weride.co.il

תרבות אופניים ישראלית
יולי  // 2015גליון 013

מגזין אונליין חודשי לתרבות אופניים ישראלית  //מבחנים  //כתבות  //טיולים  //פילוסופיה...

כתבו עלינו ב-
VITAL MTB
לכתבה המלאה>>

FUSE 2L/3L

גם אתם יכולים
ליהנות ממנו >>
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דרך הסוכר

צילום :דותן הלוי
אין סוף לקווים  -דרך הסוכר חורף 2014
05 | 04

we:Photo

סינגל ניר משה

צילום :אילן שחם
סינגל ניר משה הוא אחת הפנינות הנסתרות
בסינגלי הארץ .אחיהם הקטן של סינגלי רוחמה
ודורות ,הסינגל מעגלי באורך כ 9-ק"מ בלבד ,אבל
בניה מבריקה של יפתח סהר עבור קק"ל מעניקה
לו זרימה נהדרת ותחושה של סינגל מעגלי בירידה
(אל תתנו לתמונה להטעות אתכם  -זה רק נראה
שאריאל רוכב בעלייה  -בעצם שלחתי אותו לרכב
נגד כיוון התנועה לצורך התמונה .) )-:
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המהפכה כבר כאן!

גאה להשיק את דגמי האופניים החדשניים בארץ:

PROCALIBER SL

MADONE

TOP FUEL

רכיבה נוחה ומשופרת בזכות מערכת  ,IsoSpeedהמאפשרת רכיבה חזקה ומהירה
יותר למשך זמן ארוך יותר.
גלגלי “ 29בטכנולוגיית  Boost 110/148המוסיפה לקשיחות ולחוזק הגלגלים,
ומאפשרת תומכות שרשרת קצרות יותר.
מידת גלגלים חכמה  -התאמה מושלמת של מידת השלדה למידות הרוכב בזכות
אפשרות בחירה חכמה של מידות הגלגלים.
היגוי קליל ומדויק בזכות גיאומטריית ( G2באופני “.)29

האופניים המהירים ביותר בזכות אווירודינמיקה מתקדמת.
רכיבה נוחה בזכות מערכת .MADONE IsoSpeed
ביצועים יוצאי דופן בזכות אינטגרציה חסרת תקדים.
התאמה מושלמת לרוכב בזכות מגוון גיאומטריות ומידות.

אופני שיכוך מלא תחרותיים עם מתלה  ABPוזרוע צפה  ,Full Floaterהמעניק רכיבה
מהירה ומאתגרת.
גלגלי “ 29בטכנולוגיית  Boost 110/148המוסיפה לקשיחות ולחוזק הגלגלים,
ומאפשרת תומכות שרשרת קצרות יותר.
מידת גלגלים חכמה  -התאמה מושלמת של מידת השלדה למידות הרוכב בזכות
אפשרות בחירה חכמה של מידות הגלגלים.
היגוי קליל ומדויק בזכות גיאומטריית ( G2באופני “.)29

ת"א  -החשמונאים  121גן שמואל  -בקיבוץ גן שמואל (לא במתחם) משמר העמק  -קיבוץ משמר העמק
חיפה  -פלימן  ,2מרכז הקונגרסים נתניה  -גיבורי ישראל  ,17יכין סנטר ,א.ת .פולג.
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פיקסי

רים מ

שיכו
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וד 38

עמ

על השער :רכיבת השראה באלפים
האיטלקיים .כתבה בעמ' 76
צילם :דביר אלמוג

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
עורך אחראי אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אילון שגיא  /אדי נודל  /אילן שחם /
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  /גיא בר
צלמים דותן הלוי  /אוריאל כהן  /אלון רון /
אילן שחם  /ליאור דיין  /גלעד קוולרצ'יק
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

תוכן
תוכן
משתתפים 14........................................................
16......................................................... we:Start
חדשות כביש18.....................................................
חדשות 30.............................................................
מסיבת הרחוב של צ'ינלי38.....................................
מתאמנים לאפיק46................................................
מבחן אופניים52..................... Transition Scout :
קיר מכנאופן 62......................................................
פינה אישית :איילון שגיא 64.....................................
 10חומוסיות אפרֶה-רכיבה66..................................
תנועת ההתחברות 70............................................

ה2800מטר 76.................................
הבגוב 
השרא 
ביקור ב86...........................................NinerFest-
מבחני ציוד90........................................................
מבחן אופניים102............................ KTM Scrap :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר114.....................
דאונהיל :תחריות  3ו 4-בסבב116...........................
מבחן אופניים128................Kona Process 111 :
טיול החודש :ריש לקיש והושעיה 140......................
מסע נשי שכזה152...............................................
ליגת 158........................ ReCycles Enduro AM
166............................. Trance Provence 2015

”אבא ,תוביל מבנה”

לחנויות
שווקים
ולמ
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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...
גלעד קוולרצ'יק ( )35נשוי+
שתיים .צלם ספורט שכל קשר
בינו וספורט מקרי לחלוטין ,רכב
על אופניים עד גיל BMX( 13
של חברת בסידן) ,כיום מעדיף
לרכב על אופנוע דוש (רחמנא לצלן לרכב בשטח)
כי זה לא מעייף .מאמין שתמונה טובה זה הרגע
הקטנצ'יק לפני שהרוכב מתרסק.

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.
גיא (חיית) בר צעיר הכתבים
של המערכת ורוכב האנדורו
הכי בינ"ל שלנו .מחשיב את
עצמו כרוכב דאונהיל תחרותי
לשעבר ,רק כי כרגע הוא נותן
לכולם בראש באנדורו וב  .XCה"חייה" מחלק את
חייו בין תחרויות אנדורו ו  XCמקומיות ,פתיחת
קווים הזויים בחורשים ,ייצוג ישראל בסבב האנדורו
העולמי ,ומשרה נחשקת בסטארטאפ .תכלס דיי
עסוק לגילו...
מנחם זיבצנר :מנזיב או
רייב מנחם בשבילכם
מממציאי ערך שמנמנן-
שבילים ,כותב בשבוע יותר
מילים מהמטרים שהוא רוכב אבל עדיין מנסה
להפוך את המשוואה .רוכב שטח ועיתונאי צעיר
בעיקר ברוחו שהגיע למסקנה שבעולם האופניים
אין כסף ,מלהיות גיטריסט ג׳אז הוא לא יראה
כסף ,אז הוא מנסה את כוחו בסטאראפים שיהיה
בהצלחה .אוהב לרכוב בעיקר סינגלים ,בתנאי שיש
בירה .כתב טור-כרומו ובלוג בשם ״בגובה הכידון״
במשך שנים ,היום הוא ממנהלי קבוצת BikeTalk
בפייסבוק ומנסה לקדם את ההאשטאג #סעמק
לשיפור תרבות הדיון ברשתות החברתיות.
אוריאל כהן בן  33אב
לשניים ,ירושלמי מלידה אבל
גר במודיעין ,החל כצלם
רכב בעיתון הארץ אצל יואב
קווה ,וגמר כצלם אופניים אצל אריק ...אבל עדיין
הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי
במשחקים הפראולימפיים בלונדון  .2012אוריאל
רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת לרוד טריפ
עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו הרבה
אופניים לצלם...
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.

15 | 14

we:Start

פתחנו

 כפיר כחלון

we:Tube



טור דה פרנס
גילוי נאות ,פה לא תקראו על מי ינצח את הטור ,על ההיסטוריה שלו (זה
יבוא בכתבה אחרת) ,למי יש את האופניים הטובים ביותר ,איזו קבוצה
מחזיקה ביותר מסוממים וכו׳ .בשביל זה יש לכם את השידור החי בספורט
 5עם פרשנים מעולים ,יש לכם את טורי הפרשנות היומיים שרצים
בפייסבוק ויש לכם את אתרי האופניים הגדולים להתעדכן בתוצאות
וברכילויות דרכיהם.
כמו שהבנתם ,כאן זה טור ״אישי״ ואנסה להעביר לכם את הדעה האישית
שלי על הטור דה פרנס.
אני אוהב אופניים ,כפי שכבר ניחשתם (כנראה שגם אתם אם אתם פה),
ואיזה אירוע אתם מכירים בספורט שהוא גדול יותר מאשר הטור דה פרנס?
עבורי הטור דה פרנס זה חג .למוסלמים יש רמאדן של חודש ,לי יש טור
דה פרנס של  21שלבים .אני בר מזל ,את החג שלי אני חוגג ע״י לגימת

קפה ,אכילת בירה ,דיונים סוערים עם רוכבים נוספים ובעיקר חפירה לכל
העובר ושב במשרד על מאורעות הטור .כמה כיף שבחג הזה אני לא צריך
לצום ובטח שלא צריך לרכוב את מה שהם רוכבים.
הטור הוא זירת התרחשות לכל כך הרבה דברים ,המתח שנבנה חודשים
לפני ,הניסיון להבין מי הרוכב שבא הכי מוכן למאבק ,קרבות על צלעות
הרים ,חשיפה של דגמי אופניים ופרטי ציוד לקראת שנת הדגם של
 ,2016פיתוחים טכנולוגיים חדשים ,איזה עוד אירוע ספורט יכול לתת
לכם את זה?
באופן אישי אני דווקא הכי מתרגש מהקהל ,עבורי הוא הכוכב הגדול.
אני אוהב לראות את כל השנניגנס שהם עושים ,אני חי במתח רק לראות
את התחפושות המשוגעות של השנה ,את הילדים הקטנים שנדחפים
ומבקשים חתימות על כובעים ,את המסיבות על ההרים (ועל האלפ דואז

CLICK TO VIEW

בפרט) ,את העיירות שמתקשטות לקראת בואם של הגלדיאטורים ,את
דידי (הבחור בן ה 70-שמסתובב בתחפושת שטן וקילשון ,למי שלא
מכיר) ,את הקרנבל של הספונסרים ...איזה עוד אירוע נותן כזו חוויה
אינטראקטיבית הן לצופה בבית והן לצופה על הקווים (שאגב ,לא נדרש
לשלם כלום עבור החוויה הזו)?
אז אתם בטח מסכימים איתי שמעטים ,או כלל לא קיימים ,עוד אירועי
ספורט שיכולים להתקרב לקרסול של הטור דה פרנס ,לבינלאומיות שלו,
לצבעוניות שלו ,לעובדה שהוא רץ גם במדינות אחרות (השנה הן הולנד
ובלגיה)…אחח איזה דבר.
השנה החלטתי באופן ספונטני לארוז את האופניים ,דגלי ישראל
ואת החברה (החלטתי שאני חייב לה על מנת שתוכל להבין ממה אני
כ״כ מתרגש) ולטוס לקחת חלק בחוויה המדהימה הזו .אנחנו ניקח

חלק במסיבה הענקית שמתרחשת על האלפ דואז ,בפנייה מספר 7
(ה-פינה ההולנדית) ונשתכר לנו מאהבת האופניים ,החוויה המשוגעת
וכמובן הבירות.
אז אני מקווה שחודש הבא תצא לי כתבה מעולה שבה אוכל לשתף אתכם
על החוויה והטיול ,חפשו את דגלי ישראל על המסך ב 25-ליולי כשהטור
מגיע לאלפ דואז ,אני מבטיח לריב עם המאבטחים על מנת לתפוס לנו
כמה שניות מסך של ציונות ):
מקווה שהשנה תשתדלו ,אני אפילו ממליץ ,להתרכז בחגיגה שמסביב
לרוכבים וליהנות מהשמחה שעוברת דרך המסך .אני מבטיח לכם שהרוכב
שינצח השנה יילבש צהוב (משהו בתוכי מהמר על זה) ואני מבטיח לכם
שההנאה שלכם מהמעקב והצפייה בטור תהיה גדולה פי כמה מונים.
תהנו
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התקופה שלפני הטור דה פרנס היא תקופה מאוד עמוסה לעיתונאי
האופניים בעולם .זוהי התקופה שבה מרבית חברות האופניים נוהגות
להציג את החידושים שלהן לשנת הדגם הבאה וממנפים את הבאזז
התקשורתי שסביב הטור דה פרנס על מנת להשיג יעדים שיווקיים.
אנחנו פה בארץ החמה והקטנה שלנו ,לא ממש נהנים מחשיפות
ראוותניות כפי שחווים העיתונאים בחו"ל ,קשה כלכלית להזמין אותנו
לחו"ל (נסתפק במחלקת עסקים) ולעיתים רחוקות יש יבואן שמרים את
הכפפה ועושה אירוע מעניין בו נחשפים למידע ו/או לדגמים עצמם .אז
מזל שהמציאו את האינטרנט ואנחנו יכולים להביא לכם מידע שנאסף,
בעמל רב ,גם מהיבואנים וגם מהמקורות השונים .מה לא עושים בכדי
שתהיו בעניינים?!
ביאנקי חושפת את ה Specialissima-השלב
הבא באבולוציית ה.Countervail-
יבואן :צ'לסטה סייקלינג.
צפון איטליה ,תחילת חודש יוני ,אירוע אינטימי -כך בחרה חברת ביאנקי
לחשוף את שילדת הקצה החדשה שלה ,ה( Specialissima-דוגרי ,אנחנו
קצת מתוסכלים שלא הוזמנו).
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לדברי ביאנקי ,מדובר על שילדה במשקל של  780גרם (למידה ,)55
נתון אשר מכניס אותה לקטגורית ה .UltraLight-החברה עושה שימוש
בטכנולוגית ה( ®Countervail -טכנולוגית קרבון שמטרתה ביטול
ויברציות בקרבון ואשר פותחה ע"י Materials Science Corporation
בעבור סוכנות החלל נאס"א) לטובת הגדלת העברת הכוח והשליטה על
האופניים.
בביאנקי מוסרים כי שלדת ה Specialissima-מצטיינת באחיזת כביש
מעולה ,יציבות רבה במהירויות גבוהות והעברת אנרגיה מלאה ,מאפיינים
אשר הופכים את אופני ה Specialissima-למכונת עליות משומנת
על הנייר.
כל מי שמכיר את ביאנקי יודע כי בכך שהיא מוסיפה את
ה ,Specialissima-היא מייצרת ספקטרום של אופני כביש ברמת קצה
תחרותית אשר מתאים לכל הדיסיפלינות בתוך הענף .למעשה כרגע ,יש
לביאנקי גם אופני "קלאסיקות" שהם ה Infinito CV-אשר מותאמים
לרכיבה בתנאי תחרויות כביש קשים (למשל מירוץ ה,)Paris Roubaix-
אופניים מהירים ובעלי תכונות אווירודינמיות שהם ה Oltre XR2-וXR1-
ואופני הנג"ש .Aquila CV
ריצ'רד פלוג' ,מנהל קבוצת  ,Lotto.NL-Jumboקבוצת הכביש שביאנקי

