדבכים
המרכזיים של סצנת הרכיבה
המקומית ,היזם והמארגן של
סבב האנדורו המקומי .עירא
הוא ממעצבי תרבות הרכיבה
המקומית ,את דרכו לתודעה החל עם ייסוד מפעל
האורבן התל אביבי אי שם בתחילת שנות ה,2000-
המשיך בהקמת בלובייק אחד מאתרי התוכן
הראשונים בתחום רכיבת האקסטרים בארץ .היום
הוא מפיק סרטים ,בונה פאמפטרקים ומכניס לענף
ערימות סטייל.
לילך קרן גרופר רוכבת שטח
בקבוצה החיפאית AM That's
 ,the way i bike itכותבת
על מה שמעניין אותה ,ובעיקר
על הקשר ההדוק בין רכיבה
לחיים .שלושת בנותיה ובעלה טוענים שהיא בעיקר
מגשימה חלומות ואחרים טוענים שלילך עוסקת
בפיתוח הדרכה .המוטו שלה אותו היא מיישמת
בחיים הוא " .work-life-balanceבחיוכה ,היא
מצליחה לגרום למי שלא רכב מעולם לעלות על
אופניים ולהבין על מה היא מדברת .הספר הילדים
"סהר קדימה!" הוא ספר הביכורים שלה
טל רוזוב :כדי להיות מורה
טוב ,צריך לאהוב ללמוד
מייסד חברת ,Sababike
מתמחה בלהפוך רוכבים
לזורמים ורכים יותר במסגרת
ההדרכות טכניקת רכיבה שמפרנסות אותו .את שאר
זמנו הוא מחלק בין הדרכות טיולים של ישראלים
בחו"ל ,והובלת תיירי אופניים בישראל .חוץ מזה
הוא מצלם ,כותב ולא מפסיק ללמוד על מה שקשור
לחיבור בין האדם למכונה .

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

צחי אוחובסקי ()aka Zack
רוכב על אופניים כספורט ודרך
חיים מעל  20שנים אותן החל
עם  Raleigh Sharkגדולים
עליו בשתי מידות שניסו
מ"מצמן" מכר לו .בין לבין היה הרוכב הראשון
בארץ על אופני ש"מ מודרניים (אם כך אפשר לקרוא
לפרופלקס  ,)657קנה אופני כביש מאלומיניום
והחליפם רק אחרי  14שנים ("זה לא נשבר ,אז
למה להחליף?") .בשנים האחרונות מגלה חיבה
יתרה לרכיבות אפיק ארוכות וכואבות ,בין אם זה על
אופני הרים ,כביש או סייקלורוס .מוטו? "אם זה לא
בסטראבה זה לא קרה".
שלומי דויטש
 Shlomi Deutschמכור
לחידושים טכנולוגיים ,משתדל
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים,
חנות או מסע רכיבה אתגרי.
עסק ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח
עיסקי ,דרך הדרכה ,יבוא ועד הקמת פארק
האופניים צובייק זצ"ל  .אבל בעיקר משתדל לרכב
כמה שיותר ולפתח קשרים חברתיים בכל העולם.
כשמסתובבים איתו ביורובייק  ,חושבים שהוא
נולד שם...
פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר
 12שנה ,בכביש ובשטח  -מתוך
עקרון .למחייתו ממתג ומעצב
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק
אבל גם למגזינים ולקוחות בתחום האופניים.
לאחרונה פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה
ואפשר למצוא אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות
על אופני כביש בראש ציפור .שוב ,אחרי רוכבים
טובים וחזקים ממנו .שוב ,מתוך עקרון כלשהו...
 | psdesign.co.il
שחר מיליס רוכב שטח ותיק,
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ
ובכרכור .מיליס הוא מהנדס
מכונות בהכשרתו לכן כשהוא
לא רוכב או רץ עם לולה ,הוא
נאלץ לעסוק בהקמת סטרטאפים בתחום המכשור
הרפואי .לאחרונה הוא ליווה כמנחה ,פרוייקט
סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח אופני שיכוך מלא
כחול לבן בטכניון .מיליס מביא עמו למגזין את הפן
הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של רוכב
אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון.
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יאפ גליון  12באוויר ,ממש כמו בכל הקלישאות גם אצלנו (סוג של
קלישאה) הזמן רץ כשנהנים ובלי שהרגשנו אנחנו שנה באוויר .אז איך
מסכמים שנה? במילה אחת  -כיף ,בשתי מילים -כיף אדיר.
זאת הייתה שנה של עבודה קשה ,מאתגרת ,מעניינת ,מתגמלת ומעל
הכל מהנה ביותר .לפני כשנה וחצי כשהתחלנו לגלגל את הרעיון של
מגזין אופניים דיגיטלי ,לא ממש ידענו לקראת מה אנו הולכים ,ידענו רק
שזה יהיה ראשוני ,חדשני ושונה מכל מה שהיה בארץ .אספנו סביבנו
את האנשים הטובים ביותר שאנחנו מכירים בענף ,הוספנו הרבה אהבה
ותשוקה ובנינו ביחד את  :we:Rideמגזין אמיתי ,חדשני ושונה על תרבות
אופניים בישראל ובשאר הגלקסיה .מגליון לגליון ,התמיכה גדלה וכל
מפגש אקראי עם רוכבים הפך למביך לנוכח המילים הטובות ,הצרחות של
המעריצות של פיטר ,וחשיפת קעקועי  we:Rideעל אברים אינטימיים
(לא להפסיק  ,כן?) .הודעות ומסרים נשלחים מקוראים ללא הרף,
ופרגון אדיר מצד הגורמים המסחריים בענף רק מגביר את המוטיבציה

והתשוקה להמשיך לעבוד קשה ,כי היי ,אנחנו כאן בשביל לעשות פאן ולא
מתביישים בזה.
לא ,לא יהיה כאן מאורע חגיגי ,מלווה בערב גאלה נוצץ( ,לא שאכפת
לנו להשתתף באחד כזה) אלא רק ציון פרוצדורלי לצורך סיכום קטן ,אבן
דרך קטנה אבל חשובה ,מתוך מסע ארוך שהחל לפני שנה וימשיך לגדול
ולהשתפר כל הזמן.
אנחנו אומנם לא סופרים אבל ברשותכם ,כמה מספרים:
 360ויותר ,כתבות וסיקורים על כל מה שקשור לאופניים והתרבות
שלצידם
 27חברי צוות קבועים שנותנים את הלב והנשמה מידי חודש ועוד
מספר לא מבוטל של כתבים /צלמים אורחים וחברים שכותבים ,מתווכים,
עוזרים ותומכים (אוהבים אתכם לאללה)
 37דגמי אופניים שונים נבחנו במתארים הקשים ביותר ע"י הבוחנים

הטובים ביותר.
 77פרטי ציוד מכל הדסיפלינות שנבחנו ונסקרו ,מתוכם  4סיקורי
מוצרים /אופניים בהשקה עולמית
 17פרטי ציוד סיניים זולים לאללה שנסקרו לטובת היושבים בציון
 40סרטים שהופקו על ידי אחד דותן הלוי ,עם עזרה של צוות המגזין+
סדרה שתצא לאקרנים בקרוב
 1סופר דופר  ,Mega DEMO DAYשפתח רשמית את חג הדמו
שיהיה כאן כל שנה (והבא כבר בקנה)..
 1צוק איתן עם חצי צוות על הגדרות של עזה
 1סיקור  Liveמהיורובייק
 1פרוייקט  ,we:Giveנוגע ,מחמם לב ומאחד
 5אירועים והרצאות
 12קירות מכונאופנים תותחים
 20כתבות פרופיל ורעיונות אישיים עם האנשים המדהימים בענף

 50סיקורי תחרויות /אירועים בארץ ובעולם ,בשטח ,בכביש ,על
הגרבל ועל הדשא
 11מסלולי טיול בלעדיים בארץ ואחד אילן שחם שכתב עליהם
 18סיפורי מסע מרתקים בעולם
 32טיפים שעזרו לכם להישאר בטופ מאחד שיודע
 40המלצות (לפחות) לרכיבה בתודעה
 12סוגי בירות במבחן ,כי אם לא שותים לא רוכבים.
 3אלתורים מהמגיוור הפרטי של המגזין ,אנשים מדווחים שחייהם
השתנו בעקבות ההמלצות.
 30טורים אישיים  -משכנעים ,נוגעי לב ,אינפנטיליים ,חשובים,
מעוררי השראה
 12גליונות כבר אמרנו?
חברים תודה לכולם ,אוהבים אתכם הרבה
קריאה נעימה ,להתראות בגליון ה13-
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כפי שבישרנו לכם בגיליון שעבר ,חברת שימנו היפנית
ממשיכה במרוץ החימוש ומוסיפה לרמת ה XT-שלה את
מערכת אחד-עשר ההילוכים (או  22אם אתם בעניין
מרתונים ואפיקים ,או  33למי שממש אוהב לשחק
עם הידית).
בקיצור ,עוד לפני שהספקנו להגיד יעקב אבולעפיה,
הניחו נציגיי  DAAבידינו הרועדות (אך המסוקסות)
מערכת  XT M8000 2016קומפלט ,מורכבת אחר
כבוד על שלדת זנב קשיח זריזה מבית טרק לסקירת
התרשמות ,כטיזר לנו ולכם לקראת מבחן ארוך ומעמיק
שיערך בהמשך.
כאחד מאחרוני המוהיקנים שעדיין נהנים לרכוב על ז"ק
חטפתי את החבילה בליווי הוראות מדויקות ממיסטר פ':
"משימתך ,אם תסכים לקבל אותה ,בדוק את המערכת

בתנאיי כסאח ותראה אם אתה מצליח להעיף את
השרשרת" .הסכמתי.
אז מה בחבילה
כאמור ,המערכת נסקרה בגיליון הקודם ,אבל הנה בכל
זאת כמה פרטים שרואים מכאן:
הקסטה שימנו מציעים שתי אופציות לקסטה11-40 :
למי שמתכוון להשתמש בשתיים או שלוש פלטות ו 11-
 42למי שישתמש בה בתצורת  .11*1האחרונה הייתה
זו שהגיעה למבחן ולהלן פירוט הגלג"שים 11-13-15-
 .17-19-21-24-27-32-37-42שני דברים בולטים פה
לעומת המתחרה הישיר (לא חשוב שמות):
 .1הגלג"ש הקטן ביותר הוא בעל  11שיניים לעומת
 .10פועל יוצא מהיעדרו של גלג"ש  10עלול להתבטא
אמנם ב"הילוך חסר" במישורים ,אבל מצד שני מייתר

את הצורך בדרייבר(פריילוף) קסטה מיוחד ומאפשר את
התאימות של המערכת לנאבות סטנדרטיות.
 .2הפרש השיניים בפלטות הגדולות עומד על  5לעומת
 6מה שמבטיח העברה יותר חלקה ושינוי פחות קיצוני
בקצב הרכיבה בעליות כואבות במיוחד.
הקרנק  -הוא כצפוי מלאכת מחשבת של זרועות
חלולות ,קשיחות ומעוצבות לעילא .שימנו לא הלכו על
הנורמה הרווחת בתכנון פלטה בעלת מבנה שיניים
צר-רחב ( ,)NWאלא על מבנה שיניים עמוק ורחב-רחב
המתהדר בשם .Dynamic Chain Engagement
מבנה השן הוא בעל כיפוף קל המבטיח כח הידוק נוסף
למניעת נפילות שרשרת.
השיפטרים מעבר לתמיכה ב 11-הילוכים ניכרים
הבדלים קוסמטיים קלים ,הידיות ארוכות יותר מאשר

בדגם היוצא ומעוטרות בשקעים קטנטנים האמורים
לעזור בתנאי רטיבות .תכלס ,הן פשוט נראות
ומרגישות מצוין.
המעביר האחורי עבר גם הוא את השינוי הנדרש ,גלגל
הפולי העליון ממוקם קרוב יותר לקסטה בכדי לשפר את
ההעברה החלקה ,אך יותר חשוב  -מנגנון כיוון עצמת
הקלאץ' הוא חיצוני כך שכל רוכב להתאים בקלות אם
ברצונו להקשות את מנגנון המתיחה כדי להבטיח
שהשרשרת לא תיפול במסלול אגרסיבי ומשובש או
להרפות מעט ולאפשר העברת הילוכים קלה יותר עבור
רוכבים במסלולים זורמים יותר .לא מצאנו עדות ישירה
בכתובים לשיפור העמידות של מערכת הקלאץ' הישנה,
אבל מההיכרות שלנו עם הענק היפני ,אנו מניחים שזה
נלקח בחשבון בשדרוג המערכת>> .

21 | 20

we:First ride

Shimano XT M8000 2016

we:Tube



CLICK TO VIEW

בשימוש
הדבר הבולט ביותר לטעמי במערכות  1Xטובות הוא
השקט .השקט בהעברת הילוכים ,השקט ברכיבה
מאומצת ,והשקט בזמן שהאופניים מיטלטלים בין הרים
ובין סלעים.
אם כבר הזכרתי סלעים ,את המבחן התחלתי באתר
הרכיבה הכי אנ-אירובי במרכז הלא הוא "יער" חורשים.
העברת ההילוכים נחוותה ללא דופי אם בהחלפה
מהירה לקראת עליה קיצונית או תוך כדי ירידות כואבות
וגם שיפועי סלע ודרופונים מזדמנים לא יכלו למערכת.
משם המשכתי לבן שמן לרכיבה מהירה יותר בה גם ניתן
היה להתרשם מהעברת שני הילוכים בבת אחת בצורה
מענגת אך גם כאן לא נרשמה כל התרגשות מצד ה XT
לעומת אלמנטים מזדמנים.
לסיכום המשכתי מלווה בחבורת הסטראבה להר חורשן,
שם נרשמו תענוג גדול בשימוש נרחב בגלג"ש ה,42-
לצד כמה סתימות שיניים שהתעופפו להן בירידות
סינגלים דוגמת קפריסין…
סיכום
לכאורה אין מדובר פה בפריצת דרך טכנולוגית ,אבל

בפועל ,כהרגלם בקודש ,אנשי שימנו עשו זאת שוב,
ישבו מעט על הגדר ועל תוכנות השרטוט ובאיחור
חצי אופנתי שיחררו מערכת מלוטשת לעילה ולעילה
שמרגישה כאילו הייתה כאן תמיד .המערכת תפקדה
בצורה יעילה ,מעולה וללא דופי על גבי אופני הזנב-
קשיח עליהם היא הורכבה ,אמנם לא הצלחתי להפיל
את השרשרת בירידות מהירות וקופצניות במיוחד ,אבל
אשמח מאד לנסות שוב ברגע שיזדמן לנו מבחן על
שיכוך מלא.
בשורת החובה אפשר לציין את החוסר בגלג"ש 10
למישורים (ניתן לפצות עם פלטת  ,)34ואת הקסטה
שכבדה בכמה עשרות גרמים מהמערכת המתחרה.
בשורת הזכות נציין את התאימות המבורכת לגלגלים/
נבות סטנדרטיים ,ואת המנגנון החיצוני להידוק הקלאץ'.
עוד כמה מילים על המעצורים החדשים
ידיות ה XT-החדשות (והשחורות!) עברו גם הן שיפור
קוסמטי קליל ושינוים נוספים במערכת הידית אשר
משפרים את המודולציה ואפילו מפחיתים כמה גרמים.
כצפוי מ XT-הם תפקדו בצורה מושלמת אולם נשמח
לקבל אותם למבחן ארוך טווח אמיתי

WE RACE SHIMANO

בכל רוכב ,בכל מתחרה

מבצע לחודש יוני בלבד

סט בלמי  XT 785ב ₪ 799 -בלבד

זורם הדם הכחול
www.daa.co.il

*להשיג אצל המשווקים המורשים
*ט.ל.ח .עד גמר המלאי DAA ,רשאית להפסיק
המבצע בכל עת.
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 גיל בניטה

נעליים חדשות מבית Specialized
 Specialized Cadetנעלי רכיבה דו שימושיות
המציגות שילוב של נוחות של נעל התעמלות ויעילות
דיווש של נעל רכיבה.
גפת הנעל החדשה משלבת עור קליל וחזק עם אריג
רשת צפוף ,גמיש ואטום למים המצטיין בעמידות גבוהה.
לנעל ריפוד היקפי חובק ומגן הקרסול ,לשונית רשת
ומיגון באזור הבהונות והעקב.
סוליית הביניים של ה Cadetמכילה שכבת ה EVA
בסוליה אשר מעניקה לנעל את הרכות בהליכה ,היציבות
ופיזור המשקל הנחוצים בעת הירידה מהאופניים .לוחית
הקשחה העשויה פלסטיק /ניילון קשיח Lollipop
המושתלת באזור חיבור הקליט לדוושה מבטיחה ניצול

מרבי של האנרגיה המושקעת בהנעת האופניים.
הסוליה התחתונה ,אשר תוכננה יחד עם צוות פיתוח
צמיגי השטח של ,Specialized
עשויה גומי קשיח ועמיד המספק אחיזה מצוינת גם בעת
ירידה מהאופניים והליכה על שטח מסולע .פתחי אוורור
וניקוז בסוליה ,מבטיחים רכיבה קרירה ,נעימה ויבשה.
חיבור הקליט לסוליה קל ופשוט וממוקם כך שניתן
להתחבר בקלות בלי "לחפש" את מיקום הקליט בסוליה.
משקל הנעל הוא  340גרם בלבד לנעל במידה ,42
מחירה .₪ 695
יבואן מצמן את מירוץ
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מצלמת אקשן חדשה של Go Pro
HERO+LCD

קסדת פולפייס חדשה iXS Xult
ענקית המצלמות  GOPROשולטת ביד רמה בתחום
מצלמות האקשן מזה שנים רבות .בעוד החברה הוציאה
לשוק לאחרונה את סדרת ה HERO 4-העמוסה בכל
טכנולוגיית קצה אפשרית ,יש עדיין מספר רב של
לקוחות שלא ממש צריכים את האפשרויות שהיא
מספקת ולא מעוניינים להוציא את סכום הכסף אותה
היא דורשת.
בדיוק לשם כך ,וכהוכחה שהחברה לא מזניחה את
כלל לקוחותיה ,מציגה  GOPROאת הHERO+LCD -
המצוידת במסך  LCDהשולט במצלמה על מגוון
אפשרויותיה (מופעל מגע).
ב HERO 4-הוכיח מסך המגע כי הוא משפר פלאים את
יכולת השימוש והשליטה במצלמה וכעת גם משתמשים
"רגילים" יכולים להנות ממנו.
ה HERO+LCD-ממוקמת מתחת לדגם הHERO-
 4 Silverבהיררכית הדגמים ,ומאפשרת צילום וידיאו
ברזולוציית  1080P60במצב  Ultra Wideו720P-
במצב  .SuperViewבנוסף לכך ,צילום סטילס
מתאפשר ברזולוציית .MP 8
פונקציות מוכרות משאר דגמי החברה כגון HiLight
( Taggingסימון קטעים חשובים)Video trimming ,
(חיתוך קל של קטעים לשיתוף ללא מחשב) וכד'
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נשלטות כעת על ידי מסך המגע ומאפשרות עריכה
והעלאה מהירה של סרטונים.
המצלמה מצוידת גם ב WiFi-ו Bluetooth-לחיבור
למכשירי סמארטפון/טאבלטים המצוידים באפליקציית
החברה השולטת על המצלמה מרחוק.
פרט אחרון ,ובהתאם למסורת החברה ,המצלמה מגיעה
עם מארז ייעודי ועמידה למים עד עומק של  40מטר
לצילום תת מימי
מחיר המצלמה בארה"ב –  299דולר.
היבואן –  DAAשיווק ספורט

ב iXS-בדקו ומצאו כי קסדות הפולפייס הייעודיות לדאון
היל הקיימות בשוק כיום ,אינן שמות מספיק דגש על
אוורור ולא מאפשרות חבישתן לאורך זמן .במקביל ,מצאו
בחברה כי מסלולי האנדורו המודרניים הם לא פחות
טכניים ממסלולי דאון היל עם מהירות וסכנת התרסקות
דומה ,כאלה הדורשים ציוד מיגון ברמה הגבוהה
ביותר .כך נולדה ה ,Xult-קסדת פול פייס שיוצרת
(עוד) קטגוריה חדשה  -קסדות ( Cross Overמונח
שנועד להדגיש את התאמת קסדת פולפייס דאון היל,
לקטגורית האנדורו).
בעוד משקל הקסדה לא מבשר בשורות מרגשות (1100
גרם אל מול ה 700-של ה Met Parachute-והBell-
 ,)Super 2מערכת האיוורור החדשה שבה היא מצויידת
( )Vortexמייצרת זרימת אוויר תמידית בתוך הקסדה
(כמובן בזמן תנועה) ומאפשרת חבישתה במשך פרקי
זמן ארוכים ,כמתבקש ברכיבת אנדורו.
קליפת הקסדה עשויה מחומר פולימרי מחוזק סיבים
( )FRPהמוריד ממשקל הקסדה תוך העלאת חוזקה.
החומר גם מאפשר להקטין את גודלה הפיזי של הקסדה
ועל ידי כך מקטין את הכח הסיבובי שנוצר בהתרסקות
ומוריד את הסיכוי לזעזועי מח.
פנים הקסדה מחוזק באינסרטים העשויים מ,X Matter-
פולימר המשמש את החברה גם במגני הגוף שלה
ותפקידו להפחית את הסכנה לזעזוע מוח.

לנוחות אופטימלית מצויידת ה Xult-בריפודי Coolmax
נדיבים אשר בנויים כך שלא יפריעו למערכת ה.Vortex-
פיצ'ר אחרון וחשוב בקסדה היא מערכת EPR,
 – Emergency Release Pad Systemהמאפשרת
שליפה מהירה של ריפודי הקסדה בעת תאונה/
מקרה חרום.
הקסדה פותחה בעזרת רוכב הבית השובב של החברה,
סדריק גרסיה .סדריק ,שפרש מתחום הדאון היל
התחרותי ומתחרה כעת באנדורו ,רוכב אך ורק עם
קסדות פול פייס דאון היל וטוען כי הוא מסוגל לרכב עם
 Xultגם בימים חמים לאורך זמן רב
הקסדה מגיעה ב 3-מידות S/M ,M/L ,L/XL -
מחיר בארץ עדיין לא נקבע .היבואן  :פאן רייד
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 KONAישראל  -נותני החסות
החדשים של אורן חסון

רשת אופני סלאלום ,מפיצת אופני  KONAבישראל,
מאמצת את אורן חסון כרוכב הבית החדש שלה.
אורן חסון ,הוא אחד מרוכבי האופניים והאופנועים
המוכשרים והידועים בישראל ,בקריירת האופניים של
מלך הסטייל לא מעט פודיומים בתחרויות דאון היל ו
 ,ALL MOUNTAINלצד מספר לא מבוטל של ניצחונות
ותארים במוטוקרוס ואנדורו ממונעים .תחת נותן החסות
החדש אורן מתכנן להשתתף השנה במספר תחרויות
בסבב  IXSהאירופאי ולייצג את ישראל באליפות העולם
בדאון היל שתערך השנה באנדורה .לתחרויות הדאון-
היל אורן בחר באופני KONA OPERATOR CARBON

ואילו בתחרויות האול-מאונטיין /אנדורו המקומיות אורך
ירכב על מספר דגמי .KONA PROCESS
איציק פטאל ודן דורון מסלאלום מסרו" :אנחנו שמחים
על שיתוף הפעולה עם אורן ומתכוונים לתת לו רוח
גבית חזקה כך שימשיך לרכב הכי מהר והכי רחוק שהוא
יכול! ברוך הבא למשפחת סלאלום ו  !!KONAהולכת
להיות שנה אדירה ,המון בהצלחה בכול מה שתעשה,
אנחנו איתך!"
אין ספק זאת הולכת להיות שנה מרתקת לכולנו,
בהצלחה לאורך ולסלאלום בארץ ובעיקר בחו"ל
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 ודים לינצקי

giant.co.il

 we:Giveפרוייקט איסוף ציוד
משומש למען הקהילה  -סיכום

ישראל
סניף ראשי  -נתניה
073-2660-616
רח' המחשב  1א.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 

למרות שזה לגמרי מנוגד לטבע האנושי ההישרדותי ,מסיבה שאנתרופולוגים
רבים טרם גילו ,פעולה של נתינה גורמת לאנשים יותר אושר וסיפוק מאשר
הפעולה ההפוכה .זה קיים אצל כל אחד במידה כזו או אחרת ,צריך רק
טריגר שיעזור לזה לצאת החוצה.
הטריגר שלי היה לפני כמה חודשים ,בעודי עומד מול מגרות בגדי הרכיבה
שלי בניסיון למצוא מה ללבוש לרכיבה בערמות של בגדים ,שבחלקם כבר
מזמן הפסקתי להשתמש .פתאום חדרה לי ההבנה שאם הייתי נותן חלק
ולו קטן מכל מה שהיה שם על המגירות ,כלל לא הייתי מרגיש בחוסר .יותר
מכך ,זה היה משמח מישהו שלא שפר מזלו לשים יד על ציוד מקצועי.
מכאן הדרך למבצע ההתרמה היה קצר.
הייתי זקוק לחשיפה של הרעיון לכמה שיותר רוכבים על מנת לרתום אותם
לעניין .ואם בחשיפה עסקינן ,אין כמו מגזין  we:Rideשהרים את הכפפה
ונרתם לעזרה.
יצרנו קשר עם כמה חנויות אופניים עם בקשה להציב ארגז קטן לאיסוף
תרומות ולתת לאנשים אפשרות להביא ציוד רכיבה משומש .זה לגמרי
לא מובן מאליו שבעלי החנויות יירתמו לעניין ,כי הרי אין בזה שום דבר
מסחרי .חייב לציין שזה היה מעורר השראה לשוחח עם בעלי החנויות שלא
רק נרתמו בשמחה על ההזדמנות להשתתף במבצע ,אלא גם תרמו לא
מעט בעצמם.

הפרוייקט קיבל שם  we:Giveוהתנהל בצניעות ובשקט במשך מספר
חודשים שבמהלכם קיבלנו הרבה עידוד ותמיכה מאנשים.
בחלק מהחנויות היינו צריכים לבקר מספר פעמים על מנת לרוקן את ארגז
התרומות מרוב הדברים שהאנשים הביאו .פניות בפייסבוק ,מיילים ושיחות
טלפון ליוו אותנו במשך כל התקופה.
זהו ,עכשיו זה מאחורינו והגיע זמן לסיכום .כמה ארגזים עם מאות בגדי
רכיבה ,נעליים ,כפפות ,קסדות ,מעילים וכלים מויינו וסודרו.
איגוד האופניים ע"י אייל הרשטיק שמוביל את פרויקט "אופניים לכולם"
הרים כפפה ולקח על עצמו להעביר את כל הציוד שנאסף לחוגי וסדנאות
הרכיבה בכל רכבי הארץ.
ברצוני להוקיר את אריק פלדמן על העזרה והתמיכה בהנעת הפרויקט
ועל התרומה האישית של ציוד; את אותם בעלי חנויות האופניים שבצורה
מעוררת השראה פרסמו בעמודי הפייסבוק שלהם את המבצע ועודדו
אנשים להירתם; את שותפי לעניין עידו פלג שעזר במיון והובלה של מה
שנאסף למשרדי האיגוד וכמובן כל אותם הרוכבים שטרחו והביאו את
תרומתם לנקודות האיסוף.
נתראה בשבילים .ודים
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 כפיר כחלון  כפיר כחלון ,רוי שריזלי

תרבות פיקסי בתל אביב

ברחובות שלנו יש קסם מיוחד
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בשקט ,בשקט מבלי שנשים לב ,צומחת לנו מתחת
לסטם תת-תרבות אופניים חדשה (לא במובן של
תת רמה ,אלא במובן של  .)Sub-Cultureכן כן ,מה
ששמעתם ,אצלנו בישראל ,מדינה שספק אם אפשר
לומר שקיימת בה תרבות אופניים ,צומחת תת-תרבות,
נישה ,משהו מרהיב וחדש .האמת שזה לא כ״כ חדש,
אפילו כתבו על זה קצת בעיתונות ,אבל בכל זאת
לאחרונה זה מרגיש חדש.
אני מדבר על תרבות רוכבי הפיקסי והסינגל ספיד .כבר
כמה שנים בעקביות ובשקט הם מפריחים פה סצנה
מדהימה ,כזו שאי אפשר יהיה להתעלם ממנה ודבילי
לגמרי לא לכתוב עליה .הם מקיימים תחרויות אלי-קאט
משלהם ,יוצרים סרטי רכיבה מופרעים ,כמה מהם אפילו
טסו לברצלונה להשתתף במרוץ הRedhook Crit-

תרבות פיקסי בתל אביב

הפופולרי וכל זה קורה תוך כדי צמיחה של סצנה עם
קודים משלה ,מוזיקה משלה ,מובילי דעה משלה ואומנות
משלה ,משהו אמר כאן תרבות?
איפה זה מתחיל?
תכלס אין לי מושג…אני בטוח ב 100%-שהיו פה אנשים
שרכבו על אופני כביש עם הילוך בודד או פיקסי (ללא
פריילוף) גם לפני  20שנים ,אבל את האחריות על הבום
העל קולי (תרתי משמע )...בצמיחה המהירה של הסצנה,
אפשר להפיל על החנות/מרכז התרבות הכה מגניבה של
ארנון פישר  -״גורדון בנט״ .החנות שצצה לפני  7שנים
ברחוב קינג ג׳ורג׳ בת״א ,על אחת הפאות של הדיזינגוף
סנטר ,הביאה את הבשורה של סצנת הפיקסי שמתקיימת
ומתוחזקת באדיקות מעבר לים ,בסן פרנסיסקו ,ברלין וכו׳
לכאן ,לרחובות ת"א ומשם לשאר הלבנט.

במסגרת התחקיר והרצון שלי להיות מעודכן ,יצא לי
לקחת חלק במסיבת יומולדת  7של הגורדון בנט .כמאמר
הקלישאה  -זר לא יבין זאת ,אבל הייתם צריכים להיות
שם בכדי להרגיש את האנרגיות המטורפות שהסצנה
הזאת מביאה עמה .החגיגה אספה אליה (כמעט) את כל
הפעילות והפעילים בענף הפיקסי והסינגל ספיד בארץ,
המון בירה ונאצ׳וס ,שלדות וינטאג׳ מעלפות ,תחרויות
הזויות על אופני פיקסי ,אושיות מענף האופניים ,בעלי
חנויות אופניים שבאו לפרגן ,המון המון טריקים מטורפים
על אופני פיקסי ובעיקר אנשים צבעוניים ,שמחים
שהתאחדו רק לשם אהבת האופניים.
באטיות ובעקביות החל הפיקסי לפרוץ מגבולות ה ״מביני
עניין״ ולחדור ישרות ללב של ה״מיינסטרים״ .עם הנהירה
של יותר ויותר רוכבים לתת הענף ,ועם ההבנה שהולכת

להתפתח כאן תרבות אמתית .עסקים נוספים הכניסו את
הפיקסי לליין הקבוע שלהם .חנויות האופניים המסורתיות
התחילו להביא אופני סינגל ספיד של המותגים אותם הם
מייצגים ,מכונאי אופניים התחילו להתמקצע בניואנסים
הייחודיים של הענף ומעל הכל נפתח כן עוד היכל
שמוקדש כל כלו לתרבות החדשהOne Bike Studio ,
של יובל דוידוב .הוכחה נוספת לעובדה שיש כאן חדירה
מאסיבית לתוך מעמקי המיינסטרים ,היא מעורבות של לא
מעט רוכבות (ממין נקבה )...שמשקיעות בציוד ובמיומנות
הרכיבה ,ובנון שלנט נותנות בראש לזכרי האלפא חדי
ומקובעי ההילוך.
מה פה קורה פה?
אחד הסממנים הבסיסיים וברורים להתפתחות של
תרבות אמיתית היא אלמנט ההתכנסות .אירועים
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ייחודיים ,תחרויות ,ירידי אומנים ושאר עניינים שמלכדים
ומקרבים את האנשים הפכו לשגרה עבור קהילת הפיקסי
המקומית .התחרויות הן בדרך כלל בסגנון אלי-קאט
( )Ally‑Catבהן על הרוכבים לאסוף חתימות מנקודות
שונות הפרוסות ברחבי העיר והמנצח הוא זה שמגיע
ראשון לנקודת הסיום עם כל החתימות .התחרויות
נערכות ללא סגירת כבישים והרוכבים חייבים לשלוט
בטכניקות בלימה על מנת לצאת מזה בשלום .בענף
הזה ,התחרות היא סתם תירוץ .תירוץ להיפגש ,לשתות
כמה בירות ,לדבר על אופניים ,להפגין ביצועים ותרגילי
שליטה ובעיקר לעשות כיף.
סממן נוסף לתרבות הוא ההשקעה של חברי הקהילה
בשלדות וחלקי אופניים ברמה גבוהה מאוד (בין אם
זה שלדות וינטאג׳ נדירות או בין אם זה שלדות קצה

תרבות פיקסי בתל אביב

מודרניות) .כמובן שלצד הציוד המהוקצע רמת הרכיבה
משתפרת תמידית והרכיבות גדלו ויצאו מהתחום העירוני
ועברו גם לרכיבות אינטנסיביות וארוכות בכבישי הארץ.
הגדילו ועשו מספר חברים מהקהילה כאשר טסו
להתחרות בברצלונה במסגרת מרוצי הקריטריום,
( Redhook Critשהספונסר הראשי היא חברת .)Cinelli
תחרויות של קריטריום מהיר וחזק על אופני פיקסי בלבד.
מדובר על אירוע מושקע ויוקרתי מאוד ,שופע סטייל,
צבעוניות ואהבה לאופניים .אירוע שמביא את הרוכבים
החזקים ביותר בענף מכל העולם ,להתחרות ראש בראש,
בהחלט דריסת רגל משמעותית של ישראלים בזירה
הבינלאומית.
קטע חזק נוסף שמייחד את הענף הוא משחקי פולו-

אופניים ,בדיוק כמו שזה נשמע ,רק שבמקום סוסים יש
אופניים ובמקום מושכות נדרשת המון ,המון טכניקת
שליטה באופניים ויכולת תמרון מטורפת של הרוכב על
מנת לשלוט במחבט ובכדור בנוסף לאופניים .מין הסתם,
מפגשים כאלו מאופיינים יותר כאירוע חברתי מאשר
ספורטיבי ,כאשר הבירה תופסת מקום של כבוד.
אמנות בשירות הפיקסי
קהילת הפיקסי והסינגל ספיד פעילה באופן אקטיבי מאוד
ביצירת תרבות אורבנית בתל אביב ,רבים מהרוכבים הם
גם אמנים/יוצרים/מעצבים מוכשרים שיוצרים דברים
יפים ומעלים מדי פעם פסטיבלים המשלבים אומנות,
אופניים ,סרטים ,חברה טובה וכמו שניחשתם ,בירות
טובות .מגדילים לעשות חבורת  FGMFהישראלית (חפשו

 FGMFביוטיוב) שמפיקים סרטים מדהימים ומראים
לעולם שגם לנו בישראל הנידחת (ובתל אביב הקטנטנה)
יש תרבות פיקסי חמה ובועטת.
כיף פה
נכון ,יהיו כאלה שיאמרו שזה ״לא בטיחותי ,שזה מסוכן/
פרוע״ ,חלקם אולי צודקים ,אבל למרות כל זאת קיימת כאן
תרבות דה-פקטו .תרבות חזקה ובועטת ,שצובעת את
הארץ בצבעים של סטייל ,תרבות שמביאה עימה דברים
חדשים ופרועים למחוזותינו ,תרבות שמעמידה אותנו לצד
מעצמות פיקסי גדולות ושמה את המדינה המידלאיסטית
הקטנה והחמה שלנו ,בשורה הראשונה של תרבויות
האורבן הבועטות והחזקות בעולם
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אימונים לHot Epic Israel 2015-

יומן המסע של צוות  we:RideלHot Epic Israel 2015-

אימונים לHot Epic Israel 2015-
האימונים לאפיק ישראל נמשכים במרץ .אחרי שבאפריל
העליתי הילוך בהכנות ,החודש המשכתי בקצב דומה.
בתחילת החודש תפסה אותי איזה שפעת מבאסת,
אבל סה"כ ,למרות מספר ימי הפוגה ,הצלחתי לחזור
ולהתאמן .אימונים בעת מחלה הם נושא בפני עצמו,
ודורשים התייחסות רצינית .הנטייה שלי היתה לתת לגוף
מנוחה ורק כשהתחושה משתפרת לצאת לרכיבה קלה
בכדי לבחון את הגוף .קראתי לא מעט מאמרים בנושא,

אבל ההמלצה שהכי דיברה אליי היתה שאם המחלה
או הכאב הם מהצוואר ומעלה לא צריכה להיות בעיה
לרכוב .ואכן בימים הראשונים כשכל הגוף כאב לי נשארתי
במיטה ,אבל כאשר היו לי רק נזלת ושיעול יצאתי לרכיבות
קצרות של עד שעה .חשוב להדגיש שאינני רופא אלא
רק רוכב חובב כך שבכל מקרה צריך להתייחס לנ"ל
בעירבון מוגבל.

החזקה שמנתה  4זוגות ,ושלא כמו בפעם הקודמת בה
כשבוע לאחר שהחלה המחלה ,וכשהייתי כבר די בסופה
היינו הזוג החזק בקבוצה ,הפעם מצאנו את עצמינו
(נשארתי עם אף גדוש ומעט שיעול) הצטרפתי למחנה
מתאמצים מאד להצמד לחבורת רוכבים חזקה מאד.
האימונים הדו-יומי כחלק מחבילת האימונים של מארגני
העובדה שהייתי לאחר מחלה לא הוסיפה .לאחר שעתיים
הוט אפיק ישראל.
המחנה הדו-יומי החל ביום שישי בבוקר בקיבוץ גן שמואל .של רכיבה בקצב בינוני-חזק בין גן שמואל לנחל אלכסנדר
התחלנו למשוך לכיוון גבעת עדה שם חיכתה לנו תחנת
כמו במחנה הקודם התחלקנו ל 3-קבוצות בהובלת
ריענון מפנקת .לאחר שיצאנו מתחנת הריענון רכבנו
מדריכים שונים .אני ורועי ,בן זוגי ,הצטרפנו לקבוצה
בקצב מתון ,אולם הרגשתי חולשה רצינית ,ומהר מאד
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הבנתי שאני לא מצליח להחזיק קצב עם הקבוצה .לאחר
התייעצות קלה עם גל צחור החלטנו שעדיף שאנטוש
את הקבוצה ואנסה להתאושש ולהצטרף שוב למחרת.
רכבתי לבד לכיוון גן שמואל בקצב איטי .הקבוצה המשיכה
לכיוון הר חורשן לתרגול העיקרי של היום שכלל  4הקפות
בקצב אישי ,שכל אחת מהן כוללת טיפוס מתחתית ההר
לשיא הגובה ,בעלייה שהיתה חלק ממסלול היום האחרון
בתחרות אפיק ישראל בשנה שעברה .משם המשיכה
הקבוצה בקצב חזק חזרה לגן שמואל .הקבוצות האחרות
עשו תרגול דומה אולם בקצבים מעט איטיים יותר
ולמרחק מעט קצר יותר .סה"כ כלל היום הראשון כ100-
110ק"מ .בגן שמואל חיכתה לרוכבים ארוחת צהריים

אימונים לHot Epic Israel 2015-

משביעה והרצאה של גל צחור בנושא ציוד תיקונים
לתחרות אפיק ועבודה זוגית.
בשבת בבוקר נפגשנו שוב בגן שמואל .המנוחה של
יום שישי אחה"צ עזרה לי להתאושש ובשבת הרגשתי
כשיר לאימונים .יצאנו ברכיבה לכיוון שטחי האש של
אלייקים ,כאשר קבוצה  1ו 2-רוכבות יחד בקצב בינוני
תוך ביצוע תרגולים שונים של עבודה בזוגות .באלייקים,
לאחר עצירת רענון ,יצאנו לשתי הקפות של סימולציית
תחרות .כל הקפה ארכה כ30ק"מ וכללה טיפוס ממטווח
אלייקים לכיוון הכרמל (חירבת סומק) ,קטע כביש קצר
לכיוון המוחרקה ,וחזרה דרך החלק המערבי של דרף נוף
כרמל .הקפה מגוונת ומאתגרת ביותר ,עם טיפוס טכני

ארוך וקשה ,ובהמשך התוואי המהיר והמגוון של דרך
נוף כרמל .בסוף ההקפה הראשונה עצירת התרעננות
מהירה והמשך להקפה שנייה .התוואי הקשה והחום נתנו
את אותותיהם ורק זוגות בודדים השלימו שתי הקפות
מלאות .משם המשכנו ברכיבה משותפת חזרה לגן
שמואל ,לארוחת צהריים ושיחת סיכום .סה"כ 117ק"מ
על כ 1600מ' טיפוס  -כ 6-שעות רכיבה ברוטו.
גל צחור רקח לנו מחנה אימונים קשה ומתגמל כפי
שהוא יודע .ייתכן וזה היה מעט יותר מידי בשביל שלב
זה באימונים ,אולם מצד שני זה נתן פרספקטיבה טובה
מאד לאן צריך לשאוף ולכוון על מנת להגיע מוכן לתחרות
עצמה .גל והצוות עשו עבודה מצויינת בליווי והכוונה של

הרוכבים כל אחד על פי רמתו ,כך שנראה לי שכל אחד
מהמשתתפים הפיק את המירב מהיום .ברמה האישית
הצלחתי להתאושש ולהחזיק בכבוד את כל היום השני,
כולל שתי הקפות מלאות בקצב טוב .בדרך חזרה מעט
נחלשתי ,אבל עם קצת עזרה הצלחתי להדביק את
הקבוצה ולרכוב עם הדבוקה .כעת אני ממשיך על פי
תכנית האימונים המפורסמת באתר התחרות ,כאשר
בחודש הקרוב מתוכנן מחנה אימונים נוסף חד-יומי.
אני ממליץ בחום.
נותרו עוד  123יום עד הזינוק ,אבל מי סופר...
www.epicisrael.org.il
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 אדי נודל  אלון רון  אביעד יזרעאל

Trek Remedy 8 29

יבואן |CTC :מחיר 16,500 :ש"ח

Trek Remedy 8 29
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Trek Remedy 8 29

Highlights
•שלדת אלומיניום Alpha Platinum
•מתלה APB Full Floater
•שינוי גאומטריה בעזרת Mino Link
•חיווט פנימי לכבלים כולל למוט האוכף
•בולם אחורי בטכנולוגיית DRCV
•מהלך קדמי ואחורי של  140מ״מ
•אורך תומכות שרשרת  443/445 -מ״מ

•זוית ראש 68.2/67.5 -
•זוית צינור כסא 69/68 -
•גובה ציר מרכזי  359/350 -מ״מ
•אורך בסיס גלגלים  1157/1179 -מ״מ
•משקל יבש ללא פדלים 13.9 :ק״ג
(הגאומטריה היא כתלות במצב כיול ה)Mino Link-
*הנתונים הם למידה M

באוגוסט האחרון ,בוחניו המצטיינים של המגזין ערכו
מבחן משווה בין גלגלי  29ו 27.5-על דגם ה,Fuel EX-
מבחן שהגדיר רף ציפיות גבוה למדי עבור דגמי 2015
האחרים של  .Trekמספר חודשים לאחר מכן ,קיבלנו
לידינו את ה Remedy 8-בגרסת גלגלי ה 29-אינטש.
למרות מספר שינויים שטרק עשתה בשלדה במהלך
השנים האחרונות ,הפלטפורמה הכללית נותרה זהה,
מבוססת על מתלה ה APB Full Floater-הוותיק ומצוין,
אליו משודך בולם אחורי  Fox CTDבתצורת -DRCV
טכנולוגיה שפותחה לפני קרוב לעשור בשיתוף עם חברת
 ,Foxשמהותה תוספת לינאריות לבולם לאחר ניצול
של כ 40%-מהלך ע"י פתיחת מעבר פיסי של אויר לתא
נוסף הממוקם בראש הבולם .פיצ׳ר חדש וייחודי לרמדי
בגרסתם החדשה הוא ה ,Mino Link-תותב אקסצנטרי

המאפשר שינוי מהיר של גאומטריית האופנים ,חצי מעלה
בזווית הראש ו 10-מ״מ בגובה הציר המרכזי.
טרק הם אחד היצרנים הבודדים אשר מציעים התאמה
כמעט מושלמת של גודל האופניים לממדי הרוכב ,ע"י
מגוון מידות רחב לכל דגם .גם הרמדי מגיעים ב 5-גדלים
המאפשרים התאמה מירבית של הרוכב למידת האופנים.
את המבחן ביצענו על מידת  19אינטש.
חלקים בולטים
הרמדי  8מגיעים עם קיט חלקים לא נוצץ או מלהיב
במיוחד ,אך מאוד אפקטיבי /תואם את הז'אנר ובתג
במחיר סביר .הקיט מבוסס על בולם קדמי CTD 34
מסדרת  Evolutionהבסיסית של  ,Foxבמהלך של
קבוע של  140מ״מ .לצערנו אנו שוב נדרשים לסדרת
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 FOX 2016בדרך לישראל

מזלגות מבחן יאפשרו לכם להתנסות במזלגות הטובים
בעולם על האופניים שלכם ,פרטים על החנויות הנציגות בהן
ניתן להזמין רכיבת מבחן תמצאו באתר שלנו.
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סניף בית אורן 04-8307340
סניף תל אביב 03-6415590
רחוב המסגר  ,17חניה בחנות
(כניסה נמוכה נא לא להיכנס עם אופניים על הגג)

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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ה Evolution-של פוקס ,וגם הפעם הבולם הפגין
ביצועים בינונים שהעיבו מאוד על ביצועיי האופניים.
אנחנו יודעים על שיפורים משמעותיים בסדרה בשנת
הדגם הקרובה וכל מה שנותר הוא להמתין לדגמי
האופניים של  2016עם הסדרה המשופרת .מערכת
ההינע מורכבת מתמהיל חלקים של Shimano
ו SRAM-במתכונת , 2X10כאשר על המעצורים
מופקדים ה Shimano SLX-המצוינים .גלגלי Duster

 Eliteעטופים בצמיגי XR4 Expertוצנרת של
 Bontragerמשלימים את חבילת החלקים של הרמדי
 .8למרות ההכנות ,ניכר בחסרונו מוט אוכף מתכוונן
שמבחינתנו הוא דרישה בסיסית על אופניים כמו הרמדי.
על השביל
עוד לפני הרכיבה הראשונה ,מבט חטוף על הגאומטריה
מגלה אופנים שמיועדים לצד המהיר והאגרסיבי יותר
של השבילים .לא רק בגלל מהלך המתלה של  140מ״מ

מלפנים ומאחור (מנה גדושה למדי לאופני  )29אלא
בעיקר בגלל הגאומטריה .הרמדי הם אופנים קצרים
יחסית ,עם זוויות בעלות נטייה מובהקת לשיפועים כלפי
מטה( גם בגרסה הפחות אגרסיבית ב.)Mino Link -
היצרן מאשרר אבחנה זו על ידי קיטלוגם כאופני אנדורו
לצד דגמי ה Slash-ולא כאופני שבילים עם מהלך קצת
יותר ״גדול״ מה .Fuel EX
האם הנתונים היבשים תואמים לתחושה בזמן

הרכיבה? במילה אחת ,כן .לטוב ולרע מדובר על אופנים
שמרגישים נוח יותר בירידות ופחות בעליות.
אי אפשר להגדיר את הרמדי במפרט הנתון כאופניים
קלים (למרות משקלים הסביר יש לומר) ,בעיקר
הודות ל "תרומתם" של הצמיגים הבשרניים במיוחד.
צמיגים אגרסיביים הם נקודת זכות רצינית בכל הקשור
לירידות ואתגרים טכניים ,אך בשיוטים ובעליות שהם
חלק בלתי נפרד מהז'אנר במיוחד במחזותינו ,יכולת
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הגלגול הלא מצטיינת שלהם לא בדיוק מפרגנת.
כאמור הרמדי מכוונים כמכונת פאן פקטור הודות
לגאומטריה המובהקת בעיקר בזוויות ראש וכיסא
הקיצוניות יחסית שמעניקות מעטפת הגנה רחבה מאוד
בירידות ובאתגרים טכניים ,אולם בסיטואציות מסוימות
ה"קיצוניות" הזאת הופכת לסכיזופרניה שמקשה על
השליטה בכידון.
ברמדי ,טרק הצליחו לאזן בין בסיס גלגלים קצר יחסית

שמאפשר יכולת תמרון גבוהה ,לבין תומכות שרשרת
ארוכות יחסית (בניגוד לאופנה הרווחת) ,לטעמנו איזון
ששומר על שפיות הגיונית מאוד בתפקוד הכללי של
האופנים .גם הפעם מתלה ה APB Full Floater-של
טרק גורם לנו לזרוק סופרלטיבים דביקים לחלל הסייבר,
ולמרות גילו המתקדם יחסית הוא מרגיש סופר מעודכן.
מחד הוא מצליח לייצר יעילות מבורכת ביותר עם פידבק
מדויק באזור אמצע המהלך ,ללא צלילות מיותרות וללא

נוקשות בולטת ,ומאידך תחושה אינסופית של מהלך
גם באתגרים אגרסיביים במיוחד .כאמור הבולם הקדמי
לא עומד בקנה אחד עם עבודת המתלה ועם הבולם
האחורי המצוין וחבל.
סיכום
הרמדי הם אופני אנדורו מובהקים בעלי גאומטריה
ייחודית ששמה משקל רב על פאן ,מהירות ויכולת תמרון.

לרמדי נשמה של סוס פראי ,לא מאולף ,לא מתנצל,
דוהר ומהר .יחד עם זאת ברמת האבזור של הרמדי ,8
הם רחוקים מלהיות מושלמים בעיקר בגלל בולם קדמי
בעייתי והעדר מוט אוכף מתכוונן (באופני אנדורו זה
ממש פספוס רציני) .יחד עם זאת ,למרות המראה
״הסידרתי״ של האופנים ,מדובר על דגם מאוד מיוחד
שיוכל לתבלן בטעם משובח כל רכיבה בשטח
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מי אתה האיש שבקיר? שמי יובל דוידוב ,המפגש הראשון שלי כאדם
בוגר עם אופניים התרחש לפני כ 10-שנים .סיבוב ועוד סיבוב ועוד סיבוב
של חיפוש חניה בעשר בלילה הובילו אותי למפגש הזה .מכרתי  4גלגלים
וקניתי שניים .מאז אני על אופניים כל יום  -קומיוטר .לפני  4שנים מאסתי
במקצוע הקודם שלי (זה שהביא אותי לחיפושי חניה בעשר בלילה) ויצאתי
לחופשה .חיפוש כיוון חדש ,ביקור בדנמרק בחנות בשם Cykelmageren
ודחיפה מאחי ואשתי סגרו את העניין .חנות אופניים עירונית עם דגש
על עיצוב וייחוד .מוטי קרלין פתח בפני את הסדנא שלהם ובהדרכת יהב
שלום למדתי מכונאות אופניים .חצי שנה של חפירות אחרי ספקים בחו״ל,
וספקים מקומיים והדלת נפתחה  -הרבה קירות ריקים ומעט סחורה .היום
אי אפשר למצוא כאן מקום לתקוע מסמר.
רוכב? ברור 9 -זוגות אופניים בבית 4 ,שלי:

 עדי גיא

סינגל ספיד  -מרקס UMX-1
ברומפטון  -צביעת לקה שקופה עם כל ההלחמות חשופות
קנונדייל סקלפל  -לפעמים שאני יוצא עם אופניים מחוץ לעיר
והצעצוע החביב עלי  Stanridge Speed HSP -פיקס גיר בבניית קסטום
סדר על הקיר? אסתטיקה .למי אכפת להזיז את היד עוד  20ס״מ לכלי
הנכון כל עוד בסוף היום כל הכלים יושבים במסדר שכיף לי להסתכל עליו.
גם ככה הכלים העיקריים מונחים רוב היום ממש ליד הסטנד.
הכי כלי כלי? מפתח לוקרינג ומשחה לידיים של וירט
הכי לא כלי כלי? כפפות .לא סובל כפפות ,אי אפשר באמת להרגיש מה
אתה עושה ואיכשהו אני תמיד מסיים בלי הכפפות עם ידיים מלוכלכות ,אז
לשם מה לטרוח?
מי הבן המועדף?  Crown Race Removerכל כך הרבה כלי בשביל

קיר מכנאופן :יובל דוידוב  OneBikeStudioתל אביב

טבעת כל כך קטנה .תמיד כיף לי להשתמש בכלי המטופש הזה.
כלי מיוחד/ייחודי? אני פחות בקטע של לאלתר כלים ולמזלי יש לי חבר
ילדות עם חנות כלי עבודה מדהימה וכשהוא רואה את העיניים שלי נודדות
לאיזה כלי איכשהו הכלי הזה מגיע אלי לסדנה ,אז יש לי אוסף כלים אדיר.
הכלי הכי טוב שנחת אצלי זו מברגת אימפקט  10.8של מקיטה עם ראש
לבוקסות .מחברים אליה מפתח  BBשל פארק טול ואין  BBתקוע שלא יוצא.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? לא יודע אם זה הכלי
הבא אבל כשאני אוכל להרשות לעצמי אני קונה סטנד כיוון גלגלים של
 .p&klieמצדי שימשיכו לבנות גלגלים על הסטנד של פארק טול וזה יהיה
פסל באמצע הסדנה .כלי העבודה היפה ביותר שראיתי..
לוקח את העבודה הביתה? לא .יש לי רק משאבה ,מולטי טול ואולי איזה
פנימית זרוקה .החנות מאוד קרובה וגם עם פנצ׳ר אפשר להתגלגל אליה

בלי מאמץ.
ה-תיקון? כיוון שהחנות עירונית אילתורי שטח זה פחות אנחנו אבל אנחנו
בהחלט בעניין של בניות מטורפות לבקשת הלקוח .שבוע הבא אנחנו
מסיימים את הפרויקט הכי בלינג שיצא לנו לעשות עד עכשיו  -ברומפטון
מזהב .או כמו שאנחנו בחנות כבר קוראים לו  -עגל הזהב.
לקח הרבה זמן למצוא ספק שידע לעשות את העבודה כמו שצריך אבל
עכשיו השלדה כבר כאן  -ציפוי זהב אדום  24kלכל השלדה .לזה יתווספו
מגיני בוץ מעץ ונגה שחור בעזרתם האדיבה של יוסי ומקס מניסנס ואוסף
חלקי טיטניום יעודיים לברומפטון שמגיעים מסדנה קטנה בטאיוואן
מוזמנים לבוא לבקר אותנו בחנות ואם לא פיסית אז הכי קל לעקוב והתעדכן
בפייס www.facebook.com/OneBikeStudio
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אהובי,
אני לא מאמינה שאני כותבת את השורות הללו ...עומדת
עכשיו רועדת ומבוהלת בפינה האפלה במחסן אחרי
שהבחור ההוא שאני לא מכירה מישש אותי ונגע בי
במקומות הכי אינטימיים ...עדיין לא קולטת שאתה היית
בכלל זה שהביא אותו לכאן....
אז זהו? באמת הכל נגמר? הייתכן שעוד מעט כבר
לא נתראה יותר? בא לי לבכות כשאני נזכרת בפעם
הראשונה שהתראינו ,מבטינו הצטלבו אז ברחוב ,אני
עמדתי שם ,צעירה ויפה ואתה חלפת על פני ,עסוק
בשיחה בנייד אבל פתאום סבת על עקבותיך ...והנה
אתה מולי ,מבטינו נפגשו וראיתי איך עיניך נדלקות ...גם
אני לא יכולתי להישאר אדישה ,תמיד חלמתי על מישהו
כמוך ,גבוה ,אתלטי ,לבוש בקפידה ,לא מהמיוזעים האלה
שהיו עוצרים לידי ,מחמיאים לגזרתי ,מציינים ש"למי
שיבחר בי יש טעם משובח" ,מבלבלים את המוח ואחר
כך הולכים ...אבל אתה ...אתה נשארת ...לא ויתרת גם
כשהבנת שכדי להיות במחיצתי צריך לשלם מחיר יקר...
בנסיעה ,בדרך הביתה הבטתי בך ,נמלאתי גאווה
כששמעתי איך אתה מדבר עלי ,מחמיא לי בפני החברים
שלך ותוך כדי שולח אלי מבטי תשוקה ...לא היינו צריכים
להמתין יותר מדי עד שמימשנו את אהבתנו ,כבר באותו
ערב זה קרה ,אתה ואני התנינו אהבים ...זו הייתה
חוויה מדהימה ,מדהימה יותר מכל דבר אחר שחוויתי
לפני כן ...אתה כבשת אותי בסערה ,הנפת אותי מעלה
ומטה במחול מטורף שרכות וכוח שימשו בו בערבוביה...
כך טיפסנו יחד לשיאים של גובה כשנשימתנו נעתקת
וגלשנו חסרי מעצורים על מדרונות של עונג עילאי.
כשתם התיישבנו זה לצד זו לאורו של הירח שנתלה
באמצע השמיים ,מיוזעים ,מאובקים ,חסרי נשימה,
מאוהבים ...ואתה ,מתוק שכזה מיד רצת לספר
לחבר'ה ...מצחיק אחד ...הבטתי בך כששוב לא ניתן היה
לעצור את שטף הדיבור שלך ,מרוגש ,נסער ,מחייך מאוזן
לאוזן אתה סובב אנה ואנה כשהטלפון דבוק לאוזניך,
מספר לפירטי פרטים כיצד התעלסנו.
איני יודעת לשים את האצבע על הנקודה בה הכל החל
להיסדק ...אולי זה קרה בפעם ההיא שהחבר שלך הופיע
עם חתיכה חדשה ...פתאום התחלת להתרחק ממני...
הפסקת לפנק ...הפסקת להפתיע ...לא עוד תשורות
שמורעפות עלי ,תכשיטים שאתה עונד לי ביד רכה...
כבר לא משקיע בלהכין אותי ,רק בא עלי ,מגיע לסיפוקך

ודי .לפעמים אפילו שמעתי אותך מסנן איזו קללה" ,כוס
אמו איך היא חורקת!" ......ואם נפלתי או קיבלתי מכה
אתה עושה עצמך כלא רואה ,אפילו כשהחברים שלך
מעירים לך אתה מבטל אותם בהינף יד "שטויות ,היא
ממילא ככה"" ,..שרוטה" אתה מכנה אותי ואני לא יודעת
את נפשי...
ואחר כך בא האינטרנט.
אני מוצאת אותך גולש באתרים ההם ,אתרי הפיתוי...
שם הן מופיעות ,מעורטלות ,צעירות ,יפות ...ואתה
אפילו לא מתבייש להעלות תמונות שלהן" ,תראו איזה
פורנו" אתה צוהל בפייסבוק שלך ...והחברים שלך,
אלו שחשבתי שהם גם חברים שלי לא מאחרים להגיב
"פשששש אחי ,לך על זה!" הם מעודדים אותך...
אז שמעתי שכנראה כבר יש לך מישהי חדשה ,מן
הסתם לא ירחק היום בו הוא תגיע ותתפוס את מקומי,
צעירה יותר ,יפה יותר ,חטובה הרבה יותר ...וזה שובר לי
את הלב...
ואני ,מה יהה עלי?
האם אמצא עצמי מאבדת את הבית ,החבר ,האהוב
הראשון והיחיד שהיה לי? האם נגזר עלי לסבול ידיים
זרות שיחללו את תומתי ,יעקרו את התכשיטים היקרים
שענדת לי ויחליפום באחרים ,זולים ,מסין ?..יתלו עלי
מלבושים ומיני תיקים משונים שיהיו כאבן ריחיים על
צווארי השפוף? ישחקו את נשמתי עד כי לא יהיה בי כוח
יותר ואושלך להירקב באיזו קרן רחוב חשוכה או אפול
בידיהם של מהגרים חסרי לב...
ובתוך כל אלו שתדע ,אהבתיך ...אהבתיך עד כלות...
ורוצה אני שתהה מאושר ,גם אם נגזר עלי לשלם את
המחיר של להביט בך יוצא למקומות בהם אהבנו יחד
עם מישהי שחמוקיה העגולים גדולים משלי וגזרתה
דקיקה וקלילה...
רק בקשה לי אחת,
אל נא תשכחני ,וזכור לי חסד נעורים ,ועת תעצור ליד
העץ הבודד ההוא שהיה לנו למקום מפלט מן העולם,
הבט אל השביל המתפתל והנוף הנפרש תחתיך וזכור,
ולו לרגע ,אותי ואת הרגעים היפים שהיו לנו יחדיו.
אוהבת אותך,
שלדת ה 26-הראשונה שלך
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 10טיפים

 ריכז וכתב אילן כרמל

My name is Karl,
Ich Bin Expert
 10טיפים

איך להפוך לגורו
אופניים
סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף
את חכמת המעטים שלנו כדי לעזור
לכם בהתמודדות עם נושאים הרי גורל
לא קריטיים.
*מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך (אינו
באמת) מיועד לנשים או גברים כאחד.
 .1החזק בצי של אופניים לכל מטרה (או סגמנט) .הקפד
לרענן את הצי תכופות ומעל הכול חשוב שתישאר
עדכני ומאובזר בטרנדים האחרונים אחרת תישאר עם

הסייקלוקרוס של אתמול במקום הסמי-פאטבייק של מחר.
 .2אם נתקלת באלמנט מבעית באמצע רכיבה על
הסס"ר האופנתי (מלפני שנתיים) שלך ,רד מהאופניים
בנונשלנטיות זחוחה תוך שאתה מפטיר באדישות"..
וואלה נחמד ,אם היו לי פה את האנדורו הייתי
מדגים לכם".
 .3הפגן נוכחות בפייס ובסטראבה ,פזר לייקים ,קודוסים
והערות מפרגנות בסגנון "אהבתי את הקווים שלקחת,
בפעם הבאה יש מצב שתשיג אותי".
 .4חיוני לתחזק טבלאות אקסל למידות ומשקליי צמיגים,
חישוקים וגיאומטריות אופניים עכשוויות וכמובן להתקרצץ
על כל מילימטר בוויכוחים "חברתיים" ,כי הגורו חזק מול
הפרטים!
 .5הקפד לקרוא ביקורות ולהפנים מושגי יסוד ,מכאן
הדרך קצרה להערות בסגנון "אהבתי במיוחד את
תומכות השרשרות הקצרות ,ה  BBהנמוך ומבנה הקרבון

המושלם שהעצימו את הקשיחות הצידית והפכו כל סיבוב
לחוויה הוליסטית" .דבר הרבה על יחס מינוף מושלם ,זה
מרשים לאללה ותכלס אף אחד לא יודע על מה מדובר.
 .6אם צצה שאלה בנושא אופני ז"ק – נכון יהיה להמליץ
על הסגסוגת העכשווית (טיטניום או קרבון ,למי אכפת)..
אך חשוב יותר לציין בנוסטלגיה את שלדת הברזל
המיתולוגית שהיתה "מלאת נשמה" וכמובן להוסיף
תמונה רומנטית באחו.
 .7אם אתה מספונסר (או נדמה לך שאתה מספונסר),
תן קונטרה של חנות היבואן לכל שאלת רכישה ,למשל:
"למרות ששאלת על טרנר לעומת סנטה ,הרשה לי
להמליץ לך על הליין החדש של אופני  KSMשנותנים
בראש כרגע באירופה".
 .8ניתוח קפיצות וביצועים טכניים הוא גם הלחם וגם
השעשועים עבור הגורו .בבואך לתת משוב ועל הדרך
לפאר את מעלליך התחל פוסט במילים "אנשים שואלים

אותי "...מה שאוטומטית יעלה את מספר הצפיות ,גם אם
אף אחד לא באמת שאל ,ובטח שלא אותך( .תודה לחבר
נ.כ על הטיפ)
 .9חבר וירטואלי פרסם תמונות ממסלול רכיבה? תן בלייק
אבל אל תשכח להגיב" ,חבל שלא קראתם לי ,יש פה
כמה סינגלים חדשים שרק הגמדים של הגמדים מכירים -
אירופה!"
 .10תיעוד  -הקפד לצלם הרבה ובעיקר את עצמך ,הבט
קדימה בזעם בסיבובים ואם אתם בעצירה אל תשכח
להכניס את הבטן ולהניף את האופניים ,עדיף ביד אחת.
 .11בונוס :הקפד על לבוש ייצוגי אחרי הרכיבה (בלעז
 ,)Apré Rideאתה כמובן יכול ללבוש את חולצת היבואן,
אבל אם אין לך עדיין חולצת ווי-רייד ,בקרוב נארגן
לך משהו.
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  לילך קרן גרופר

חנות קטנה ומטריפה

את תמר פגשתי לפני כשנה בקורס "מנהלים בשטח"
(הבינתחומי הרצלייה) .רוכבת שטח סטייליסטית
ומשימתית (כיאה למנהלת) ,ובעלת מטרות חברתיות
וחלומות שנראו לי אז מרחיקי לכת (קישור לכתבה
הקודמת "זה רק אני והאופניים שלי") .והנה חלפה לה
שנה תמימה ,והחלומות של תמר והעוסקים במלאכה
הפכו ,ולא במחי יד ,למציאות של ממש.
הסיפור שלפניכם אינו עוד סיפור של ניצחון בתחרות ,או
גאווה של פיתוח מוצר ישראלי חדש ,הוא סיפור חברתי
של התמודדות יומיומית עם מציאות שלכולנו קצת קשה
לראותה ,להתמודד איתה ,ולהבין שיש לנו אחריות על
הסובב אותנו.
תמר ,מנהלת מקצועית של עמותת אנוש ,העוסקת
בשיקום אנשים המתמודדים עם פגיעה נפשית ושילובם
בקהילה חלמה להקים חנות אופניים חברתית שבה