מספנסרת ,מוסר כי ארבעה מרוכביו בחנו את השלדה בחודשים האחרונים
ודיווחו כי השימוש בטכנולוגית ה Countervail-משפר משמעותית את
הביצועים .כמו כן פלוג' מוסר כי מדובר בשלדה מדהימה וקלה מאוד
וכי הקבוצה משתוקקת להשתמש באופנים אלו למרוצים הכוללים
עליות קשות במחצית השנייה של העונה .אנו מאמינים כי נראה את
ה SPECIALISSIMA-מככבת במקטעי ההרים של הטור דה פרנס.
לנו פה במחלקת הצמיגים הדקים של  we:Rideנותר רק להתפלל חזק
ליום שבו ייתנו לנו לבחון את האופניים האלו ,התמונות והביקורות בהחלט
עושות חשק.
טרק חושפת את ה Madone-סדרה  9החדשה,
חוקי הפורמט משתנים
יבואןCTC :
חברת טרק חושפת את אופני הכביש האווירודינמיים החדשים שלה,
ה Madone-סדרה  9וטוענת כי מדובר באופני הכביש האווירודינמיים
ביותר שיוצרו אי פעם שלראשונה שמים דגש גם על אווירודינמיות וגם
על נוחות.
בטרק מוסרים כי החל מראשית הדרך של עיצוב ותכנון השלדה ,מטרת

העל הייתה ליצור את אופני הכביש המהירים ביותר .על מנת להשיג
זאת שמו דגש רב על פקטור האווירודינמיות אך לא פחות גם על פקטור
הנוחות .לכן עשתה טרק שימוש בטכנולוגית ה ISO Speed-של החברה
(שהוצגה לראשונה על דגם ה )Domane-וכמו כן נעשה שימוש
בטכנולוגית אינטגרציית חלקים המתקדמת בתעשייה.
מבחינת אינטגרציה של חלקים בשלדה ,שימו לב למרכב הכידון והסטם
הבנוי כמקשה אחת ,תופעה שמתחילה להיות די נפוצה בעולם אופני
הכביש האווירודינמיים .חיווט הכבלים נסתר כולו ועובר מהכידון דרך עמוד
הכידון אל השלדה ומשם אל המעצורים ומעבירי ההילוכים .כל זאת בשילוב
עם כנפי ה ,Vector-המכסים חלק מהמעצור ואת הכבלים .דברים אשר
תורמים הן להורדת חיכוך והן לשיפור אווירודינמיות והכל כמובן במטרה
להגביר מהירות ולהוסיף ללוק והמראה האגרסיבי של האופניים.
לאופניים אלמנטים מעניינים נוספים כגון ה ,Control Cente-בו עוגנת
הסוללה של מערכת ההילוכים החשמלית (אם קיימת) או גלגלת לכיוון
ההילוכים המכאניים .עוד אלמנט הוא ה BB90-הייחודי של טרק ,קשיח
ואמין .דבר מעניין נוסף הוא העובדה שה ,Madone-אשר לא זונחים
נוחות ,יגיעו בשלל גיאומטריות לטובת בחירת נוחות ( H1האגרסיביתH2 ,
המשלבת בין נוחות וביצועים ו WSD-ייעודית לנשים).
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לא לשכוח את האחריות של טרק לכל החיים על השלדה ואת העובדה
שניתן יהיה לעצב את השלדה ,לפי שיגעונכם ,במערכת הProject 1-
של טרק.
מעניין יהיה לראות את חברי קבוצת  Trek Factory Racingאשר יתחרו
על ה Madone-החדשים בטור דה פראנס של .2015
סי.טי.סי ,יבואנית טרק בישראל מוסרת כי הדגם הפותח בסדרה,
 ,Madone 9.2צפוי להגיע למלאי במהלך חודש אוגוסט .אנחנו נוסעים
לכותל לשים פתק ותחזיקו לנו אצבעות שייצא לנו לבחון את המכונה הזו
לאחר שתעשה עליה.
ותודה לחבר'ה בסי.טי.סי שהזמינו אותנו לאירוע הפנימי שערכה לעובדי
הרשת ובו חשפה בפנינו ולפני כולם (#נהנהבננה) את החידושים לשנת
הדגם  .2016שאפו על ההשקעה בעובדים!
ספשלייזד חושפת את ה Venge ViAS-החדשים,
טוענת לקיצוץ של  5דקות (!) לאורך  40ק"מ.
יבואן :מצמן את מירוץ
ספשלייזד חשפה את אופני ה Venge ViAS-החדשים בקול תרועה,
קיצוץ של  5דקות לאורך  40ק"מ .מי שרוכב קצת ,או שיש קצת תובנה
בקדקודו ,מבין שזו חתיכת הצהרה ,קיצוץ כזה משמעותי זה לא דבר שבא
ברגל ,תרתי משמע.
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ספשלייזד לא פראיירים ,הם מחדדים את טענתם ,שמא תתפסו אותם
במילה ,ומבהירים כי לא האופניים בלבד הם אלו שיקצצו לכם  5דקות על
 40ק"מ ,אלא כל חבילת האירו החדשה שלהם .אם כך ,נותר לנו לשאול
מה החבילה והאם נראה אותה כאן בישראל?
החבילה מורכבת מהפרטים הבאים:
 )1אופניים ( )Venge ViASעם גלגלי  ,CLX 64כ 120-שניות (בהשוואה
ל Tarmac SL4-עם גלגלי אלומיניום קלים).
 )2צמיגי  ,S-Works Turboכ 35-שניות (בהשוואה לצמיגי
.)Continental GP4000SII 23mm
 )3קסדת  Evadeחדשה 46 ,שניות (בהשוואה ל S-works Prevail -או
.)Giro Synthe
 )4חליפה אווירודינמית  S-Works Evade GC Skinsuit , 96שניות
(בהשוואה לחולצה רגילה וביב).
 )5נעלי  S-Works 6חדשים 35 ,שניות (בהשוואה לדגם הS-Works-
הנוכחי).
סה"כ :חיסכון של  5:32דקות.
מבחינה עיצובית ,טוענים בספשלייזד כי לאופניים החדשים עיצוב
ומאפיינים רבים המושפעים מעולם האווירודינמיקה והטכנולוגיה
המתקדמת ביותר .ספשלייזד גורסים כי הם עבדו על העיצוב והתכנון יחיד
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סוף השנה
ב כבר לא
ישארו
אופני חלום
כאלה...

עם מהנדסי אווירודינמיקה שמתמחים בעולם הפורמולה ( 1מקלרן).
ממה שיכולנו להתרשם מהתמונות ,כל צינורות שילדת הVenge ViAS-
נבנו בתכנון אווירודינמי וניתן להבחין במבנה העבה והמיוחד שלהם גם
מהתבוננות בתמונות .מכלול הכידון והסטם מעוצב בצורה אווירודינמית
ומתוכנן להסתרה מלאה של הכבלים ,לנו לא ברור מה יהיה על לקוח
שירצה לבצע שינוי זוויות או לחילופין ,כידון מסוג אחר.
מבחינת מעצורים ,את המעצור הקדמי העבירו לחלק האחורי של
המזלג ובנו לו חופה מקרבון על מנת להקטין את הגרר .כמו כן ,בנקודת
המפגש עם צינור ה Down Tube-יצרו מגרעת על מנת לאפשר תנועה
של הגלגל הקדמי למרות מבנה המעצור החדש .את המעצור האחורי
מיקמו על ה Seat Tube-ויצרו לו חופת קרבון בכדי לאפשר זרימת אוויר
והקטנת הגרר.
יש לנו תחושה שהחברות הגדולות אשר מציגות אחת אחרי השנייה אופני
כביש בעלי יתרונות אווירודינמיים (בשונה מאופני נג"ש שמתוכננים
אך ורק לזה) ,מתחילות ליישר קו לגבי כללי העיצוב הכלליים (מיקום
המעצורים ,מכלולי הכידון/סטם וכו') ,לפעמים הדמיון כ"כ רב שעולה
בראשי שאלת ה"כמה כסף הם משקיעים בריגול עסקי?" אבל זה רק אני.
מי שירצה ליהנות מהחיסכון ,ייאלץ להיפרד מלא מעט שקלים (כרגע
המחירים הידועים לי "עפ"י מקורות זרים" ולפיהם מדובר על 22,575
דולר בארה"ב) ,כמו כן ,להבנתי מדובר על מהדורות מאוד מוגבלות של

פריטים ולכן זמינותם בישראל היא שאלה קריטית.
קנונדייל מעדכנת את הSuperSix EVO Hi--
 ,MODקשיח יותר ,קל יותר ,נוח יותר.
יבואן :ריסייקלס
החבר'ה בקנונדייל טוענים שהם מצאו איך לשפר את הSuperSix EVO-
 Hi-MODשלהם .להזכירכם מדובר באחד מזוגות האופניים הכי אהובים,
מוערכים ,נושאי פרסים ובעלי קאלט אימתני שקיימים כרגע בשוק.
בעצם קנונדייל טוענת שהשיפור לשנת הדגם  2016נעשה בכמה מובנים:
יותר קשיחות לפי קנונדייל ,שימוש בחומרים מתקדמים אשר שאולים
מעולם המיגון הבליסטי ,מציאת דבקים ( )Resinחדשים ,בניית
ה Rear Stays-באופן אינדיבידואלי ,בלנד מושלם של חומרים אלו ובנייה
אסטרטגית הם חלק מהפעולות שננקטו על מנת לשפר את ה.Evo-
הם טוענים כי בפעולות אלו עלתה הקשיחות של מכונת התחרויות הללו
ב 11%-באזור ה BB-וב 12%-באזור ה.Head Tube-
יותר נוחות ע"י תכנון מחדש של מרכיבי המשולש האחורי
( ,)ChainStays, SeatStaysמוט הכיסא החדש ,יש אפשרות להכניס
גם צמיגי 28מ"מ ,והמזלג החדש (שכעת יכיל  CrownRaceאינטגרלי)
טוענים בקנונדייל ,הצליח לשפר את הנוחות בלפחות  15%במשולש
האחורי וב )!( 36%-במוט הכסא .לטעמי העניין הזה לא פחות קריטי

2015
STUMPJUMPER FSR

מגשימים לך חלום

גם במחיר

לחץ כאן
לדגמי
המבצע

דגמי קרבון ואלומיניום אחרונים
במחירי סוף שנה למהירי רכיבה והחלטה
המבחר מוגבל .האופניים לא !

 www.matzman-merutz.co.il 1-800-30-44-30רכבו איתנו ב-
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מהפחתה במשקל ,אופניים עם קשיחות גבוהה שבאים על חשבון
נוחות הרוכב ,יביאו את הרוכב לעייפות בזמן קצר יותר כתוצאה מספיגת
זעזועי הכביש.
פחות משקל תשמעו ,כאן זה כבר קריטי ,ה Evo Hi-MOD-תמיד הייתה
שילדה מהקלות שבשוק ,אז כשקנונדייל טוענת שהיא הצליחה להפחית
את המשקל של מכלול השלדה (שילדה +מזלג +הדסט +מוט כסא) ב67-
גרם ,זה נשמע מעט ,אבל זה בעצם המון .קנונדייל טוענים שההפחתה
מגיעה בעיקר מחיסכון בחלקים של ה( HeadSet-ראו לעניין המזלג
לעיל) ,תכנון המזלג החדש ומוט הכיסא .לפי המספרים שהם שלחו
לכתבים ,מדובר על  9גרם פחות מה Emonda-של טרק ו 350-גרם פחות
מה Tarmac-של ספשיילייזד....נהיה פה חם!!
עוד גורם מדהים שחשפו קנונדייל הוא הקראנק HollowGram SiSL2
החדש ששוקל רק  484גרם (!) (או  556גרם עם מיסבים) ובעל יחס
קשיחות הטוב בענף (לדבריהם).
כאופניים שלמים ,ה Evo Hi-MOD-יגיעו ברמות מפרט החל מאולטגרה
( 6.9ק"ג) ועד לגרסת ה .Blank Inc-שתגיע עם גלגלי Enve
ומערכות דורה אייס ( 5.8ק"ג) .אין לנו מושג לגבי תמחור בארץ וזמינות,
אני מניח שתצטרכו להגיע לחנות של  Recyclesאו לאתר האינטרנט
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שלהם על מנת לשמוע יותר מידע .כן ,אנחנו ננסה להשיג זוג כזה למבחן
כדי לתת לכם יותר מידע ,בעיקר את הגרסה שבאה עם צביעה סגול/
תכלת....יאמי!
אלומיניום זה הדיבור
אני לא מתכוון לחפור פה יותר מדי ,אני יודע שרוב הקוראים כבר לא
מסתכלים אל עבר האלומיניום ,מבחינת הרוב זה נשאר בניינטיז...אממה?
הניינטיז חוזר חבר'ה!
קנונדייל CAAD 12
למי שלא בקיא ,יש מכונת אלומיניום אחת בשוק שלנו שהפכה להיות
קאלט וסמל סטטוס ,מדובר על הCAAD-
( )Cannondale Advanced Aluminum Designשל קנונדייל.
אופני אלומיניום ברמה תחרותית ,בעלי מסורת של ניצחונות (הפעם
האחרונה שנוצחו אליפות עולם או גארנד טור על אלומיניום ,זה היה על
 ,)CAADבעלי גאומטריה אגרסיבית וזריזה ובעיקר מביכה מפלצות קרבון
של עשרות אלפי שקלים .קנונדייל לא לבד ,החברות הגדולות מבינות
שראוי ליצור שילדות תחרותיות מאלומיניום ולאפשר רמת מחיר נמוכה
יחסית ,תוך כדי מתן יתרונות ברמה התחרותית למי שבוחר ,והרבה
בוחרים ,מסתבר.