יועסקו פגועי נפש .החלום של תמר הפך למציאות ,והרי
לפניכם סיפורה של "חנות קטנה ומטריפה" או סיפור של
הגשמת חלום חברתי שנוגע בכולנו.
מאין החיבור לאופניים?
"הבחירה באופניים אינה מקרית :זה מתחיל במה
שהרכיבה עשתה לי כאישה וכאדם ,ביכולת לפגוש את
הטבע מקרוב ,להשתלב בתוכו ,ולהתמודד עם אתגריו.
זה ממשיך בללמוד להתמודד עם פחד מירידה תלולה,
ממכשול ,בלהאמין שאפשר לסיים את העלייה כשאני
על האופניים ובחיים .כל אלו מתחברים להתמודדות עם
פגיעה נפשית המביאה איתה עליות ומורדות ,תקופות
של חוסר אונים ,ותחושה שהכול גדול מדי וקשה מדי".
כאשר תמר שיתפה אותי בזמן הכרותינו הראשונית
ברעיון של הקמת חנות אופניים חברתית אשר
מעסיקה פגועי נפש ,זה נשמע לי כחלום רחוק ונפלא
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חנות קטנה ומטריפה

GET THE GRIP

שאולי אי פעם יתממש ...אם וכאשר ימצאו האנשים
המתאימים לדבר.
מה עמד לנגד עינייך כשחיברת את אהבתך
לאופניים לתחום העיסוק שלך?
"היכולת להתמודד עם תיקון מכונה ולהחזיר אותה
לפעולה יש בה הרבה מעבר ללימוד מקצוע .מתוך
הניסיון שלי הבנתי שמדובר בתחום שנדרשות בו הרבה
ידיים עובדות ,של אנשים מקצועיים שזו הבחירה שלהם,
ולא רואים בעבודה במכונאות האופניים רק שלב בדרך
לדברים אחרים .התכונות הללו מתאימות לאוכלוסייה
עימה אני עובדת.
איך התבססה הכשרת העובדים?
"ההכשרה נבנתה כך שתתאים לאנשים בעמותת
"אנוש" ,מבחינת קצב הלמידה ושילוב תכנים רבים
שאינם קשורים למכונאות דווקא ,אלא לבניית ביטחון

עצמי ביכולות ,לניהול נכון של המחלה והסימפטומים,
וכמובן להקניית מיומנויות תקשורת ומכירה .חשוב לציין
כי ההכשרה ממומנת על ידי המוסד לביטוח לאומי,
וליווי האנשים בתהליך מתאפשר הודות למימון ממשרד
הבריאות".
מהכשרת עובדים להקמת חנות אופניים הדרך ארוכה
ומפותלת ,ותמר לא נרתעת מהמשימה שעומדת
לנגד עיניה.
"חנות האופניים הייתה המרכיב המשלים של הכשרת
המכונאות .יצירת מרחב "חצי מוגן" לבוגרי ההכשרה,
לאימון במכירה ותיקון למי שצריך עוד קצת חיזוק בדרך
החוצה ,לשוק העבודה הפתוח .בחרנו למכור מותג
פחות מוכר בארץ ,ולהוסיף ביגוד איכותי וציוד רכיבה.
כל אלו יוצרים חנות מיוחדת ,רחבת ידיים ,המוכרת
אופניים חשמליים לצד אופני כביש ,שטח ,עיר

www.daa.co.il

ניתן להשיג
אצל המשווקים
המורשים
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ואופני ילדים".
א .ב .מוכר בחנות ובוגר הקורס "באופן
אחר" מספר:
"היום האינטראקציה שלי עם אנשים שונה לגמרי.
"כשאנשים שואלים אותי מה אני עושה אני לא צריך
לחשוב פעמיים על העיסוק שלי ,אני מספר שאני מכונאי
ומוכר בחנות אופניים .דבר שבונה את הביטחון העצמי
שלי .אם בעבר הייתה לי בעיה בחשיפה בכלל ובחשיפת
העיסוק (או אי העיסוק) שלי בפרט ,מה שגרם לי להימנע
מאינטראקציות חברתיות ,היום אני פחות חושש והרבה
יותר פתוח חברתית"
היום ,כשהחנות עומדת על תילה ,איך את
מבינה שהצלחת?
"אני מרגישה את ההצלחה כאשר ילד נכנס עם הוריו
לחנות ומקבל שירות מאחד מבוגרי הקורס ,זה מרגש
בכל כך הרבה צורות שקשה לי אפילו לתאר ..אני שמחה
על כך שבהדרגה אנו מייצרים חברה סבלנית ,פתוחה

חנות קטנה ומטריפה

לשונה ומכבדת.
זה מה שמהווה מבחינתי את הערך המוסף של החנות,
וגורם לי תחושת גאווה אמיתית!!".
האם קיימים שיתופי פעולה נוספים?
"במהלך ההכשרה מאמצים הלומדים בית ספר לחינוך
מיוחד בעיר רמת גן .משתתפי הקורס מגיעים לבית
הספר ,ואוספים מהילדים את האופניים שלהם הזקוקים
לתיקון ולעיתים אף לשיפוץ עמוק .מי שלא ראה את
שמחתם של הילדים כשקיבלו את האופניים שלהם
נקיים ,מאובזרים ומתוקנים כחדשים -לא ראה שמחה
מימיו .כל האביזרים והציוד למיזם מיוחד ומרגש זה נתרמו
על ידי חברת "מצמן את מרוץ" וזו עוד הזדמנות לומר
להם תודה גדולה על השותפות.
אפשר לקנות ולתקן אופניים במאות חנויות רגילות
ברחבי הארץ ,ואפשר לבוא אלינו ,לפארק הלאומי ברמת
גן ,ל"בית אנוש" ולקנות אופניים עם ערך חברתי אדיר.
מבטיחה לכם שהרכיבה שאחרי תרגיש לכם אחרת"

מתכוננים לטור?
מ
ח
ו
ב
ר
י
ם
כ
ב
ר
ל
י
ורוספורט?
אנחנו כבר מוכני
של קנונדייל ם עם אופני הכביש
במחירי
ם שיש רק בRecycles -

בקרו אותנו בwww.recycles.co.il -

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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רכיבה בתודעה

 טל רוזוב  יוהן יאורד

לשמור על קשר עם הבסיס
היכולת הטכנית שלנו להתמודד עם שבילים ומקטעים טכניים מזכירה מעט
מבנה של פירמידה ,וטכניקה כמו במבנה העתיק ,ללא בסיס יציב שאר
החלקים לא יחזיקו.
רוכבים מנוסים או כאלה שמגדירים את עצמם מתקדמים נוטים לחטוא ולא
לשמור על יציבות הפירמידה מתוך שתי טעויות נפוצות :הטעות הראשונה
היא להתקדם ללא בניה נכונה של הבסיס ,והטעות השנייה היא לא לתחזק
אותו אלא לסמן  Vולהמשיך הלאה.
דוגמה די שכיחה שאני נתקל בה בשיחות היכרות לפני הדרכה יכולה להיות
ורכבת ממשפט כזה" :אני רוכב מנוסה ,יש לי כבר בסיס טוב ,אבל אני
מתקשה בדרופים".
כמדריך משפט כזה מהווה תמרור ניאון – צריך לעבוד על הבסיס .ראשית
אסביר את מבנה ה"פירמידה" של הטכניקה וכיצד השלבים תלויים זה בזה.
כפי שכבר נאמר בעבר ,לפני הכל הבסיס ההכרחי לשליטה באופניים הוא
עמידת מוצא מדויקת ויעילה .בטור האחרון שלי כתבתי על ההבדל בין לדעת
שיש דבר שנקרא עמידת מוצא לבין לעשות אותה נכון .כמו שכתבתי אז ,זה

לאו דווקא עניין מסובך ,אלא יותר עניין שדורש הקפדה.
לאחר שאנחנו שולטים בעמידת מוצא ,שני הכישורים הבאים שצריך
להכניס למערכת שלנו הם היכולת לשלוט במהירות בכל תוואי שטח,
וההרגל למקד את המבט מספיק רחוק קדימה בהתאם למהירות שלנו ,כדי
שלא נופתע מאלמנטים על השביל אלא נגיע אליהם מוכנים.
עוד רובד טכני שחשוב לזכור הוא טווחי התנועה שלנו מעל מרכז האופניים,
היכולת לזוז הרחק ממרכז הכובד של האופניים אחורה ,קדימה ולצדדים
– מבלי שנגיע לטווחי תנועה מלאים נהיה מוגבלים ביכולת להתמודד עם
אלמנטים גדולים יחסית או עם מהירות גבוהה.
כל אלו הם טכניקות הבסיס הראשוניות והחשובות ביותר .משם ניתן
להמשיך ולהעמיס טכניקות ספציפיות כמו הנפות גלגל קדמי ואחורי,
עמידה במקום ולאחר ומשם טכניקות מתקדמות יותר כמו סיבובים ,דרופים
וקפיצות או מעברים של גינות סלעים ומקטעים תלולים במיוחד.
הסדר יכול להשתנות במקצת ,אבל בגדול – אי אפשר לבנות יכולת טכנית
לאורך זמן בלי לתחזק את הבסיס ולעבוד לפי הסדר.

אם נחזור לדוגמה מהשיחה שציטטתי ( אם למישהו מהקוראים נדמה
שזה הוא – אז אתה לא היחיד ) ,כאשר רוכב מנוסה או מתקדם להגדרתו
מתקשה בטכניקה פשוטה יחסית כגון דרופים ,אני מבין מכך שהוא
מתקשה למעשה בטכניקות בסיס.
הרי ממה מורכב שחרור דרופ מוצלח? קביעת מהירות נכונה ,מבט מנחה
גוף ,עמידת מוצא טובה ביציאה מהדרופ וטווח תנועה שמאפשר איזון
האופניים וספיגה של הנחיתה.
הנה לקחתי טכניקה מתקדמת לכאורה ,אך כדי לבצע אותה בצורה כיפית,
זורמת ובטוחה אנחנו חייבים לוודא שאבני הבסיס יהיו שם ומסודרות בסדר
הנכון .בלי אותו הבסיס לעולם לא ניצור עקביות בהצלחה בדרופים.
דרופים היא טכניקה אחת לדוגמה ,אך גם סיבוב בנוי מאבני יסוד ,גם ירידה
תלולה וגם מעבר של גינת סלעים.
בראש הפירמידה ,לאחר שיש לכם בסיס טוב ומתוכו למדתם טכניקות
ספציפיות ומתקדמות יותר ,נמצא הגביע הקדוש של יכולת טכנית ,או בשמו
האחר לרכוב ממש ממש מהר!

עוד טעות נפוצה של רוכבים שמנסים לרכוב מהר היא פשוט לתת גז כאילו
אין מחר ,מה שיכול בקלות להוביל לאובדן שליטה.
אין קיצורי דרך אל רכיבה טכנית נכונה – רוכב עם יכולות קצה כמו למשל
מתחרה אנדורו או דאון היל יבנה יכולות בסיס ,טכניקות מתקדמות ,יעבוד
על הגמישות והכושר כדי להחזיק בעומסים של הרכיבה ורק מתוך כל הבניה
של המערכת יהפוך להיות רוכב מהיר.
ממש לא כל אחד צריך לשאוף לרמה תחרותית ,גם אני בסופו של דבר רוכב
בעיקר בשביל הכיף .מצד שני ,אם אתם מחשיבים עצמכם רוכבים טכניים
או מתקדמים ,אל תפתחו רתיעה מלעבוד על הבסיס ,גם אם נדמה לכם
ם שהפינה הזאת כבר סגורה – אל תשכחו מדי פעם לשמור על קשר עם
הבסיס שלכם ולבדוק שהכל שם מאופס ומאורגן ,וזכרו – קושי בטכניקה
מתקדמת בדרך כלל נובע מקושי בטכניקת בסיס ,תחום שספורטאים
רציניים לא מזלזלים בו ולא מזניחים אותו ,לעולם.
רכיבה נכונה ובטוחה ,טל
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 אמיתי טפלא  ליאור דיין

אפיכניסה 7

אפיכניסה 7
או ,איך גורמים ל 250-איש לרכב 70
ק"מ של עליות בהרי ירושלים
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ראשית דבר ולפני הכל – מה זה אפיכניסה בכלל???
ברור שזה אפיק-כניסה ,אבל מה זה אפיק ,לעזאזל? כמו הדיון הנצחי
והאמוציונאלי" :מה ההבדל בין  XCל ,AM -גם כאן אין "פתרון בית ספר",
והנושא פתוח לפרשנויות ,אבל מכיוון שזה מה שאנחנו (וקצת "עלינו"
– תיכף) עושים ,רבות התחבטנו בסוגיה ודיסקסנו במהלך השנים את
השאלה מהו בעצם אפיק .לא אלאה אתכם בכל הדיונים והדילמות ,אלא
אקפוץ ישר לתובנה אליה הגעתי ונראית לי הגיונית :משמעותו של אפיק
לראיתי הוא "קיצוני" .בז'ארגון האופניים ,הביטוי השתרש כהגדרה של
רכיבה ארוכה וקשה שיש בה מימד לא מבוטל של אי-וודאות ולבדנס...
מה זה ארוך? מה זה קשה? זה מאד אינדיבידואלי ויחסי :גיבורי
הבייקפאקינג לדוגמא ,רוכבים אלפי קילומטרים ללא סיוע חיצוני ,לבד

אפיכניסה 7

ולרוב במסלולים לא מוכרים ,בתחרויות שנחשבות השפיץ של האפיק.
צ'ימיצ'ורי (תחרות של  100מייל מדבריים שנערכת כל שישי שני בדצמבר)
הוא ללא ספק סוג של אפיק ,זאת רכיבה של  8-9שעות לכל הפחות ובד"כ
לא תראו שם חבורות גדולות של יותר מזוג וקצת .לפני כמה שנים רכבתי
לבד  50ק"מ מפ"ת לכרמי יוסף ,הלבד ,הדרך הלא ידועה ואלמנט הפוינט
טו פוינט הפכו את זה בשבילי אז לאפיק.
אז אולי זו אי הוודאות ,אולי זה הקושי ,אולי זה הלבד ,המרחק או הגובה
המצטבר – או שילוב של כל אלה ,אבל ברור שלא מדובר בטיול מודרך מים
לים וגם לא ב"חוצה גולן" ביומיים .מי שרוצה לרכב את המסלול הספציפי
הזה עם עצירות ,פק"ל קפה ,רחצה במעיינות ולסיים עם השקיעה -
סבבה ,אבל אפיק זה לא .אפילו לא אפיכניסה.

אז מה זה אפיכניסה בעצם?
אם הסכמנו שאפיק הוא רכיבה ארוכה וקשה (עבורך) שיש בה אלמנט
של אי וודאות ,ברור למה אפיק ראשון גורם לחששות אצל רובנו :האם
אצליח להתמודד עם השעות הארוכות על האוכף? עם תקלות? עם הניווט,
התזונה?...
זה בדיוק תפקידו של אפיק-כניסה :אפיכניסה(שם מסחרי מוגן בזכויות
יוצרים) נועד לאפשר נחיתה רכה לחיקו של הז'אנר .לא ע"י הפיכת
הרכיבה לקצרה ,טיולית ,וודאית או קלה  -אלא ע"י הקטנת ההתמודדות
האישית.
קשה לך? יופי.

קשה מאד? מעולה! תתאמץ.
על גבול הבלתי אפשרי? זה אפיק!!
תרכב ,תזיע ,תנוח קצת ,תמשיך ,תתאמץ ,תנווט ותתמודד .אבל לצידך או
קצת מאחוריך תמיד ירכב מישהו עם חולצת קומונה שמכיר את המסלול
(או לפחות יודע לנווט אותו) ומכיר את התחושות המתלוות לרכיבה כזו
כשהשעות נוקפות  -ויידע לעזור ,לתמוך ,לעודד ,לדרבן ,לנווט ולהוביל.
קצת הסטוריה...
אפיק הכניסה הראשון נערך במאי  2009ויזם אותו אחד מאושיות הקומונה
(קומונת 4אפיק ,שניה ,כבר מרחיב על זה) דאז ,לפני שנטש אותנו
לאנחות ,לכביש ולאימון :רוני כהן .שווה לקרוא!
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מאז נערך אפיק הכניסה פעם בשנה .כל שנה לוקח על עצמו חבר קומונה
אחר לתכנן מסלול :שמאי בקר ,אופיר ארקין ,נאור רהב ,אילן טבת ומאיר
בוקאי.
וקצת לגבי אפיכניסה 7
אבל קודם ,חוב :מי זה "אנחנו" – קומונת  4אפיק.
"קומונה" היה פעם ,בימי תפוז העליזים והסוערים ,סוג של פורום,
קבוצה וירטואלית שאיגדה בד"כ אנשים שמכירים זה את זה גם בחיים
האמתיים וסבבה סביב תחום עניין משותף.
מתישהו ב ,2007-כשסצנת אופני ההרים בארץ ,ואיתה כמות האינצ'ים
באופניים ,החלה להתפתח בצורה אקספוננציאלית ,קמו כמה רוכבים

אפיכניסה 7

ותיקים ותאבי מרחקים ומרחבים והכריזו על ז'אנר חדש-ישן :מהלך קצר
ורכיבות ארוכות .הקומונה נקראה בתחילה " ,4לאחר מכן " 4אפיק ומרתון
והיום סתם 4אפיק .מאז הצטרפו מאות רבות של רוכבי מרחקים לקומונה,
והיא הפכה לקהילה המשמעותית ביותר בכל הקשור לרכיבות אפיק –
בעיקר עם אירועי האנדוראנס הרבים שהיא מייצרת חדשות לבקרים:
צ'ימיצ'ורי ,DTD, 24 ,מבצע יואב ועוד...
השנה תכנן את המסלול דני חסיד – רוכב ותיק וחזק ובעל יכולת נדירה
לתכנן מסלולים מקוריים וחדשניים באזורים מוכרים לחלוטין .התפתחות
הז'אנר – הן מבחינת האופניים הקלים וגדולי הגלגלים והן מבחינת ריבוי
הקילומטרים שנגמעים ע"י רוכבים רבים יותר כל שנה – הביאה אותנו
לחשוב שאפשר ורצוי להעלות את הרף .מפה לשם "יצא לנו" מסלול שיש

בו באופן סמלי  10ק"מ ו 200 -מטרים של טיפוס על כל שנה .ולמתקשים:
 70ק"מ ו 1,400 -מ' טיפוס.
"המסלול קשה .אפילו די קשה .לחלקנו  -אפילו קשה מאד .מצד שני  -מי
שבא מוכן מנטלית (מה שנקרא" :הכל בראש") יסיים אותו בהצלחה".
נכתב בדף הקומונה ביום ראשון שלפני האירוע" .אפיכניסה אמור להיות
קשה במידה כזו שהסיום שלו יכניס רוכב אפיק מתחיל להיי שיעבור לו
אחרי שבועיים .יש לפחות שתי עליות שנחשבות קשות במסלול  -וזה
בסדר ללכת אותן! מעטים ,אם בכלל ,הם הרוכבים שמנקים את מעלה
אברהם ברכיבה בצ'ימיצ'ורי ,למשל .הייק-א-בייק הוא חלק מכל אפיק".
גם רוכבים ותיקים שמכירים את אשתאול-כסלון-דרומית-סינגל עין ראפה-
צפונית-פארק קנדה כמו את כף ידם ,הופתעו לפגוש במסלול שבילים

וסינגלים שלא ידעו שהם קיימים בכלל ,מה שהפך את המסלול ליפהפה
בצורה יוצאת דופן.
בבוקר האירוע התייצבו בתחנת הדלק בלטרון למעלה מ 250 -רוכבים
("להערכות המשטרה"  )למה שהגדירו ותיקי הענף "האירוע
הקהילתי-הבלתי-מאורגן הגדול ביותר  "EVERוזה עוד בלי לקחת בחשבון
את העובדה שמדובר במסלול מפרך אבל באמת.
בסיום הרכיבה נאספו הרוכבים – שכולם סיימו את המסלול ,גם אם
בווריאציות מסוימות – על הדשא בלטרון ,שם הקים יאיר מולאי דוכן
להכנת פיתות ומטבלים (מטוב לבו נטו) ולמכירת הבירה הביתית המצויינת
שהוא מכין – זבאביר.
פספסת את אפיכניסה  ?7חבל ,כי היה ממש סבבה ,אבל לא נורא :בטוח
יהיה אפיכניסה 8
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שיא השעה

 עידן טופר  יח"צ

שיא השעה
שנה .צוות  we:Rideיהיה פה וימשיך לעקוב ...כרגע השיא הרשמי האחרון
השבוע ,ב 7-ביוני ינסה לעשות סר בראדלי ויגינס את הלא יאומן .שבירת
עומד על קצת פחות מ 53-קילומטר.
'שיא-השעה' עם יעד של  55קילומטר .התואר 'שיא השעה' מתייחס
לתחרות בה נמדד המרחק שיעבור רוכב בשעת רכיבה אחת במסלול
 .1972מקסיקו סיטי .אדי מרקס ,גדול הרוכבים בכל הזמנים מאז ועד
וולודרום .פשוט כמו שזה נשמע.
מחר מסיים את הנסיון המוצלח לשבירת שיא השעה .ה'קניבל' ששבר כל
הרכיבה היא עם אופני מסלול רגילים ,יענו  .SS Fixieזה אומר במילים שלנו שיא אפשרי ברכיבת אופניים תיאר זאת כשעה הקשה בחייו" .זו השעה
הארוכה בחיי ,לעולם לא אנסה זאת שוב" אמר אחר כך .הוא גמע מעל
אופניים ללא הילוכים וללא מעצורים .אך המשמעותי יותר  -ללא פריילוף.
גלגל מסתובב משמע פדל מסתובב .ויגינס הוא אלוף אולימפי ,זוכה הטורדה  49.4קילומטר על אופני קולנגו שנשאו את שמו .זאת בעידן שלפני אופניים
אירודינמיים ומנהרות -רוח שחוסכות זמן .השיא של מרקס החזיק שנים
ושען לא קטן בוולודרום ובכביש .בראיון עימו העריך כי זה שיא שיחזיק 20

רבות ובאופן ספציפי והיווה אבן דרך משמעותית ביותר בהיסטוריה .אולי
השיא הכי משמעותי בענף.
אומנם בשני העשורים האחרונים זה אולי לא נראה כך ,אבל שיא-השעה
הוא שיא יוקרתי ביותר .וזה עם כל הכבוד לטור-דה-פראנס ,אליפות-עולם
וכל השאר .הוא נחשק ונחשב מאוד מהסיבה שהוא המבחן האובייקטיבי
ביותר שקיים .זה היופי בוולודרום .החזק באמת מנצח .בעבר השמות
הגדולים בכל עשור ניסו כוחם ,החל מפאוסטו קופי ,ז'אק אנקטיל ,אדי
מרקס ,פרנססקו מוזר,טוני רומינגר ,כריס בורדמן וגראהם אוברי.

תנאי מסלול אחידים במסלול מקורה מהווים נקודת פתיחה אובייקטיבית
מאוד לתואר .ישנם עדיין פערים קטנים של איכות מסלול ,דלילות האוויר
באיזורים גבוהים ,אך המסלולים דומים .לא מדובר בתחרות שנתית או אירוע
קבוע .את התחרות ,המיקום והעיתוי קובע הרוכב עצמו .כל אחד לעצמו
לתהילה או לבושה.
הסיבה העיקרית לכך שירדה קרנו של השיא מקורה בלא אחר מאשר ארגון-
העל עצמו ,ה .UCI-המהפך והשינוי הגיעו מהלך שנת  .2014היה זה Jens
 Voightשהחליט לסגור את הקריירה המפוארת שלו בנסיון אמיץ לשבור את
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שיא השעה
מגדירים מחדש את מימדי הרוחב ,החוזק והמשקל לגלגלי Enduro/XC

השיא .לפניו היה זה פביאן קנצ'לרה ,אחד מגדולי ה'שענים' בדורנו שהכריז
אף הוא על כוונתו לשבור את השיא השנה .וכך בשנה האחרונה לא פחות
מ 7-נסיונות ,חלקם אפילו מוצלחים.
קצת היסטוריה .שיא-השעה נמדד ומתועד כבר מעל  100שנה .ב50-
שנה הראשונות הוא נשבר עשרות פעמים ,כל פעם בכמה מאות מטרים או
פחות .ואז בא אדי מרקס ב 1972-והעמיד את השיא על  49.3קילומטר .זה
לקח  12שנה של נסיונות עד שהגיע פרנססקו מוזר והעמיד את השיא על
 51.15קילומטר עם אופניים משונים בעלי גלגלי-דיסק וקסדה אירודינמית.

התחנה הבאה בהיסטוריה שייכת ל Graeme Obree-ששבר את השיא
ב 1993-עם מעל  52קילומטר ,והוא בכלל חצי חובבן .הוא עושה את
זה על אופניים שבנה לבד .הוא המציא תנוחה שלא נראתה מעולם .את
ארבעת השיאים ששבר עשה עם אותם אופניים בדיוק חוץ מכידון חדש
שפיתח בהשראת סופרמן .הוא סובל ממניה דיפרסיה .ניסה להתאבד מספר
פעמים .באופניים שבנה השתמש בצירי תוף מכונת הכביסה הביתית.
לאותו עשור מצטרף יריבו הנצחי כריס בורדמן ב .1994-גם הוא ישבור את
השיא פעמיים .השיא השני יבוא ב 1996-כאשר בורדמן יקבע שיא (שלא
נשבר עד היום!) והוא מעל  56קילומטר .מה שעזר לו אז לא מעט אלו אופני
'לוטוס' מיוחדים שאיתם גם לקח מדליית זהב בברצלונה  ,'92דוגמת אלה:
וכאן משתנה הכל .ב 1997ה UCI-מתערב וקובע כי כדי לתת יתרון לרוכב
ולא לטכנולוגיה הפער בין העשורים גדול מדי ולכן נקודת הייחוס היא אופניו
של אדי מרקס מ ! 1972-שערוריה .כך חוזר השיא של אדי מרקס לרלוונטי
שוב וייקרא  .UCI Hour Recordכל שימוש באופניים שונים יהיה Best

 .Human Effortכלומר שתי סקאלות שונות .ומה הכוונה לאופניים כמו של
מרקס מ !?1972-אשכרה אותם אופניים .בלי קסדה אירודינמית ,בלי שלדה
מיוחדת אלא רק כרומולי מצינורות עגולים ,בלי קרבון ובלי גלגלי דיסק,
כידון רגיל ,אותה גיאומטריה .מאותו רגע מעטים היו שניסו והצליחו לשבור
את השיא האגדי של מרקס .היה זה בורדמן שוב בשנת  2000ששבר את
השיא של מרקס ב 10-מטר בלבד אחרי כ  30שנה .קביעת ה UCI-הרגה
בעצם את השיא ויוקרתו .היצרנים בעצמם איבדו בו עניין .בעידן קרבון
ואירודינמיות שנכנסים לשוק מתפתח -איזה אינטרס יש לממן ולתת חסות
לאופני ברזל נחותים לוולודרום שלא יעניינו את הקהל הרחב.

ב 2014-ה UCI-מתעשת ומשנה את השיא לתואר UCI unified hour
 .recordאומנם עם מספר הגבלות ,אבל האופניים דומים לאופני נגד
שעון בני ימינו .למשל אלו של  Alex Dowsettששבר איתם את השיא
בחודש שעבר.
לקריאה נוספת ,משובחת יותר:
 – The Race Against Timeקרב המוחות והמאבק בין  Obreeהקפריזי
והאמוציונאלי ל Boardman-הריאלי ,המחושב ושכלתני.
 – The Hourסיפור נסיון שלא צלח לשבירת שיא-השעה המלווה את כל
הדרך .מההחלטה ,ההקרבה ,האימון והכישלון לעיני וולודרום מלא קהל
שבא לראות אותך מצליח

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

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

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

By
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 אריק פלדמן

מבחני ציוד

יבואן | CTC :מחיר | ₪ 525 :משקל 400 :גרם למידה  | LמידותS, M, L :

Bontrager
Rally
בונטרגר ,חטיבת החלקים /אבזור של קונצרן טרק,
מייצרת את כל חלקי ואביזרי האופניים שטרק צריכה
כדי להציע חבילת אבזור שלמה ככל האפשר ללקוחות
שלה .במסגרת גישה זו בונטרגר דואגת לא להישאר אף
פעם מאחור ומתאימה את מגוון המוצרים שלה לנישות
מתפתחות ואופנות משתנות ,בכלל זאת אופנת האינדורו
הסופר פופולרית .אחרי שפרסמנו בעת האחרונה
סקירות על נעלים וביגוד תואם לאופנה ,הגענו לקסדה-
פריט הלבוש הכמעט סופי שישלים חבילת אנדורו
מושלמת לרוכב על אחד מהדגמי הז'אנר שמציעה
חברת האם ,למשל דגם הרמדי שבמקרה מתפרסם
בגליון זה (מומלץ לקרוא)...
ה Rally-של בונטרגר היא כאמור קסדת האנדורו של
מותג החלקים הענק ,ככזאת היא עונה על כל דרישות
הז'אנר בכללם כיסוי נרחב לאזור העורף ולאזור הרכות,
אוורור מוגבר ע"י פתחים רבים ובעיקר רחבים מאוד,
כולל בצד האחורי של הקסדה 22 ,סה"כ .היא מצוידת
בוייזור ארוך במיוחד עם אפשרות שינוי זווית עד למצב
בו הוא עולה לגמרי ומאפשר קיבוע של משקפי אבק על
הקסדה שהם לא בשימוש .הקסדה מצוידת במערכת
הראש  Headmasterהמצוינת של בונטרגר עם חוגה
ענקית ונוחה לכוונון ,גם עם כפפות ארוכות ,וספוגים
איכותיים ומתפרקים על פי כל כללי הז'אנר.
בשימוש יחסית לז'אנר הקסדות הגדולות הנפוץ מאוד
לאחרונה ויחסית לגודלה הפיסי הלא מבוטל של ה-
 ,Rallyהקסדה מרגישה כלל לא גדולה שהיא מתיישבת
בנוחות יתרה על פדחת האנדורו ,אפילו משקלה הלא
מבוטל (כ 400-גרם) בלתי מורגש בעליל בעת רכיבה.
בונטרגר בחרו במראה יחסית סולידי ופחות אופייני
לאופנה הרווחת ,באופן אישי אהבתי מאוד ,אבל יתכן כי

משתמשי אנדורו אחרים פחות יתחברו לאנטי בולטות
הזאת .הכיסוי הרחב( ,שביננו הוא יותר גימיק שיווקי
מאשר הגנה בפועל) מעניק בהרגשה לפחות ,סוג של
מעטפת הגנה שהיא ברוב המקרים דבר מבורך .פתחי
האוורור הרחבים מאוד של הקסדה מזרימים אוויר
ביעילות ושומרים על אזור המצח יבש מאוד ,בעיקר
ביחס לקסדות "גדולות" אחרות שהתנסינו בהן -אין
הצטברות זיעה ואין זליגות .מבנה חזית הקסדה באזור
המצח יחסית גבוה ואם נוסיף לכך את העובדה שהוויזור
עולה עד אין סוף ,אין כאן כל הפרעה למבט גם בירידות
התלולות ביותר.
סיכום ה Rally-של בונטרגר עומדת כמעט בכל
הקריטריונים הנוקשים של אופנת האנדורו ,אולי פרט
לתושבת מצלמה אינטגרלית ובולטות קיצונית .חוץ מזה,
היא קסדה נוחה ביותר ,מאווררת מאוד ומשרת ביטחון.
אחרי מספר שימושים מועט יחסית ,היא הפכה לקסדה
הסולידית והפייבוריטית שלי לענייני אנדורו.
יותר מראה ,נוחות ,אוורור ,התאמה פחות משקל
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 שחר מיליס

יבואן :סינגלמאניה | מחיר | ₪ 250 :משקל 254 :גרם

Nukeproof Electron Evo
מהו מוצר מעולה? ככל הנראה מוצר טוב ,אמין ,יפה (עדיף) ובעיקר
זול! ישנם מוצרים טובים ,יש גם בינוניים וגם רעים לא חסר .אבל מעולים,
חסר בהחלט ! מוצרי קצה כאלו שאפשר לקרוא עליהם שירי הלל בכתבות
ולראות אותם על הרוכבים הטובים והמספונסרים בעולם יש בשפע.
עבורם הם הם ללא ספק מעולים ,אבל לרוכב הפשוט ...עבורו יש חסרון
אחד גדול ,המחיר קהל יקר ,המחיר .ואם בפדלים עסקינן ובמיוחד אלה
השטוחים (פלאטים) ,הרי שיש כאלה קלים מאד ,או עמידים מאד ,או זולים
מאד ,או יו ניים איט ,אבל אחד שעושה הכל? אין .אז זהו שיש!
על המוצר האלקטרון החדש של ניוקפרופ הוא פדל עשוי ניילון מחוזק
סיבים מרוכבים ,המורכב על ציר פלדה ומיסבים סגורים .הפדל רחב
ושטוח כיאה לפדל מתקדם .מידותיו 98x95x17מ"מ והוא מגיע בכל גווני
האנדורו DH /העדכניים .משקלו המוצהר והרשמי עומד על  254גרם
(אפילו עם קצת שאריות בוץ)
בשימוש מאז ומעולם הייתה לי חיבה לפלאטים ולכן מאד שמחתי לקבל
למבחן את האלקטרון .מוצר מלהיב מהמבט הראשון ,הצבעים העזים,

הפינים הארוכים והמראה הדק והנקי משדרים איכות.
הדבר הבולט ביותר בפדל פרט לצבע הוא האחיזה שלו .הפינים הדקים
והארוכים עושים את שלהם והנגיסה האדירה שלהם ריטשה את סוליית
ה  5/10החדשות שלי כליל .אם זה יתרון או חסרון תחליטו אתם ,אני בכל
אופן אוהב את זה אגרסיבי ...כמובן שאהבתי פחות את החתך העמוק
והמדמם בשוק השמאלית ברגע אחד של חוסר תשומת לב כתוצאה
מאותם פינים .ולמי ששואל את עצמו ,אז לא ,זה לא יותר נעים "לחטוף"
פדל מפלסטיק בשוק ...אבל אחיזה יש בשפע.
המוצר נבחן במשך כ 3-חודשים וכ 30 -רכיבות ,פרט כלל לא שולי,
בהתחשב בעובדה שהייתי מאד סקפטי בנוגע לעמידות שלו בחבטות,
התמודדות עם מזג אויר ושחיקה באופן כללי .אני מעט מתבייש להודות,
אבל כיף לחבוט אותם בסלעים -הם משמיעים צליל נחמד ,עמום ורך,
בניגוד לצליל הצורמני של גירוד פדל אלומיניום על סלע .הפדל נבחן
בשבילים האכזריים ביותר לז'אנר בכללם סינגלי יגור ,רכיבות בסמר ואילת,
ועוד רבים ואלימים .פלטפורמת הפלסטיק אינה גמישה כלל ,משטח

הדריכה הגדול שכולל  7פיני מתכת בכל צד ועוד שלושה פיני פלסטיק אחז
היטב את נעל הרכיבה הרחבה שלי.
הסוד בלשווק מוצר במחיר נמוך הוא לחסוך בהוצאות מיותרות ,מעיין
פשטות מעוררת הערצה .במקרה זה בציר הכרומולי אין עיבודים נוספים
למפתח שטוח כנהוג ,חיבור הפדל מתבצע בעזרת מפתח אלן  8בלבד.
הפינים הם למעשה ברגי אלן  3מ"מ סטנדרטיים המוברגים מהצד הנגדי
ומאובטחים ע"י אום סטנדרטי שקוע בתוך הפלסטיק.
מבחן הזמן מראה שחיקה סבירה בהחלט ,שריטות ומעיכות קלות בגוף
הפדל ,מספר פינים מעט עקומים אך ללא שבר או כיפוף בגוף הפלסטיק.
ישנם בכל זאת שני פספוסים בעיני ,ושניהם קשורים בתכנון חלקי
פלסטיק .האחד הוא שכבר ברכיבה הראשונה ,אחד הפינים השתחרר
ונפל ,בבדיקה שלאחר הרכיבה נמצאו עוד שניים במצב רופף מאד ,מה
שגרם לי לשאול איפה הפינים להחלפה? החיבור לאום מתכתי הוא בחירה
נכונה משום שלוליא האום המתכתי ,חבטות בפינים כנראה היו מעוותות
את איזור ההברגה והופכות את החור ללא שמיש .כמו כן ,ניתן להדק את

הברגים ללא חשש לפגיעה בתבריג .אלא מה ,תבריג של אום לבורג נוטה
להפתח ברעידות .עם מעט מחשבה היו מקטינים את חור הפלסטיק
שמתחת לאום ומייצרים מנגנון נעילה "ניילוק" המקובל בתעשיה .לאחר
הידוק כל הברגים ,לא חזרה התופעה .הדבר השני אינו פונקציונלי אלא
עיצובי .היתרון בתבניות הזרקה ,בדומה לשלדות קרבון (שגם נעשות
בתבנית) ,הוא שניתן "להשתולל" בעיצוב ללא הגדלת עלויות .ניתן היה
לצאת מהמבנה הריבועי ולהציג מוצר מרשים פי כמה.
לסיכום  NUKEPROOFהביאו לשוק מוצר מעולה .בחרתי להגדירו כך
בדיוק מהסיבות אתן פתחתי את הכתבה .זהו מוצר בעל ביצועים טובים,
משקל נמוך ובמחיר זול.
לטעמי באריזה חסרים פינים להחלפה ,והייתי שמח אם הפינים היו
מהודקים עד הסוף כבר מהקופסא.
בשורה התחתונה ,במחיר של פדל טוב מאד ,ניתן לקנות שני פדלים
מעולים...
יותר אחיזה ,צבע ,גובה ,משקל ,מחיר פחות איכות הרכבה מהמפעל
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 אדי נודל

מבחני ציוד

יבואן :רן זילכה | מחיר :מגיני ברכיים  450ש״ח ( 350ש״ח לדגמי הילדים) ,מגני מרפקים  400ש״ח ( 300ש״ח לדגמי הנוער)

Leatt 3DF

״ליט״ ( )Leattהוא יצרן אביזרי מיגון וקסדות דרום
אפריקאי המציע מגוון של מגינים המיועדים לשימוש
בספורט מוטורי ,אופנים וסקי .החברה הוקמה על ידי
ד״ר ליט (אשר גם תרם את שמו לשם החברה) ,רוכב
לשעבר במרוצי אופנועים .בזכות (או יותר נכון בגלל)
שהיה עד למספר רב של פגיעות צוואר ,הרופא/רוכב
החליט להתמקד בהגנה על איזור זה ומכאן מוצר הדגל
של החברה הפך להיות מהא מאוד מגן צוואר אשר הפך
לשם דבר ואמת מידה בתחום .אמנם בקרב ציבור רוכבי
האופנים לא מדובר על מותג מוכר ושכיח כמו מותגי
המיגון הוותיקים והייעודיים ,אבל מדובר של שחקן ותיק
בעל דירוגי הגנה גבוהים ביותר ,הפועל משנת 2001
העיקר בקרב רוכבי הדו גלגלי הממונעים.
מגיני הברכיים והמרפקים מסדרת  3DFמיועדים לרכיבת
אופניים ומיוצרים בטכנולוגיה ייחודית לחברה המיועדת
להגנה מירבית על מפרק הרוכב .בבסיס הטכנולוגיה
 Leattעושים שימוש בקצף פולימרי בפיתוח עצמי
המציע רכות וגמישות להקניית נוחות בזמן דיווש,
עם יכולת מוגברת של ספיגה ופיזור אנרגיית המכה
בזמן אימפקט.
המאפיינים של מגיני הברכיים והמרפקים זהים למדי
והם כוללים כמקובל בדיסציפלינה ,שרוול אלסטי דרכו
מלבישים את המגן ,אריג מיוחד לנידוף ואורור הזיעה
הנמצא בחלק האחורי של המגנים ופסי סיליקון בתחתית
למניעת תזוזת המגן בזמן הרכיבה .מגיני הברכיים

מצוידים ברצועת עליונות בלבד ומגיעים על תוספת
ספוגי הגנה בצדי הברך .יתרון גדול מאוד של הLeatt -
הוא מגוון המידות שלהם ,בכלל זאת מידות ילדים שאינן
זמינות תמיד אצל יצרנים אחרים .משקלם הוא  450גר׳
למגיני הברכיים ו 350-גר׳ למגיני המרפקים ,משקל סביר
בהחלט.
בשימוש הלבשת המגינים היתה נוחה למדי וכל מה
שנדרש זה השחלת הרגל והיד לתוך השרוול האלסטי.
המידה הנתונה ,התאימה מאוד למידת האברים שלנו
והמגנים ישבו באופן נוח ויציב מאוד על הגוף .בזמן
הרכיבה ,השרוול התגלה כנוח במיוחד ,מצד אחד סיפק
אחיזה מעולה למפרק ללא כל תזוזה גם במתארים
אגרסיביים ומטלטלים במיוחד ,ומצד שני בימים החמים
של תחילת הקיץ ,הם סיפק אוורור מצוין.
הגנה לשמחתינו ,לא הזדקקנו לשירותי המגינים ״על
רטוב״ ולכן לא יכולנו לבדוק לעומק את אופן ספיגת
האימפקטים של הפולימר המיוחד .אמנם לא מדובר
על מגינים בעלי חזות אגרסיבית במיוחד ,ממש כמו
שמחייבת האופנה האחרונה ,אבל בזכות איכות המגן,
החומרים והקיבוע הטוטאלי שלו למפרק ,יש לנו יותר
מתחושה שהאברים שלנו יישארו מוגנים היטב גם בזמן
מפגש עם הקרקע.
יותר נוחות ,חוסר תזוזה ,אוורור ,מגוון מידות גדול
פחות לא ממש מצאנו
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 אסף פישר

יבואן :פאן רייד |מחיר ₪ 1000 :כולל רוטורים ומתאמים | משקל 267 :גרם לצד ,לא כולל רוטור

Response M-One

בראשית ברא אלוהים את הגרביטציה ואחד הראשונים
להתמודד מולה עם זוג רוטורים כסופים היה
ה‑ Hayes‑Nineהידוע לשימצה .בשחר עידן הבלימה
ההידראולית המערכות של  Hopeהיו משאת נפשם
של האנגלופילים ומנגד עמדו חסידי ה Magura-אשר
האמינו ש'אין על איכות גרמנית' ושכבר אפשר לסלוח.
ברבות הימים השתלטו על השוק השחקניות הגדולות
 Shimanoו Avid-אשר נרכשה על ידי הקונגלמרט
 .Sramכמובן שישנן אלטרנטיבות רבות ונוספות לוויסות
המהירות ולא ברור מה מביא יצרן טאיווני קטן לצאת לשוק
הצפוף עם מערכת בלימה בפיתוח עצמאי.
מבט קצר באתר של  Responseחושף כי הם יצרן קטן
ואמביציוזי אשר מייצר חלקים משלימים ביניהם גלגלי
שיניים עדכניים ,גלגלי טיובלס חביבים וכאמור מעצורים

מבוססי טכנולוגיה מוכרת ,ככל הנראה של Quad
הבריטית /טייואנית.
מבנה ונתונים טכניים ל M-One-צילינדר ראשי ('גוף'
הידית אשר מורכב על הכידון) עב ממדים המרמז על כמות
שמן יחסית גדולה במערכת .ההרכבה על הכידון דורשת
פירוק הגריפים כמו במערכות הוותיקות ,אך מקבלים
הנחה מסוימת בדמות ידיות סימטריות ללא העדפת צד
ימין/שמאל .ידיות הלחיצה הן ארוכות ובשרניות היכולות
אף להכיל שלוש אצבעות שמנמנות ,סוג של אולד סקול
בנוף המערכות קטנות הידית של היצרנים האחרים.
המערכת חפה מכיוונונים ,היא מאפשרת כיוונון מרחק
הידית בלבד ,אבל לשם כך עדיף להצטייד במפתח אלן
מתאים .בעורקי המערכת זורם נוזל מינרלי המפעיל
קאליפר דו בוכנתי צנוע בממדיו .המערכת נמכרת עם זוג

רוטורים אשר זמינים בשלושה עיצובים מרהיבים ועל פניו
גם איכות היצור שלהם טובה למדי.
בשימוש המערכת מגיע פרה-בליד מוכנה להרכבה
מידית ,מבנה הידית כאמור מחייב את פירוק הגריפים
והשחלת הידיות מקצה הכידון ,טרחה לא גדולה כלכך,
אבל ביננו עדיף בלעדיה .מבנה הצילינדר השוכב ממקם
את הידית במיקום נוח יחסית לגריפים ,אך ידיות הלחיצה
הגדולות יהיו בעוכריהם של בעלי כפות ידיים קטנות גם
לאחר קירוב הידית .כוח הבלימה של ה M-One-הוא
גבוה ,גם יחסית למערכות היוקרתיות של המתחרים,
המודולציה אומנם נופלת בכמה סדרי גודל מזאת של
המערכות המודרניות ,אבל רוכבים שאוהבים מערכות
ישירות ונושכות ללא כיוונונים מכיוונים שונים ימצאו את
המערכת מתאימה מאוד לסגנונם  .הרוטורים מדגם

 Deltaאשר שימשו אותנו במבחן יצרו וויברציות קלות
בעת בלימה לא משהו שמפריע ממש ,אבל יתכן שאחד
הרוטורים האחרים שמסופקים עם המערכת יפתרו את
העניין לחלוטין .לאורך כל תקופת המבחן ,המערכת
שמרה על ביצועים אחדים ולא נדרשנו לתיקוני מיקום,
בליד/ניקוז או כל דבר אחר.
סיכום האג'נדה העומדת מאחורי מערכת המעצורים של
 Responseהיא פשטות ,יעילות ותג מחיר נמוך .אין כאן
יומרה להשתלט על שוק מערכות המעצורים ,אלא להציע
פתרון יעיל ,אמין וזול לוויסות המהירות ובזה לטעמנו הם
הצליחו .פרט לכך ניכר שהמכניקה הפשוטה והמבנה
הרובסטי לא יבקרו לעיתים תכופות בעמדת המכנאופן,
לטעמנו נק' זכות גדולה מאוד לכל מערכת בלימה
באשר היא
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יצרןFunkier :

סט ביגוד /XCכביש

Funkier
חברת  Funkierהישראלית כבר כבשה לעצמה מקום של כבוד בקהילת
הרוכבים הישראלים ,החל בחובבים וכלה בקבוצות תחרותיות מהמובילות
בארץ ,כאשר הדגש הוא על בגדים מעוצבים במחירים נוחים .מוצרי
החברה כוללים קו רחב של מוצרים ומשווקים במעל  20מדינות .החברה
הוציאה לאחרונה סט ביגוד חדש המיועד להתחרות בפלח ביגוד הקצה
לרוכבי שטח וכביש .יצאנו לבדוק האם הביגוד עומד בכבוד מול מתחרים
רציניים כמו  ,Assos, Craft, Castelliואחרים המשווקים בהצלחה בארץ.
חולצה  | J771מחיר 299 :ש"ח | מידותS-3XL :
ה J771-הינה חולצת רכיבה תחרותית עם רוכסן קידמי מלא ,שלושה כיסים
אחוריים ,ועוד כיס עמיד למים עם רוכסן .החולצה מיוצרת משני סוגים
שונים של אריג פוליאסטר  Quick Dryדק ומאוורר עם מקדם הגנת קרינה
של  .+50קצות השרוולים ופס המותניים עשויים מגריפר איטלקי בחיתוך
לייזר – חידוש עבור המותג .הרוכסן המלא הינו רוכסן דק ועליו הדפס
צבעוני המשתלב בעיצוב .החולצה מגיעה בצבע שחור עם עיטורים ,או
בצבע לבן עם עיטורים שחורים .שתי החולצות משתלבות כסט עם ביב
שחור לבן מדגם .S9771
בשימוש :הגזרה של החולצה אינה גזרה תחרותית קלאסית כשל
המותגים המתחרים ,אלא מעט ארוכה ורחבה יותר באיזור הבטן ,כך שהיא
עשויה להתאים גם לרוכבים מעט מלאים יותר .הכתפיים והגריפים בידיים
לעומת זאת צרים יחסית ויוצרים תחושה מעט צפופה .התחושה שלי
לאחר מדידת חולצת המדיום והלארג' היא שהמידות אינם "קלאסיות"
ולכן מומלץ למדוד את החולצה לפני הרכישה .אישית העדפתי להתפשר
על תחושה מעט צפופה בכתפיים עם מידה מדיום ,והתאמה טובה באיזור
הבטן .הבד נעים מאד על הגוף ,והוא מאוורר ומנדף בצורה טובה ברכיבה,
כולל במזג אויר חם .הכיסים נוחים ושימושיים ,והרוכסן כולל תפס רחב
וארוך המקל על תפעולו עם כפפות .הכיס נגד רטיבות עשוי מבד דמוי
ברזנט ואמנם מגן מפני רטיבות אבל גס למגע .קיימים היום בשוק חומרים

נעימים בהרבה המספקים אפקט דומה.
בסך הכל החולצה נוחה ואיכותית ומספקת תמורה נאה בעבור המחיר
יחסית לחולצות ברמה כזו.
יותר :מחיר ,נידוף ,גזרה מתאימה גם לרוכבים שאינם בעלי אחוז שומן
אפסי פחות :גיזרה לא סטנדרטית ,כיס נגד רטיבות מחומר מיושן
ביב קצר | S9771-F1מחיר 799 :ש"ח | מידותS-2XL :
הביב  S9771עשוי מלייקרה איטלקית עמידה ,פנלים מודפסים בצבע
לבן ,כתפיות פוליאסטר מאווררות ,ופסי הירכיים עשויים מגריפר איטלקי
בחיתוך לייזר .הביב מספק מקדם הגנת קרינה של  .+50הפד הינו פד
איטלקי מאוורר מדגם  F1הנמצא כבר בשימוש בדגמי העל של המותג.
הביב משתלב לסט עם חולצות מדגם .J771
בשימוש :הביב השחור כולל עיצוב בולט עם פאנלים לבנים גדולים
יחסית ,דבר שלטעמי פחות מתאים לרכיבת שטח עקב הנטייה לצבור
לכלוך שאינו יורד בקלות בכביסה .על הגוף ,הביב נעים מאד ,גם באיזור
האגן וגם בחלק הגוף העליון .שלא כמו החולצות ,מידת הביב הרגישה
סטנדרטית ומדוייקת .הביב נוח לרכיבה ,ומספק אחיזה טובה לשרירי
הירכיים .הכתפיות נוחות ואינם מורגשות בזמן הרכיבה .הפד נוח ומאורר,
אולם בחלק מהרכיבות יצר תחושה לא נעימה בנקודה מסויימת .כאשר
השתמשתי בקרם לפדים התחושה הזאת נעלמה לחלוטין .ייתכן שזה נובע
מרגישות יתר אישית שלי .בכל אופן היו לי גם רכיבות של מעל  3שעות
בהן הפד תיפקד בצורה מעולה ולא הורגש.
בסך הכל הביב איכותי ונוח ומחירו נמוך ממוצרים של מותגי קצה זרים,
אולם התחושה שלי היא שהוא אינו עומד ברמה של מוצרים אילו (בעיקר
הפד) ,ולכן ההשוואה הנכונה היא עם מוצרי ביניים – בהשוואה כזאת
המחיר של דגם זה אינו נמוך במיוחד יחסית לתחרות.
יותר :נוחות ,חומרים פחות :מחיר ,איכות הפד
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יבואן | Bikeway :מחיר 109/129 :ש"ח

Sticky Pod

בואו נודה בעובדות – למעט רוכבי אול מאונטיין שעדיין
רוכבים עם תיק גב ,רוב הרוכבים (מרתון XC ,CX ,וכביש)
רוכבים עם בקבוקי מים וכיסי חולצה מפוצצים בכלי
תיקון ,טלפון ,וחטיפי אנרגיה למיניהם .לכל אחד יש את
ההרגל שלו מה לשים בכל כיס ,ואכן ניתן לדחוס לא מעט
ציוד ב 3כיסי החולצה הסטנדרטיים .הבעיות העיקריות
עם השיטה הזו הן נפילת דברים מהכיסים ,בלאגן
שמקשה על מציאת דברים בכיסים ,והנטייה לשכוח ציוד
בגלל שהוא תמיד נמצא בתפזורת .לרוכב אמריקאי בשם
מארק שוורץ נמאס מהעניין הזה .הוא גם הבין שתיקי
הכסא למיניהם אינם מהווים פתרון אלגנטי ויעיל מספיק.
מארק החליט לייצר אביזר שיאפשר לאפסן את כל מה
שצריך בכיס החולצה בצורה מסודרת ונוחה – כך נוצר
ה‑.Sticky Pod
ה Sticky Pod-הינו פאוץ' נאופרן עם רוכסן רחב ונוח
לכל אורכו ,הכולל מספר תאים פנימיים המאפשרים
לסדר את כל האביזרים הדרושים לרכיבה .הפאוץ' בנוי

ברוחב המותאם בדיוק לכיס החולצה (כ11-ס"מ) ומגיע
בשתי מידות אורך – 16ס"מ ו23-ס"מ .הפאוץ' הקטן יותר
מאפשר לסחוב למשל ערכת תיקון תקרים ,כלי תיקון,
בלון ניפוח וטלפון נייד (גלקסי  5או אייפון  6נכנסים ללא
בעיה) .פנימית כביש יכולה להתאים אולם פנימית שטח
כבר תהווה בעיה .הפאוץ' הגדול מרווח יותר ומאפשר
לסחוב אפילו משאבה קטנה .גב הפאוץ' מצופה בחומר
מחוספס מעט המונע ממנו להחליק החוצה מהכיס,
ומכאן השם .Sticky
בשימוש העניין האישי שלי ב Sticky Pod-נבע
בעיקר מהרצון למצוא פתרון ל"בעיית הכיס המרכזי".
הכיס הימני משמש אותי תמיד לג'לים וחטיפים ,והכיס
השמאלי לטלפון שצריך להיות זמין לצילומים .הכיס
האמצעי מאגד את כל שאר הציוד ,כולל כלי תיקון
ומשאבה (הפנימית ספייר מחוברת לכסא בעזרת רצועה
מתאימה) ,ואכן יש לי נטייה להפיל דברים מכיס זה – רק
בחודש שעבר איבדתי כך משאבה ושפורפרת קטנה של

קרם הגנה .ואכן ,ה Sticky Podאיפשר לי לארגן את כל
האביזרים הנ"ל בצורה טובה ונוחה .הפאוץ' הגדול יותר
איפשר להכניס אפילו את המשאבה ,אולם לרכיבות בוקר
קצרות הרגיש מעט גדול מידי .הפאוץ' הקטן הכיל ערכת
תיקון תקרים ,כלי תיקון ,ובלון ניפוח – כל מה שאני צריך
לרכיבת בוקר .המשאבה אמנם לא נכנסת ,אולם הפאוץ'
ממלא את הכיס בצורה כזו שהמשאבה יושבת בתוך
אותו כיס חולצה עם מספיק לחץ כך שהסיכוי שתיפול
נמוך מאד .החומר הגמיש ממנו עשוי הפאוץ' מאפשר
לדחוס אותו מאד ,אך דחיסת יתר מקשה על הוצאת
התיק מהכיס כך שצריך למצוא את התצורה המתאימה.
הפאוצ'ים כוללים גם מספר תאים וכיסים פנימיים בגדלים
שונים – חלקם שימושיים אך חלקם לא התאימו לצרכיי,
אולם אין בעיה "לדרוס" את התאים ולהשתמש רק
באילו המתאימים לצרכים ,ואת שאר הציוד להניח בתא
המרכזי .העובדה שלפני רכיבה נדרשתי לקחת רק את

הפאוץ' והמשאבה ,ולא ולהתחיל לאסוף את האביזרים
השונים הקלה עליי מאד את ההתארגנות .בזמן הרכיבה
הפאוץ' ישב בכיס בצורה יציבה מאד ולא הציק בגב בכל
צורה שהיא.
סיכום אני חייב להודות שהייתי מעט סקפטי לגבי הצורך
בפאוץ' שכזה ,שהרי הסתדרתי שנים רבות עם כיסי
החולצה כמו שהם .להפתעתי הפאוץ' אכן הקל עליי את
החיים והתגלה כאביזר נוח ושימושי – לקח לי רכיבה או
שתיים להגיע לתצורה האופטימלית של סידור הציוד
בתוך הפאוץ' ,אולם לאחר מכן בכמה מאות ק"מ של
רכיבה ,חלקם במסלולים טכניים ותובעניים ,לא נפל לי
כלום מהכיסים ,והפאוץ' עצמו לא הורגש .ברמה האישית
הפאוץ' הקטן הספיק לצרכיי ,אולם גם זה הגדול יותר
היה נוח ויעיל באותה מידה.
יותר נוחות ,שימושיות ,יכולות אחסון ,יציבות בכיס
החולצה פחות חלוקת תאים פנימיים מעט מאולצת
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מבחני ציוד

 אריק פלדמן

יבואן | Adhestick :מחיר 4250 :ש"ח

American Classics
Wide Lightning 29
לאחר גישושים וניסיונות יבוא של גורמים מסחריים שונים מענף האופניים
המקומי ,חברת אדסטיק ( )Joe's No Flatהחלה בייבוא ובשיווק רשמי של
 American Classicsאחד ממותגי הגלגלים הוותיקים והמוכרים בעולם.
המותג האמריקאי אשר נוסדה על ידי  BILL SHOOKורעייתו ELLEN
 CASTכחברה לייצור גלגלים כבר בשנת  1982נשאר נאמן בקנאות
ובאופן מפתיע יש לומר גם אחרי  33שנה של פעילות ,אך ורק לגלגלים.
 American Classicsמציעים מגוון גדול מאוד של דגמי גלגלים לשטח
ולכביש ,רובם מתאפיינים בפיתוח מתקדם ,משקלים קלים לרוב ומעל הכל
בתמורה מעולה למחיר .לפני כשלושה חודשים קיבלנו מהיבואן החדש סט
של ה ,Wide Lightning -הדגם הידוע ביותר של המותג ,עם ייעוד מוגדר
הנע בין  XCתחרותי לאנדורו אגרסיבי .הסט מתבסס על חישוקי אלומיניום
ברוחב פנימי של יותר מ  29מ"מ ובמשקל שערורייתי של  1560גרם לסט
גלגלי  ,29משקל הלקוח מעולם גלגלי הקרבון היוקרתיים .מי שעוקב אחרי
טרנדים בעולם אופני ההרים ,לא יכול היה להתעלם מהמגמה של יצרנים
רבים ללכת על סטים מבוססי חישוקים רחבים במיוחד 25מ"מ וצפונה.
חישוקים ש" פותחים" את הצמיגים באופן קיצוני ,יוצרים שטח מגע גדול
יותר עם הקרקע ומאפשרים שימוש בצמיגים צרים וקלים יותר לייעוד
המוגדר .ה Wide Lightning -שהושקו כבר ב 2014-והרימו גבות רבות
לנוכח הרוחב הפנימי שהציגו ,הם למעשה הנביא /מבשר הז'אנר.
נתונים טכניים:
•יעוד XC :תחרותי עד אנדורו
•משקל1560 :גרם ל29-
•חישוקים :אלומיניום כולל איטום טיובלס בסרט מובנה.
•מידות :רוחב חיצוני  32מ"מ ,רוחב פנימי  29.3מ"מ ,גובה /חתך
 22מ"מ
•חישורים 32 :חישורים סטנדרטיים של אמריקן קלאסיק ,עובי משתנה
 ,1.8-2ניפלים רגילים
•צירי גלגל 15 :מ"מ מלפנים 12/142 ,מאחור במבחן ,זמין בכל הצורות

המקובלות.
•זמינות ותאימות 29 :או  ,27.5דרייבר קסטה  XDלמערכות  11הילוכים
של סראם ,דרייבר קסטה לשימנו  10או  11הילוכים.
על השביל במהלך שלושה חודשי המבחן הגלגלים נסקרו בסגנונות
רכיבה שונים ,הן ב  XCמרתון כולל תחרות סטייג'ם רב יומית על אופני
 XCתחרותיים ,והן במתארי  /AMאנדורו על אופני  29אגרסיביים וארוכי
מהלך .ה Wide Lightning -מוגדרים כסט טיובלס וככאלה הם מגיעים
אטומים בפס אטימה ייעודי של היצרן וונטיל טיובלס באנודייז אדום ישר
מהקופסא .התקנת הצמיגים על החישוקים היא מהקלות בהם התנסנו,
בכל הצמיגים שהתקנו על הגלגלים לא נדרשה יותר ממשאבת רצפה
רגילה על מנת להרים את הצמיגים .המראה של צמיג  2.3שתופס
ממדים של צמיג פאט בייק אחרי שהוא מתיישב על החישוק דרש הכנה
פסיכולוגית מוקדמת לנוכח המראה המפחיד המתקבל ,אבל צמיג ברוחב
 1.9נראה ומרגיש כמו צמיג  ,2.25פיקס! הקלישאה המקובלת אומרת
שחישוק רחב במיוחד משנה את תכונותיו ה"מולדות" של הצמיג ,אנו
חייבים להודות שלא מצאנו סימוכין לתאוריה הדארווינית הזאת .הגלגלים
פתחו כאמור את הצמיגים ובכל סוגי התכסית והסגנונות בהם רכבנו על
צמיגים שונים מצאנו רק יתרונות ,בדמות אחיזה טובה יותר ,אפשרות
להורדת לחץ במתארים מסוימים ,וברוב המקרים גלגול טוב יותר .חייבים
לקחת בחשבון את אלמנט הפחתת המשקל בצמיגים ,אם בחישוק" רגיל"
היינו משתמשים בצמיג ברוחב  ,2.2הפעם אנחנו משתמשים בצמיג ,1.9
מקבלים התנהגות דומה והפרש ניכר במשקל ,כבר שווה.
ככלל הגלגלים הרגישו מאוד קשיחים ויעילים עם תגובתיות טובה להאצות
וספיגת זעזועים מרשימה בקטעים של מהמורות /גינות סלעים ודרכי
מדבר רצופות אבנים .הנאבה אמנם לא מוגדרת כנאבת עלית בגלל מספר
המגרעות הנמוך ופריילוף מפלדה ,אך לא הרגשנו נחיתות משמעותית מול
נאבות עם מספר מגרעות תלת ספרתי ועם פריילוף עשוי אלמונים צבעוני
(וסכנת הדבקות של קסטות זולות).

עמידות תכלס ,זה מה שמעניין את כולנו לא? כאן אנחנו חייבים להודות
שהתחלנו את המבחן סקפטיים מאוד ,ניסיוננו מראה שהצהרות היצרנים
בכל הנוגע לחוזק ביחס למשקל ,במקרה הטוב תופסות בתוך גבולות
הבריפים השיווקיים ותו לא .במקרה של ה Wide Lightning-ניסיוננו
היה לנו לרועץ ,ואנו נאלצים לאכול את הכובע (אבל בכיף .)...לאחר
שלושה חודשי שימוש אינטנסיביים ביותר לא נדרשנו אפילו לחיזוק
החישורים ,הגלגלים ישרים ,נקיים לחלוטין מדנטים ובאופן כללי מסבים
לנו אושר רב בכל עלייה.
סיכום אמריקן קלאסיק הצהירו ביומרה רבה שה Wide Lightning -הם
גלגלי ה , One for All-סט גלגלים אחד שיתאים לאפיק ישראל ,לתחרויות
של עירא באימבא ,ולטיול אנדורו באלפים .אחרי שלושה חודשי מבחן

הגלגלים האלה הוכיחו באופן המושלם ביותר את הטענה.
עם משקלם הקיצוני ,הפרופיל הסופר רחב שלהם שמאפשר להוציא
את מיטב האחיזה מכל צמיג ,ה Wide Lightning-הם אחד מהגלגלים
הוורסטיליים ביותר עליהם רכבנו .אם מוסיפים לכך את תג המחיר הנוח
יחסית שלהם אנו לא מוצאים כל שאיפה "להתקדם" לגלגלים סופר
לאקשורי מקרבון.
אנו נמשיך לבחון את תפקודם ועמידותם ונפרסם את המסכנות בהמשך.
יותר רוחב /אחיזה ,יכולת לרכב בלחצים נמוכים ,משקל משקל משקל!
פחות אנשים בעלי כושר גופני גבוה שיעברו ל , Wide Lightning-עלולים
לאבד את חבריהם
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 שחר מיליס  דותן הלוי  דולב בר און
יבואן :רוזן ומינץ | מחיר( ₪ 19,900 :מועדון 12% :הנחה)

Rocky Mountain Altitude 750 MSL

רוקי מאונטיין היא חברת האופניים הקנדית המזוהה ביותר עם החלומות הרטובים ומוקדי העלייה לרגל
של עולם האופניים ,הנורט' שור ווויסלר .חברה שהשכילה לטפח ולשמר אושיות אקסטרים מקומיות
וותיקות כמו כמו תומס ונדרהם ,ווייד סימונס ,ג'ף גולביץ' וברט טיפי ,אנשים שקבעו את הסטנדרטים
עליהם מושתת עולם האקסטרים באופני ההרים (ממש כמו נימי שלנו רק בקנדית ,ועם בייבי פייס) .על
כל דגמי המותג מתנוסס בגאון עלה המייפל הקנדי ,וכולם מתוכננים ונבדקים בסביבתם הטבעית עתירת
השיפועים ושורשים ,כן כן ,גם אופני ה XC -והמרתון שלהם .האלטיטוד הם אופני שבילים אגרסיביים כפי
שמגדירה אותם החברה ,ושרוקי אומרים אגרסיביים הם מתכוונים לכך .דגם זה בגרסתו היקרה משמש גם
את נבחרת האנדורו עתירת הכוכבים של רוקי מאונטין 
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Rocky Mountain Altitude 750 MSL

Highlights
•● שלדת קרבון ואלומיניום " 150 ,27.5מ"מ
מהלך R/F
•● מערכת כוון מתלים  RIDE 9המאפשרת
לכייל את המתלה והגיאומטריה
•● קיט חלקים מבוסס מערכת הינע
ברמת SLX
•● שליטה על מצבי ה CTD -של הבולם
האחורי מהכידון
•● אורך צינור עליון  585מ"מ
•● זווית צינור ראש  66.6-68.3מעלות
•● זווית צינור כיסא  73.6-75.3מעלות
•● אורך תומכות שרשרת  428מ"מ
•● בסיס גלגלים  1142מ"מ
•● משקל "רטוב" כולל פדלים ופנימיות–
 14.4ק"ג
*הנתונים הם למידה M

חלקים בולטים
דגם ה Altitude 750 MSL-שבמבחן הוא השלישי
מבין ארבעה דגמים ,הוא מבוסס על משולש קדמי
מקרבון ואחורי מאלומיניום .ההבדלים העיקריים הם
שלדת אלומיניום בדגם הנמוך ועד שלדת קרבון קלה
 2,380גרם בלבד לדגם בעל המפרט הגבוה ,בנוסף
לעוד כמה הבדלים קלים בבולמים ומערכת ההנעה.
דגם זה מצויד במזלג פוקס פלואט  ,CTD 34בולם אחורי
פלואט  CTDבעל שליטה מהכידון .מוט כיסא מתכוונן של
 Xפיוז'ן ,צמיגי מקסיס  EXOוחלקי רייספייס לרוב .ראויה
לציון הבחירה המאכזבת בשתי פלטות ומעביר קדמי,
פיצ'ר שלבטח יעלם בשנה הבאה עם כניסת מערכות
 1x11 ,1x10חדשות .השנה רק הדגם היקר מגיע
כך מהחברה.