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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לכבוד שנת הדגם  2016קנונדייל עושה צעד נועז וחושפת את דגם
האלומיניום החדש ,ה .CAAD 12-קנונדייל טוענת שה CAAD 12-קשיחים
יותר ב 13%-מגרסת ה ,10-בעלות נוחות מוגברת (הודות למוט אוכף
חדש במידה  25.4מ"מ ,יכולת לקבל צמיגי  28מ"מ ועיצוב חדש למזלג)
וכמו כן משקל קל יותר מהדגם הקודם ( 200גרם פחות לגרסת הברקס
המסורתי ו 236-גרם פחות לגרסת הדיסק).
כן כן ,מה שקראתם ,אופני אלומיניום תחרותיים ,קלים ,קשיחים ובעלי
מעצורי דיסק! למי שיש כבר מכונת קרב קרבוניסטית בארסנל ,ורוצה גם
מכונת אלומיניום עם גלגלי דיסק ,זה הזדמנות לא רעה ,בטח כשמדובר
על אופניים שמגיעים החל מגרסת מערכות שימנו ( 105מערכת מעולה
לכל הדעות).
טרק Emonda ALR
טרק מוכיחה שהיא מבינה את הפוטנציאל של אופני תחרות מאלומיניום
וקופצת גם היא על העגלה .החברה מוויסקונסין חושפת השנה את
ה ,Emonda ALR-אופניים שתוכננו ויוצרו בצילם של אופני העליות
האלגנטיים של החברה ,ה.Emonda-
משהו טוב עובר על טרק בשנה שנתיים האחרונים בעיקר בתחום של
העיצובים .הן בבגדים ,בנעליים ובקסדות ,אנחנו רואים ביצועים יפים
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מאוד ובהחלט מגיע מילה טובה לחברת ענק שכזו שמצליחה לשמור על
סטייל .נראה שחלק ממגמת השינוי המרעננת נשפכה בכמויות לתוך
ה Emonda ALR-החדשים .האופניים קלאסיים ,אלגנטיים ובעיקר
נותנים פייט לדגמי אלומיניום וקרבון נוספים בתחום.
לטענת טרק ,ה Emonda ALR-שומרים על רוח הקרב והקלילות
(יחסית לאופניים ממתכת) שהשיג דגם ה ,Emonda-מדובר על שילדה
מאלומיניום סדרת  300של טרק ,אלומיניום איכותי שצינורות השלדה
מיוצרים בהידרופורמיג למען שיפור האיזון ,המשקל והביצועים .הריתוכים
מוחלקים ואינם נראים ,דבר שתורם ללוק ולהרגשה .הגיאומטריה היא
ה H2-של טרק (המאזנת בין ביצועים לנוחות הרוכב) .גם כאן תעניק לכם
טרק אחריות לכל החיים על השלדה.
ה Emonda ALR-תגיע בגרסה  5ובגרסה  6כאשר ההבדל הינו
במכלולים ,ה 5-יגיעו עם מערכות  105וה 6-עם מערכות  Ultegraוגלגלי
בונטרגר  .Raceה Emonda ALR-לא תגיע עם מכלולי דיסק" .לפי
פרסומים זרים" ההבדל בין ה( CAAD 12-בגרסת  )105לEmonda ALR-
 105הינו  120גרם בלבד.
אנחנו פה ב we:Ride-חולמים על היום שנוכל לעשות מבחן ראש בראש
לשתי שילדות האלומיניום שלעיל ,נראה לנו שיהיה מהיר ומפתיע

עגלה עגלה...
אבל לפניך
ככה קונים היום אופניים

מחיר של אינטרנט  //אחריות של יבואן  //שירות של חנות

www.recycles.co.il

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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 אריק פלדמן

סינגלטרק
מציגים

Fox 2016
לאחר מספר שנים "חלשות" של ענק הבולמים
האמריקאי ,שישב על הגדר וצפה כיצד המתחרה
הישיר צובר פופולריות שיא על חשבונו ,הגיע סוף
סוף מה שנראה כתשובה המוחצת של פוקס .בכנס
השקה לתחום העסקי והטכני של תעשיית האופניים
המקומית הציגו אלון שפר וצוות הסינגלטרק מתוגבר
ב‑ Eemmon Cleereהמנהל הטכני של פוקס
באירופה ,את הליין החדש ,המרשים והמשמעותי ביותר
של פוקס בשנים האחרונות.

נראה שמחלקת הפיתוח של פוקס בקליפורניה לקחה
ברצינות רבה את דרישות השוק והלקוחות ופיתחה
הפעם ליין שלם (ולא מוצר אחד או שניים כמקובל)
שבאופן גורף מיישר קו עם הטכנולוגיות המתקדמות
בשוק ,ובמוצרים מסוימים מציב רף חדש לחלוטין של
ביצועים ומשקל .על המוצר הבולט ביותר בליין,
ה Fox 34-החדש קראתם בגליון  .10 #פרט לכך הוצגו
שינויים ומוצרים נוספים ,ביניהם סדרת  32מעודכנת,
עם מנגנון שיכוך חדש מבוסס קרטרידג' ה FiT4 -החדש

ומשקלים שערורייתיים .מנגנון טאלאס חדש ,בולמים
אחוריים חדשים מבוססי טכנולוגיית ה  DPSהעדכנית
עם מעגלים נפרדים לשיכוך ונעילה ,ותאי אויר שלילים
לבולמים קיימים וחדשים לשיפור איכויות השיכוך
במתארים מסוימים .אחד החדשות המשמעותיות ביותר
עבור צרכנים עתידים רבים בעיקר בגזרת הOEM-
הגדולה ,היא גניזה מוחלטת ומבורכת של סדרת ה
 Evolutionהבסיסית שלא עשתה כבוד רב לפוקס
בשנים האחרונות .משנת הדגם החדשה יהיו רק שתי

סדרות ושתיהם מבוססות על קרטרידג'  FiT4החדש.
במערכת המגזין נמצאים כרגע במבחן ארוך טווח,
מזלגות מסדרת ה 32-וה 34-החדשות ,תובנות ,מסקנות
וחפירות עומק יפרסמו בגיליונות הקרובים .בשלב מאוחר
יותר יכנסו למבחן גם בולם אחורי ומנגנון טאלאס משופר
על מנת לתהות על כל הטכנולוגיות החדשות בליין,
שווה לחכות
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שורש בהכנה להשקת ליין 2016

TevaBike Summer
Gravity Camp
בתחילת יוני יצא לשטח צוות צילום של שורש לצלם את
המוצרים החדשים של החברה לשנת  2016לקראת
תערוכות הקיץ .גם השנה שורש משתתפת בשלוש
תערוכות בינלאומיות חשובות– תערוכת הOutdoor-
בגרמניה באמצע יולי ,תערוכת הOutdoor Retailer-
 Summer Marketבארה"ב ותערוכת הEurobike-
בגרמניה באוגוסט .כחברה ישראלית גאה שורש
מקפידה לעשות את הצילומים בארץ ,ולשתף ספורטאים
וחברים שנתמכים ע"י המותג .מיודענו הבינ"ל וידיד
המגזין יוהן יורד היה על המצלמה ומספר חברים מוכרים

מתחום האופניים ומוכרים פחות מתחומים אחרים דגמנו
את המוצרים החדשים.
נראה ששנת  2016צפויה להיות עשירה במוצרים
חדשים – תיקים שפותחו בשיתוף רוכבים ורצים
מקצועיים מהמובילים בארץ ,אביזרים למימיות ,וכמובן
צבעים חדשים ומגניבים לסנדלים!
אנו מצפים בכיליון עיניים להשקה הרשמית ,וכמובן
מחכים למוצרי המבחן שנסקור למענכם השנה

מחנה קיץ באופני הרים לילדים
כמידי שנה בחמש השנים האחרונות מוציא בני להט,
מדריך הגרוויטי של טים משגב ומפיק העל (פסטיבל
משגב המעולה בין היתר) ,יחד עם חברת Club
 ,Giraffeחופשת רכיבה ייחודית במתכונת של מחנה
קיץ לרוכבים צעירים בעלי יצר אקסטרמי מפותח.
המחנה מתקיים בעיירה הצבעונית מורזין באלפים
הצרפתיים ,המכה של רכיבת האקסטרים האירופאית
והבירה האלטרנטיבית של רוכבים ישראלים רבים
במהלך חודשי הקיץ .
את המחנה מדריכים ומלווים ,שני מאמנים מקצועיים

בעלי ניסיון רב בהדרכת נוער בארץ ובחו"ל .בשנת
 2010יצאה הקבוצה הראשונה ומאז ממשיכות לצאת
קבוצות של בני נוער לחופשות רכיבה בצרפת ,שוויץ
ואיטליה בחודשי הקיץ.
מלבד חווית הרכיבה הייחודית ,משתתפי המחנה זוכים
לטעום תרבות שונה ,לחוות חוויות עם חבורה של בני
נוער בגילם ,ולהתנסות בעצמאות (הילדים אשכרה
חוזרים כשהם יודעים לכבס לעצמם את הבגדים
ולהחליף מצעים).
איפה הם היו שאנחנו היינו ילדים?
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מגדירים מחדש את מימדי הרוחב ,החוזק והמשקל לגלגלי Enduro/XC

קסדת  Full Faceאנדורו
חדשה מבית UVEX

חברת  Uvexהגרמנית מצטרפת לשוק של קסדות
האנדורו הדו שימושיות (פולפייס מאווררות במיוחד או
פולפייס המתפרקת לחצי )...ומציבה מתחרה רצינית
למלכות השוק –  Bell Super 2וה.Met Parachute-
הקסדה החדשה נקראת ( Jakkyl Hdeמשחק מילים
חביב למדי) וניתנת לחבישה כפולפייס מאווררת וקלילה
או כקסדת חצי עם הגנה מוגדלת ועמוקה יותר מקסדות
חצי סטנדרטיות.
ה Jakkyl Hde-פותחה יחד עם רוכבי האנדורו של
( Uvexהבולט שבהם ,מיכאל פרוקופ ,אלוף ה4X-
האגדי) במשך כשנה ונועדה לספק הגנה מקסימלית
תוך שמירה על משקל נמוך ואיוורור מירבי .בתצורה
מלאה שוקלת הקסדה כ 630-גר' בלבד ומצויידת ב14-

פתחי איוורור משמעותיים.
מגן הסנטר הפריק עשוי מפיברגלס מוקשח (בניגוד
לחומר מוזרק בו משתמשים שאר היצרנים) ועל פי
החברה הינו עמיד במיוחד .את המעבר למצב חצי ניתן
לבצע בצורה קלה ומהירה ללא צורך בכלים,תכונה
חשובה במיוחד במעבר בין סטייג' אנדורו מהיר לעליה
המייגעת שבאה לאחריו.
מערכת ההידוק בה משתמשת  Uvexמגיעה מחברת
 BOAהמוכרת בעיקר מנעלי רכיבה יוקרתיות.
לקסדה תפס משקף אלגנטי והיא מגיעה בתצורה מלאה
וגם בתצורת חצי (מחיר נמוך יותר) בשני צבעים שונים.
היבואן  :פדלים

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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giant.co.il

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

גלגלי קרבון חדשים
Stan's No Tubes
בתחילת השנה הציגה חברת  Stan'sאת גלגלי הקרבון
הראשונים שלה ,ה Valor-עליהם פרסמנו מבחן
בגיליון .4
כעת ,וכחלק מהרחבת הליין המורכב מהזהב השחור של
עולם האופניים מציגים ב Stan's-את ה ,Bravo-גלגלי
אולמאונטיין/אנדורו לרכיבות אגרסיביות יותר.
בלב הגלגלים מצויות נבות  Neoחדשות לחלוטין שיוצרו
עבור החברה על פי דרישות ייחודיות ובעומסי שימוש
גבוהים במיוחד .בנוסף ,הוגדלו ושופרו המיסבים בהם
 Stan'sמשמתמשים וכעת החברה מצפה לאמינות
גבוהה יותר בתחום זה.
לנבה שתי גרסאות Neo ,עם  4שיניים ו 10-מעלות בין
נק' מגע ( 36קליקים) ו  Neo Ultimateעם  6שיניים
ו 5-מעלות בין נק' לנק' ( 72קליקים) .הUltimate-
גם קלות מעט מה Neo-הרגילות בזכות עבודת CNC
נרחבת יותר.
חישוקי  Bravoהם חדשים לחלוטין והם בעלי רוחב
פנימי של  26.6מ"מ ורוחב חיצוני של  32מ"מ.
החישוקים מצויידים בטכנולגיית ה  BSTהמוכרת של
 Stan'sלהתאמה אופטימלית לטיובלס .בנוסף ,חישוקי

04-9800-588
רקפת
GiantRakefet 

we:Tube



CLICK TO VIEW

הקרבון בנויים בטכנולוגיית ה React-המאפשרת
להם להיות קשיחים צידית פי  3מחישוקי האלומיניום
של החברה ועדיין לספוג מכות רדיאליות עם גמישות
מפתיעה (ראו סרטון).
ה Bravo-יוצעו עם  28שפיצים בלבד בשתי גרסאות,
 Proעם נבת ה Ultimate-ו Team-עם הנבה הרגילה.
משקל 1640 :גרם לסט Pro 27.5
ו 1705-גרם לסט Team 27.5
יבואןOmnibase :
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 ירון דוידוב  כפיר כחלון

we:Fixie

Cinelli
CinelliStreet
StreetParty
Party
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ביעור חמץ
לפני שאני מתחיל בכתבה ובעקבות בקבוק בירה שקיבלתי בראש (לא
באמת) ,אני מרגיש שאני חייב להבהיר משהו .בכתבתי האחרונה על סצינת
הפיקסי של ישראל (ראו גיליון  12של  ,)we:Rideהעזתי להזכיר את המונח
"סינגל ספיד" בצמוד למונח "פיקסי" .לכן ,על מנת לשמור על מקצועיות
ובריאותי (בעקבות איומים על צמיגיי) ,אני מבהיר בזאת שכל קשר בין
"סינגל ספיד" לסצנת הפיקסי של ישראל ,אינו קיים ,זו הייתה טעות ואני
מצר על כך .זה בערך כמו לומר שלתריאתלטים יש סטייל...
בואו נתחיל
הפעם אני רוצה לספר לכם עוד קצת על הסצנה ותת-תרבות הפיקסי
שמתרחשת לנו כאן בארץ (בעיקר בת"א) .החודש לקחתי חלק באירוע
השקת המותג "( "Cinelliצ'ינלי) בארץ ע"י היבואן יובל דוידוב מOne -
 Bike Studioשבת"א.