טכנולוגיה
 RIDE 9היא שיטת חיבור הבולם האחורי לשלדה .היא
מורכבת משני תותבים אקסצנטריים ריבועיים המורכבים
אחד בתוך השני המאפשרים את חיבור ומיקום הבולם
האחורי בנקודות שונות .הסבר ניתן לראות כאן.
סך כל הקומבינציות מאפשרות תשע נקודות חיבור/
מיקום שונות ומכאן השם .לשינוי במיקום נקודת חיבור
הבולם לשלדה יש השפעה רבה על הגיאומטריה ועל
פרוגרסיביות המתלה( .זאת בניגוד להשפעת שינוי
מיקום נקודת חיבור הבולם על הלינק המשפיע גם על
המהלך) .למרות שהשינוי נראה קטן ,השפעתו גדולה
בעיקר בזכות יחס המינוף של המתלה האחורי אבל
לא רק .לדוגמא מיקום חיבור הציר בחלקו האחורי ירים
את הציר המרכזי ויקהה את זווית הראש ,לעומת זאת
חיבור בחלקו הקדמי ינמיך את האופניים ,ייצור מהלך
פרוגרסיבי יותר וכן הלאה.
95 | 94

Rocky Mountain Altitude 750 MSL

we:Test

על השביל
ככלל ,בהעדר הנחיות יצרן ספציפיות ,את כל הרכיבות
ביצעתי עם סאג באזור  25אחוז שקיעה .לאורך תקופת
המבחן ניסיתי לבדוק את מצבי הקיצון של הטכנולוגיה
ולהבין כמה באמת מורגש כל שינוי ,ספויילר  -השינוי אכן
מורגש .הרכיבה הראשונה בוצעה במצב הניטרלי ()1
בו שני הריבועים נמצאים בכוונים מנוגדים וחיבור הציר
למעשה במרכז .האופניים התגלו כבעלי כושר טיפוס

מרשים אפילו במצב פתוח של הבולם .ההיגוי נחווה
כזריז ומדויק ועקיבת השטח הייתה טובה הן בקטנות
והן באימפקט של דרופים ,אך בועטת מעט בשטח
משובש באמת .עם שינוי לנקודת החיבור הקדמית (,)2
זווית הראש הופכת קרבית ,גובה הציר המרכזי נופל
ומתקבלים אופניים במהלך פרוגרסיבי שהצטיין מאד
בשטח משובש (ע"ע המסלעות של יגור)  ,הרגישו כמו
אופני אנדורו אמתיים .בהורדת הנקודה מעט מטה ()3

"א-לה ונדרהם" התנהגות האופניים שוב השתנתה
והמתלה הפך פרוגרסיבי מאד עם תחילת מהלך רך
ומשטח ,ובעל התמודדות טובה עם אימפקטים .במקרה
זה חשוב לציין כי הורגש נדנוד בפידול במצב פתוח,
דבר שתוקן בקלות ע"י החלפת הבורר למצב Climb
מהכידון (גאוני.)...
בחיבור למצב האחורי ( )6האופניים שינו לגמרי את
אופיים והפכו לאופני שבילים יעילי דווש ,אם כי גובה

הציר המרכזי וזווית ההיגוי הוציאו את הכיף מהאופניים.
מודה שבקונפיגורציה זאת ביליתי זמן קצר ביותר.
המעבר למצב ( )9נמצא כמתאים ביותר עבורי בהיותי
רוכב קל ,שמחפש זוויות קרביות יותר ואוהב לנצל את
המהלך של האופניים .עניין של הרגשה...
באופן לא אופייני לאופניים בעלי מעביר קדמי ,ובהעדר
מגן לתומכות השרשרת ,נהניתי במיוחד מהשקט.
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Lazer Cyclone MTB
רק  159ש"ח!

דרופ -ששששש ,מסלעה -ששששש כיף של אריות! זה
לא שלא נשמעו הצלפות שרשרת ,ועל כך יעידו סימני
השרשרת על התומכת הפצועה בסוף המבחן ,אך
קשה להסביר את מידת שביעות הרצון מנחיתה שקטה
מדרופ .שלא כמצופה הבולם הקדמי עבד נפלא למרות
שהוא מסדרת  EVOLUTIONהנמוכה והמושמצת לרוב.
כנראה שמישהו שמע את התלונות שלנו והחליט לפנק
ב 34-מעולה .עוד נקודה ראויה לציון היא השליטה

מהכידון על מצבי הבולם האחורי .למעט העומס הלא
אסטטי על הכידון ,אפשרות זו גרמה לי לתהות למה לא
שמים כזו ידית בכל האופניים .קודוס!
מוט כיסא  Xפיוז'ן עבד ללא תקלות אם כי התנועה שלו
אינה חד משמעית ונוטה לזחול בשני הכוונים ללא משוב
אמיתי על נקודת העצירה .הידית הפשוטה הייתה נוחה
מאד וניתנת לכוון המיקום והזווית על הכידון כך שיהיה

store.groopy.co.il
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נוח להפעילה בקלות מבלי לפרוק את הבוהן בכל לחיצה
(סראם איפה אתם?)
החלק היחיד שרשם אכזבה משמעותית באופניים הוא
האוכף! על נוחות פר אקסלנס אין להתלונן ,במיוחד
שזה קשור לאחוריים ,אך מה חשבתם לעצמכם עם
הציפוי הדביק הזה?!? הכיסא מצופה בציפוי מבריק ודביק
אשר מפריע להעברות משקל על האופניים ותופס את

המכנס ,מרגיש כמו מייפל ,אבל לא עלה המייפל שלי.
לסיכום
דגם האלטיטוד של  2015בהחלט מיישר קו עם האופניים
מהשורה הראשונה בקטגוריה .גיליתי אופניים וורסטיליים
מאד ,הניתנים להתאמה מאד ספציפית לרוכב ,עם שלדת
קרבון נחשקת ורכיבים טובים .בסוף היום רציתי לרכב
עליהם עוד ועוד ותכלס ,זה מה שקובע.

לעומת זאת ,אני סבור שהיתרון של וורסטיליות שכזו
טומן בו גם חסרון .חברים יקרים ברוקי ,תשעה מצבים
זה הרבה מידי לחקור .הסיכוי שרוכב המצוי ימצה את
החקירה הזו הוא נמוך ביותר ,די שירכב על אחד המצבים
הלא מתאימים לסגנונו ברכיבת מבחן והאופניים יפסלו.
לטעמי  4מצבים היו מספיקים בהחלט ומערימים
פחות קשיים על הרוכב הממוצע שככל הנראה יכייל

ישירות למצב הכי קרבי .בנוסף ,למרות חלקן הקדמי
העשוי סיבי פחמן ,האופניים יחסית כבדים ומקבילים
לאופני אלומיניום דומים בעלי רכיבים באותה רמה .כך
שמתקבלים אופני בוטיק היקרים ב 15-30%ממתחריהם
המתכתיים במשקל דומה.
אבל בשורה התחתונה – !Go Rocky
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק ד'

דו
ספרתי
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים .משקל ההתחלה היה
 104ק"ג והיעד הינו  85ק"ג .הכתבות החודשיות יתעדו את
תהליך השינוי מבחינה תהליכית ,מחשבתית והתנהגותית.
מוויקיפדיה" :אבני מיל (לטינית  )Milliariumהן אבנים לסימון מרחקים
אשר הונחו לאורך הדרכים של האימפריה הרומית .ברבות השנים
הפך הביטוי העברי אבן דרך כמו גם ביטויים בשפות אחרות (למשל
 )Milestoneלשם נרדף ליעד ביניים אליו יש להגיע"...
בתחומי חיים רבים בכלל ובעולם העסקי בפרט ,נהוג להגדיר אבני דרך על
מנת לאפשר בקרה ושליטה טובים יותר על תהליכים .חוזים ,פרויקטים,
תוכניות ארוכות טווח ורבים אחרים כוללים בתוכם יעדי ביניים שלהם שתי
מטרות עיקריות :הראשונה ,לאפשר למנהל התהליך לאמוד את הביצועים
לאורך התהליך כדי שיוכל להבין ,ובמקרה הצורך לשפר ולעדכן ,את
הביצועים לקראת השגת היעד הסופי ,והשנייה ,לתת "זריקת מוטיבציה",
היינו תמריץ למנהל התהליך להגיע ליעד ביניים מסוים בזמן מוגדר מראש.
אין ספק שבכל תהליך ארוך טווח ,עדיף תמיד להגדיר יעדים קרובים יותר
הניתנים להשגה בטווח זמן קרוב יותר .בתהליכים רבים ,כמו בתהליך
הירידה שלי במשקל ,היעד הסופי של  85קילוגרם נראה רחוק וקשה מאד
להשגה ולכן בכתבה האחרונה שיתפתי אתכם ביעד ביניים .היעד היה
להגיע למשקל דו ספרתי ובקיצור לרדת מתחום  100הקילוגרם.
בספרו של דן אריאלי "לא רציונלי ולא במקרה" ,הסופר דן במה שנקרא
מחיר עוגן .מחיר עוגן הינו המחיר ש"נתקע" במוחו של הצרכן כאשר
הוא נחשף בפעם הראשונה למחיר של מוצר חדש .המחיר הראשון עבור
אותו מוצר מהווה כעת נקודת ייחוס וכל מחיר עתידי בו יתקל הצרכן יבחן
ביחס למחיר העוגן .קוראים יקרים ,המוח האנושי לא תמיד ידע להבחין בין
קניית מוצר לבין תהליך בתחום חיים אחר .העוגן שלי כבר שנים רבות מאד

היה המספר  !100כאשר עליתי במשקל וחציתי את קו המאה קילוגרמים
ואפילו הרחקתי לכת עד מאה ועשרים (אין צורך לומר מזל טוב) ,יש
משמעות רבה מאד למספר מבחינתי .פעמים רבות הצלחתי להגיע
קרוב מאד ל  100הקילוגרם ואף במקרים מעטים מאד בעשרים השנים
האחרונות אף לרדת ממנו (בגרמים ספורים) אך לא ממש להתרחק לכדי
מרחק ביטחון .אני בהחלט בטוח שלמרות המודעות הגבוהה שלי ,מתוך
ניסיון וקריאה רבה בנושא ,יש לי  issueעם המספר .אני לפעמים מרגיש
שאני מפחד להגיע אליו ,לעבור אותו ,להתרחק ממנו ,כנראה שאני כבר
מרגיש עמו נוח ולא ממש יודע מה יקרה בתחומי משקל אחרים ,בעיקר
נמוכים יותר.
אבן הדרך שהוגדרה כמשקל דו ספרתי לא הייתה אקראית ,הרעיון היה
לתת לי מוטיבציה ולשפר את הביצועים על מנת להגיע לכתבה הזו רזה
יותר ב  3קילוגרם ובעיקר מתחת למשקל  100קילו.
אני בהחלט יכול לומר שהגדרת היעד והשיתוף עמכם הקוראים אכן עשה
את העבודה .אני מזכיר בהזדמנות זו שחודש אפריל כלל שני מצבי סיכון,
חג הפסח ויום העצמאות .השילוב הרצוי של עבודת הכנה ומוטיבציה
גבוהה (בעיקר מעצם הגדרת היעד) סיפקו מנגנון אבטחה וחומת מגן
יעילה כנגד הפיתויים הגדולים שעלו.
בחודשיים האחרונים המשכתי לתרגל אכילה קדמונית .הבסיס לאכילה
הקדמונית הינו לאכול כמה שפחות מוצרים מתועשים מזיקים ,לאכול
כאשר רעבים בלבד (לא לפחד לדלג על ארוחות אם לא רעבים) ,לאכול
שומן בריא (בכמות סבירה) ועוד כמה יסודות שאולי אסקור באחת

מהכתבות הבאות היה והתיאוריה הזו תוכיח את עצמה כיעילה .שינוי
מהותי מבחינתי הוא הורדת הגלוטן מהתפריט .גלוטן הינו חלבון אשר
מצוי בעיקר בדגנים ועפ"י מחקרים וספרים רבים שקראתי לאחרונה,
אינו בריא לגוף האדם .הטענה הינה שחלבון הגלוטן התפתח בעשרות
השנים האחרונות "תודות" להנדסה גנטית של דגנים והתפתחות זנים
מסוימים של חיטה ודגנים אחרים .מכיוון שאין לי יכולת לחקור בעצמי
ולא נותר לי אלא להסתמך על מחקרים של אחרים אני בוחר בשלב זה
"ללכת אחר" התיאוריה הזו .גם אם התיאוריה העכשווית לגבי גלוטן לא
מדויקת ומוטעית מיסודה ,כל עוד היא מונעת ממני עוגות ,לחמים ,מאפים,
ממתקים וכדומה ,היא יעילה לתהליך האישי שלי ואני מאמץ אותה באהבה
לחיקי .שינוי מהותי נוסף קשור לתחום האהוב ששמו מתוקים .שורה
תחתונה ,הורדתי את כמות הפירות לשתי מנות פרי ביום (ביום רכיבה קצת
יותר) .המתוק העיקרי השני שלי זה שוקולד מריר  .85%אני חייב לציין
לפרוטוקול שזה לא המאכל הטעים ביותר בעולם .למי שלא יודע ,האחוז
הגבוה בשוקולד מריר מעיד על אחוז גבוה של קקאו ואחוז קטן יותר של
סוכר יחסית לשוקולדים טעימים אחרים .קקאו הינו מרכיב שנחשב בריא
בכמויות סבירות אך בטח ניחשתם ,אינו מי יודע מה טעים ללא "חיזוק"
של סוכר.
רכיבות האופניים הולכות ומשתפרות וכחלק מן התהליך אף מתארכות.
בחרתי להגדיל מרחקים ואני מאד מעוניין להיכנס לתחום ה –
( Bikepackingרכיבה רב יומית כאשר כל הציוד מועמס על האופניים
והרוכב) .נכחתי בחודש שעבר בהרצאה של גל צחור אשר עסקה בתחום
ה ENDURANCE -כהכנה לקראת תחרות ה HOT EPIC -אשר תתקיים

באוקטובר .לצערי אני עדיין לא שם .פתחתי את הכתבה בנושא אבני דרך
ויעדי ביניים ולכן אני חושב שלסמן את אחד האירועים העתידיים הללו יכול
להיות אתגר מעניין ומעורר מוטיבציה .טרם בחרתי באירוע שלטעמי יתאים
ויהיה גם ישים ,ולכן אעדכן בהמשך השנה...
ועכשיו ,תופים בבקשה ...אני הולך לדווח על המשקל הנוכחי ,אני מניח
שאתם כבר יודעים לאן זה הולך ,אני מתאמן ,אוכל נכון ,מפגין שליטה ,ילד
טוב ירושלים...קבלו את המספר ...מאה ואחת!
זוהי לא טעות כתיב (לצערי) ואני חייב לציין שאני די מאוכזב אבל כמו
שאומרים ביידיש :זה מה יש! מטרתם של יעדי ביניים הינם לבחון ביצועים,
לנתח ,לחקור ,להסיק מסקנות ולהשתפר! .ירדתי החודש  2ק"ג ,לא
הגעתי אל מתחת למאה ואני שוקל כעת מאה ואחת קילוגרם .אני במיוחד
כותב את המספר באותיות ולא במספרים על מנת לא לגלות למי שעדיין
לא קרא את הכתבה ומנסה רק לקרוא את התוצאה הסופית .לא הגעתי
למשקל דו ספרתי אבל אני בכיוון.
אני ממשיך בשלי ,עם האמת שלי ,הדרך שלי ,הטעויות והחוויות שלי!
תמיד אומרים שכדאי ליהנות מהדרך ,אז כמו ברכיבה ...לסיים זה כיף אדיר
אבל גם הדרך חשובה ,יפה ומהנה לא פחות.
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד
הפייסבוק של הפרויקט
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 משגב- 3  תחרותReCycles Enduro AM ליגת

 סלע גרוס  גיא בר
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ליגת
ReCycles
Enduro AM
3 תחרות
משגב
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לתחרות השלישית בסבב ReCycles Enduro AM
הגענו למשגב לאחר דחייה של שבועיים עקב החלטה
של קק"ל לא לאשר את המסלול המקורי ביער עופר,
מסלול טכני ועתיר פאן שרוב רובם של המתחרים חיכו
לו ואהבו אותו .התחרות התקיימה על בסיס המסלול
הקק"לי במשגב מהסבב הקודם ,מסלול עתיר דיווש
הדורש כושר גופני גבוה לעומת קושי טכני נמוך בהרבה
ביחס למסלול המקורי בכרמל.

ליגת  ReCycles Enduro AMתחרות  - 3משגב

באופן אישי הדחייה נתנה לי עוד זמן לעשות את הסוויץ'
המתבקש בראש מנוי זילנד והמסלולים שגרמו לי
לשקשק בקו הזינוק ,למסלולים בארץ שדורשים ממני
להיות לא כזה מדויק ועל הפדלים בפול קאדנס בכל
מקום אפשרי.
הכושר שהגעתי איתו לתחרות לא היה בשיא ,אחרי
ניו זילנד חזרתי ישר לפגרה והתחלתי תוכנית חדשה
רק בשבועיים האחרונים ,תוכנית שממוקדת למוכנות

באוגוסט .אבל בכל דבר אחר לא עיגלתי פינות ,בחרתי
אופניים מתאימים למסלול (אופני  "29קצרי מהלך)
לעומת אופני האנדורו האגרסיביים שלי ובנוסף ניסיתי
להיות כמה שיותר קליל ולא סחבתי דבר מיותר עלי,
אפילו לא מים.
התשה מהגיהינום
מסלול ההתשה לא היה ידוע עד בוקר התחרות וציפיתי
למסלול קליל כמו בשנה שעברה .ואכן קיבלנו את אותו

המסלול ,רק הפעם רוכבי הפרו נדרשו לעשות אותו
פעמיים בכל התשה .קיבלנו זמן גג של שעה להתשה
שראן בקצב לא קל לקח לי  50דקות.
אחרי הראן הראשון שמחתי לראות שאני מוביל על יונתן
יתום שיושב חצי שנייה מאחוריי (עיקר ההפתעה הייתה
שהוא צמוד כל כך בהתחשב בעובדה שהוא על אופני
אנדורו אגרסיביים מאוד בעלי גלגלי  ,)27.5שנייה וחצי
אחריי הגיע דימה ואחריו תמיר זינגר המקומי עם ראן
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פחות מוצלח .באמצע הראן השני זכיתי להקלה קטנה
כשראיתי את יונתן מפונצ'ר ומעודד אותי לצד המסלול.
הראן אמנם היה איטי בשנייה ,אך מספיק בכדי לשמור
על  4שניות הפרש מדימה וזינגר הצמודים .שמח על
הפער יצאתי להתשה האחרונה ,אלא שאז כאבים חדים
של התכווצות שרירים עצרו אותי במקומי למספר דקות.
שאר ההתשה הפכה להישרדות עבורי ולמזלי הצלחתי
להגיע לראן האחרון אחרי  2ג'לים ,חטיף אנרגיה ,כדור
מלח ובקבוק איזוטון .הצלחתי לשמור על עוד ראן יציב

ולשמר על  4שניות הפרש מדימה שהגיע למקום השני
וזינגר שסגר את הפודיום.
שמח על הניצחון הכפול שלי התחלתי לעלות בחזרה
למתחם האירוע עם דימה עד שהכאב חזר ,רק הרבה
יותר חד ,עד נאלצתי לעצור ולהמתין שדימה יעלה
ויחזור לקחת אותי עם דימוביל .זה היה יום קשה מאוד
לגוף שלי ,אבל שמח שהגעתי לתוצאה הזו בתחרות
הראשונה לעונה עבורי.
נתראה בבן שמן בתחרות מס' 4
111 | 110

we:Test

 כפיר כחלון  אוריאל כהן  כפיר כחלון
יבואן | ktm-bikes.co.il :מחיר₪ 16,500 :

KTM Revelator Elite DI2 2015

KTM Revelator
Elite DI2 2015
תנו לי רגע לספר לכם על חברת  KTMלפני שאנו מתחילים
לדבר על האופניים במבחן KTM .היא חברה אוסטרית די
ותיקה בענף האופניים ומייצרת כבר משנת  ,)!( 1964המספרים
שמציגה החברה האוסטרית מרשימים ביותר ,בשנה היא מייצרת
מעל ל 200,000-זוגות אופניים .על האופניים שלה רכבו לא
מעט רוכבים מקצוענים ולא מעט ניצחונות בענפי הסייקלו-קרוס
ואופני ההרים .בענף אופני ההרים המקומי ,המותג האוסטרי
ידוע מאוד בשנים האחרונות ולא מעט מדגמי היצרן מסתובבים
על השבילים .בענף הכביש הוא ידוע פחות ותכלס זו לא
בושה לומר שלא ידעתם שכך הדבר ,אחרי הכל חייבים להודות
שבארצנו הקטנטונת אנחנו מכירים מעט מאוד מותגי אופניים
שקיימים בעולם .אבל זה בסדר ,אנחנו מתקדמים...
בענף אופנועי השטח ,הכלים של  KTMנחשבים הקרם דה
לקרם ,אופנועי  ,Race Readyכאלו שאתה קונה ורץ איתם
למרוץ ,בלי צורך בשידרוגיטיס או התאמות ,פיסת מידע חשובה
מאוד להמשך ,אך האם כך גם בעולם אופניים הכביש?  
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Highlights
•שלדת בטכנולוגית קרבון KTM Revelator Carbon R:1487 Performance
•מזלג בטכנולוגית קרבון KTM F-7 High-End Carbon-Road-Fork
•הדסט ''KTM Team 11/8''-11/4
•כבלים פנימיים למערכת אלקטרונית
•Shimano BB72-41B-Set PressFit
•אורך צינור כיסא57 :ס״מ
•זווית צינור כיסא 72,5/73,5 :מעלות
•אורך צינור עליון 56.1 :ס״מ
•אורך צינור ראש 17.5 :ס״מ
•זווית צינור ראש 73 :מעלות
* הנתונים הם למידה 57


חלקים בולטים
אופני המבחן נמסרו חדשים מהקרטון ,הרכבה מצוינת
ושירות כיוונים מעולה של החבר'ה בחנות "בייקלאב"
בחשמונאים ,נתנה לי את השקט המלא להתרכז בבחינה
ולא בווג'ערס.
ה REVELATOR ELITE -מגיעים בצביעה שחור-מט,
אפור כהה ונגיעות כתום KTMי .לאופניים מכלול הילוכים
של ( Shimano Ultegra 11spd Di-2אחת המערכות
הטובות בשוק כרגע) ,גלגלי Dt-Swiss R-23 Spline
אמינים וחזקים ,עם צמיגי Continental GrandPrix

 4000 SIIבמידה  ,23צמיגים מעולים ועמידים (באופניים
האישיים שלי אני רוכב עם גרסת ה 25-ונהנה מאוד).
בנוסף ,אוכף ( Selle Italia SLSנוח מאוד!) בצבעים
תואמים וחלקי היגוי של  KTMמלופפים בסרט חצי שחור
וחצי כתום ,סופג זיעה מעולה ונעים מאוד למגע.
האופניים מגיעים עם אביזרים נוספים כמו :ספרוני
הדרכה לשימוש במערכת ההילוכים ,ספרון של ,KTM
מטען למערכת ההילוכים ועוד דברים קטנים .כל זה ארוז
במארז מהודר (כמו קייס לאייפד) ברמה גבוהה ,חשבו פה
על הכל .לשואלים ,החיווט באופניים הוא פנימי וההדסט
אינטגרלי במידה משתנה מאינץ' ושמינית לאינץ' ורבע.
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לאחר הרכבת פדאלים (שימנו אולטגרה) ,מתקן לגארמין
ומתקני בקבוק ,ניפוח צמיגים ללחץ מתאים וכיף
למכונאי ,נשקלו האופניים (מידה  )57סביב ה 7.5-ק"ג,
משקל מרשים ללא ספק ,בהתחשב במכלולים.
הרכיבה -הנדסה אוסטרית על כבישים ישראלים
אם תרשו לי ,אתחיל במבחן הלא פחות חשוב מ"איך
הרכיבה" והוא התגובה של זוגתי ברגע שהכנסתי את

האופניים הביתה .הפעם היא לא זעפו פניה ושאלה "מה
עשית עכשיו?" אלא הגיבה ב"איזה יפים!" ,היא אפילו
הרשתה להם לעמוד בסלון!
כפי שצייני בסקירת במבחן הקודמת ,אני מאמין
שאופניים צריך לבחון למשך זמן וקילומטרז' הגון,
ברכיבות קצרות וארוכות ,טיפוסים ומישורים ובעיקר לא
לרחם .לא חסכתי בדרכי עפר ולא התביישתי לצאת

לספרינט כשצריך (אפילו אם אין כוח) או להתמודד מול
קירות.
עוד לפני שנדבר על התחושה ברכיבה ,אי אפשר
שלא להתרשם ממלאכת המחשבת בבניית השלדה
והצינורות .המאפיינים הם בהחלט מהעולם האווירודינמי
הקשוח ,הצינורות  DownTubeו TopTube-עבים עם
שיפועים שמסייעים בהולכת האוויר .המזלג הקדמי בנוי

למהירות והוא מסיבי באזור העליון שלו ומתכווץ לקראת
ההגעה לגלגל ,מאפיינים ששומרים על קשיחות צידית
ומכוונים להעברת אנרגיה .צורת החיבור של המשולש
האחורי למשולש הקדמי יוצרת זווית חדה יחסית ,דבר
שגורם להרגשה שזו שלדה שבאה לכסח ופחות שלדה
שבאה "לפנק" ,צינורות ה SeatStay -וChainStay-
אינם הדקים ביותר שנתקלתי בהם ובכך מפסידים נוחות
ושיכוך ,לטובת העברת אנרגיה.
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מהרגע שהתחלתי בהתגלגלות התחושה הייתה שה-
 REVELATORהם אופניים שבאו לכסח .ההרגשה
שהם משדרים היא מאוד צפופה וקשיחה ,והתגובה של
האופניים ל"פקודות" היא מידית וחדה (בסיס גלגלים צר
יחסית) .הרכיבה עליהם היא בהחלט לא סלחנית ,מדובר
בגאומטריה תחרותית המעורבת עם קרבון קשיח וברמה
תחרותית (לפי הגדרת  KTMבעצמם) ,יחד עם גלגלים
מאוד קשיחים.

החוויה של רכיבה עם מערכת הילוכים אלקטרונית היא
עולם ומלואו .העברת ההילוכים מדויקת ,אין רעשים
מעצבנים ,הלחיצות הן בגדר לטיפות וההרגשה הכללית
היא מפנקת ומפרגנת .הרעש שהמערכת עושה בזמן
העברת ההילוכים הוא ממכר וגם הסובבים אתכם
יתאהבו ,אל תטעו ,אתם לא באמצע סרט של Star
 Warsאו משהו כזה.

היתרון משמעותי ביותר של האמור לעיל הוא כי
האופניים "קופצים" קדימה בכל פעם שאתה רוצה
לצאת לספרינט או מעלה את ההספק לכמה רגעים.
לטעמי זה מאוד קריטי למי שמחפש לרכוש לעצמו
אופניים שידעו לתת את העקיצה הזו כשהוא מחליט.
מאפיין נוסף שמאוד אהבתי במישורים הוא צבירת
מהירויות יפות ורציפות בהתכנסות לתנוחה יותר

אווירודינמית ועבודה במנטרת נג"ש .ה REVELATOR
יודעים לשמור על מהירות והרוכב מתאמץ פחות
בהשקעת אנרגיה בכדי לשמור על מהירות גבוהה.
בטיפוסים ההתרשמות הייתה סה"כ לטובה ,ההרגשה
הצפופה של האופניים עזרה לתנוחה שלי כשהעברתי
את הידיים ל( Tops-החלק העליון של הכידון ,לכיוון
הסטם) והעברת האנרגיה הייתה יעילה ,לא הרגשתי
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שאנרגיה התבזבזה או לחילופין ,לא הרגשתי גמישות
מיותרת .בעמידה על הפדלים הרגשתי טוב אך העובדה
כי השלדה מאוד צפופה ,פגעה לי קצת בהעברת
המשקל קדימה בטיפוס.
כמקובל לאחר שמטפסים צריך גם לרדת וכאן המקום
להבהיר -האופניים האלו צריכים רוכב שיאלף אותם.
בנוסף לשילוב של בסיס גלגלים צר ,שלדה צפופה

וקשיחות גבוהה ,האופניים מעבירים לרוכב את כל
תחושות הכביש ,עובדה מאוד בעייתית כשמדובר
בירידות טכניות ומהירות .יש כאלו שאוהבים את זה ויש
כאלו שזה עלול להלחיץ אותם ולהוציא אותם משיווי
משקל .אם אתם בעלי מיומנות טכנית טובה ,האופניים
יידעו לבחור בשבילכם את הקו הקצר ביותר בפניות,
תנו להם.

סיכום
נראה כי  KTMהעבירו גם לאופניים שלהם את העובדה
כי הם מייצרים מוצרים שהם  Race-Readyודורשים
מעט מאוד ,או אפילו אף ,שדרוגים .תסכימו איתי
שמבחינת עסקה כוללת ,אין ספק שיש פה דיל מעולה,
החלקים הם ברמה מאוד גבוהה והאופניים מתומחרים
בצורה מאוד מאוד אטרקטיבית.

לגבי איכות הרכיבה והאופניים כמכלול ,מקבלים כאן
חבילה מעולה של מכלולים ובעיקר אופניים שמוכנים
לתקוף ולהרביץ מהרגע שמורידים אותם מהסטנד.
הרכיבה על האופניים מהנה מאוד ,מהירה מאוד והלוק
שלהם פשוט מעולה .יחד עם זאת חשוב מאוד להזכיר כי
לאופניים מאפיינים מאוד "קרביים" והם צריכים רוכב טוב
עם ניסיון על מנת שיאלף אותם ויידע להוציא מהם את
המקסימום
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השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל

Partners
תודה! בזכותכם אנחנו פה
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הזורעים ברינה
בכיף יסנגלו

נוף לעמק השניים
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הנתונים הבסיסיים



להורדת קובץ
ניווט

מרחק 25 :ק"מ
זמן 2-4 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :קל-בינוני
קושי ניווט :קל
טיפוס כולל 400 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "רמות מנשה  -מזרח".
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה בחניית " 3המשאלות"
בכניסה לקיבוץ הזורע .מכביש  66פונים לכיוון קיבוץ הזורע ,ומיד נכנסים
שמאלה לחניון( .וויז" :שלוש המשאלות הזורע")
זהירות :הרחצה במעיינות לא מוסדרים בטבע עלולה להיות מסוכנת
מאוד .הכניסה למים באחריות המתרחץ בלבד!
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חציה רטובה של נחל השופט

הקיץ הגיע וזה זמן מצוין לצאת לטיול מהנה בין הגבעות
העגלגלות של רמת השופט ויער הזורע ,הכולל מפגשים
מרעננים ורטובים בתחילתו ,במהלכו ובסופו של המסלול
הנע על גבי סינגלים זורמים מול נופים מרהיבים.
נתבסס על רשת הסינגלים שהקימה קק"ל באזור
עין השופט  /הזורע  -שתי לולאות ,צהובה וכחולה,
המשתלבות יחדיו ומאפשרות מגוון מסלולים באורכים

שונים ,תוך שהן חושפות אותנו לנופים הנהדרים של
האזור ולפינות חמד המסתתרות עמוק בתוככי היער.
אזור רמות מנשה ,בו נרכב החודש ,מהווה את אחת
מפנינות הטבע של ארצנו .מסלע הקירטון הרך מכתיב
גבעות עגלגלות ,ביניהן מתפתלים ערוצי נחלים ,חלקם
זורמים כל השנה .יערות אלונים טבעיים כיסו בעבר את
הגבעות ,אולם כיום רק מקצתם נותרו ואליהם הצטרפו

יערות נטועים ,שדות ומטעים המספקים תוואי נוף
מגוון ומרתק.
בערוצי הנחלים גדלים קנים ,שיחי פטל קדוש והרדוף,
ואף עצי ערבה מחודדת והאולמוס השעיר הנדיר
במקומותינו .ביערות נמצא אורנים ,אקליפטוסים ,ועצי
צפצפה .הקיסוס ה"זולג" מחלק מן העצים מעניק
ליערות תחושה של מקומות רחוקים.