תרבות פיקסי בתל אביב

אתם ודאי מבולבלים משום שצ'ינלי היא לא איזו חברה חדשה שלא הייתה
קיימת בארץ ,הרי רוזן ומינץ היו מייבאים את אופני הכביש שלהם .אז נכון,
הכוונה היא לאו דווקא למגוון אופני הכביש של צ'ינלי אלא דווקא למגוון
של שלדות ואופני הפיקסי של צ'ינלי אשר מעתה יהיו זמינות לייבוא מסודר
ומלאי זמין אצל .One Bike Studio
היסטוריה
צ'ינלי היא אחת מהחברות האיטלקיות המעניינות בתחום .צ'ינלי נוסדה
ב 1948ע"י צ'ינו צ'ינלי ,רוכב אופני כביש מקצוען בעברו ()1937-1944
אשר ניצח קלאסיקות כמו המילאן-סן רמו ( )1943ואת הג'ירו די לומברדיה
(.)1938
צ'ינו חבר לאחיו ג'יוטו ( )Giottoבפירנצה (לאחר מכן עברו למילאנו)
וייצרו יחד מכלולי אופניים (כידונים ,סטמים וכו') ושלדות .כשג'יוטו פרש

מהחברה 80% ,מהפעילות של החברה נזקפו למכלולי אופניים .בשנת
 1963עברה חברת צ'ינלי לבניית שלדות אופניים מסגסוגת ( )Alloyבמקום
פלדה ,זאת משום שהם חששו לעשות את המעבר לפני כן משיקולי חוזק
הסגסוגות הזמינות וכו'.
ב 1974-עיצב צ'ינו צ'ינלי אופניים עם מאפיינים אווירודינמיים לOle-
 Ritterאשר שבר איתן את שיא השעה .אזכיר גם שאת פדל השחרור
המהיר הראשון אי פעם (הסבא-רבא של הפדלים המודרניים) ,ה,M71-
ייצר צ'ינלי.
אחת השלדות היפות והחדשניות שייוצרו אי פעם (הפייבוריטית האישית
שלי) נזקפות לזכות צ'ינו צ'ינלי .מדובר על שלדת אופני המסלול ()Track
ה Laser-אשר כללה מאפיינים אווירודינמיים ,חיווט פנימי ,הבדל בגודל
הגלגל הקדמי והאחורי וגיאומטריה אגרסיבית לרכיבת  Pursuitבוולודרום.
שילדה זו זכתה ב 28-מדליות זהב באולימפיאדות ובאליפויות עולם .אומנות,

הנדסה והישגים בשלדה אחת.
בשנת  1978עברה הנשיאות בחברת צ'ינלי לאנטוניו קולומבו ,הבעלים
של חברת צינורות לשלדות אופניים ששמה  ,Columbus Tubingאחת
מחברות צינורות האופניים המובילות בעולם.
למרות שמכלולי האופניים שיצרה צ'ינלי אומצו ע"י רוכבי כביש בכירים
(ארמסטרונג /למונד /פיניון /הינו /צ'יפוליני ועוד) ,אופני הכביש של צ'ינלי
אף פעם לא ייצרו לעצמם הילה מיוחדת ,אך בכל הקשור לאופני מסלול
( ,)Trackצ'ינלי היא אגדה.
בשנת  2009עשתה צ'ינלי צעד גאוני (מבחינה שיווקית) כאשר חברה
לשת"פ עם חבורת  MASHמסן-פרנסיסקו (זוכרים שדיברתי עליהם בכתבה
שלי מסן פרנסיסקו? ,גיליון  5של  )we:Rideוהתחילו לייצר ולעצב יחד
שלדות פיקסי המיועדות לרכיבה עירונית מהירה ,אגרסיבית וקולית.
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הגאונות מתבטאת בכך ששלדות פיקסי של צ'ינלי הפכו לשם דבר ,ליוקרה,
לסמל סטטוס ,לחלום גם עבור כבישונים ובעיקר להיות גורם מרכזי לכל מה
שקול בעולם הפיקסי ,קול שדולף גם לעולם אופני הכביש.
משנת  ,2010צ'ינלי מספנסרת את אירועי הRed Hook Criterium-
שכבר תפסו הילה בינלאומית והפכו למירוצי הפיקסי המושכים אליהם אלפי
מעריצים ורוכבים ואשר מגדירים את ספצינת הפיקסי העולמית.
בקיצור ,בעולם/סצנת/תת-תרבות של אופני הפיקסי ,צ'ינלי זה שם דבר,
עכשיו צ'ינלי עושים עליה.
המסיבה
זוכרים שכבר המלצתי לכם להגיע מתישהו לאיזה מהאירועים המדהימים
שקיימים בסצנת הפיקסי של ישראל? אז אני מדגיש ,תגיעו! אפילו אם אין

תרבות פיקסי בתל אביב

לכם פיקסי ,זו לא בושה ,מתישהו יהיה לכם וגם לכם מגיע ליהנות מכל
החוויה הזו.
החבר'ה לא נושכים ואוהבים מאוד לדבר אופניימית .השיחות על אופניים
איתם ,ברוב המקרים ,הרבה יותר מרתקות מהשיחות שבין כבישונים לבין
עצמם .מדובר בחבר'ה שאוהבים אופניים ואת ההיסטוריה של הענף היפה
הזה .כאן לא ידברו אתכם על וואטים ו FTP-אלא על שילדות קלאסיות ,רוכבי
עבר ,היסטוריה ורומנטיקה.
את מסיבת ההשקה אירגן יובל מOne Bike Studio -סביב בירות,
אבטיחים ,בייגל'ה ,מוזיקה ,אנשים טובים ותחרויות שטותיות על אופני
פיקסי .ארגון אשר הבטיח לנו מסיבה צבעונית עם המון צחוקים ,חבר'ה
שרוכבים על פיקסי ועושים כל מיני טריקים כשלגופם ביקיני בלבד ,תחרויות
פידול מהיר על רולר ,הפגנת כישורי סקיד על רולר והרבה וויב טוב.

זאת בבירור ברשתות החברתיות של חברת צ'ינלי (עמוד האיסטגרם וכו')
המתחם שבו ממוקמת החנות של יובל לבש צבעי חג של אדום ושחור,
דגלים של צ'ינלי שהתנופפו מקומה שנייה של הבניין והמון אנשים שמחים .והמרוויחים הגדולים הם כמובן הרוכבים אשר נהנים מכל הפאן הזה.
יובל דאג להציג את השילדות של צ'ינלי הן כשילדות והן כאופניים מורכבים ,נקודה למחשבה עולה לי ממסיבת ההשקה כמו זו שארגן יובל או לחילופין
פשוט פיסות של אומנות ממתכת .שילובי הצבעים ,המכלולים ,הגאומטריה ממסיבת יום ההולדת של גורדון בנט (עליה כתבתי בגיליון  .)12תשומת
הלב לפרטים ,לעיצוב ,לתצוגה של האופניים ,להווי של המשתתפים,
הייחודית ,יצרו מוצגים דו גלגליים שכאילו נשדדו ממוזיאון.
לתחושת הקהילה שנוצרת סביב הרוכבים ,החנות והמותג ,ובעיקר לעובדה
סוף דבר
שמדובר בגישת "מי שבא ברוך הבא".
כיף לראות את הסצנה ותת-תרבות של הפיקסי בישראל צומחת.
אין כאן הזמנות מיוחדות/אקסקלוסיביות לאושיות הענף או שושואיזם סביב
חברות בינלאומיות שפעילות בתחום נישה זה מבינות שעושים פה משהו
ההשקה ,אלא גישה פשוטה של "לך תקרא ותביא את החבר'ה לכאן"...
מרתק בישראל ומתחילות להראות עניין .היבואנים ובעלי החנויות בסצנה
הלוואי שנראה אותה גישה גם אצל היבואנים הגדולים והמסורתיים
הם שותפים פעילים בפיתוח קהילה ותרבות ,לאט לאט אנחנו נהיים יותר
ממדינה קטנה שמושפעת ,אלא אחת שגם מובילה .אפשר היה לראות
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אימונים לHot Epic Israel 2015-

 צחי אוחובסקי  צחי אוחובסקי

יומן המסע של צוות  we:RideלHot Epic Israel 2015-

אימונים לHot Epic Israel 2015-
מאי היה חודש אימונים אינטנסיבי ,והכוונה היתה לשמר
את המומנטום גם ביוני .במסגרת תכנית האימונים של
מארגני האפיק ,לאחר מחנה האימונים הדו-יומי בחודש
שעבר ,החודש התכנסנו ליום אימון יחיד.
כבר יוני ומתחיל להיות חם ,כך שהפעם התכנסנו בקיבוץ
גן שמואל מעט מוקדם מהרגיל ויצאנו לדרך ב 3-קבוצות
נפרדות .כפי שהגדיר זאת גל צחור :קבוצת החזקים,

החזקים מאד ,והחזקים עוד יותר .הקבוצה המובילה,
אליה הצטרפתי ,כללה  4זוגות ,ולאחר רכיבת חימום
בקצב נאה לכיוון כפר גליקסון ,פגשנו את המאסטר בן
קדמי לסדנא טכנית .להבדיל מהסדנא הקודמת ,הפעם
התמקדה הסדנא בזרימה בסינגלים ,ולאחר תרגול קצר
של ירידת מדרגה ודגשים שונים ,ביצענו מספר הקפות
של סינגל חביב המתחיל בעלייה מתונה עם מספר

אלמנטים טכניים ,וירידה מהירה עם מספר מדרגות
וסלעים מאתגרים .בן רכב בתוך הקבוצה ובכל הקפה
הצתוות לרוכב אחר ונתן לו דגשים לשיפור .מדהים
אותי כל פעם מחדש ,שגם בקבוצה של רוכבים מנוסים
וחזקים ,יש מקום כה רב לשיפור רמת הרכיבה הטכנית,
והדרכה מתאימה מביאה לשיפור משמעותי תוך פרק זמן
קצר יחסית.

לעסק
כמאמר הקלישאה לכל דבר טוב יש סוף ,ולאחר כשעה
וחצי בסינגל הכיפי והמוצל יחסית פנינו לחלק העיקרי
של האימון .רכיבה מאומצת של כ 20-דקות הביאה אותנו
לאיזור מפגש נחל תנינים וכביש  ,6ולאחר עצירת רענון
מפנקת יצאנו לארבע הקפות מהירות בצורת שמיניה,
באורך כ 6.5-ק"מ כל אחת .כל שמינייה כללה שתי עליות
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קשות ,ירידה תלולה ומדורדרת ,כשביניהם קטעי קישור
מהירים ,חלקם מעט קופצניים .הכוונה היתה לעבוד
בזוגות בקצב הכי גבוה שאפשר .רועי ,בן הזוג שלי לא
הצטרף הפעם ,כך שהצטרפתי לבחור אחר שהיה ללא
בן זוג .רכבנו יחד כשתי הקפות ,בהן הייתי מעט יותר חזק
ממנו ודחפתי אותו בעליות ,ולקראת ההקפה השלישית
הוא שיחרר אותי להמשיך לבד .הגברתי קצב ועשיתי
הקפה מהירה יחסית ,כשבסופה פגשתי את גל שהצטרף
אליי להקפה האחרונה .גל משך אותי בקצב חזק ולא
ויתר – בעלייה ,למשל ,הוא קרא לי לנסות ולהעלות הילוך
ולדחוף קצת יותר חזק .למרות שהרגשתי די על הקצה,

אימונים לHot Epic Israel 2015-

העלאת ההילוך אכן התגלתה כאפשרית ואכן הגבירה
את קצב ההתקדמות מבלי לשרוף אותי .הטמפרטורה
הגבוהה והשמש הקופחת לא הוסיפו לתענוג .הצלחתי
להחזיק עם גל הקפה רביעית בקצב מהיר ,כשבסופה
הגעתי לנקודת הריענון כשאני מרגיש כמו בסיום תחרות.
למזלי ,העצירה היתה ארוכה יחסית בגלל תיקון פנצ'ר
עקשן אצל אחד הרוכבים .משם יצאנו להמשך אימון,
בקצב מהיר ,כאשר בתכנון אימון אינטרוולים לעלייה.
אחרי מספר דקות חטפתי מסמר בגלגל האחורי ולאחר
תולעת ונסיונות ניפוח ללא הצלחה הרכבנו פנימית ,מה
שגרם לאובדן זמן ולהחלטה לוותר על האינטרוולים ולחזור

ברכיבה מהירה לנקדות הסיום .ואכן הרכיבה חזרה היתה
בקצב גבוה כאשר הדבוקה מתפצלת לשתי חבורות.
הנתונים היבשים מראים שרכבנו כ 78-ק"מ על 1000
מטר טיפוס – כ 03:50-שעות נטו על כ 05:35-שעות
ברוטו עם מהירות תנועה ממוצעת של מעל  20קמ"ש.
על הנייר זה לא נשמע כמו אימון רצחני ,אבל לעיתים
הנתונים היבשים לא משקפים את האמת כולה .כפי
שניסח זאת גלObjects in the mirror are harder :
 .than they appearואכן התחושה בסוף האימון
היתה של אימון מאומץ ביותר .כמי שמתאמן עצמאית,
ולא בקבוצה מסודרת ,אני מוצא שהאימונים הקבוצתיים

האילו ,גם אם הם מתרחשים פעם בחודש ,נותנים לי
נקודת ייחוס חדשה ומשופרת עד לאן וכמה ניתן לדחוף
את עצמי – מצד אחד ניתן לראות את השיפור מפעם
לפעם ,ומצד שני ניתן לראות איך ולאן ניתן להמשיך
להתקדם .ושוב אני ממליץ בחום לשקול ולהצטרף
לאימונים שעוד נותרו בספטמבר.
בינתיים אני ממשיך להתאמן בקצב שלי ,תוך שאני נעזר
בתכנית האימונים המפורסמת באתר התחרות .אם
לשפוט על פי המשוב האישי שקיבלתי מגל לאחר האימון
האחרון ,כנראה שאני בכיוון הנכון
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Transition Scout

Highlights
•שלדה מודרנית ,ארוכה ונמוכה.
Reach 457, BB drop 24, ETT 614
• גלגלי 27.5
•מתלה  GiddyUp Linkהמייצר  125מ"מ מהלך
•בולם קידמי  140מ"מ RockShox Pike RCT3
•זווית צינור ראש  66.9מעלות
•זווית צינור כסא  74.9מעלות
•תומכות שרשרת קצרצרות
•משקל  13.5ק"ג
*הנתונים הם למידה L

ה ,Scout-אופני השבילים העדכניים של Transition
נועדו לתת מענה למי שאינו באמת צריך אופני אנדורו
שריריים ומחפש אופני  All-Aroundפשוטים ,יעילים
אך עתירי פאן-פאקטור .אחרי שעף לנו הבושינג מה-
 Kona Process 134אשר נבחנו בגליון  4הגיעו לידינו
הסקאוט אשר חולקים נתוני גאומטריה כמעט זהים עם
הפרוסס וטכנולוגית מתלה מעט שונה .מבלי לעמוד
בפיתוי ולתהות יותר מידי רכשנו זוג אחד ישר מהניילון מיד
שנחת המשלוח הראשון למבחן מעמיק וארוך טווח על
כל המשתמע מכך .הרשמים הבאים נכתבו לאחר שימוש
אינטנסיבי של כחצי שנה שכלל רכיבות בתאי שטח
ותנאי מזג אויר מגוונים בתמהיל של הרבה יזע ,קצת דם
ובלי דמעות.
שלדת הסקאוט זמינה בצהוב זרחני או שחור-מט סולידי.