פרט מעניין נוסף לגבי אזור הרכיבה שלנו הוא שרובו
שייך למרחב הביוספרי של רמת מנשה .בבסיסו של רעיון
המרחב הביוספרי עומד עקרון הקיימות – בני אדם החיים
במרחב בשילוב עם הטבע ומנצלים את משאבי הטבע
בצורה המשמרת את משאבי הטבע כך שישמשו גם את
הדורות הבאים .אין זה אומר חזרה לחיים במערות ,אלא
המשך התפתחות ופיתוח תוך שימור ערכי הטבע והמורשת
כך שגם בנינו ובני בנינו יזכו ליהנות מהם .אמן לכך!
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עין חשרת

יוצאים לדרך
נצא ממגרש החניה ונרכב בכביש לתוך קיבוץ הזורע.
בצומת הראשון נפנה שמאלה ובצומת הבא ימינה
לטיפוס בכביש ,בו נמשיך ישר כשהוא מתעקל שמאלה
ואז ימינה ,חוצה צמתים ועושה את דרכו אל מעל
היישוב .נשים לב שאנחנו על סימון שבילים בצבע ספק
אדום ספק כתום ,אתו נפנה לדרך הפונה שמאלה מן
הכביש ,יורדת בתלילות ,עוברת גדר ולאחר מכן פונה
ימינה להמשך ירידה ,ואז שמאלה לתוך סינגל המוביל
אותנו אל נחל השופט (.)1

נהנה מהנחל הזורם ,נראה מערה משמאלנו ונעלה על
שביל הולכי הרגל המסודר בגשרון מעל המים .נשים
לב שזהו אזור בו מצויים מטיילים רגליים ומפקנקים
רבים ,נזהר בקרבתם וניתן להם את זכות הקדימה.
בצומת השבילים נמשיך ישר בעלייה אל היציאה לכביש
הגישה ,שם נפנה ימינה ומיד שמאלה אל תוך עין חשרת
(עין אמי) ( . )2במקום זה נחזה בבריכה רדודה על
משטח הסלע ובה שוחים מספר דגים ,המוזנת מנקבה
המסותתת בצורה המזכירה מערת קבורה .שמו העברי
של המעיין" ,חשרת" ,מציין את מקבץ הנקבות השונות
המזינות אותו ,כשהארוכה בהן באורך של  27מטרים.

מן המעיין נרכב בשביל המקביל לכביש בכיוון דרום מערב
(שמאלה מהכניסה שלנו למתחם המעיין) עד שנשפך
לכביש ,נמשיך בו עוד קצת ,נפנה שמאלה ונראה את
סימון הטבעת הצהובה של שביל האופניים עין השופט
הזורע – "טיפה" בצבע צהוב ,עם רוכב אופניים בשחור
בתוכה ,כאשר השפיץ של הטיפה מצביע לכיוון התנועה.
נחצה את השקע ונפנה שמאלה לפי השילוט אל תוך
הסינגל ,אחריו נעקוב ב 9-הקילומטרים הבאים (.)3
השביל סובב את גבעת משעול ,תחילה בסינגל ,אח"כ
על דרך הכורכר שלצדו ,ואז חזרה בסינגל ,עד שהוא יוצא

לכביש בו פונים שמאלה לחציה רטובה של נחל השופט,
ושוב שמאלה לטיפוס ארוך בדרך כורכר על שלוחה
צפונית של הר גחר ,כשהנופים המרהיבים לכיוון נחל
השופט ,עמק השלום ,יוקנעם עילית ,הכרמל ולבסוף גם
עמק יזרעאל מצדיקים את המאמץ ,ואף מעבר לכך2 .
ק"מ לאחר שחצינו את נחל השופט נגיע לנקודת מנוחה
ותצפית ( .)4זהו מצפור לזכרו של רמי יפה ז"ל ,מטייל
אופניים מושבע ,שהיטיב לתאר את יופיו של הטבע
בו רכב בהגיגים אותם פרסם בפורומים טרם נהרג
בתאונת מסוק.
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בהמשך ,השביל הופך שוב לסינגל החוצה את הר
גחר מצפון לדרום ומספק שפע יופי מחמם לב וזרימה
משפריצת אדרנלין .לאחר מפגש עם כביש חוצה
הפארק הסינגל משתלב עם הטבעת הכחולה ,ולאחר
 1100מ' מגיע הפיצול בין השבילים ,בו אנו נבחר
להמשיך שמאלה בכחול (.)5
קטע קצר בירידה בכביש יתחלף בפניה ימינה לעלייה
מאתגרת ומתפתלת בסינגל בתוך היער ,ואז יציאה לעוד
קטע סינגל נהדר מול הנוף הפתוח ,עוד קצת דאבל ואז
שוב סינגל מהנה בתוך היער המסתיים לבסוף בירידה
ארוכה ומשובחה אל מפגש דרכים (.)6

טיול :הזורעים ברינה בכיף יסנגלו

נפנה ימינה עם סימון השביל הכחול ,אבל כשהוא
פונה שוב ימינה להמשך סינגל נעזוב אותו ונמשיך
בעלייה בדאבל ,רק על מנת לפגוש שוב את המשכו של
הכחול כעבור  400מ' .נפנה שמאלה אל תוך הסינגל
לעוד קטע מהנה במיוחד הטס בירידה בין העצים
כשמשמאלנו לפרקים תהום קטנה.
חציית נחל רטובה ,סמוך לעין שכר ,ואנו ממשיכים עם
הסימון הכחול לעוד טיפוס נאה לכיוון הר קיפוד .שיטוטים
מסונגלים סמוך לראש ההר ,והנה אנו כבר בבונבוניירה
של המסלול – ירידה טכנית מרגשת אל מול נופי עמק
יזרעאל הכוללת חבילת זמן אוויר בלתי מוגבלת לכל רוכב.

בשלב מסוים הסינגל נשפך לדאבל איתו נמשיך לגלוש
מטה עד סמוך לכביש .)7( 66
נפנה שמאלה להמשך השביל הכחול בסינגל בין
השיחים והעצים מעל הכביש ונגיע אל כביש פארק
פנימי ,אתו נמשיך ישר .הסימון הכחול פונה שמאלה אך
אנו ממשיכים בכביש צפונה .כשנראה מולנו את הכניסה
לפארק מכביש  ,66נפנה שמאלה אל כביש (עם שלט
"אין כניסה") ,ולאחר  300מ' נוספים נפנה ימינה לדאבל
ומיד שוב ימינה בין השיחים אל פינת חמד קטנה (.)8
הגענו אל עין זוריק .מבחוץ יחזו עינינו הלא מתפעלות

במבנה בטון פשוט ובצד שמאל שלו (הצד המזרחי),
צמוד לאדמה ,חור קטן ולא מבטיח בקיר הבטון .אל תתנו
למראה החיצוני להטעות אתכם – בפנים מסתתרת
בריכה גדולה ועמוקה של מים זכים ,פרס על הרכיבה
הארוכה בחום הקיצי.
לכשנסיים נחזור אל הכביש ונמשיך לרכב בו צפונה.
כשנראה גשרון מצד שמאל נעבור לידו אל כביש בתוך
קיבוץ הזורע ,בו נפנה ימינה ולאחר מכן שמאלה ,לאורך
המפעלים והכלים החקלאיים ,עד לכביש הכניסה
לקיבוץ ,שם נפנה ימינה ונחזור למכוניות
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פליצ'ה "הפניקס" ג'ימונדי

 ניב ליבנר  ניב ליבנר ,ביאנקי יח"צ

ראיון אחד
על אחד
עם פליצ'ה
"הפניקס"
ג'ימונדי
פעם ,פעם ענף אופני הכביש היה נראה אחרת .לפני שהמציאו את
ה" "Marginal gainsולפני עידן החומרים המרוכבים ומנהרות הרוח ,היה
זה ענף של אנשים קשים ,אנשים נוקשים ,אנשים קשוחים .כאלה שלא
היו משתמשים ב  Motor homesבשביל לחסוך מעבר חדרים מידי פעם,
ולא ,לא היו חוצים את אירופה מקצה לקצה דרך טרמינלים מפונפנים.
הענף שלפני שנות ה 90היה אכזרי ביותר ,תובעני ,ובעיקר כפוי טובה.
בימים אלו ,לא הייתה לרוכבים הפריבילגיה להתמקצע בתור מטפסים,
ספרינטרים ,אנשי ליד-אווט ,או מתמחים בקריטריומים מישוריים עם פניות
כהות שמאלה.
בימיו של ג'ימונדי ,האופניים היו עשויים מפלדה ,עם חישוקי טובולר,
נמוכים ,מאלומיניום .ידיות ההילוכים ,היו מקובעות על הצינור התחתון,

והיו שולטות על חמישה או שישה הילוכים מאחור ,ושניים מקדימה.
אתם נהנים מקראנק הקומפאקט שלכם? פליצ'ה נהנה מקראנק ,42-52
משולב לרוב עם פריילוף חמישה הילוכים ,לרוב בטווח .13-21-למרות מה
שניתן לחשוב מיחס ההילוכים הזה ,העליות באותה התקופה היו תלולות
במידה דומה להיום ;).
הקבוצות היו דלות תקציב ,התנאים קשים .low-tech ,רצית לאכול?
נאלצת לנצח ,כי עם גאווה אי אפשר ללכת למכולת .מישור ,עליה ,או
נג"ש ,תביא פודיום .הרוכבים המובילים באותה התקופה ,היו מנצחים
תחרויות מכל הסוגים ,וכזה היה גם פליצ'ה "הפניקס" ג'ימונדי .בכדי
למנות את כל ניצחונותיו ,נצטרך להשיק גיליון שלם ,אך הנה הבולטים
ביותר:

טור דה פראנס (הראשון אליו זינק ,בגיל  .)25ג'ירו די'איטליה (שלוש
פעמים) .וואלטה אספניה (כן ,זה הכניס אותו למועדון האקסקלוסיבי,
יחד עם ג'ק אנקטיל ,אדי מרקס ,ברנרד הינו ,אלברטו קונטדור ווינצ'נזו
ניבאלי ,היחידים שניצחו את שלושת הגארנד טורים) .בנוסף ניצח ג'ימונדי
"הפניקס" גם את הקלאסיקות הגדולות ביותר ,עם אליפות העולם
( ,)1973המילאנו סן-רמו (בחולצת אלוף העולם .)1974 ,את הג'ירו די
לומרבדיה (פעמיים) ואת הפאריס-רוביא של .1966
פליצ'ה מלווה את ביאנקי מאז  ,1968והשנה ,לכבוד שילוב החגיגות לכבוד
 50שנים מאז ניצחונו בטור דה פרנס ,וחגיגות ה  130שנים להיווסדות
ביאנקי ,נפתחה בפני האפשרות להתחרות יחד עם מספר חברים בגרנד
פונדו לכבוד פליצ'ה ג'ימונדי ,בחסות מי אם לא ,ביאנקי.

בעזרת קשרי יבואנית ביאנקי בישראל ,צ'לסטה סיייקלינג ,נפתחה בפני
הזדמנות נוספת ,נדירה עוד יותר ,לשבת לראיון קצר עם ג'ימונדי ,המשמש
כפרזנטור ,יועץ ורוכב של ביאנקי מאז  .1968פליצ'ה היה פתוח ,סבלני
ומרתק ,למרות כל הקרקס התקשורתי שהיה סביבו באותם הימים.
בשיחתי עימו סיפר לי כי מבין ניצחונותיו הרבים ,שניים חשובים לו
במיוחד .הראשון ,הוא הניצחון בטור דה פרנס הראשון שלו ,שלמרות
 18ימים בחולצה הצהובה ,היה כרוך במאבקים מתמידים ,בהתקפות,
ובלחץ רב מידי יריביו .הניצחון החשוב השני ,הגיע  11שנים אחרי ,בג'ירו
האחרון שבו ניצח .באותם הימים ,מפאת הכבוד הלאומי ,והתקשורת
המוגבלת ,עבור האיטלקים ,הג'ירו היה חושב עוד יותר מהטור דה פראנס.
הג'ירו האחרון שפליצ'ה ניצח ,התנהל בצורה שונה לחלוטין מהטור
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הראשון שניצח .ההתנהלות היתה הרבה יותר מחושבת ,הרבה יותר
תחת שליטה ,למרות העובדה שאת החולצה הוורודה שלבש במרבית ימי
המירוץ ,איבד פליצ'ה לקראת הסוף ,רק בכדי לכבוש אותה שוב בסערה,
בשלב הנג"ש שהיה ביום האחרון של אותו המירוץ
בשיחה קצרה על הקבוצה המקצוענית  Lotto Jumboשבחסות ביאנקי,
הודה פליצ'ה שהיום ,הוא משאיר את זירת הכביש לאנשי המקצוע" .אין
מקום לחובבים נלהבים כמוני ,בקבוצות הגדולות בכביש היום" ,אומר
הפניקס ,תוך כדי שהוא מסביר מדוע הוא מתמקד דווקא בפיתוח קבוצת
ההרים של ביאנקי ,תוך הפגנת ביטחון מלא באיכות כל הרוכבים בקבוצה.
"מבחינתי ,אופני ההרים הם העתיד .היום ילדים בני  ,7-9כבר לא יכולים

פליצ'ה "הפניקס" ג'ימונדי

להתחיל לרכב על הכביש ,כמו פעם .היום חייבים "לדוג" את הרוכבים דרך
השטח ,בשביל שיוכלו לעבור מאוחר יותר לכביש ,ולכן הפיתוח של הענף
הזה מאוד משמעותי בעיני".
כמו ברוב השיחות בין רוכבים נלהבים ,גם אנחנו נקלענו דיי מהר לשיחות
בנושאי טכנולוגיה ,והצעדים הענקים שהענף צעד קדימה" .כן" ,אומר
פליצ'ה" ,אין ספק שקרבון ,Countervail ,וגלגלים אירודינאמיים ,עושים
הבדל משמעותי .אבל אתה רוצה לדעת מה עושה את ההבדל המשמעותי
ביותר בין האופניים של היום לאופניים שהתחריתי אני?" ממשיך בנלהבות
ג'ימונדי" ,ההבדל הגדול הוא ,שלכם יש גישה להילוכים דרך הכידון.
בזמני ,היינו נדרשים לתכנן שני צעדים קדימה ,באיזה הילוך אנחנו רוצים

לצאת מכל סיבוב .וכמובן ,יש לזה גם אספקט בטיחותי".
לשאלתי האם הוא רוכב הרבה בימים אלו ,השיב ג'ימונדי בן ה 73-במהרה
ומבלי להתבלבל "כמובן ,אמנם יותר לאט מפעם ,אבל אני עדיין רוכב ,אבל
אם להודות על האמת ,ממחר אני קצת מפחד" .כך עונה לי ה"פניקס" ,זה
שלא פחד להישיר מבט לקניבל (אדי מרקס) ,ולטובים ברוכבי שנות ה60-
וה .70-אי אפשר שלא להתחבר לכנות והישירות הזו" .היום אני כבר לא
רוכב מהר כמו פעם ,ואני כמובן צריך להתחיל מהשורה הראשונה .אבל
שם הקצב גבוה ,הרוכבים לחוצים ,והסיכויים לתאונות גבוהים יחסית.
בגילי ,כל חבלה שבעבר הייתה מחלימה ביומיים ,זקוקה לשבועיים בשביל
להחלים .אם הייתי יכול להתחיל מאחור ,זה היה בסדר ,אבל הכאוס

מקדימה מפחיד".
"אז איך הרכיבות בישראל?" מפתיע ג'ימונדי בשאלה משלו ,ופתח לי את
הדלת לספר על עולם האופניים הישראלי ,ועל ההתקדמות שבו בחמש
השנים האחרונות .פליצ'ה המשיך להתעניין ,ולולא נקרא לראיון הבא ,יתכן
ועדיין היינו יושבים על אותו הספסל ,וממשיכים לדסקס על אז ,על היום,
ועל המחר...
הכותב הינו אלוף ישראל באופני כביש והשתתף בגראן פונדו פליצ'ה
ג'ימונדי שהתקיים באיטליה בחודש מאי www.t4s.biz .2015
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 גיא בר  ליאור דיין
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מסיבת ה DH-של אור גוב
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זה שתחום האקסטרים בענף האופניים בישראל נמצא
בדעיכה בשנים האחרונות היא עובדה ידועה וברורה לכל
הרוכבים בארצנו הקטנה .בין השנים  2004ל2007-
התקיימו כאן מספר תחרויות דאונהיל רשמיות עם גיבוי
שיפוטי של איגוד האופניים ,ניקוד  UCIבינ"ל ,ואפילו 2
אליפויות ישראל רשמיות .לאחר הפסקה של שנה ,איש
יקר עם חזון ואהבה אדירה לענף בשם אמיר כספי הרים
סבב מדהים שהחזיק שלוש שנים בין השנים 2009
ל ,2012-סבב שדחף את הענף קדימה ,הביא פריחה
מסחרית ,צרף פרצופים חדשים ,ובעיקר הכניס ניצוץ
לעיניים של הילדים שאוהבים אקסטרים .בין לבין הוכשר
כאן מסלול הדאונהיל הראשון ע"י קק"ל (בית קשת)
שנעלם כלא היה ,והתקיימו מספר תחרויות פיראטיות
בטפטופים לאורך השנים.
היום המצב הוא יותר מעגום ,מסוף סבב התחרויות של

כספי ב 2012-לא התקיים כאן ולו אירוע דאונהיל אחד.
חדשות לבקרים אנחנו שומעים על מסלולים שנהרסים
ע"י קק"ל (משיקוליהם) ,אך מה ששבר את גב הגמל
לאחרונה היה הביטול מצד קק"ל ברגע האחרון ,של
אישור תחרות האנדורו בסבב רסייקל של עירא שמש
שהייתה אמורה להתקיים במסלול טכני ביער עופר.
בעקבות הרעש והתזזית ברשת ,רוכב אחד החליט
שהמצב חייב להשתנות ולקח יוזמה .אור גוב ,רוכב
דאונהיל ,צעיר ,מוכשר ואמביציוזי ,החליט לארגן אירוע
עבור רוכבי הדאונהיל בארץ .אירוע שמטרת העל שלו
הייתה להעלות את המודעות לענף הדאונהיל ,וליצור
עבורו לגיטימציה ברשויות (מסלולים ותחרויות) ,סוג
של מפגן כוח מקרב .לאירוע הגיעו יותר מ 100-רוכבים
להגיעו לתמוך ברעיון ועל הדרך לרכב וליהנות מהמסלול
המדהים שאור ארגן לנו .בהתחשב בעובדה שאת כל
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האירוע ארגנו והפיקו ילדים מתחת לגיל  ,18הוא אורגן
בצורה מופתית שלא תבייש כל אירוע אחר בתחום.
הרוכבים הוחתמו על עצומה לתמיכה בענף והבולטים
שבהם אף רואיינו לטובת סרט שיופק מהאירוע ויועבר
לגופי תקשורת שונים.
למרות שלא הייתה כאן תחרות ,האירוע נרשם כחוויה
מדהימה עבר כל מי שהגיע .המפגש בין אנשים במגוון
גילאים ,תחומי עיסוק ואפילו סגנונות רכיבה שונים
אשר חולקים את אותה אהבה ,יצר אווירה שרק ענף
כמו דאונהיל יכול לייצר .גם אם האירוע לא יצליח לייצר

מסיבת DH

פתרונות תשתיתיים בקרוב ,נראה שנוצרה במפגש זה
סוג של מסורת.
במהלך האירוע תפסנו את אור לראיון קצר:
מר גוב ,איך הגית את הרעיון לאירוע?
לאחרונה שמתי לב לסוג של התעוררות בדפי הפייסבוק
בכל הנוגע לסצנת הדאון היל המקומית .החלטתי לנסח
מכתב פניה לגופי תקשורת אודות מצבה של סצנת הדאון
היל בארץ ,ולאחר כשבוע מכתיבת המכתב התבשל אצלי
הרעיון להפגיש בין רוכבי הדאון היל בארץ ולראות מה
תהיה ההיענות .למעשה רציתי לראות במבחן המציאות

של אחד המאומנים שלי (כי בירה אי אפשר עדיין6 ,)...
אם יש מספיק אנשים ששווה להתאמץ בעבורם.
מרשלים ואבא אחד יקר .הרגשתי עטוף באנשים טובים
בסופו של יום ,האירוע השיג את התוצאה?
הייתי ממש מופתע מהתוצאות עצמן ,אני אופטימי מטבעי שהולכים ביחד איתי עם הרעיון שלי.
מה הלאה? אתה חושב שנראה תוצרים מהאירוע?
אבל לא צפיתי להיענות כזו גדולה של רוכבים וקהל.
הרוח הכללית לאחר האירוע היא חיובית ,בקרוב יתכנס
ייחלתי ל 100-רוכבים אבל חששתי שזה לא יקרה ,בסופו
הצוות המארגן ויחליט לאן פנינו מועדות ,אבל בכל מקרה
של דבר היו אפילו יותר .יחד עם הקהל והתומכים היו
מסתמן שעוד אירוע יתארגן בקרוב .תכלס אי אפשר היה
כ 200-איש בשטח ,מה שיצר מפגש חברתי גדול מאוד
שכולנו שמחנו ממנו .יתרה מזאת הפתיע אותי ההירתמות להתעלם מהמסה הקריטית והדרישה בשטח ,ואנחנו
הגדולה של חברים ,משפחה ורוכבים .בין אם בשיפוץ
מעוניינים מאוד לתת מענה להמונים
המסלול ,דיג'יי חבר שבא לתקלט 2 ,ארגזי במבה מהורה
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 ערן פוביצר  אילן ביגן ,ערן פוביצר

חו"ל :מרוקו

חו"ל:

מרוקו
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הרעיון להגיע למרוקו עם אופניים נולד ב"חגיגדי"  -יום
הולדת מסורתי שאנו חוגגים כל שנה לגדי אלוני ,דמות
מיתולוגית בעולם האופניים
כבכל שנה גם הפעם ציינו את ה"חגיגדי" ברכיבה
דו יומית בדצמבר בהובלת יורם חן .בערב ,תוך שאנו
בולעים בשקיקה את סיפוריו וחוויותיו של יורם ממרוקו
שמחוברות איך לא  -למדבר ,גמלה בליבי החלטה להציע
לכמה חברים שרכיבות מדבר טבע ואתגרים הם לחם
חוקם ,לצאת לחזות בפלאים במו ענינו .על כוס בירה עם
בני עומר בפאב המקומי בהוד השרון( ,כן ,תתפלאו ,יש
כמה כאלה) ,הצעתי לו להצטרף לחוויה .לעומר לא לקח

חו"ל :מרוקו

הרבה זמן להחליט ,בערך עד סוף הלגימה השלישית
הוא כבר היה לגמרי בעניין ,ומאותו הרגע ,כל חווית
הטיול מקבלת עבורי מימד חדש .שלושה שבועות לפני
הטיסה ביליתי עם עומר בנסיעת סקי שלצערנו ,עבור
שנינו ,נגמרה בפציעה .איך אומרים? מי שלא עושה לא
טועה ...מסקנה  ,-כפפות בסקי ,כמו ברכיבה ,הן לא
פריט אופנתי ומסתבר שגם לברך יש מגבלת תנועה!
בעבודת פיזיותרפיה מאומצת ועם הרבה חשש לגבי
המוכנות של שנינו ליציאה לטיול ,הכל בא על מקומו
בשלום ואנחנו מוכנים!

מגיעים אל היעד
בטיולים שלי ,המטרה מקדשת את האמצעים ,ובמקרה
של מרוקו ,הטיסה לקזבלנקה דרך רומא והנסיעה דרך
מרקש לעבר הרי האטלס המתנשאים לגובה של יותר
מ  4100מ ,דורשים מאמץ וסבלנות ,אך למרות שללא
ספק יותר קל לרכוב על האופניים יום שלם ,קיבלנו את
הנסיעות המתישות באהבה ,מה גם שהנופים שהחלו
משתקפים בחלונות מילאו אותנו ציפייה והתרגשות
עצומה .הצוות שפוגש אותנו בשדה התעופה נבחר
בקפידה והתוצאות הורגשו בשמחה לכל אורך המסע.
אנשי הצוות ,מהנהג ועד לטבח וכמובן הנציג המקומי

הם ברברים במקורם  -אנשי ההרים ,ומיד התגלו כבעלי
מזג אנושי מסביר פנים ונעים הליכות ,שעשו את הכל
כדי שאנו נהנה מכל רגע.
מה לעיראקים במרוקו
הרכבה האנושי של קבוצה הוא כיידוע תנאי בסיסי
להצלחת טיול ,ולשמחתנו ,עם כל יום שעובר ,אנו מגלים
את אחוות העיראקים שהם שליש! מהקבוצה.
ללא כל רסן משתלטת העדה על תרבות הטיול ולאוויר
נזרקים עוד ועוד משפטי פנינה ובדיחות עיראקיות
בניצוחו של עזרא שהרבני שגורמות לנו לכאב בטן
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גדול מרוב צחוק כמו למשל האישה של חזקל חזקל
הלוא הוא יחזקאל הקירח שאשתו אומרת לו בעיראקית:
"חזקל ,אשו ג'וחרק לש עלא אל מחאדה?" שזה אומר
בעיראקית" :למה התחת שלך על הכרית?" כל משפט
גורם לגל צחוק נוסף וחוזר חלילה...
אוכל ואסתטיקה
הרבה אנרגיה וקלוריות שרפנו במהלך המסלולים
המשובחים שיורם רקח אך לא ברור אם הצלחנו
לשבור את מאזן הקלוריות .הצוות המקומי בראשות
איברהים דאג לפטם אותנו בתבשילים היפים לעין
ולחיך כשהנופים המדהימים שמסביב נשקפים ממרומי
המחצלות והמזרונים ומשלימים את החוויה.

חו"ל :מרוקו

משחק הצבעים
הרי האטלס הם בור סוד של הפתעות וסודות ששבו
ונגלו מדי יום ביומו .מבנה הטיול המתגלגל מנקודה
לנקודה נסך אופי מיוחד ומאתגר לחוויה וכל בוקר זימן לנו
מראות חדשים וחוויות מרתקות .הנה פה אנו מטפסים
לאורך ואדיות עמוקים בדרכים עתיקות שרק הפרדות
והמקומיים משתמשים בהן ופה אנו מדוושים לאורך
עמקים אינסופיים ,בהם שולטת אדמת החמרה ממנה
בנויים גם הבתים מה שיוצר תרבות שלמה שנטמעת
בנוף והופכת חלק בלתי נפרד ממנו ...ראוי לציין את
הניקיון והסדר המופתיים ואת העובדה כי המקומיים
באמת משכילים לחיות בכפיפה אחת עם הטבע הסובב

אותם מבלי לפגוע בו ,הם ומטפחים את הכפרים ואפילו
ממחזרים ,דבר שגורם לנו להעריך אותם אף יותר.
המיוחד בנופים היה הניגודיות בין הערוצים המוריקים
שעליהם מתבססים הכפרים המקומיים לבין האופי
המדברי מסביב .עצי הפרי השולטים הם אגוזי מלך
המושקים במערכת ענפה של תעלות המובילות את
המים מעץ לעץ .אך יחד עם הפסטורליה והיופי יש גם
צדדים שגורמים לנו לנוע באי נוחות ..פמיניזם מסתבר,
זה לא הצד החזק במרוקו ,הנשים הן אלו שסוחבות את
המשקלים העצומים של הירק עבור הבהמות בכפר
ועושות את עבודות הכפיים הקשות.

טיול לאופניים
עברנו ארבעה ימי רכיבה בטיפוס בסינגלים עוצרי
נשימה על פי התהום ,כל דהירה בסינגל במגמת ירידה
מסתיים בצרחות של אושר ודיסקים שהחליפו צבעם
לארגמן .יום הרכיבה החמישי היה המדהים ביותר ובו
גם זכו האופניים עצמם שיישאום על כפיים ..פעמיים
לקחנו אנחנו את האופניים לטיול ,טוב ,לא אנחנו ,כי
אם הפרדות שסחבו כל אחת ארבעה זוגות ועדיין לא
מנע מבעדן לעקוף אותנו בעליה בזלזול כל עוד אנו
מתנשמים ומתנשפים בכבדות .הגענו למעבר הרים
הראשון בגובה  3000מ' .מחליפים לנעלי רכיבה ואוכלים
קורשלט שהיא תערובת פלאים של בוטנים ,מאפי בצק
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קטנים ,תמרים ,חומוסים ,תאנים ,בקיצור חטיף רוכבים
אולטימטיבי .כולנו מוכנים ודרוכים לקראת הירידה ,ואז...
איבוד גובה של  1000מ בסינגל מאתגר מלא סוויצ'בקים
 ,שיפועי צד שלא משאירים מקום לטעויות ..בחלק
האחרון של הירידה כולם דרוכים ,דרדרת חצץ לפנינו עם
שיפוע צד ,התחושה היא כמו רכיבה בדיונה ,יושבים על
האופניים נשענים על הכידון וטסים קדימה .המעצור
האחורי הוא רק המלצה כי השיפוע החד הופך אותו
לחסר משמעות .מגיעים למטה עם חיוך מרוח על הפנים
מאוזן לאוזן.
ארוחת צהרים בבקתת הרים מאובזרת להפליא ופנינו
לקראת הליכה למעבר הרים נוסף בגובה  2500מ' בזמן
שהפרדות נושאות את האופניים.