הגאומטריה ארוכה ,נמוכה ומודרנית .השנה טרנזישן
נטשו את מתלה ה( Faux-Bar-סוג של מתלה ציר יחיד)
המסורתי ויישמו אינטרפרטציה משלהם למתלה ארבע
זרועות עם ההורסט-לינק המיתולוגי שני רגעים אחרי
שפטנט ה FSR-של ספשלייזד הפך בר-מינן .הם קראו
לו  GiddyUpוהוא דוחס בולם אחורי מדגם Monarch
 DebonAirשל  RockShoxהמספק  125מ"מ צנועים
של מהלך (לפחות על הנייר) .להשלמת הגאומטריה
העדכנית ,מרותכות לסקאוט תומכות שרשרת קצרות
( ,)425זווית ראש מתונה למדי וזווית מוט כיסא זקופה.
חרף מרווח העמידה הנדיב המשולש הקדמי יודע להכיל
בקבוק סטנדרטי לרווחת חובבי התיק. Less-לסקאוט
אחות אנדורו העונה לשם פטרול ( 155אחורה160 ,
קדימה) .גיל ,היבואן המקומי העמיס גם סטוק של כאלה
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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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בקונטיינר ...הוא הטיל ספק באם הרוכבים בישראל יבינו
את הקטע שפחות זה לפעמים קצת יותר .אם לשפוט לפי
חבורות הסקאוט הנצפות ביערות קק"ל כנראה שהוא
טעה הפעם בחישובי המלאי...
חלקים בולטים
הסקאוט נמכרים בשתי רמות אבזור כאשר הבכירה שבהן
( )Scout1מפנקת ביותר וכוללת  ,Pike RCT3מוט אוכף
מתכוונן  ,Reverb Stealthגלגלי  ,DTמערכת הינע
 SRAM X01בשילוב קראנק ,Race Face Turbine

מעצורי  XTוקוקפיט איכותי של  .Koreהאופניים שבמבחן
נולדו בתור  Scout2ועברו שדרוגים קלים ממפרט הSLX-
 /Deoreהיבשושי .גזרת המעצורים חוזקה מדאור
ל ,XT-נאבה אחורית שודרגה לHope Pro2 EVO-
מבלי להחליף את חישוקי ה WTB i23-המוכחים .את
המודיפיקציות חתם מוט כיסא אוטומטי של  .KSהיבואן
המקומי דחק בנו להחליף את צמיגי הSchwalbe-
 Nobby Nicהשנויים במחלוקת (אם כי בוחנים ברחבי
הגלובוס מעידים על שיפור בתוצרת הגרמנית) בצמיגי
 Onzaמגידול עצמי ואנו בחרנו ב Ibex-המוכח מלפנים
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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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לצד ה Lynx-החדש מאחור (שניהם ברוחב .)2.25
שני הדגמים מגיעים בתצורת קראנק Narrow-Wide
אך יש במרכז ציר המתלה הראשי הכנה למעביר קדמי
למי שאינו בשל עדיין לוותר על זה .בקוקפיט מצאנו זוג
גריפים דקים וקצת נוקשים המושחלים על כידון רחב
( 760מ"מ) שטוח ואלגנטי מבית  Koreאשר הודק
לסטם באורך  45מ"מ .צמד זה מתכתב באופן נפלא עם
הגאומטריה של המשולש הקדמי.

על השביל
כיוון ה Sag-מהיר ונוח 30% .בעמידת מוצא ו35%-
בישיבה לפי הוראות היצרן מוליך לנקודה בה תומכות
השרשרת נמתחות למלוא אורכן (מנקודה זו והלאה אל
עומק המהלך הן מתקצרות ומספקות חוויה פלאשית
חפה מהשפעת מתח השרשרת) חישוב זריז הראה
שעם כזה סאג נדיב ומהלך כזה קמצן יישארו לרשותנו
בירידות רק כ 85-מ"מ.....קצת מדאיג .הודות לפרונט

הארוך ושאר מאפייני הגאומטריה הכניסה לעמידת מוצא
טבעית ואינטואיטיבית לחלוטין והקוקפיט הרחב מאשר
שהכל בשליטה .הקומבינה של מעביר ה SLX-עם
גלג"ש  42מאחור עובדת סה"כ דיי רע וחווית החלפת
ההילוכים הייתה צורמת ונוקשה .החלפת החוליה
המקשרת ל( Goat Link-אשר סקרנו בגליון  10ובקרוב
גם  Piloצפוי להציע כזאת) שיפרה מאד את המצב.
הסקאוט מדוושים מצוין אם כי סובלים מקצת בובינג

כאשר מעברי השמן של הבולם האחורי פתוחים לרווחה.
בעליות מנהלתיות נהגנו להעביר את מנופי הבולמים
למצב נעול ,להיעמד על הדוושות וליהנות מהעברת כוח
הלקוחה מעולם הכביש .האופניים מאוד שקטים ,גם
הודות למגני הגומי האינטגרליים על תומך השרשרת.
מאידך החיווט הפנימי סיפק קירקושים מטריפי דעת
והפתרון לכך נמצא בדמות אילתור איזולירבנד מימי
הטירונות אשר סיפק אחיזה איתנה לאזיקונים אשר
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CLICK TO VIEW

מותחים את הכבלאז' בכניסות /יציאות מהשלדה .בצד
השקט המופתי חווינו לאורך כל התקופה רק שלוש
נפילות שרשרת ,מהן שתיים בעקבות התרסקויות
אלימות  -נסבל לחלוטין ולטעמנו אין שום צורך להוסיף
צ'יין-גייד .הסקאוט הם אופניים זריזים להפליא ,עם
יכולת תימרון קיצונית ,דיי באיווחת אגן קלה והאופניים
מסתובבים 'על המקום' .הם עולים לאוויר בקלות של
בלון הליום מכל קיקר מזדמן ובאופן כללי דורשים מהרוכב

מינימום מגע עם הקרקע .הסירו חשש מלבכם – "חוסר
האיזון" בין המהלך הקדמי לאחורי עליו תהינו בתחילת
המבחן ,כלל אינו בא לידי ביטוי בשטח ,הGiddyUp-
מרגיש ומתנהג עמוק וגדול הרבה יותר מהמהלך על
הנייר .הפייק הקשיח ישמור בנחישות על כל קו שתבחרו
עבורו והמתלה עם תא האוויר המוגדל ינצל ביעילות את
מהלכו הצנוע מבלי להיטרק או לשדר אותות מצוקה גם
בקטעים אלימים להחריד .שילוב הצמיגים הוכיח את

עצמו במגוון תנאי שטח וסיפק אחיזה איתנה ,האחורי
הפגין רגישות לצביטות בשל דופנו הדקה יחסית ,אך
פיצה בגילגול מעולה.
סיכום
הסקאוט ממשיכים את המסורת הטרנזישנית העתיקה
שעיקרה  .Fun, Fun, Funגאומטרית השלדה
מהוקצעת למשעי ,המתלה מהונדס לתפארה ואיכות

עבודת הבולמים משובחת .באופן אישי ,מעולם לא
הרגשתי (וכנראה גם לא הייתי) כל כך מהיר על אופניים
אחרים .אלו אופני דיווש נמרצים ,מתפקדים בירידות
כמכונת  Mini-DHשל ממש ובאופן כללי הם סופר
 ,Playfulמנואל-פרנדלי ושאר סופרלטיבים שובי לבב
שבוחני אופניים נוהגים לפזר .אז כמו שליפא העגלון
אומר ,קצת פחות זה קצת יותר...
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מי אתה האיש שבקיר? שמי ג'וזף פישלר ,בן  ,32עובד בתחום
האופניים מזה  13שנים .את ההתעסקות עם אופניים התחלתי כמובן בבית
אולי כי אני מתחבר למכניקה עדינה ואולי כי יש לי ידיים טובות והייתי צריך
משהו לפרק .דיי מהר מצאתי את עצמי ברוזן ומינץ מקום ששימש לי במשך
שנה בי"ס למכונאות ,שם למדתי את כל מה שצריך לדעת באופן בסיסי
בתחום האופניים .אחרי השחרור עבדתי במשך שנה וחצי בRide Club-
בנמל תל אביב ,חנות נחמדה שנכחדה בינתיים שהעניקה לי את האפשרות
להתמקצע עוד יותר בתחום .אבל את עיקר השפשוף ,הידע והמקצוענות
אני חב לעבודתי הנוכחית מזה  8שנים בפדלים ירושלים.
רוכב? איך לא? יש לי  3זוגות אופניים,Marin Trail Attack 27.5 ,

 עדי גיא

 Jamis Dragon 29ו .Turner DHR-ה Turner-הם הזוג האהוב עלי כי אני
איש של  ,Downhillאבל בגלל היעדר האפשריות והרכבלים בארץ ,אני רוב
הזמן על ה.Marin-
סדר על הקיר? אין סדר מיוחד ,אני תמיד מוצא מה שאני צריך.
הכי כלי כלי? הסטנד לבניית גלגלים הוא הכלי השמיש ביותר אצלי ,אני
מאוד אוהב לייצר גלגלים (חוץ מאלה שנוצרים לי בבטן אם אני לא רוכב).
הכי לא כלי כלי? חולץ קרנקים ל ,BMX-כנראה שהקראנקים שם
עמידים ביותר.
מי הבן המועדף? מפתח שפיצים ,מאחר ובלעדיו אין בניית גלגלים.

קיר מכנאופן :ג'וזף פישלר" ,פדלים" ירושלים

האיכות שלו נמדדת בנוחות שלו בזמן העבודה .שיש לי אחד כזה אני מרגיש
כאילו אני רוקד אתו בסנכרון מלא בזמן העבודה.
כלי מיוחד/ייחודי? כנראה שהחיוך שלי עושה את ההבדל ...אין לי כלי
מיוחד ,אבל לפי הפידבקים שאני מקבל ,העבודה שלי יוצאת דופן (לא אני
אומר את זה אלא לקוחות חוזרים שמרוצים באופן מיוחד מהעבודה שאני
עושה להם על האופניים).
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? בא לי חולץ
מייסבים רציני.
לוקח את העבודה הביתה? לא ממש ,יש ציוד בסיסי ,כל מה שאני צריך

כדי לתחזק את האופניים שלי באופן הכי טוב שיש.
ה-תיקון? רכבתי במדבר ונקרע לי הצמיג בעת הרכיבה .הקרע היה כל כך
גדול ששום פנימית לא הייתה עוזרת ,למזלי היה לי מגבונים לחים של בלאק
אנד בורגר (חייב לציין כאן שאני גם חובב המבורגרים מושבע) שמתי אותו
עם האריזה בתור מפריד בין הפנימית לצמיג והוספתי  3אזיקונים גדולים
כדי שהמגבון לא יברח החוצה .הקונסטרוקציה הזאת החזיקה מעמד עוד
 30ק"מ .ללא ספק אחד האלתורים הטובים שלי!
יאללה כנסו לאוטו ובוא לבקר אותי בחנות פדלים בירושלים ,תכלס הסדנא
הכי טובה בארץ לאופנייםwww.pedalim.com .
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אילון שגיא