חו"ל :מרוקו

הנשימה נעתקת
מגיעים לקראת מעבר ההרים ומראה האוכף שנגלה
לעינינו סוחט קריאות התפעלות רבות .הנוף הנגלה
לעינינו פשוט מהמם וצופה לעבר הכפר אימליל .מכאן
חגיגת רכיבה טכנית משובחת לחובבי ז'אנר הסוויצ'בקים
בשיפועים הזויים .אין ספק שחלק זה היה גולת הכותרת
עבורי ,במיוחד לאור העובדה שחוויתי אותו יחד עם בני
שהפליא ביכולת הרכיבה שלו.
השוק במרקש (גם בחולם וגם בשורוק)..
לאחר  5ימי רכיבה מלאים נסענו לטעום מאחת החוויות
התרבותיות המפורסמות במרוקו -השוק במרקש.
התמקמנו במלון מפנק בשעת צהריים מוקדמת ונסענו

אל לב ההתרחשות .אכלנו טאג׳ין לצהריים ויצאנו לשוטט
בשוק המרתק .עשרות סמטאות ,צבעוניות מהפנטת,
מבחר אינסופי של דוכנים המציעים את מרכולתם,
וסוחרים שיעשו הכל כדי לסחוט ממך כמה דירהמים
(המטבע המקומי) .יאמר לזכותם כי הם יודעים את
העבודה היטב ואומנות המכירה אצלם זה משחק ילדים.
היה כייף גדול ללכת לאיבוד בין הסמטאות הצדדיות
של בעלי המקצוע .בין לבין ביקשנו להתנסות במגוון
עבודות כפיים שנדמה כי פסו כבר מן העולם" ,סדנת"
עיבוד העור וריקועי הברזל היו רגעים מרתקים שלא
ישכחו לעולם .לקראת ערב השוק הופך לחגיגת דוכני
אוכל ותה ,הופעות והתקהלות המונית מכל עבר .עייפים
אך שבעים ומרוצים חזרנו למלון לישון מעט לפני יום

הנסיעה הארוך חזרה הביתה..
סוף דבר
מרוקו היא אכן מדינה מופלאה ,אנשים בה מסבירי
פנים ,נופי הרי האטלס המרהיבים ביופיים ובעוצמתם
המותירים אותך חסר נשימה ,מאכלים ותבשילים שהם
תאווה לעיניים ולבלוטות הטעם ,וכמובן ,העניין שלשמו
התכנסנו  -חגיגת רכיבה במסלולים מגוונים ושבילים
עתיקים ואותנטיים המשמשים את הכפריים עד היום
המשלבים גם אתגרים טכניים וגם רגעי אדרנלין טהור.
אני בהחלט ממתין כבר לפעם הבאה
ערן פוביצר מדריך רכיבה באופניים .לימוד ,הדרכות
טכניות ,אימונים אישיים וטיולים מיוחדים
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לפני ,אחרי ותוך כדי

  ירון ברגר /קרן לילך גרופר

הקדמה  לילך קרן גרופר
גם אני התחלתי לרכוב ללא מגנים ...למה? כי רק התחלתי ,אז כבר אקנה? ,כי אני? אני לא מסכנת את עצמי ...כי לא הציעו לי בחנות ,כי
זה ממש אבל ממש לא נוח ,וכי לי זה לא יקרה...
ואכן ,רכבתי לי ביערות שמחה וטובת לבב ,מזמזמת את השיר האופטימי של הבייג'יז " "Stayin' Aliveעד אשר הפלא ופלא ...זה קרה גם
לי .עפתי מהאופניים ונחתתי היישר על סלע שלא אהב את זה שהפרעתי לו בעת מנוחת הבוקר המוקדמת שלו .איזה באסה...
אני מודה שזה קשה להפנים ,אבל כולנו למעשה נמצאים על ציר הזמן תמיד איפה שהוא לפני ,אחרי או תוך כדי התמודדות עם פציעה
כזו או אחרת .ברגע שהפנמתי את התובנה המרעישה הזו ,והשלמתי עם העובדה כי פציעות הן חלק בלתי נפרד מהיותנו רוכבים קל היה
לי יותר לקבל את דין המגנים ושאר אביזרי הבטיחות (שבואו נודה ,לא ממש עושים חסד עם הגישה הפשיניסטית וגם מגרדים לאללה)..
שיקטינו משמעותית את הנזק אם וכאשר נחבט בקרקע.
בכתבה זו ,החלטתי להביא לפניכם את סיפור הפציעה של ירון ברגר וההתמודדות שלו על כל המשתמע מכך .זהו סיפורו של רוכב מיומן
שבשבריר שנייה כמעט עבר מסינגל "גן עדן" לסינגל "הגיהינום" ,זהו סיפורו של רוכב מיומן שבחר לחיות את החיים ,זהו סיפור ההחלמה
של ירון ברגר והוא מובא לפניכם כפי שתיאר אותו ירון במילותיו שלו ,קריאה מהנה:

לפני ,אחרי ,ותוך כדי
השנה כמו בשנתיים האחרונות אחגוג שני ימי
הולדת .האחד בתאריך הולדתי ( 22במאי) והשני
ביום בו עליתי ל"גן עדן" ,עברתי ל"גיהינום"
וחזרתי שוב לחיים – ( 02ביוני).
מזה למעלה מעשור אני שמח וגאה להיות
שייך לקבוצת רכיבה הנקראת Weekend BIC
 ,Warriorsקבוצת איכותית שברבות השנים
הפכה להרבה מעבר לקבוצת רכיבה.
הקבוצה מתנהלת כיאה לקבוצה :לכל רוכב כינוי,
תחום התמחות ,תפקיד ,וכמובן רוכב מוביל,

הרי הוא עודדי ,איש כבן חמישים המדרבן
ומנהיג את הקבוצה על אופני הסינגל ספיד
שלו .צ'יקו ,אישיות צינית ,שנונה ,בעל יכולות
רכיבה מהמשובחות שיש מצליח לאזן אותנו,
במיוחד כשאנחנו מתחילים להשתולל .אורי
המכונה "המהנדס הדוגמן" יישאר תמיד מסורק
גם שנייה אחרי שהקסדה תוסר מראשו ,והוא
"האורים והתומים" של הקבוצה בכל הקשור
לאופניים .יריב ,ה"עפיפון" שבינינו ,בדרכו
הצנועה והשקטה יצלח כל מעבר וסינגל ,וכמעט

תמיד ישכח את הדלת של הרכב פתוחה לרווחה.
ערן ה"מאסיבי" יעלם בכל ירידה ,וניר יופיע
באופן תמידי ברגע כשצריך.
תמר המשתייכת גם כן לקבוצה ,החליפה את
האופניים בעגלה עם יעלי ,אין ספק שהיא
תחזור ,רונן מתכונן לחזרה ,וזיו שעשה רילוקשיין,
ומאוד חסר לנו.
תפקידי בקבוצה הוא בין החשובים ביותר :אני
אחראי על אספקת הפיתות המלאות בריבה
שרוקחת הילה ,אשתי ,לרגעים שבהם אנחנו
צריכים קצת אוויר ופחמימות.
ואחרון( ,ובהחלט חביב) ה"ילד"  -צ'פניקה
המטכ"ליסט ,שצעיר מרובנו בכעשור (לפחות)
אבל "גבר שבגברים"" ,רוכב על" שהציל

את החיים שלי ,או במילים אחרות שותף
לפציעה שלי ,תלוי מאיזה צד של המטבע
בוחרים להסתכל...
יום שישי ה ,1/6/2012-פגשתי את אורי
"הדוגמן" בדרכו לספר (כמובן ,)...לאחר חיבוק
גברי מסוקס הוא שלף את הנייד ושיתף אותי
באפליקציה חדשה שבזמנו הייתה פריצת דרך,
ה .Strava-ללא היסוס ובהתלהבות סוחפת
התקנתי אותה על הנייד .ערב שישי ,ועודדי מפיץ
הנחיה ב" : Whatsapp-רבע לשבע במצפה".
אין עוררין על הנחיה של עודדי ,וכולנו מתייצבים
בחניה הידועה בשעה המדויקת.
כולנו לוחצים על האפליקציה ויוצאים לרכיבה.
אני זוכר את הרגע הזה ,בו בפעם הראשונה

הפעלתי אותה ,בסיומו של סינגל מהיר עצרנו
ובחננו את התוצאות .הסינגל הוא "סגמנט" של
 400מטר ,המכונה "גן עדן" ,ואני תוהה האם זה
היה שער הכניסה שלי ל"גיהינום" 400 -מטר
ב 51-שניות ששינו את חיי.
"הילד" לא היה מאושר מהתוצאה .הוא סיים
במקום השלישי ,ואני בחמישי ,מתוך עשרות
רוכבים .הוא מחליט לרדת שוב ואני ...רק
הצטרפתי אליו .רכבנו ,מהר יותר .הוא מוביל
ואני אחריו ,שיפרנו קצת ,אבל זה לא מספיק,
מחליטים לעלות שוב .זו הפעם השלישית ,הפעם
אני קובע את זמן השיא שלי 51 ,שניות ,חמישי
בדירוג הכללי ,ודווקא את הפעם הזו אני לא
זוכר כלל...

מה שכן אני זוכר הוא שהגענו לתחילת הסינגל
בהחלטה שזו תהיה הפעם האחרונה והמהירה
ביותר .הייתי עם אופניים חדשים ,מלא
בביטחון עצמי ,מאחורי שנים רבות של רכיבה,
התמקצעות והעזה.
זהו ,חור שחור! הדבר הבא שעולה בזיכרוני
הוא שאני פוקח עיניים ,ומסתנוור מאור חזק
ובוהק ,האור של חדר טיפול נמרץ בבית החולים
תל השומר .ולמרות שנדמה בעיני כאילו מדובר
ברגע ,למעשה אני חוזר להכרה כ 48-שעות אחרי
קביעת אותו השיא ב"גן עדן".
פני המלאך של דר' דניאל סימון ז"ל (מייסד
יחידת הטראומה בתל השומר) הובילו אותי
מסינגל הגיהינום חזרה לחיים .אני כאילו שומע
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שוב את מילותיו ,שכבתי על גבי והוא הצמיד
אלה הוא שהמחשבות מתחילות להגיע ,הראש
את פניו לפניי ואמר לי בלחש" :ירון ,אתה פצוע
עובד ,והזמן חולף לו בעזרת אותן המחשבות.
קשה מאוד ,אך הכל הפיך" .נשימה של אושר,
לא חשבתי על הפציעה ,חשבתי על החיים ,על
הבנתי שאני לא נכה .אמנם משהו לא טוב קרה .הדברים החשובים באמת ,על אנשים שאני מאוד
אבל ,אני לא נכה והכל הפיך .המלאך שלי אמר
אוהב ,אנשים שהתאכזבתי מהם ,ועל איך ומה
לי זאת בוודאות .כל מה שנותר לי אז היה לעצום יהיה נכון לעשות בהמשך החיים שלי.
עיניים ולנוח.
מעבר לוילון ,במיטה הסמוכה אלי שכב בחור,
אשר לידו נכחה כל הזמן אשתו .הוא לא זז,
מאוחר יותר הפנמתי ,כי "הילד" בתושייתו
והיא כל הזמן כיוונה קש לפיו ממנו הצליח
חילץ אותי מהיער במהירות וביעילות כיאה
לשתות .הבחור כבן חמישים ,השתתף בתחרות
למטכ"ליסט .הוא חזר כשהבחין שאני לא רוכב
אחריו ,וחילץ אותי מ"גן עדן" ל"גיהנום" הפרטי "איירונמן" ,ולא הצליח לסיים את הירידה לכיוון
צומת נחשון כי מכונית שיצאה מתחנת הדלק
שלי .פציעה קשה ביותר :כל הצלעות בצד ימין
פגעה בו .הוא נשאר משותק מהצוואר עד
שבורות ,חלקן שבורות מרוסקות ,והצלעות
לבהונות רגליו .הרופא שטיפל בי באופן קבוע
השבורות פילחו את הכבד ואת הריאה .חוץ
תיאר זאת בפניי כך:
מזה ...שריטה קטנה במצח וקסדה שבורה.
עודדי ,המבוגר האחראי שנסע עימי באמבולנס" ,הוא לא יזיין יותר בחיים" .הוא אמר לי זאת
באחת השיחות שהיו לנו לאחר שאמרתי שאני
מצא לנכון להתקשר לגיסי הנשוי לאחותה
התאומה של הילה אישתי .לא הייתי מתחלף איתו חושב לחזור לרכוב.
בסיטואציה הזו .הוא חשב שיהיה נכון שאחותה
תעדכן אותה ששברתי צלע.
כשהילה הגיעה לבית החולים ,היא עודכנה
שאני במצב קשה מאוד לאחר דימום פנימי
מאסיבי ,אחרי ניתוח וכי אני נמצא בסכנת חיים
ב 24-שעות הקרובות (מי היה רוצה להתחלף
עימה? באמצע החיים להישאר לבד עם
שלושה ילדים ?).
הצלחתי לשרוד את היממה והועברתי ל"יחידת
הטראומה" ,שזהו למעשה האגף המשודרג של
יחידת טיפול נמרץ .חדר אינטימי של כ 6-מיטות.
שקט שם ,אפילו מאוד שקט.
שכבתי שם כשלושה שבועות ,בדגש על שכבתי.
שגרת היום יום שלי הייתה בעיקרה סביב
לאחר כשבועיים הייתה לי שיחה קשה עם הילה,
לומר
הזרמת מורפיום שהיה תחת שליטתי ואם
"הילדים חייבים לראות אותך" היא אמרה בכובד
את האמת אני לא זוכר כאבים ...לחצתי כל הזמן
ראש" ,הם חושבים שאתה מת" ,אז תיאמנו
על הכפתור שמזרים את החומר הנפלא הזה
ביקור .לא רצינו שיכנסו ליחידת הטראומה ולכן
לגופי .לא הייתי צריך לזוז ,הייתי מחובר לכל
הייתי צריך לתכנן כיצד אני יוצא אליהם .במאמצי
צינור אפשרי שהוחדר לכל איבר אפשרי .אשתי
על הצלחתי לעמוד ולפסוע בעזרתה של הילה
הייתה צמודה למיטתי כל יום ,כל היום ,ובערב
(יחד עם האינפוזיה ,הריאה החיצונית ,והקטטר)
הייתה חוזרת לטפל בשלושת ילדינו שטופלו ע"י את המטרים הספורים שחצצו בין מיטתי לדלת
משפחתה במסירות ואהבה שאין דומים להם.
היחידה .כשנפתחה הדלת ראיתי את אורי
הגיעו מבקרים שונים שאת חלקם אני זוכר ויש
ואוהד יושבים על ספסל .הם ישבו באופן חריג
כאלו שגם לא (תסלחו לי) .חברי אמת ו"אחים
זה בצמוד לזה עם הבעה שלא ראיתי אף פעם
שלי" אופיר וארז שהגיעו כל יום ,וכאלו שהגיעו
על פניהם .ואז מבלי להתבלבל החלו הדמעות
בשעות חריגות בלילה או מוקדם בבוקר.
לשטוף את פני ,להרטיב את החלוק ולזרום
ללא שליטה.
מה שקורה באופן בלתי נשלט במצבים כגון

לפני ,אחרי ותוך כדי

הם לא זזו מהספסל ,התקדמתי לעברם באיטיות
והצלחתי לשבת .אורי שאל "אבא ,אתה נכה?",
אוהד לא הוציא הגה .עניתי להם שאבא נראה
זוועה ,אבל הוא חי הוא לא נכה והוא כבר חוזר
הביתה כי הוא מתגעגע לרעש ולריבים שלהם.
אחרי שהם הלכו חזרתי למיטה עם דמעות
בעיניים וגעגועים למשפחה שלי.
לאחר שלושה שבועות הודיעו לי כי אני מתוכנן
לעבור למחלקת שיקום ,וזו הייתה סיבה מעולה
לנהל שיחה עם "המלאך" שלי ,מנהל היחידה
דר' סימון ז"ל .הודעתי לו חד משמעית שאני
מיחידת הטראומה עובר רק למקום אחד ,והוא
הבית שלי .דר' סימון ,שהבין עם מי יש לו עסק,
החליט לסגור איתי "עסקה" ,הוא אמר שאם
אצליח להביא לו קפה מ"ארומה" מהקניון
הסמוך( ,ירידה של שתי קומות במעלית ,הליכה
של מסדרון של כ 100-מטר ,יציאה מהבניין,
והליכה לקניון במרחק של כ 50-מטר וכניסה
ל"ארומה") ,הוא ישחרר אותי הביתה.
למחרת בבוקר התרחצתי( ,זאת אומרת הילה
רחצה אותי) והתגלחתי ,לבשתי את החלוק הירוק
הכי יפה שהיה ביחידה ,לקחתי את "הריאה
החיצונית שלי" ביד ,ויצאתי למסע ל"ארומה",
(וכן ,מדובר במסע לכל דבר!) .אחרי כשעה וחצי
חזרתי עם הקפה .אני עמדתי בחלקי במשימה.
דר' סימון הסביר לי כי נדרש להוציא את הצינור
מהריאה שלי וזה יכאב וכן ...יש סיכוי שגם
אתעלף .ההסבר שלו היה מדויק וברור ואכן כל
מה שהוא הסביר קרה בפועל.
לאחר מכן הוא הושיב אותי על כיסא והסביר
שצריך לנקז את הריאה .גם הפעם הוא הסביר
והראה לי בדיוק מה התהליך שאחווה .מחט מאוד
מאוד (אמרתי כבר מאוד?) ארוכה תינעץ לי בגב
בחלק העליון ומשם לריאה ,ושוב זה יכאב ויש גם
סיכוי שאקיא ,וגם הפעם ההסבר שלו התממש
על כל פרטיו .עוד הוא הסביר ,שעליי להגיע כל
שלושה ימים לבית החולים לעשות זאת ,ואם
אני רוצה ללכת הביתה אלה הם התנאים .ואני?
ברור שהסכמתי.
כשאני מגיע לבית החולים אני נדרש גם לבדיקת
 CTעל מנת לראות מה מצב הכבד ולבדיקות דם.
וכך אני מגיע מדי שלושה ימים ,לבילוי של חצי
יום בבית חולים.
האתגר הגדול שעמד בפניי הוא כניסה ,ישיבה
ונסיעה ברכב כאשר כל הצלעות שלי מרוסקות.

אמנם קיבלתי סמים (אמיתי !) בכדורים ,אך זה
לא היה דומה למורפיום הנוזלי שזרם לי ישירות
לווריד .גם את האתגר הזה צלחתי ,והצלחתי
להגיע ולהתיישב על הכורסא בסלון .איזו
הרגשת ניצחון עילאית .הכורסא בסלון הייתה
המיקום החדש שלי במשך חודשיים ימים ,כולל
שנת הלילה.
אך חרף כל הקשיים והכאבים מבחינתי הפרס
היה המצאותי בבית מוקף במשפחתי האוהבת.
קיבלתי תשומת לב ,חום ואהבה ובעצם כל חיי
המשפחה סבבו סביב הכורסא שלי .בלילה,
כמעט כל שעה הילה הייתה מגיחה מחדר השינה
לבדוק מה שלומי ,כמו תינוק נוסף .סיבוב אצלי
וסיבוב אצל רני.
וכך החלה שגרה חדשה .פעמיים בשבוע היה
מגיע הנהג ,לוקח אותי לתל השומר ,ואחר כך
לקופת החולים לניקוז ריאה ,בדיקת  CTובדיקת
דם .היה מאוד מוזר לראות את הרכב שלי נוסע
בשכונה עם נהג במהירות של  20קמ"ש.
הרגשתי כל חריץ בכביש ובוודאי את פסי ההאטה
בשכונה בה אני גר.
באחד מהביקורים האחרונים שלי בבית החולים,
שאלתי את דר' סימון האם אני יכול לרוץ ולרכוב?
הוא ענה לי בשאלה ,האם אני זוכר את הבחור
ששכב לידי ביחידת הטראומה מאחורי הווילון,
"האיירונמן" ,ההוא שלא יזיין יותר בחיים?
האם לא הספיק לך? היה לך מזל שלו לא היה...
אחרי שהוא נרגע קצת ,אמר לי שאני יכול
לעשות כל מה שאני מסוגל ,אך הוא ממליץ שלא
אעסוק בספורט בשנה הקרובה .ושוב מחשבות
שמגיחות מכל עבר...
לאחר כחודשיים החלטתי שאני חייב לחזור
לעצמי .הרגשתי כמו אריה בתוך כלוב שחייב
לפרוץ את הגדר ,ובהחלטה מושכלת (או שלא)
נרשמתי למרוץ הלילה של "נייקי" ,שעתיד היה
להתרחש בעוד שלושה חודשים.
למחרת בבוקר כבר ירדתי לסיבוב בשכונה שכלל:
הליכה ,וישיבה בבית הקפה השכונתי "לחם יין".
כל כך התגעגעתי למקום הזה ,לישיבה הנינוחה
והריחות המוכרים ,לדברים הכי קטנים ש"כאילו"
ברורים מאליהם .יום ביומו ,הגדלתי לאט לאט את
הסיבוב וההליכה נעשתה מהירה יותר ,והגוף
חזק יותר .הוספתי נסיעה בשבת בבוקר לפארק
הירקון ,מקום שבו נהגתי לרוץ בבקרים ,וגם שם
חזרתי יחד עם חבריי וחברותיי באיטיות ובדבקות
להליכה משולבת עם ריצה  .מרוץ הלילה של

"נייקי" מתקרב ואני מרגיש מוכן ,מרגיש שחזרתי של הסוללה לקראת השבוע הקרב ,זה האדרנלין
לחיות .המרוץ מתחיל ואני איתו ,דבק במטרה
והזיעה ,זה הקור המקפיא בחורף והחום
שלי לרוץ  10ק"מ כארבעה חודשים אחרי
הבלתי נסבל בקיץ ,זה הפיתות עם הריבה של
הפציעה .היום אני לא מבין מאיפה שאבתי את
הילה ,התסרוקת והעצות המקצועיות של אורי,
הדרך
הכוחות האלה .כנראה שלהרגיש "חי" זו
האדיבות של עודדי כלפי רוכבים אחרים בסינגל,
שלי להחלמה פנימית וחיצונית.
זו השנינות של צ'יקו ,החיוך והחיבוק של ניר,
ואם כבר רצתי ...אז למה שלא לחזור ולרכוב?
זה יריב הצנוע ,זה ערן "המאסיבי" שתמיד טוב
אחרי שיחה עמוקה עם הילה והסכמתה,
שהוא לצידך ,זה הגעגועים לתמר ,לזיו ולרונן
"סלאלום",
העמסתי את האופניים ונסעתי לחנות
שחסרים בקבוצה ,וזה חיבור ל"ילד" ,שתמיד
שם שדרגתי את עצמי ורכשתי אופניי סינגל
כשמישהו נפצע הוא מטפל בו כמו אח.
ספיד .באותה השבת ,התייצבתי ביער יחד עם
חלפו שלוש שנים ,וזו הפעם הראשונה שאני
הקבוצה ,ולא זו בלבד שחזרתי לאוכף ,אלא
כותב או מדבר על הפציעה הזו ,וקרן ,כתבת
אף חזרתי אל "מקום הפשע" ובמין סוג של
המגאזין (בדרכה הייחודית) הצליחה לשכנע אותי
סגירת מעגל רכבנו את סינגל "גן עדן" ,הפעם,
שהכתיבה היא סוג של תרפיה .אז לילך  -צדקת
ללא "גיהינום"...
בהחלט! ועל כך אני מוקיר לך תודה.
הרכיבה המכוננת הזו הייתה הסימן לבאות -
ולכם חברי הרוכבים ,תמשיכו לרכוב וליהנות ,אך
חזרתי לרכוב באופן קבוע.
הסיפור שלי אינו סיפור גבורה הרואי ,זהו סיפור פנו איזו פינה קטנה בתודעה ,כמו תמונה התלויה
על בחור בן  43נשוי להילה ואב לאורי ,אוהד ורני ,על הדאש-בורד בה מופיעים יקיריכם ותזכרו
סיפור על ברנש חסר אחריות שיצא לרכוב בשבת שהם מחכים לכם בבית אחרי הרכיבה ושום קום
ולא חזר הביתה ,פגע בעצמו ,וגרם למשפחתו
או שיא ,או קפיצה ,או אתגר אחר לא שווים את
ולקרוביו צער רב ותקופה של התמודדות קשה.
הסכנה האורבת לנו ויכולה להביא אותנו ואת
משפחתנו אל פי פחת...
אך הצד השני של הסיפור הזה הוא ההחלטה
לבחור בחיים .סיפור על צומת דרכים שבה
ומילה אחרונה..
נדרשתי להחליט האם לשקוע ברחמים עצמיים,
אני רוצה להקדיש את הסיפור שלי ל"מלאך"
בכאבים ובסבל ולעולם לא לחזור לפעילות
ספורטיבית ,או לחזור להנאות הקטנות שעושות שנתן לי את חיי במתנה ,דר' סימון דניאל ז"ל
מייסד יחידת הטראומה בתל השומר שנפטר
את החיים קצת אחרת .הרכיבה היא חלק בלתי
מסרטן כשנה לאחר שהחזיר אותי לחיים
נפרד מחיי .זו קבוצת חברים ,זה הטבע ,זה
הכושר ,זה ניקוי הראש של השבוע ,זו ההטענה
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 אילון שגיא  יונתן ריינד

Sports Hub

להגיע לעבודה באופניים Fresh -
כולנו יודעים שלרכיבה על אופניים יתרונות רבים ,אך בשל
מגוון רחב של אילוצים ,אצל רובנו מצטמצם השימוש
בהם רק לסופי שבוע או אצל המהדרין – גם לאימוני
אמצע שבוע ,אך מעטים (מדי יש לומר )...הם אלו
שעושים באופניים שימוש ככלי תחבורה.
את יתרונותיהם של האופניים ככלי תחבורה קל למנות:
הם ידידותיים לסביבה (פחות כלי רכב על הכביש =
פחות זיהום אוויר) ,הם חוסכים בעלויות והוצאות כספיות
הכרוכות באחזקת רכב ,מיתרים את העמידה בפקקים,
את חיפושי החנייה ,וכמובן תורמים לכושר הגופני ולאיכות
החיים באופן כללי.
אם כן ,הדעת נותנת שרכיבה על אופניים לעבודה היא
הדבר ההגיוני לעשות ,אך העובדות בשטח מעידות על

כך שמעטים הם אלו שעושים שימוש באמצעי תחבורה
זה ביום יום ...ונשאלת השאלה – מדוע...
אחת התשובות היא ,שמי שמעוניין להגיע לעבודה רכוב
על אופניו נדרש להתמודד עם בעיה לא פשוטה כלל
ועיקר – תופעות הלוואי של הרכיבה...
כל מי שרכב ביום קיץ הביל או ביום חורף רטוב ודאי יודע
שכשהגעת למחוז חפצך ,אתה פשוט לא ראוי להימצא
בחברת בני אנוש אחרים ...כולכם תסכימו שלהופיע
בעמדת הקבלה נוטף זיעה ואפוף עננה מצחינה או רטוב
מגשם מצופה שכבת בוץ דביקה היא לא דרך מומלצת
להתחיל את יום העבודה...
הפתרון כמובן הוא להתקלח ולהתארגן טרם ההגעה
למשרד ,אך לדאבוננו ,מעטים הם העסקים המציעים

אינהרנטי מסיפור חייו ובמשך שנים הוא היה זה שגחן
לעובדיהם את השירותים הללו...
מזיע על פקידת הקבלה וטינף את השטיחים בבוץ במגוון
אז מה עושים?
גדול של משרדים מהודרים.
העקשנים וחדורי המוטיבציה מוצאים פתרונות יצירתיים
במקביל לקריירה בתחום ההיי-טק שהתפרסה לה על פני
כמו מאהבת שדירתה סמוכה למשרד ויש כאלו שאפילו
מרחבי הגלובוס חלם לו יונתן המיוזע על מקום שיאפשר
יתפשרו על צינור גינה מזדמן ...אך אם להיות רציניים
לרוכבי אופניים לעשות את הדבר הכל כך מתבקש –
לרגע ,הפתרונות הללו לא ממש מחזיקים מיים (תרתי
להגיע ברכיבה לעבודה .לאחרונה קם ועשה מעשה
משמע ,)...כאן נכנס לסיפור ברנש אחד גבוה עם
וזה המקום לפרגן לו ולספר לכם על ,Sports Hub
חלום גדול...
יונתן ריינד רכב על אופניים מאז שהוא זוכר את עצמו ,הוא מרכז חדש שאולי ישנה את הגישה הרווחת שלהגיע על
אופניים לעבודה זה לא דבר ישים.
היה מראשוני הרוכבים בארץ שיצא לחקור את השבילים
אז מהו למעשה ...Sports Hub
הלא ממופים אי שם בשלהי שנות ה 90-ועוד קודם לכן
מדובר במעין מועדון שמאפשר למשתמשיו לשלב פעילות
דיווש במרץ לבית הספר התיכון ולאוניברסיטה .הוא אחד
ספורטיבית במהלך שבוע העבודה .זהו בית המיועד
מיחידי הסגולה שהאופניים ככלי תחבורה שזורים כחלק
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לרוכבי אופניים שמגיעים לעבודה ברכיבה ,רצים שיוצאים
לריצה במהלך יום העבודה או אימון לפני יום העבודה
וזקוקים למקום בו יוכלו לבצע את הטרנספורמציה
מרוכבים/רצים ,לעובדים מן המניין...
המקום מספק חניה מאובטחת לאופניים ,מקלחות
ומלתחות מפנקות ,פינת ישיבה למנוחה קפה
והתרעננות ,חנות לאביזרי אופניים וספורט ,כמו גם
בסיס ליציאה לפעילויות ספורט וכושר באזור (קבוצות
עם מדריכים מהשורה הראשונה בארץ) ,והרצאות במגוון
תחומים של ספורט ,תזונה ,ובריאות.
השימוש במתקני  Sports Hubפותח בפני מי שחולם
להגיע לעבודה על אופניים עולם שלם של אפשרויות
ויתרונות:

Sports Hub

 )1מקום לרחצה והתרעננות הנותן כוחות מחודשים
ומשפר אפקטיביות לקראת יום העבודה.
 )2מאפשר הגעה לעבודה באופניים ואגב כך מייתר
עמידה בפקקים או לחץ של תחבורה ציבורית.
 )3חסכון בכסף על ידי ויתור (מלא או חלקי) על מכונית
ליסינג ,או מכונית שנייה במשפחה.
 )4חסכון בעלויות חניה ,מקום אחסון (שלא במשרד ,היכן
שמפריע) מוגן מגניבות,
 )5כפועל יוצא מן הרכיבה ,שיפור הכושר הגופני התורם
לאיכות חיים ורוגע פנימי
 )6חסכון באנרגיה ,הורדה בזיהום אויר ,תרומה למען
כדור הארץ.
וגם המעסיקים מרוויחים ...הם יכולים לחסוך עלויות
חניה ,דלק ,עלויות נלוות של רכבי ליסינג כמו גם להרוויח

עובדים שלא סובלים בפקקים ובעצבים של הבוקר,
יעילים יותר ,עם כושר גופני ורמות אנרגיה גבוהות.
בנוסף  Hub Sportsמטפחת קהילה חברתית שנותנת
מענה לנושאים נוספים כמו  Car Poolingלפי מקום
מגורים( ,לא כולם רוצים לרכוב לעבודה בכל יום) חיבור
בין האנשים לרכיבות אמצ״ש וסופ״ש ,הרצאות ומפגשים
בנושא תזונה ,רכיבה בטוחה בעיר ,נשיאת בגדים ללא
קימוט ,נטורופתיה ,שיתוף ידע לגבי מסלולי רכיבה טובים,
ועוד .הם גם נמצאים בקשר עם עמותות שמקדמות
רכיבה לעבודה ומהוות ערוץ תקשורת מול עירית תל אביב
ליצירת הטבות לעובדים וחברות שישתמשו בשרות הזה.
הסניף הראשון נפתח לקהל הרחב ב 15.5.15-ברמת
החייל .הוא ממוקם בכניסה לחניון בחלק האחורי של בניין

מגדלי זיו  -ראול ולנברג ( 24גישה נוחה גם מהכניסות
למגדלי אור  -ברחוב הברזל או ברחוב הנחושת)
שעות פתיחה:
ימים א-ה׳  07:00ועד 19:00
יום ו׳  07:00עד 13:00
פייסבוקfacebook.com/sportshub972 :
אתר האינטרנטsports-hub.co.il :
טלפונים052-6258989 ,03-5618186 :
המידע מוגש כשרות לציבור הרוכבים ,מי ייתן ומיזם זה
יגביר את השימוש באופניים ככלי תחבורה ויאפשר לעוד
ועוד רוכבים ליהנות ממגוון היתרונות העצום הגלום
בשיטת תחבורה זו
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 צחי אוחובסקי  דימה דוידוב

מירוץ ה"אריות"

מירוץ ה"אריות" – אירוע פיראטי כמו פעם
כבר כמה שנים שאני שומע את חבריי מדברים ביראה
על "מסלול הגדר" והעליות האימתניות שלו ,ומשום מה
לא יצא לי אף פעם לרכוב שם ולבדוק את הנושא .זהו
מסלול שהיה חלק מתחרות שארגנו קבוצת ה"אריות"
בפארק קנדה וסביבתו לפני כ 3-שנים ,וששמו יצא
לפניו כאחד ממסלולי התחרות הקשוחים שנראו פה.
בעיכוב קל ,ארגנו ה"אריות" את המהדורה השנייה של
התחרות ,ועדכנו את המסלול כך שיהיה אפילו יותר קשה
ותובעני מקודמו.
קצת רקע
ה"אריות" הם קבוצת חברים הרוכבים יחד מזה מספר
שנים .הגרעין הקשה כולל את מתי רוזן ,גל אריה ,אלון
שמאי ,משה (מושיקו) אהרוני וגל אוחיון ,אולם היום הם

כ 15-חברים הנושאים את מדי הקבוצה .הם הכירו דרך
רכיבות גרופי ועם הזמן נהיו יותר ויותר חזקים ותחרותיים,
ונוכחותם מורגשת באירועי קומונת  4Epicובתחרויות
כמו אפיק ישראל .מסלול התחרות הוא מסלול שהכירה
הקבוצה ברכיבת גרופי עם בחור בשם קובי ומכאן
גם כינוי המסלול – קובקוב .עם השנים הם טחנו את
המסלול והאזור עד דק – מתי רוזן טוען שרכב את המסלול
כ 200-פעם!
הארגון
מאירוע פשוט שפורסם בפייסבוק כתחרות "חברים" ,הפך
האירוע לתחרות אליה התייצבו כ 60-70-רוכבים ,ושאפילו
כלל חסות צנועה של און-טארגט שסיפקו למשתתפים
משקה איזוטוני וג'לים מתוצרת  .GUגל אריה התמקם עם