 אילון שגיא

ומה עם הנשמה ,נשמה...
עוד מגיל צעיר גיליתי חיבה גדולה לחפצים "טקטיליים".
"טקטיליות" למי שלא מכיר ,הוא מושג הקשור לחוש
המישוש אך בהשאלה משתמשים בו גם כדי לתאר
חפצים שיש להם המרקם ,הקשיות/רכות ,הנפח
והמשקל "הנכונים" .בדומה ל"חתך הזהב" ,אותו מושג
מתמטי המגדיר את היופי בכבודו ובעצמו ,גם טקטיליות
משמשת אותנו ,לעיתים מבלי להיות מודעים לכך ,כדי
לחרוץ את גורלו של הפריט המונח בידנו.
קחו למשל פעולה טריוויאלית כמו קניות בשוק ,אולי
לא חשבתם על כך עד עתה ,אך הסיבה בגינה אנשים
ממזמזים את הירקות בדוכנים בכזו יסודיות קשורה
לפקודות שאנו מקבלים מתת המודע שלנו המנחות
אותנו על סמך אותם פרמטרים (מרקם ,קשיות/רכות,
נפח ומשקל) לבחור במלפפון שיהיה הכי קראנצ'י ולא
בזה שיתגלה לבסוף כקישוא שהתחפש .ומה בדבר חלקי
אופניים? אני בטוח שכל אחד מכם החזיק לפחות פעם
בחייו בזוג מוצרים דומים ,האחד מקורי ,והשני חיקוי זול...
נכון הוא שלפעמים קשה להבדיל וישנם מוצרים ,שבשל
מבנם וייעודם לא שונים מהותית אחד מן השני אך לרוב
תגלו שאפילו בעיניים עצומות ניתן לפעמים לומר מי
הוא מי ,המוצר הזול יהיה פשוט כבד/קל יתר על המידה,
ומרקמו ומגעו באופן כללי ישדרו למוח שלכם תחושה
ש"משהו לא בסדר" אתו..
ומה לגבי הנשמה?
פה אנחנו בכלל נכנסים לטריטוריה בלתי ממופת שהיא
מדרון אחד ארוך וחלקלק ...שכן "נשמה" היא משהו
שכולנו מדברים עליו בלי סוף אבל אף אחד לא מסוגל
באמת להגדיר ..שהרי מה היא אותה נשמה? מה הופך
מוצר  Xמסתם ערמת ברזלים ופלסטיק לישות שגורמת
לנו לחייך בכל פעם שאנו פוגשים בה ולחלקנו אף
להרחיק לכת ולקרוא לה בשם?
רבים יסכימו למשל ש"מכוניות יפניות" באופן כללי
יכולות להיות יעילות ,חדשניות ,בטוחות ,חזקות ,ועוד כל

מיני ,אבל הן לרוב (לפחות בגרסאות ה"משפחתיות")
קופסאות חסרות נשמה ...ומנגד ניצבים מותגים כמו
לנד רובר או הארלי דיוידסון שבפירוש יובסו שוק על ירך
בהרבה מובנים בידי היעילות והאמינות היפנית אבל
אין מה לעשות ,כשאנחנו חולמים בהקיץ באיזה פקק
באיילון תוך חיטוט מאסיבי באוזן ומדמיינים שאנחנו
איזה אינדיאנה ג'ונס בכובע בוקרים באמזונס או סתם
משייטים בכביש  66בואכה קליפורניה באותו כובע
בוקרים ומרלבורו בזווית הפה ,זה תמיד יהיה עם לנד
רובר דיפנדר והארלי קאסטום וממש לא עם טויוטה
קורולה או קטנוע סאניאנג...

יש שיאמרו שזה הכל בראש ,שזה נטו שיווק וחריוני
שוורים שדחפו לנו למוח משרדי פרסום ממולחים ,אבל
כבעל דיפנדר (בעבר) ובעל הארלי (אינשאללה בעתיד)
אני יכול לומר לכם בביטחון מלא שאותה נשמה קיימת
גם קיימת וגם אם היא בפועל סתם חבר דמיוני ,היא
בהחלט נותנת לחיים טעם מתוק מתוק...
גם באופניים אפשר למצוא טקטיליות ונשמה ,טוב,
אפשר לחפש לפחות ..כי בפועל מעטים הם אלו
שמצאו באמת את הזוג שאתו ירצו להזדקן ,כולנו
נמצאים בסוג של חיפוש מתמיד ,אחר החומר הנכון...
הגאומטריה ...החלקים ...טועמים ,מתנסים ,ורק ברי
המזל המעטים – נתפסים.

אני כשלעצמי חש שככל שאנו משקיעים יותר ברדיפה
אחרי חומרים אקזוטיים ,מערכות חשמליות וטכנולוגיה
חוצנית ,אנחנו מתרחקים מן המנהרה המוארת
שמבטיחה לנו שחרור טרמינלי מחבלי והבלי העולם הזה
ודיווש סטואי בשדות הסינגלים הנצחיים.
זה למה אני מבכיר לרכוב על אופני ברזל נטולי שיכוך
והילוך וזה למה לעולם לא יהיה לי זוג עם שלדת קרבון
ומערכת הילוכים חשמלית ,לרכוב על האחרונים לדידי,
זה כמו להתנות אהבים עם גופה של דוגמנית על
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 Apré Rideחומוס

 ריכז וכתב אילן כרמל

סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף
את חכמת המעטים שלנו כדי לעזור
לכם בהתמודדות עם נושאים הרי
גורל לא קריטיים .והפעם:

 10המלצות -
 Apré Rideחומוס
"תכופות שואלים אותנו" איפה שווה לעצור לחומוס טוב אחרי רכיבה
טובה .כחומוסולוגים מדופלמים למחצה (למעלה מ  30שנות התמחות אם
כי טרם הוסמכנו) יצא לנו לטעום את מרכולתן של חומוסיות טובות יותר
ופחות ולהלן המומלצות שבהן מסודרות לפי סדר אתרי הרכיבה הפופולריים
מצפונה לדרומה של ארץ הזבת חלב וחומוס.
 .1משגב לממהרים אחרי רכיבה באחד מהאתרים המהנים ביותר
שיש בארצנו ,מן הראוי לחטוף מנת חומוס מהנה לא פחות בחומוסיה

הממוקמת ממש בקצה הירידה מיעד ,בתחנת הדלק ליד צומת יבור – המנה
סה"כ צנועה אולם טעימה מאד וגם זוכה לתואר עסקת-החבילה-לקחת
המשתלמת ביותר בדירוג :פיתה מלאה  +בקבוק קולה מעזה בעלות של
כ 20-שח בלבד ...כל זאת וגם תספיקו להגיע חזרה למרכז בשעה סבירה.
מצד שני ,אם יש לכם קצת יותר זמן ,תמשיכו דרומה..
 .2אלון הגליל/שמשית אם סיימתם סיבוב מפרך באלון-הגליל או
שהתפנקתם ברצףריש לקיש-הושעיה-שמשית למה שלא תתפנקו עוד קצת
באתר שמתמודד פה בקלות על המקום הראשון במתן החוויה החומוסאית
הטובה ביותר .מסעדת אלסולטאן הנמצאת כמה מאות מטרים מהכניסה
לזרזיר תענה ללא ספק על דרישותיכם הקולינריות ,התוספות כיד הסולטן
והחומוס הוא חד‑משמעית מהמעולים שטעמנו .כבונוס תוכלו לאסוף מבחר

פירות וירקות טריים בחנות הסמוכה במחירים שאין במרכז.
 .3גלבוע ,יגור או כל אתר צפוני אחר חומוס אליהו בתחנת הדלק
של יוקנעם הפך לאתר עלייה לרגל ולא בכדי ,המקום קטן ורועש מעט אבל
זה גם סוד קסמו ,זה והגרגרים החמים חמים בתוספת טעם כמון מורגש
וייחודי .העסקית כוללת גם לימונדה קרה בעסקת ריפיל ,פיתות בשרניות
מקמח לבן או קמח מלא ,חריף מענג ,קפה קטן ולפעמים גם ערגליות
נוסטלגיות.
היינו שמחים להכניס לרשימה גם את חומוס אליהו המצוין הסמוך לקיבוץ
מענית אבל לצערנו עקב ההרס ביער ,קשה לשייכו לאתר רכיבה פופולארי
(ותכלס ,הנה השחלנו אותו פנימה).

 .4משמר העמק/עין השופט אחרי שנתתם בראש בפטרה ומסרתם
ד"ש חמה ליוסי-סינגלים-בע"מ ,צאו בכיף צפונה אל תחנת הדלק הזורע,
שם נמצאת מסעדת אל עאדווי .מול חלונות המסעדה תמצאו חנייה עליה
תוכלו לצפות בנוחות על הקרבונאז' בשעה שאתם טוחנים את "נשיקות
הכרובית" ושאר הסלטים שכנראה ישביעו אתכם עוד לפני מנת החומוס
הטרי .קינוחי פירות העונה וקפה על חשבון הבית יסגרו יפה את טיפת
המקום שאולי נשארה לכם .החשבון ,אגב ,יהיה אחד היותר יקרים פה
ברשימה ,מצד שני מדובר חוויה מלאה וממלאת כך שאין לנו טענות.
 .5חורשן חרשתם את חורשן ,רחצתם במעיינות ספטאא ,והבטן מקרקרת
לחומוס .לפני כשנה הכתובת הייתה על הקיר והקיר היה של אוטובוס
כחול בפאתי פרדס-חנה ,אולם מאז שהבלו-באס עבר למסעדה מפונפנת
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בטבורה של העיירה מצאנו אותו עמוס מדיי לישיבה וזאת למי ששרד פקק
טורדני בכניסה וביציאה אל החניה המפוצצת שלו .החומוס עדיין טוב ,אבל
האווירה שהייתה הלכה לבלי שוב.
לחליפין ולאנשי החדשנות שיוצאים מהקופסא נמליץ על חומוס לאבלבי
בצומת הצפוני של אור עקיבא על כביש ארבע ,מעבר לחומוס המעולה
תוכלו לכרסם שם גזר טבעי בזמן ההמתנה ו/או להתבשם קלות מהבירה
המוגשת שם בבקבוקים גדולים מהמקובל.
 .6יער עופר/מיר"ב שנים לפני תחרות האול-מאונטיין הראשונה
שהתקיימה במיר"ב ,התחרות האמיתית באזור התרחשה בכלל דרומית
משם ,ברחבה המרכזית של פורדיס ,בה ניצבים עד היום שני יריבים
וותיקים  -בפינה הימנית אבו קאסם ובמרכז האחים אסמר .צלוחית חמוצים
מול הרים של סלטים ,פלאפל עגול מול מוארך ,חומוסיה נטו מול מסעדה
מזרחית ,ויש האומרים גם איכות מול כמות .לטעמינו המנצח במבחן הטעם
הוא אבו קאסם המינימליסט ,אצלו לא משנה אם תזמינו טחינה או לבנה,

 Apré Rideחומוס

קודם כל יגיש לכם את הדבר עליו הוא מתגאה ובצדק – החומוס ...ואם כבר
עצרתם בכיכר ,לא לשכוח לקנח בכנאפה מדהימה שתי חנויות משם.
 .7חורשים אם כבר יגעתם ורכבתם באתר המתגאה בשמות הזויים כמו
"השכנה"" ,הבסבוסה"",הנושך" ולאחרונה גם "הנרנור" (ועוד ועוד) ,לא
תקפצו לחומוס מטמטם אחרי הרכיבה? ברור שכן!
חומוס-פול אבו האני הממוקם דקה מתחנת הדלק ,בפאתי ג'לגו'ליה,
מספק חומוס-פול מעולה פלאפלים פריכים ומקום ישיבה נוח ליד חניית
הרכבים .זול טרי טעים.
 .8ערבות ראש-העין האקזמפלר הבא אינו זקוק להקדמה ויעיד מגרש
המכוניות המלא תמיד על נאמנות לקוחותיו ועדות הרוכבים קפוצי הישבן
הנוהרים אליו שבעבורם הרכיבה היא בעיקר תירוץ בדרך אל החומוס.
מדובר כמובן בג'ינג'י מקיבוץ עינת שגם הוא מועמד ראוי לראש רשימתנו.
חומוס גס במנות "משולש" יפות פלוס ריפיל לרעבים ,פלאפל מצוין ,סלט

קצוץ ולימונדה קרה – "א-מחייה" .רק שימו לב ,אחריי  11:00אין יותר
ביצים קשות .אזל.
 .9יער בן –שמן אוקיי ,אז נכון שהחוזרים צפונה מאתר הרכיבה העמוס
בארץ כנראה יפגשו אצל הג'ינג'י מסעיף שמונה ,אבל לכל השאר אנחנו
ממליצים לתת קפיצה קטנה למסעדת חליל מרמלה .אצל חליל תמצאו
חומוס ותוספות מצוינים אבל הסיבה האמיתית להגעה היא המסבחה
החמימה שלו עם רוטב הפלפלים המדהים שהיא לדעתנו המסבחה הטובה
בארץ .רק לא לשכוח לנעול את האופניים בחוץ כן?!
 .10דרך הסוכר מול תחנת הדלק אלמוג ,בין משתלות בהן תמצאו מדקל
ועד גמד גינה ,נמצאת מסעדת ארץ כנען .המסעדה מתהדרת בשירות
פסודו-אירופאי מטובל באנגלית כנענית ,מבחר סלטים מעולים ,חציל
בטחינה אלוהי וחומוס אחלה מן-פאדלק .מניסיון ,הבעלים גם לא יתנגדו
אם תלטפו את אחד מהגמדים או ברווזי החרס הפזורים אסטרטגית מסביב
למזרקה הפסטורלית .בקיצור ,גם טעים מאד ,גם מצחיק וגם סלפי עם

שבעת הגמדים .אם תוסיפו לכך את אווירת האופוריה בסוף מסלול קדר-
מונטר-סוכר והרי קיבלתם את אחת מחוויות החומוס האולטימטיביות.
 .11בונוס :זכריה/פארק בריטניה למרות שעל החומוס בליאון-שריגים
הדעות בצוות חלוקות ,אין עוררין על טיבה של מבשלת הבירה שריגים,
ותכלס אחריי חצי ליטר של "ההודית המכוערת" אפשר גם להאזין בנינוחות
לפטפוטיו של שריף החומוס המקומי בדבר "המצאת החומוס/החמשוקה/
החריף פלפלים" ,מה גם שהמטבל החריף שלו באמת טעים להפליא.
...ויש עוד אתר אחד שלא זכה להיכנס לרשימה – לאחר רכיבה ירושלמית
יש אשר מתפתים לעצור באחת ממלכודות התיירים שבאבו-גוש ,החומוס
שם לדעתנו סביר בקושי ,ולכן אם אין לכם ממש ברירה (או שאתם מארחים
תיירים) תוכלו להתפשר על הלבנונית הנמצאת ממש בסמוך לכניסה
המזרחית לכפר .הלימונדה דווקא בסדר...