גולת הכותרת הן שתי עליות פחות מוכרות :העלייה להר
אשתו וילדיו בנקודת הזינוק עם שולחן כיבודים והקריב
את הרכיבה לטובת ליווי וצילום תוך שהוא מסתובב בשטח עוזרר מצפון – עליה של  1.3ק"מ בשפוע ממוצע של
 ,13%על מצע אבנים לא יציבות בגודל בינוני .מהעליות
עם חברו הצלם שהתנדב למשימה .הניווט והתזונה היו
שדורשות עבודה בהילוך קל ביותר ,בדופק גבוה מאד,
באחריות הרוכבים (קובץ  GPSפורסם מראש) ,אולם גל
קאדנס נמוך ,וריכוז מלא על מנת לא לעבור לעצירה או
דאג גם לסמן את המסלול בחיצי "אריות" בצורה שלא
ליפול .העלייה השנייה שפחות מוכרת היא העלייה מנחל
הייתה מביישת כל תחרות רשמית.
יתלה לנווה אילן ,אשר דומה מאד במאפייניה לעליה
המסלול
להר עוזרר.
המסלול שבחרו ה"אריות" השנה הינו מסלול מעגלי
שיצא מפארק קנדה של כ 49-ק"מ עם כ1500-מ' טיפוס .התחרות
המסלול נפתח בטיפוס בסינגל השחור ,כולל מספר עליות בבוקר התחרות התקבצה קבוצה מכובדת ומגוונת
אימתניות להר עוזרר ,הר הרוח ,ונווה אילן ,ירידות מהירות של רוכבים .עם הזינוק פרצו קדימה אנג'לו די ורולי
ובינימין שמידט ,כשאחריהם קבוצה נוספת של רוכבים
ומדורדרות ,טיפוס חזרה משער הגיא לפארק קנדה,
בהם אמנון ישראלי ,דימה רפקין ,אורי בר-און ,נימי כהן,
ולקינוח ,סינגל הפרסה .כן ,זה כואב כמו שזה נשמע.
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זהר גלילי ,דן חסיד ועוד .טור רוכבים ארוך התמתח לאורך
הסינגל השחור .לקראת העלייה להר עוזרר היו כבר
מרווחים גדולים בין הרוכבים והטור היה מרוח על פני
מרחק די גדול .מזג האוויר פעל לטובתנו ,והטמפרטורה
הייתה נעימה .בסוף העלייה הראשונה והאימתנית
התנשף בעורפי רוכב (בסנדלים!) שאיני מכיר ,שעקף
אותי בהמשך בעליה לנטף ,שם פגשנו עוד מספר רוכבים
שהתחילו את המסלול מוקדם יותר בבוקר .המסונדל ברח
לי ,וכך מצאתי את עצמי רוכב לבד קטע די ארוך .למזלי
עשיתי את המסלול כשבוע לפני התחרות ,כך שהכרתי
את התוואי וידעתי למה לצפות .בנוסף לעליות הקשות,

מירוץ ה"אריות"

כלל המסלול גם ירידות מהירות ביותר ,הדורשות ריכוז רב.
ואכן ,היו מספר התרסקויות על המסלול כולל פינוי של
רוכבים ,כמו גם מספר פנצ'רים וטעויות בניווט.
לאחר כשעתיים רכיבה הגיעה העלייה חזרה לפארק
קנדה והגוף כבר נתן את אותותיו .את סינגל הפרסה כבר
רכבתי לגמרי לבד ,תוך שאני דוחף חזק ומבקש מרוכבי
סופ"ש לפנות לי את הדרך .כל מה שרציתי זה שרוכבים
טכניים שעקפתי לאורך המסלול לא יסגרו עליי ויעקפו
אותי ממש לקראת סוף המסלול.
האירוע לא כלל מדידת זמנים או פודיומים למיניהם ,אבל
זה לא גרם לרוכבים להוציא מעצמם את המירב .מסתבר

שבראש המירוץ התנהל קרב רציני ,כאשר בסוף ניצח את
התחרות זהר גלילי בזמן של כ 02:42:00-תוך שהוא מגיע
מעט לפני נימי כהן ודן חסיד ,שהתהפך בסינגל הפרסה.
אנג'לו שהוביל את המירוץ עם בני שמידט התרסק בדרך,
וכנראה שהם טעו בניווט ולא סיימו את המסלול במלואו.
המדידה שלהם הראתה שרכבו רק  44.5ק"מ .החלטה
תמוהה לצאת למסלול לא מוכר ושאינו אמור להיות מסומן
ללא מכשיר ניווט.
אווירה משפחתית אינטימית
לפני מספר שנים היו נערכים אירועי רכיבה תחרותיים

"פיראטיים" דלי משתתפים ,בארגונם של קומונת ,4Epic
חנויות כמו  Bikewayותלת אופן ,ועוד יוזמות פרטיות.
עם התרחבות מעגל רוכבי האפיק נהיו האירועים גדולים
יותר ,תחרותיים יותר ,שיווקיים יותר ובמקרים רבים גם
אינטימיים פחות .לא ברור מה בדיוק הסיבה (מעט שיווק?
המסלול המאתגר? התנגשות עם אירועים אחרים?) אבל
האירוע של ה"אריות" היה קטן ,אינטימי ,והביא עימו
אוירה מיוחדת שכבר לא רואים פה הרבה בתחום אופני
ההרים .שאפו למארגנים על היוזמה והביצוע ,ונקווה
לראות עוד יוזמות כאלה בעתיד
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דן "קטן" ברגשטיין 1972-2015

ה 1-ליוני יזכר בעיני רבים כאחד הימים העצובים ביותר לקהילת האופניים המקומית ,היום בו קטן הלך מאתנו! ביום ב' בצהרים הלך לעולמו דן "קטן"
ברגשטיין ,אחת הדמויות הססגוניות ,השמחות ,מעוררות ההשראה והמוכשרות ביותר בקהילת האופניים המקומית .איש קטן צנוע ויקר ,עם יכולןת
פנומנליות על האופניים ויכולות חברתיות נדירות ,אדם שהשאיר רושם ,נגע ונחרט בליבו של כל מי שנתקל ב"תופעה" .אחד אחד מוותיקי הענף נושא עמו
איזה סיפור "קטן" משלו ,ולא בגלל שקטן עשה עניינים ,אלא בגלל שהוא עשה את מה שרק קטן עושה ,לרוב עם מלא סטייל וחיוך ענק ,אבל בלי טיפת
פאסון .הלוויה של קטן ,הייתה הרבה מעבר ללוויה ,מחד זאת הייתה פרידה עצובה וכואבת מאיש מדהים ,מאידך זה היה מפגש חברי מלא צחוק וסיפורי
קטן .כי כזה היה קטן ,אדם שמייצר סביבו תמיד אווירה של אושר ושמחה ,אדם שחיבר והתחבר למגוון רב של אנשים משלל דיסיפלינות ותחומי עניין.
חברים של קטן העלו על הכתב כמה מילות פרידה מהאיש ילד הזה ,המעט שיכולנו לעשות לכבודו הוא לרכז אותם למען משפחתו ,חבריו ולמען
הקהילה כולה.
רוני כהן כותב :תמונה ראשונה :ארבע לפנות בוקר ,מחכה במכונית
מתחת לבניין במרכז תל אביב ,האופניים מועמסות ,אני נרגש ,זאת הולכת
להיות רכיבת האפיק הראשונה שלי בקומונה שזה עתה נפתחה -ארבע
אינטש .יש לי רק לאסוף את הבחור הזה ,קטן -איל צ'רניחובסקי ביקש
ממני לאסוף אותו לנקודת המפגש בצומת גולני.
הדלת נפתחת ,נכנס קטן ,אני יוצא להעמיס את האופניים שלו GT ,עמוסות
מדבקות .קטן מתיישב מקדימה ,חולץ נעליים" ,אחח איזה סבבה" הוא
אומר ,מוציא סנדוויץ' של זקנים( ,כל פרוסה בעובי שני ס"מ) ,מותח רגליים
על הדשבורד ונהנה מכל רגע .בדרך יספר לי על רכיבות הדיונות שלו ,נשווה
מסלולים ונרקום חברות שמאז לא פסקה.
תמונה שנייה :קטן ,צ'רניחובסקי ואני נהגנו לצאת לאימוני כביש בראש
ציפור ,בצהרים ,שלוש בצהרים ,חורף /קיץ /חום אימים הכל תופס .היינו
משחקים ,אחד יוצא להקפה חזקה ,שניים רודפים ומגשרים .קטן שראה
שאני מאבד מהירות בפניות אמר בדרכו "מה אתה דואג ,שים 110PSI
ותשכיב את האופניים" .זה מה שאני עושה מאז..
תמונה שלישית :באחד מאירועי קומונת סינגל ספיד ,קטן שאל אותי עם
אנחנו מתארגנים כזוג לתחרות ,אמרתי כן ,איפה ?..בחורשים ,צמרמורת
של חרדה הורגשה בגבי .הוא יטחן אותי עם הטכניקה שלו ואני אצטרך
לרדוף אחריו כמו כלב ...קישטנו את האופניים והקסדה בבד מנומר ,ויצאנו
לתחרות .קטן היה נמר ,אני רדפתי אחריו כמו כלב הקפה וחצי ופרשתי
לשתות בירה.
תמונה רביעית" :רוני ,אתה רואה את הסטייג'?"
"בוא ,אני בבית "...עניתי
"חמש דקות אני אצלך"...
קטן מגיע ,פותח את הדלת למרפסת ,חולץ את נעלי ה"-וואנס" שלו ,מוריד
חולצה" ,יש משהו קר?"
אני מעלה אבטיח ,שתייה ,פיצוחים.
"וואלה תענוג ,אני רעב לאללה ,מה יהיה היום? זה קורה? מה
אתה אומר"?..
"היום זה קורה "..אני עונה
תמונה חמישית" :קטן ,ראיתי את הפוסט שלך בקומונה ,אתה משוגע?"
קטן לא מבין בכלל על מה אני מדבר ,מבחינתו זה מאוד טבעי לצאת אחר
הצהרים באוטובוס לכיוון ים המלח ,לנוח שם עד רדת החשיכה ולחזור רכוב
בשטח ללא פנס לתל אביב" .עם מי אתה נוסע?" ,קטן לא נוסע עם אף

אחד ,הוא הציע ,אבל אין מצטרפים...אפשר להבין סה"כ .למחרת בבוקר
צריך לברר אם קטן חזר ,כן הוא חזר ,גם הפעם.
תמונה שישית :אפיק בצפון 80 ,ק"מ רעים ומתישים בחום בלתי נסבל
שמסתיימים בטיפוס לכוכב הירדן .קטן ושמאי נעלמים במעלה ההר ,אני
נשאר מאחור לשרוד את העלייה .קטן כבר למעלה ,מסתובב וחוזר לראות
עם אנחנו חיים שם מאחור .אנחנו חיים ,בקושי ,יורדים מההר לכיוון צומת
מנחמיה" .אני ממשיך מכאן לגולן" הוא אומר "חברים שלי יבואו לאסוף
אותי ,קבעתי איתם למעלה"...
נגיעות קצרצרות מקטן ,האיש שכל כך אהבתי לספר שהוא חבר שלי ,אחד
שלא עושה עניין מכלום אבל מכבד כל דבר ,נדיב ,יצירתי ,מקסים ומצחיק,
אוהב אדם אבל לא מחפש חברה ,בעל פנים טובות ,דיבור של נחלוואי ונפש
של אומן ,הרגלי תזונה משעשעים ויכולת לשים את האצבע בדיוק בנקודה,
בעל נפש שובבה של ילד ומחשבה בהירה וצלולה של זקן השבט.
כל הרבה חוויות יש לי מקטן ,כל כך הרבה זכרונות קטנים ,בן זוגי בתחרויות
בס"ס ההזויות של אילן כרמל וחבורתו ,בן זוגי במרתוני סדום ,בהכנות
לצ'ימיצ'ורי ,ברכיבות סינגלים ,במקום עבודתו ,בהאנגר של עופר ללוש
ויותר מאוחר בסטודיו בדרום תל אביב ,בראש ציפור וברכיבות שני ורביעי
עם החברים של אבישי דקל .כל כך הרבה זכרונות ועצבות.
הציור שקיבלתי ממנו תלוי אצלנו בסלון ,אבל עכשיו תהיה לו משמעות
אחרת .רכיבות שני ורביעי ללא קטן ימשיכו להתקיים אבל זה יהיה שונה.
כבר לא אקבל טקסט מתלהב "איזה מירוץ! אתה רואה?" בימי החום של
יולי ,כשאני מתמזגן מול מסך הטלוויזיה .אתה כבר חסר.
אילן שחם כותב:
הוי ,כמה עצוב לי היום.
אני יודע כמה זה נשמע נדוש לאחר לכתו של מישהו ,אבל "קטן" היה
האדם היחיד שגם בחייו הדבר הראשון שהיה לי להגיד כשמישהו שאל
עליו ,הוא שיש לו לב זהב.
הכרתי אותו לעומק לראשונה כשהוא הצטרף לטיול חוצה מדבר רב יומי
בשנת  ,2004והוא עשה עלי רושם אדיר .בתחום הרכיבה ,כמובן ,הוא היה
בכמה רמות מעבר למה שהכרתי – בכל הפסקה ,כשכולם נשכבים עייפים
ומותשים ,הוא התרוצץ בסביבה בחיפוש אחר מצוקונים לקפוץ מהם,
וכשירדנו את מעלה מלחן ,והחבר'ה דשדשו בהליכה בין הסלעים הגדולים
תוך מלמול קללות חרישיות ,הוא היה על האופניים ,טס לו למטה כאילו
מדובר בטיול בפארק.
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אבל עיקר הרושם היה בתחום הלב .כשהייתה עליה קשה ברגל ,הוא
מיהר לסיים אותה ולרוץ מטה לסחוב עבור אחרים את האופניים .כשהגענו
למחנה בערב וכולם קרסו הוא התרוצץ בינינו לראות מי צריך עזרה והתחיל
את עבודות המטבח על מנת שגם נאכל משהו .ותמיד ,אבל תמיד ,עם חיוך
על הפנים.
וזאת כמובן מעבר לדברים החיצוניים שעשו אותו מיוחד – רכיבה גם בלב
המדבר החם עם מכנסי ג'ינס ,מכנסי הרכיבה האולטימטיבים ,אופני הGT-
זנב קשיח החבוטים שנודעו בשם "אופני המדבקה" בשל המדבקות שכיסו
אותן מכף רגל ועד ראש ,ואוסף הכריכים הבלתי נגמר שהניע את הגוף

דן "קטן" ברגשטיין 1972-2015

הצנום קדימה ,ובהם גם הקבב שנותר מהמנגל של ליל אמש – חשוב
שיהיו חלבונים!
מאז אנחנו נפגשים מדי פעם ,אם זה ברכיבות משותפות ,ואם זה במפגש
מקרי בשטח ,ודן תמיד מרחיב לי את הלב עם החיוך וההתלהבות .אותו ילד
נצחי שאולי קצת מתבגר ,אבל תמיד נשאר אותו הדבר.
היה שלום חבר יקר ,חיוכך המבויש והצנוע יישאר איתי לעד.
אורן באג'יו כותב :את דן פגשתי לראשונה באחד מימי רביעי ברכיבת
האורבן המיתולוגית בתל אביב ,זה היה איפשהו בשנת  2002אם אני זוכר
נכון .כבר מהמפגש הראשון התחברנו ,אבל אני מניח שזה משהו שקרה

לכל מי שפגש את דן .חיוך ממגנט ,יכולות של אקרובט ,אומץ בלתי נתפס,
או אולי אפילו העדר מוחלט של פחד ,ומעל הכל ,משהו בדן הזכיר לכולנו את
הילד ששכחנו שהיינו.
דן הפך מיד לחלק בלתי נפרד מהרפתקאות הרכיבה שלי ושל עוד כמה
חברים ,בימים שעוד קראו לזה פרי-רייד ,היינו בונים גשרים ,מכשולים
ובעיקר מחפשים אתגרי גרביטציה שונים לנחות מהם .תמיד היה ברור,
הראשון שמנסה אלמנט חדש זה דן ,ובאופן בלתי נתפס הוא ״בדק״ כל מה
שהדמיון שלנו העז לבנות ,לרוב עם אופני הסטיקר-פרווה האלמותיים שלו,
ולפעמים ,כשהאלמנט היה מאתגר ,היה לוקח כל זוג שהיה בסביבה ופשוט

מנקה איתם את האלמנט ,כאילו הוא רוכב על אותו הזוג כבר שנים.
הנסיעות עם דן באוטו היו תמיד מצחיקות .תמיד היה מגיע עם ערמה
ענקית של סנדוויצ׳ים ופירות וזולל תוך כדי נסיעה .הטבעיות שבה הוא היה
מניח רגליים יחפות אחרי רכיבה על הדשבורד של האוטו ,גם של מי שפגש
באותו יום היא התמצית של העדר המחסומים עם דן ,כזה הוא היה.
הקשבתי בלוויה להספד של שושי ולא יכולתי שלא לתהות על כך ,ותסלחו
לי על הפסיכולוגיה בגרוש ,שאותן התכונות שגרמו לכל כך הרבה אנשים
לאהוב את דן ,הן אילו שבעצם אכלו אותו מבפנים .לנו ,שחיים במרוץ
המטורף של קריירה והישגיות ,דן היה כמו מגדלור שהזכיר שאפשר גם
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אחרת ,והמרוץ שלנו אחרי החומר מונע מאתנו להיות הילדים שהיינו
שמחים להיות ,ואילו לדן( ,ושוב ,אין לי מושג אם אני בכיוון) לראות את כל
החברים מסביב רצים במרתון היחיד שאליו הוא לא הצליח להיכנס ,היה
כנראה כרוך בכאב שלא הצלחנו לראות מבעד לחיוך הנצחי.
פגשתי את דן לפני מספר שבועות בשוק הכרמל .הוא נראה לי מעט צנום
יותר מבד״כ ואפילו טיפה כבוי .הוא סיפר על התערוכה שבה הוא מציג
ובאופן כללי נתן תחושה של עסקים כרגיל .כששאלתי אותו מה שלום יסמין,
הניצוץ חזר בשנייה לעיניו וכך גם החיוך .נפרדנו ואני כמובן לא הצלחתי
להזיז את השגרה בשביל להקדיש מעט זמן לראות את התערוכה .אילו
ידעתי שזוהי פגישתנו האחרונה ,כנראה שהייתי בא.
אני לא איש מאמין ,ולכן לא חושב שדן דופק עכשיו דבל באקפליפים בגן
עדן ,אבל אם יש אפשרות כזאת ,אני משוכנע שהוא יתפוס אותה בשתי
ידיים .יהי זכרו ברוך.
יובל לשם כותב:
עדיין בשוק מאז יום שני.
כל הכישרון הזה.
כל הרגישות הזאת.
כל האנרגיה הזאת.
חצי חיים שאני מכיר אותך,
מאז שלימדת אותי לקפוץ עם רולר בליידס,
לנסוע על הווספה שלך להופעה של הסוניק יות׳,
לרכיבות ולפיקניקים,
צפיות בטור דה פראנס,
על גגות העיר ובמסיבות טכנו,
לשושי ויסמין שנכנסו אל חייך
דומע בשיחות עם אחי הגדול ועם בני גרעין הנח״ל שלך ,אמרתי ,שקטן יש
רק אחד כזה .אין עוד כאלה .כל מי שבילה איתך זמן מסויים הבין את זה.
שבור לב והמום
מקווה שסוף סוף ליבך הרגיש מצא מנוחה שם למעלה.
אריה "פיש" פישלר כותב :מתישהו בשנת כלשהי ,בטח באחד
הטיולים ,עברנו בסינגל הרוג׳ומים הכל כך פראי .חנינו לנו באחת הפינות
וקטן התחיל לפזול למצוק שהיה לידנו .אפשר לקחת את האופניים שלך?
הוא שאל אותי .בוודאי ,חייכתי ולמרות שזה קטן ,לא הייתי סגור על זה
שמדובר ברעיון טוב כשהוא התחיל לטפס על המצוק ,גורר איתו את
האופניים .הרוח רעמה והרעישה ולמעלה על שפת הצוק הפסיכי ,קטן
החליף את החיוך הנצחי בריכוז שרק הוא יודע איך זה יגמר ,אבל איכשהו
זה בדרך כלל ניגמר סביר .הסתכלנו מלמטה ,רואים איך הוא מנסה כמה
גישות ועוצר .בכל סיטואציה אחרת היית אומר :״זה מטורף ,מספיק .אנחנו
באמצע המדבר ,בלי קליטה ,בלי חילוץ וזה בכלל האופניים שלי שהולכים
להתרסק גם.״
אבל ,זה קטן .קטן תמיד נעמד בחזרה על הרגלים .אז שתקנו ,חייכנו
בציפייה ועצרנו קצת את הנשימה כל פעם שהוא הציץ מלמעלה משפת
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המצוק עם קצה הגלגל הקדמי.
בסוף הוא סתם ירד חזרה ואמר שהרוח חזקה מדי ולא נראית לו הקפיצה
הזאת .וזה מצחיק אבל ברור לך לחלוטין שבאותה מידה הוא היה מעופף
למטה לנחיתה מושלמת וגם אם לא מושלמת ,היא הייתה מסתיימת על שני
הגלגלים בשלום ולאילן הייתה יוצאת תמונה מדהימה.
קטן תמיד נעמד בסוף על שתי הרגלים .לפעמים חוטף ,לפעמים ניפצע,
אפילו גם נדרס פעם .אבל כמו חתול הוא תמיד על הרגלים.
לך תבין מה השתבש בקפיצה האחרונה שלו.
אלונה לאוב גלבוע כותבת :לא יודעת איפה להתחיל ,יש כ"כ הרבה
סיפורים וזיכרונות ממנו .היו לנו המון שעות רכיבה משותפות ,אם רק
שנינו ואם ברכבים שונים של חברים .טיולים ,אימונים לתחרויות ,תרגולות
אקסטרים ,ועוד מלא חוויות שאני בטוח לא זוכרת...
אחד הסיפורים שנעוצים אצלי בזיכרון :הזמנתי אותו לרכיבה ביער כוכב
יאיר ביחד עם עוד חבר ,הוא הגיע פעם ראשונה בכוחות עצמו ברכב.
מסתבר שאמא שלו טסה לחו"ל והוא נשאר לבד בבית ,אחראי על הכל.
תוך כדי הרכיבה אני שמה לב שהתיק אוכף שלו פתוח ,אני כמובן מאירה
את תשומת לבו לעניין ,והוא מצידו מסתכל ואומר בחיוך-צחקוק! אוי ...נפל
לי הצרור מפתחות!! מפתחות של מה אני מבררת? של הכל ,הוא אומר
בצחקוק "של הבית ,של האוטו של האופנים" -והקטן לא מוטרד בכלל.
בעוד אנחנו מתלבטים מה לעשות ,והוא כמובן לא רוצה להרוס לנו את זמן
הרכיבה ,מגיח לעברנו טרקטור חקלאי עם תאילנדי עליו ומנפנף לנו לשלום
עם צרור מפתחות ביד! תוך שניה קטן זרק את האופנים ,טיפס לראש
הטרקטור וחיבק ונישק את התאילנדי שהיה כמובן נבוך והמום! כ"כ אופייני
לקטן ,לא להיות מוטרד מכלום ,תמיד אופטימי ,תמיד רגוע שהכל בסדר.
ואצלו תמיד ,הכל מסתדר על הצד הטוב ביותר!
כמתבוננת מהצד היה נראה לי שהחיים אוהבים אותו ומחבקים אותו,
מעולם לא היו לו דאגות ,סוג של פיטר-פן שכזה .ילד ניצחי ,מהאגדות,
כזה היה קטן יצור מיוחד ,זן נדיר!!! שכולם אהבו לאהוב...
ליאור נורקין כותב:
דן קטן מת!
מה???
כן ,אתמול בצהרים.
שוגי אתה בטוח???
כן הודיעו לי ,אני בטוח .קבע השוגי בפסקנות.
השיחה עוד התגלגלה לה לכל מיני כוונים ,רובם נסבו על קטן המת ובשאר
על אלו שעוד חיים .מאז צלילה .אבל ,הוא תהליך .מתחיל בפרידה מידית,
בלתי מתוכננת (ברוב המקרים) מאדם קרוב .החלק הראשון ,הוא חוסר
היכולת להאמין .אתה בודק שוב ושוב .אכן קטן מת .אח"כ אתה מתחיל
להתאבל על עצמך .אני עוד תקוע בחלק הראשון ,ספק אם אעבור לשני.
בשנים האחרונות לא הייתי בקשר עם הקטן ,אבל פעם היינו ,ועוד איך
היינו .מעבר לחגיגדים שהיה מגיע .רכיבות לכל מיני מקומות.
אחד מזמני האיכות שהיו לי אתו היה שהוא בא לעזור לי לבנות את
הסינגלים בראש העין .היה מגיע אלי ,עבדנו בכל פעם כ 3-שעות ורכבנו
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עוד כשעתיים ,עד החושך .הזזנו סלעים ,גזמנו ניסרנו ,סיקלנו אבנים
ונתקלנו לא פעם בנחשים .הוא הקטן היה צועק":נורקין סלק אותו ממני!"
והנחש היה רואה ושומע את קטן ומסתלק בבהלה מבלי שנצטרך להשקיע
בכך מאמץ.
פעם אחת ,סיימנו לעבוד ורכבנו אל תוך נחל שילה ,משם תכננו לחזור
לראש העין .כבר החשיך .והמקום מעת לעת ,שימש כשטח אימונים צהלי.
בד"כ היו חוסמים את הדרכים המובילות עם שילוט וסרטים בכל פעם
שהיו מתאמנים .באותה הפעם ,גלשנו ממקום לא צפוי ,היישר לאמצע
שבין קו המטרות וליורים עצמם אבל מהצד .מטח ראשון וקטן ואני נשכבים
על הארץ .אמנם לא בדיוק ירו עלינו אבל כאמור ,היינו תקועים פחות או יותר
באמצע בין היורים לבין לאן שהם ירו .הדבר הראשון שעשינו אחרי הלשכב,
היה להתגלגל מצחוק מהסיטואציה .ואז קטן הרים את הראש ואמר לי
להפסיק לצחוק מכיוון שמאיפה שהוא רואה ,זה מסוכן כי הם לא ממש
פוגעים במטרות.
ההמשך היה פחות מצחיק ,לאחר שהפסיקו לירות ,קמנו ממקום מחבואנו
והחלו צעקות מצד הקצין שהיה במקום .קטן נעמד ,וצעק חזרה על
הקצין":אתה עוד צועק עלי ,אתה הרגע ירית עלי" .כאן חל מפנה דרמטי
בעלילה .תוך כדי הצעקות ,קטן מזהה שמאחורי הקצין ,מתארגנים החיילים
ל  -א .ערב .על השולחן שקיות לחם צבאי ,ממרח שוקולד וכו' .לאט לאט
הפכה נימת קולו של קטן ,חביבה ,ידידותית ומרוחקת משהוא .הקצין
וטענותיו ,חדלו לעניין אותו .תוך שניות הוא מאגף את הקצין הזועם ,מניח
את אופניו על עוקב המים הצבאי ובטבעיות ניגש לשולחן ומתחיל להכין לו
סנדוויצ'ים עם כל מה שהיה על השולחן .בסוף העיפו אותנו משם כשקטן
רוכב ,ביד אחת מחזיק את הכידון ,בשנייה אוחז בסנדוויץ' שנעלם אחרי
כמה פידולים .סיטואציה מוכרת להרבה ממי שרכב אתו.
העניין הוא שיותר מכל ,לא ידעתי באמת על חייו הרבה ממה שהוא סיפר,
והוא לא סיפר הרבה .התקופה עצמה היא לפני קצת יותר מ  10שנים .לא
יודע מה עבר עליו בחייו ,שלו עם עצמו לפני אחרי ותוך כדי.
בהמשך ,עם השנים ,פגשתי אותו בכל מיני פגישות מזדמנות ולא
מתוכננות .תמיד כל פעם שראיתי אותו הוא מילא אותי בשמחה ועליצות
למשך ימים אח"כ .אני מקווה שכך גם הוא הרגיש.
אנחנו ,היינו עדים לקטן החייכן ,המצחיק והצוחק ,זה שמיד נחלץ לעזור,
לסייע .גם שנראה שיא השיאים של המצ'וקמקות ,תמיד רצית להיות לידו
או שהוא יהיה לידך .קשה לחשוב על הדבר הדינמי הזה ,פצצת האנרגיה
הזו ,כמשהו דומם.
אני בטוח שכל מי שהכיר אותו ,זכר אותו ויזכור אותו כך .ולכולנו יש חוויות
דומות מהאדם המעולה הזה.
כל כך לא מתאים לו להיות מת.
נימי כהן כותב :אני חושב על דן ועולים לי עשרות זיכרונות ומקטעים
ויזואליים שונים ,מכל מיני תקופות ,מכל מיני סגנונות ומכל מיני אזורים
בארץ .האיש היקר הזה שאיננו עוד היה שם מתחילת דרכי בענף האופניים,
ודרכינו היו שלובות ומקבילות אבל מאוד מאוד שונות  -אני בחרתי לעסוק

בענף ,הוא בחר לרכוב כמה שיותר .אני עבד ידוע ומובהק לציוד ולטכנולוגיה
והוא ההיפך המוחלט .אבל שנינו היינו חזקים באקסטרים ,שנינו רכבנו
גם כביש וגם קרוס קאנטרי במקביל לרכיבות האקסטרים ,שנינו נפצענו
מתישהו פציעה קשה ושנינו חזרנו מהפציעה ,אחרים ,אך חזרנו.
אני זוכר ששמעתי שהוא נפצע קשה בתאונת דרכים ב 2003-כמדומני.
הייתי כבר אחרי שתי פציעות אופניים קשות שדרשו התערבות כירורגית
והפכו אותי לפחות שלם ממה שהייתי .ארזתי עצמי מכרם מהר״ל ונסעתי
לשיקום בתל השומר לבקר אותו .פגשתי אותו מוקף בחברים ,וכמובן,
מחייך .איך אומרים ,באתי לעודד ויצאתי מעודד .בסך הכל רציתי להעביר לו
את המסר שלא יתייאש ,שיידע שאם ישקיע בשיקום ובפיזיותרפיה הוא יוכל
לחזור חזק יותר ולעשות הכל .הוא אמנם לא חזר לרוץ כאיילה שלוחה ,אבל
הוא בהחלט עשה בקפליפ וקפץ דרופ של  6-7מטרים אחרי הפציעה הזו...
זוכר שירדנו כמה חבר׳ה לרכוב ולהשתולל קצת בפארק צובייק ,כשהוא עדיין
היה פעיל ורלבנטי ,כשדן היה אחד המדריכים שם .בפארק הקפיצות העליון
ממנו התחילו המסלולים ,״הקמפוס״ קראו לו כמדומני ,היו ארבע קפיצות
לימודיות מגבהים שונים ל .Slope-כשהגענו דן פיצח אותן אחת-אחת,
רק מלמטה למעלה ...טס מלמטה ,עשה באני הופ ונחת על הגשר ממנו
אמורים לקפוץ ...רוכב מחונן בכל דיסיפלינה.
תמצית ה״קטן״ יכולה לעבור דרך טיול מדבר משותף שערכנו לפני יותר
מעשור .חבורה לא מובנת מאליה ירדה יחד למדבר לבדיקת מסלול חדש
״סודי״ כלשהו .אריה פיש ,אז העורך החדש של מגזין מאונטן בייק אקשן
ביחד עם ליאור דיין צלם במגזין ,ביחד עם אייל ענבר ואיתי ,אז כתבים
וותיקים במגזין המתחרה ״אופניים״ .ודן ברגשטיין איתנו .לא עניינו אותנו
יריבויות של בעלי הבית .עפנו עליהם .בעוד פיש ,אייל ואני דנים על דגם
כזה או אחר ,על צילום השער הגרוע (לדעתי) של אריק פלדמן מהגיליון
שעבר (מבחן לאופני קומנסאל כשאריק לובש חולצה עליה כתוב קנונדייל,
קסדה עקומה לגמרי על הראש והצילום מטושטש ...מי האמין שלאיש
הזה יקראו פעם ״משטרת האופנה״???) ועל איך להוציא ביגוד לצילומים
מאדידס ישראל ,דן מלהטט לו בקווים  -לא קווים ,עולה בבאני הופים על
סלעים וקופץ מהם בווילי-דרופ במהירות אפס ,והכל על אופני  GTבסיסיים
שבבסיסיים ,ואני ,רוכב מדופלם מטעם עצמו ,מתקשה להחזיק את הקו,
המהירות והזרימה על אופניים עם שיכוך מלא שעלו פי שלושה בערך .וכל
הזמן  Good Vibeבקילוגרמים ,חיוך תמידי ,טחינת סנדביצ׳ים ואז את
האוכל של כולם וצניעות ,ויכולת רכיבה מחוננת וכושר וסבולת של אתלט על
ועוד חיוכים.
את החוויה המכוננת הזו עבר כמעט כל רוכב שרכב עם קטן בטיול ,בתחרות
או באימון .חוויה שמלמדת צניעות אך בדרך צנועה ולא מתאמצת .שומר
הסף של הענף ,הזן-בודהיסט שהראה לי ולענף שאפשר לחיות בסבבה גם
מאורז פשוט בקערת עץ ומכוס מים (ובהשאלה ,לרכוב על ז״ק פשוט לאללה
מפלדה) עזב אותנו ולא יחזור .לא יחייך את החיוך מפיץ האור והשמחה
שלו יותר.
וכולנו נהיה פחות שלמים ,פחות חכמים וממש פחות שמחים
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מתי קיבלת לאחרונה

 ₪4,500מתנה?
אופני המרתון Niner Jet Rdo Race Plus

עכשיו במחיר

₪ 20,990

במקום

₪25,499

ט.ל.ח ,המבצע עד גמר המלאי ,ריסייקלס רשאית להפסיק
את המבצע בכל רגע ללא הודעה מוקדמת

www.recycles.co.il

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור

הקישו קוד קופון NINJETRDO4509

בעת הרכישה באתר Recycles

למימוש ההטבה לחץ כאן!

במפרט

חלקי XTR