69 | 68

we:Clipless

תנועת ההתחברות

תנועת
ההתחברות

נועה לוריה מזהה טרנד ברכיבת
נשים ויוצאת לתקן את המעוות
נועה

לוריה

מזהה

טרנד

ברכיבת

זוהי כתבה מגמתית .יש לה קהל יעד מוגדר ומטרה ברורה .ועוד דיסקליימר
אחד לפני שאני ממשיכה :כשכותבים בענייני נשים רוכבות ,לא ניתן
להימנע מהכללות גסות שאולי לא מכוונות לכלל האוכלוסייה .אז אומר
מראש שהדברים הכתובים כאן לא נבדקו סטטיסטית ומבוססים בגדול על
מה שאני רואה בשטח.
הנה הקהל :הן רוכבות בשטח כבר שנה או שנתיים או הרבה יותר .יש
להן אופנים יפים ומנשא מעולה ,קסדה אופנתית ומכנס איכותי .יש להן
קבוצה של חברים או חברות לרכוב איתן ,או בן זוג ,או מדריכה .הן רוכבות
כל סופ"ש ומשתדלות להכניס עוד אחת במשך השבוע .הן יודעות מה
הן אוהבות ואיך למצוא את זה :סינגלים זורמים או דרכים רחבות ,רכיבות
אתגר ארוכות וקשוחות או סיבוב לנשמה עם עצירות קפה ונשנושים .הן
לא כל כך בעניין של תחרויות אבל אם יש אירוע מגניב עם מסלול יפה אז
למה לא .הן אפילו היו כבר או יהיו בקרוב בחופשת רכיבה ברומניה או
בולגריה .בקיצור ,הן בעניינים.
אבל הן רוכבות עם נעלי ג'וגינג של נייקי .ההתקדמות המטאורית בנושא
האבזור נעצרת שם כמו ברקס חירום על פי תהום :מה פתאום שאני
אתחבר לפדלים?
וכאן ,לצערי ,אני נדרשת להשוואה כואבת (ושוב ,מאד לא מדעית) בין
המינים .יצא לי לראות לא מעט גברים נכנסים לתחום ומתחילים לרכוב.

נשים

ויוצאת

לתקן

את

המעוות

תוך זמן ממש לא ארוך הם מבחינים בדבר הזה ,שנקרא Clipless Pedals
או "קליטים" בלשוננו ,שואלים מסביב מי ומה ,קונים ,מתחברים ,אולי
נופלים פעם-פעמיים ,ויאללה  -לעסק( .מאוחר יותר ,כשהם מתחילים
לקפוץ דרופים ולהשקיע באופני " 6ולחפור בקבוצות פייסבוק בנושאי
גראביטי ,אז חלקם עוברים לפלטים – פדלים שטוחים – אבל זה כבר
סיפור אחר).
ואצל נשים  -הנושא קצת תקוע .ולצערי ,עם הצמיחה הגדולה במספר
הרוכבים והרוכבות ,אפשר לראות ממש טרנד – רוב הנשים רוכבות לא
מחוברות .אני מניחה שמטרת הכתבה כבר ברורה...
רגע ,רגע ,תגידו – מי אמר שחייבים להתחבר? מה רע בלשדרג לפדלים
שטוחים טובים ונעלי רכיבה תואמות ולהמשיך ככה? דווקא כאן אין לי
עניין בחפירה מורחבת על מה שכולם יודעים :החיבור לקליטים נותן יתרון
משמעותי ביעילות הפידול ,ביציבות ובתחושת הביטחון על האופנים.
נקודה .מבחינתי ,כמדריכה שמתרכזת בלימוד רכיבה נכונה ובניית ביטחון,
נעלי רכיבה טובות שמחוברות לפדל איכותי ,הן לא פחות מאביזר בטיחות.
וחבל לי על כל רוכבת שמוותרת על זה.
אבל יש שני תנאים ,כי ,מה לעשות ,תמיד יש תנאים .האחד ,את תהליך
ההתחברות צריך להשלים במלואו בצורה מסודרת וסבלנית .כמו שלא
יצאת בגיל  17לכבישים לפני שעברת שיעורים וטסט ,וכמו שלא נכנסת
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לסינגלים טכניים לפני שלמדת רכיבה בסינגלים קלים ,כך גם אין לחזור
לרכיבה רגילה במסלולים הרגילים לפני שהושלם תהליך ההתחברות
לחלוטין .נחזור לזה בהמשך .התנאי השני – הציוד צריך לעבוד פיקס.
מהרכבת הקליט על הנעל ועד פדלים משומנים ומתוחזקים – כמו כל חלק
באופנים גם בזה צריך לטפל כדי להימנע מצרות.
כיוון שאני נמצאת כרגע בתחילתו של תהליך כזה עם קבוצה של רוכבות
שלי  -יש קנייה מרוכזת של ציוד ,יש תוכנית לשיעורים משותפים ואוטוטו
יוצאות לדרך – !Wish us luck ,יצא לי לשמוע הרבה שאלות והתנגדויות
בזמן האחרון וגם לנסות לענות עליהן:
ההצהרה מספר אחת :אני מפחדת ליפול.
כן ,כולנו ...מצטערת ,בנות ,אני לא יכולה לקבל פחד כסיבה לא להתחבר.
לעסוק בספורט "אקסטרימי" מסוכן אתן לא מפחדות? לרכוב מהר במורד
דרך מדורדרת אתן לא מפחדות? לרדת את הסלע ההוא את לא מפחדת?
כולכן עושות היום דברים שפעם פחדתן לעשות .הלאה.
אני לא רוצה לרכוב ככה ,כשכל הזמן אני דואגת אם אצליח להתנתק או לא.
אז זהו ,הסתכלי מסביבך על רוכבות מחוברות ותראי שהן לא מתעסקות עם
זה בכלל ונכנסות מחוברות גם לתוך מקטעים טכניים ומקומות בעייתיים.
אחרי שמתרגלים לתנועה שמנתקת את הרגל מהפדל והיא מוטמעת היטב
(ע"ע השלמת התהליך )...אין התעסקות מיותרת בהתנתקות ואפשר
לפנות את הראש לדברים אחרים .כמובן שזה לא פוטר אותנו מלהסתכל

קדימה ,לתכנן ולנהל את הרכיבה – אבל זה תמיד.
שמעתי שיעילות הפידול זה מיתוס.
כן ,מדי פעם צץ מומחה ומוכיח שהכול מיתוסים מנופצים ,אבל כדאי
לחפש את ההוכחות אצל המקצוענים ,אלה שמקבלים כסף כדי לרכב טוב
יותר .אני אישית מבטיחה להשתכנע ביום שאראה את הרוכבים בטור
דה פרנס או ב Cape Epic-עוברים לפדלים שטוחים .אפילו בתחרויות
דאונהיל ,שבהן כל פידול חשוב ,רוב הרוכבים מחוברים.
נו ,את רואה ,זה בכלל למקצוענים .אני לא רוכבת תחרותית,
למה אני צריכה את זה?
לא צריך להיות מקצוען או תחרותי כדי לרצות לרכוב טוב ובטוח יותר,
ללמוד ,להשתפר ולהצטייד בצורה מיטבית .ואם את רוכבת בשבילים
ומקומות שהם פחות או יותר בסגנון  ,XCאז כדאי לך לבדוק מה
המקצוענים של ( XCולא של דאונהיל )...לובשים ונועלים.
לא בא לי עכשיו לוותר על רכיבות שוות וטיולים.
צודקת ,באמת חבל .אבל את לא בספורט הזה לטווח קצר ,את כנראה
תעשי את זה כבר כל החיים .אז תשקיעי שבועיים או חודש או כמה שייקח.
זה שווה את זה!
אוקיי ,אז איך עושים את זה?
זה לא כזה מסובך ודורש ,כמו שכבר צוין ,בעיקר סבלנות והשקעה של זמן
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ניתן להשיג
אצל המשווקים
המורשים
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בתרגול יבש ומשעמם .הנה המלצות וכמה טיפים ,פונה לנשים אבל כמובן
שגם גברים יכולים:
 .1אחרי שמדדת ורכשת נעליים טובות וזוג פדלים איכותיים (טיפ :לא
ללכת על הזול ביותר ,מרגישים את זה אח"כ) ,בקשי מהמכונאי בחנות
להתקין לך את הקליטים בנעליים ולכוון את הפדלים למצב הכי משוחרר.
אפשר לרכוש לתקופת ההתחלה קליטים שמשתחררים יותר בקלות ,כמו
ה Multi Release-של שימאנו.
 .2עמדי מעל האופניים ,הציבי כף רגל מאוזנת מעל אחד הפדלים כשהוא
נמצא למטה ובתנועת דריכה דחפי את הקליט לתוך הפדל עד שתרגישי
את הקליק .להוצאת הרגל ,הרחיקי את העקב מהאופנים בתנועה מעגלית
שטוחה עד לשחרור .בפעמים הראשונות זה מרגיש ממש קשה וייתכן
שיבוא לך לוותר על כל העסק – לא להתייאש ,זה הולך ונהיה קל .חזרי
על הפעולות האלה פעמים רבות עד שתרגישי שהתנועה פנימה והחוצה
מובנת.
 .3את השלב הבא אפשר לעשות בסלון או במרפסת ,רצוי מול מסך עם
גמר הנשים בגביע העולם או פרק של  :Shamelessמצאי לך נקודת
משען על קיר נמוך ,גדר או כיסא כבד עם משענת גבוהה .עלי על האופנים
ותרגלי חיבור והתנתקות במצבים שונים של הפדל בשתי הרגליים .כשאת
מרגישה בטוחה ,חברי את שתי הרגליים ופדלי אחורה כמה סיבובים ,נתקי
וחזרי על התרגיל המון פעמים ,כמה דקות כל פעם לאורך היום .זה השלב
להדגיש שתרגול חוזר יוצר הרגל ,תנועה בסיסית ומוכרת שאפשר לעשות
במינימום מחשבה ותשומת לב .זו המטרה.

תנועת ההתחברות

 .4השלב הבא הוא כבר ברכיבה אבל מומלץ עוד לא "לצאת לרכיבה",
אלא לתרגל בסיבובים קטנים ליד הבית ,עדיף על משטח ידידותי כמו דשא
(אפשר גם לחבוש מגני ברכיים אם יש) :חברי רגל אחת ,הרימי מעט
את הפדל והתחילי לרכב .שמרי על תנועה ,הסתכלי קדימה וחברי גם
את הפדל השני .שמרי על תנועה ותכנני את העצירה :קודם שחרור של
שני הפדלים ואז עצירה .חשוב מאד להתעכב על השלב הזה ולחזור עליו
פעמים רבות כדי להתרגל לתכנון מראש של העצירה ותזמון ההתנתקות.
 .5עם הזמן והתרגול ,נסי (א) לקצר את הזמן בין התנתקות ועצירה (ב)
לנתק רק את הרגל שיורדת לקרקע.
 .6אחרי הרבה תרגול ,צאי לרכיבת הסתגלות :על דרכים רחבות וקלות,
תרגלי תוך כדי הרכיבה ניתוק וחיבור והרבי בעצירות .כשאת מרגישה
בטוחה הכניסי מעט מאמץ ומהירות לתרגול .חשוב להקפיד שאין סביבך
גורמים שמסיחים את הדעת ,כדי שלא תעצרי מבלי שהתנתקת.
 .7ברכיבות הבאות ,עם בניית הביטחון וההרגל ,חזרי לאט לאט למסלולים
המוכרים .המשיכי כל הזמן להזכיר לעצמך להסתכל רחוק ולתכנן את
העצירות .שמרי בקנאות על מרחק מרוכבים אחרים
אם באחד מהשלבים את מרגישה חוסר ביטחון ,או מתחילה להתנתק
כשאת נתקלת במכשול טכני – חזרי אחורה לשלב הקודם ,בני ביטחון
והמשיכי משם .היי מחויבת לתהליך – אין דרך חזרה!
שיהיה בהצלחה
נועה לוריה ,מדריכת רכיבה -עז ואחות

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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  דביר אלמוג
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מתור לטו 
ר
 4לפנות בוקר,עומד בתור מספר  - 1כבר חצי שעה
איתי.

לצ'ק אין בשדה התעופה,ארזתי לבד,הכל היה
תור מספר  - 2שם כבר שמחתי ואמרתי לעצמי זה הולך
הרבה יותר מהר ממה שחשבתי .הגשתי את הדרכון,
כרטיס הטיסה ואז תוך כדי תחינה לקבל מושב ליד
החלון ,מסתבר שהדרכון שלי לא מספיק בתוקף בשביל
טיסה לאירופה.
תור מספר  - 3אני ועוד  30איש עצבניים על המחיר

ה  2800מטר
ה בגוב 
השרא 

המופרז של תמונות פספורט שעולה כמו ארוחה זוגית
ה.
ברביבה וסילי 
זהו ,נגמר תור מספר  - 4עולים ,יש דרכון חדש ,יש מושב
ס ,האופניים עלו במעליתועכשיו אפשר לנוח
במטו 
ולהתפנות לדבר שלשמו התכנסנו ,אוף ...כמה קשה
לצאת מהמדינה הזו.
אשתי קוראת לזה חופשה,אני קורא לזה "עבודה"
בדיוק שנה עברה מאז אותה שיחת טלפון ביני לבין גיל
קאשי ,שם עלה הרעיון להקים את  L'etapeחברת ביגוד

רכיבה קצת אחרת .מאז עברו מאות שעות של שיחות,
מחשבות ,ניסינות ,צילומים ,נסיעות ויחד עם כל זה
ת .כשסוף סוף עלה האתר לאוויר,
גם לא מעט חששו 
הרגשתי כאילו סיימתי מרתון ולפני יש עוד  100נוספים,
ת.
כי בעצם רק אז התחילה העבודה האמיתי 
לא אלאה אתכםיותר מדי על האתר והפרויקט כי בתכלס
לא התפנתם על מנת לקרואתוכן שיווקי במסווה,אם
בא לכם בכל זאת כנסו ל www.latape.nl-יש סיכוי
טוב שתהינו.

מאמא מי 
ה
בתחילת חודש יוני טסנו יחד לאיטליה גיל ואני (דביר
אלמוג),כדי להבין יותר מקרוב את עולם האופניים,
להתחבר להיסטוריה ולשורשים האירופאים ,להריח אוויר
ת ועל הדרךלשוחח עם רוכבים
פסגותמזוויות אחרו 
ם ,להגיע למקומות שבהם עדיין לא רכבנורק
מקומיי 
כדי לחפש השראה .כחלק מנסיעת ה"עבודה" שלנו,
התארחנו במפעל הייצור של  letapeהמייצר למותגים
הגדולים בעולם.
ם ,וביקור בקו
לאחר סיור ארוך במפעל ,בחירת הבדי 
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הייצור,ראינו בפעם הראשונה איך באמת נוצרת חליפה,
או יותר נכון לומר הבנו סוף סוף איזה תהליך מורכב זה
לייצר חליפה אחת.
אחרי שלבים מקדימים רבים ,מגיע השלב הקריטי שהוא
ם ,כולנו היינו מדמיינים
שלב התפירה ,בעולם של היו 
אולם ענק של פועלים סיניים עם מבט מזוגג וקדנס
של מכונת ירייה ,אבל לא כך כאן באיטליה ...כאן הכל
נראהכמו סצנה מתוך סרט רומנטי ...מוסיקה איטלקית
ע ונשים בנות הגיל השלישי לפחות הופכות
מקומית ברק 
את סדרת הבדים שנגזרה בעבודת יד לבגד של ממש.

ה  2800מטר
ה בגוב 
השרא 

בעל המפעל הוא אחד מעמודי התווך הנוסטלגיים
של עולם האופניים ,האיש ניצח סטייג'ים בטור דה
ס ,ג'ירו ובקלאסיקות ,ורכב לצד אגדות כמו מרקו
פראנ 
פנטני וגרג למונד ,איש עם קילומטרז' עצום ברגליים,
ומוח מלא תמונות היסטוריות .האיש הזה קיבל אותנו
בחמימות של תבייש משפחה מרוקאית אוהבת,ואין ספק
שהפרגון שפיזרנו וקיבלנו חזרה היה מאוד חשוב לאמונה
בהמשך הדר ך.
עמוסים בדוגמאות,מתנות ופריטים להתנסות,יצאנו
מהמפעל לנסיעה של  6שעות לבורמיאו שם נשהה כל

השבוע .התמקמנו במלון ,Hotel Aluמלון קטן ומעוצב
בטוב טעם ,עם אנשים מקסימים ונוף מדהים בזריחה
מלווה בציוצים של אלפי ציפורים איטלקיות שפותחות
את היום.כמו כל רוכב שהגיע לעבוד בגן עדן הצהרנו
ב " אבל תכלס כולנו
לעצמנוש"באנו לעבוד ואח"כ לרכו 
ילדים קטנים שלא ממש עומדים בהצהרות ,אז ברור
שהחלטנו לפתוח ברכיבת איתור לוקיישנים...
סוף סוף יצאנו...
גיל ואני הכרנו ביום השלישי במהדורה הראשונה של

אפיק ישראל .גיל בן  47עם מטען גנטי של רוכב עילית
בן  .22הוא חיעל טהרת הבריאות ,ללא אחוזי שומן ועם
ט .UCIאני אמנם
אופניים במשקל שלא יעבור שיפו 
מגדיר את עצמי כמטפס מעולה,אבל גיל ...זו כבר
אופרה אחרת .הנסיעה היא בעצםגם סוג של"מחנה
אימון " עבורנו לקראת התחרות השנה .גאביה,מורטירלו,
סטלביו קנקנו ,ברמיאו 2000ליווינו ועוד ...קצב הרכיבה
בעליות ,בדרכים ובזוויותהיה הרבה מעבר למה שאני
מכיר ,שלושת הימים הראשונים היו קשים מאוד .הגוף
מתקשהלהתאקלם לטמפרטורות הנמוכות ולחמצן
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הדליל בגבהים האלה ,אבל מיום ליום המצב משתפר
ק.
והגוף מתאזן ומתחז 
כדי להבין ולחשב את נקודת הצילום האופטימלית צריך
להסתכל על הנוף בצורה שונה לחלוטין ,צריך לחשב
את הנקודה בה תעמוד ומה אפשר לראות ממנה.
יתרה מזאת אלו הנופים המצולמים בעולם על ידי
מיליוני תיירים בשנה,לכן אני מחפש את הזווית שעדיין
לא מצאו ,כלומר לטפס על הה ר -אבל ממש לטפס
על ההר.

ה  2800מטר
ה בגוב 
השרא 

איזה קור
סיימנו לשחק ב"לוקיישנים" ואין ברירה צריך לחזור
לעבודה.צחצחנו את האופנים,העמסנו את הביגוד,
ה .כבר בנקודה
עכשיו צריך להתחיל לדלג מנקודה לנקוד 
ה
הראשונה גיל מסמן שהוא עוד רגע נכנס להיפותרמי 
  (:הרי בזמן הצילום הוא רוכב באותה נקודה הלוך ושוב
ואני  300מטר ממנו בקו אווירי,הישראלי היחיד שצורח
על הה ר -עוד פעם ...עוד פעם ...עוד פעם ...עוברים
מעיקול לסיבוב ,מהר להר .מחליפים דגמים ובלי ששמנו
לב השעה כבר  ,22:00אבל לפחות סיימנו את ימי

הצילום ויש לנו חומר גלם לשנה לפחות.
לטפס על ההרים כי הם שם
זו לא הפעם הראשונה שלי באלפים,הפעמים הקודמות
היו עם אופני הרים בטראנסאלפ בשנים ,2012-2013
חוויה שונה לגמרי.
רק מי שטיפס את ההרים האייקונים סטלביו ,מורטירלו,
קנקנו,גאביה כל אחד מהם ממספר כיוונים שונים,יכול
להבין מה בתכל'ס אתה עובר :פייסינג ...פייסינג ...קל
מאוד להיסחף לתוך העליות האלה ,מיד אפשר לזהות

רוכבים מנוסים לצד קצת פחות שחושבים שהם ייקחו
את ה KOM-בעליה המפורסמת ואז מהר מאוד הם
נגמרים ועוצרים בצד הדר ך .בתחילת העלייה מזג האוויר
מחייך ,הכל מעולה ,מפשילים שרוולים אפילו פותחים
את החולצה .אחרי שעה של טיפוס כבר מעל 2000
מטר מזג האוויר מתהפך והופך לשלג,קור אימים והדבר
הראשון שאתה אומר לעצמך,איזה מזל שסחבתי איתי
מעיל ,מחממי רגליים וידיים וציוד חורף בכיסים.זה היה
ביום האחרון שלנו,בו החלטנו שוב לטפס את הסטלביו
מצד איטליה ושוב מצד שוויץ.בסיום העלייה הראשונה
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גיל ואני מצאנו את עצמנו כמו במסע הישרדות מנסים
לחמם אחד את השני כדי לא לחטוף מכת קו ר.
דואה אספרסו מקיאטו...
ה.
אם יש משהו שאני מחכה לו כל רכיבה זה הקפ 
במהלך השבוע יצא לנו להגיע למקומות קטנים וקסומים
ק ,אוכל מסורתי,מחד
בני למעלה מ 50-שנה.ריהוט חור 
די רגילים לאורחים תיירים מאידך עדיין דבקים בעולם
הפשוט שלהם שכאילו עצר מלכת .באחד מהמקומות
האלהממש על הגבול בין איטליה לשוויץ נכנסתי לשלם,

ה  2800מטר
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ס והוא בתגובה ממשיך
הגשתי לבעלים את הכרטי 
לנקות ,לסדר ולדבר .בשטף הפעולות הוא מגיש לי את
הנייר עם החשבון בכתב יד כמובן ואני בתגובהמנסה
להסביר לו שכבר הגשתי לו את כרטיס האשראי שלי,
מזל שהיה שם מקומי נוסף דובר אנגלית כדי להציל את
ב -הכרטיס היה בפח האשפה כי הוא לא הבין מה
המצ 
זה.
טופ אוף דה מאונטיין?
מעבר לנופים ,למזג האוויר ,הקפה ,תחושת החופש

והמרחבים הבלתי נגמרים ,שאותם כל אחד חווה ברמה
ת ,החוויה שהכי העצימה אותי היא דווקא
כזו או אחר 
שיחת הווידאו שערכתי ערב אחד עם הבן שלי ,במילים
פשוטות ודמעה תמימה הוא סיפר לי כמה הוא מתגעגע
אליי ורוצה שכבר אחזור הביתה .השיחה הזו הדהדה
לי בראש בכל פעם שהתחלנו את הירידות התלולות
מההרים ,בזכות השיחה הזו הפכתי להיות זהיר ומחושב
הרבה מעבר למה שאני משתדל בדרך כלל ,ואם לומר
ת ...פתאום גם נהניתי יות ר .
את האמ 

בשנה הבאה בבורמיאו...
ביליתי שעות ארוכותעל האוכף במחשבות ,פגשתי
רוכבים מקומיים לצד מאות תיירים ,שוחחתי עם אנשים
שהיו חלק מעיצוב ההיסטוריה של ענף האופניים,
ביקרתי בכפרים נידחים בהם חיו רוכבי על מהעבר.
עכשיו אין ספק שהסוללה התמלאה בהמון רעיונת,
השראה ומוטיבציה להביא את בדבר הבא
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ביקור בNinerFest-

  ערן גיל בר  -ניינר ישראל

ביקור בNinerFest-
האימייל מכריס – מייסד והבעלים של ניינר הגיע בבוקר
שגרתי של חודש אפריל.
בשביל  Ninerdכמוני האימייל הזה היה כמו שיחת
הטלפון מאראלה ממפעל הפיס" :ניינר מארגנת את
ה NinerFest-הראשון שלה למפיצים נבחרים בארה"ב
ובעולם ואתה מוזמן .רק תגיד כן וכל השאר עלינו- "...
לקח לי בדיוק  5שניות למלא את טופס ההצטרפות.
טיסות של  24שעות עוברות מהר כשבקצה מחכה
לך סופשבוע עם החבר'ה מניינר ואכן הכל תקתק כמו

שעון אמריקאי ,האוטובוס חיכה בשדה בדנבר ומיד לקח
אותנו ל  -Fort Collinsאו ניינרלנד כפי שמכנים אותה
עובדי החברה.
פורט קולינס היא עיר שמתעסקת בעיקר בשני דברים:
בירה בלגית משובחת – (במקום נמצאת מבשלת
בירה מהגדולות בארה"ב המייצרת בירה בלגית בשלל
גרסאות) ואופניים ,המון אופניים ,לא בכדי נבחרה העיר
הזאת כאחת מעשרת המקומות הטובים לגור בהם
בארה"ב.

הפסטיבל החל בערך רבע שעה לאחר שהגעתי למלון,
לפני שהספקתי להבין מה קורה הגיע ברט – מנהל
המכירות העולמי של ניינר חמוש בטנדר ענק ואסף אותי
לסיור במבשלת הבירה המקומית.
מסתבר שאחד הבעלים של המבשלה הוא חבר של
הניינרדים וכל חבית שממנה טועמים את הבירה
שמיוצרת במבשלה מועברת מייד לאחר מכן למשרדי
ניינר לבחינה מעמיקה יותר...
משם המשכנו לארוחת ערב משפחתית במשרדי החברה

שמעוצבים כחלל סטודיו לעיצוב גדול ,סיור במשרדים
ובמחלקות השונות והכרת האנשים מאחורי המחשבים
פנים אל פנים וחזרה למלון למנוחה לקראת יום
הלימודים למחרת.
ככלל פסטיבל ניינר כלל שני ימי העשרה מלאים
כאשר הראשון הוקדש לתחום הגראבל והשני לתחום
הקרוס קאונטרי.
ניינר מאמינים מאוד בתחום הגראבל וחושבים שהוא
יתפתח בשנים הקרובות מהטעם שהוא מתאים
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לאוכלוסיות רבות ומגוונות של רוכבים.
"יום הלימודים" החל ברכיבת  50ק"מ על דרכי העפר
המדהימות שסובבות את פורט קולינס ביחד עם צוות
העובדים של החברה .משם עברנו לסשן הרצאות
על התחום ועל דגמי ניינר השונים :ה RLT-אלומיניום
לרכיבות עיר ,קצת דרכים ומה שבינהם ,הRLT Steel-
לרכיבות  ,Adventureטיולים ארוכים ומסעות שטח
וה BSB-לתחרויות סייקלוקרוס ורכיבות נפח( .אחת
הפעמים הבודדות שישבתי בהרצאה של  4שעות ולא
הייתי בכיוון של להרדם)...

ביקור בNinerFest-

היום ננעל בארוחת ערב קסומה בחווה נידחת עם
הרבה בירות כמובן ,אוכל משובח וישיבה מסביב למדורת
ניינר ייחודית.
היום שני נפתח גם הוא (איך לא )...ברכיבה  -הפעם
קרוס קאונטרי -שבילים ,באחד הסינגלים היפים באזור
שנקרא  – Horse Toothאו שן הסוס על שם הסלע
שמזדקר בקצה ההר ומזכיר שן של סוס .רכבנו שם על
דברים שהשתיקה עדיין יפה להם עדיין ומשם לעוד
סשיין הרצאות על תחום ה ,-XCשיטות ייצור הקרבון
והמתלה בניינר ,עם תוספת מתודולוגיות-שיווק שניינר
מעוניינים להעביר למפיצים.

ארוחת ערב נוספת במסעדה מקומית סיימה את היום
השני כשמסמר הערב היה הגרלת שתי שלדות שיכוך
מלא בצביעה ייחודית כטוב ליבו של כריס בבירה.
צריך להבין – ניינר היא חברה קטנה –  36עובדים סה"כ
אמונים על ייצור באזז ורעש הרבה מעבר לגודלה הפיזי
של החברה.
החברה הזאת מושתתת על תשוקה מטורפת של
עובדיה ,לקוחותיה ומפיציה לאופניים בכלל ולאופני
 29בפרט.
ניינר החליטה השנה להעביר את כל תקציבי

ההשתתפותה בתערוכות אופניים עולמיות לאירוע
הפסטיבל הזה מתוך אמונה שיצירת תלכיד חזק של
עובדים ושותפים עסקיים (יעני היבואנים למדינות
השונות והדילרים בארה"ב) יגביר את מחוייבות המפיצים
ויעביר גם ללקוחות את רוח החברה ,שהיא למי שמעוניין
לדעת :חברות חוצת גבולות המתבססת על רכיבות
אופניים ,הרבה טבע ואנרגיות טובות.
לקחתי משם הרבה מאוד מכל אלה ומקווה מאוד שאוכל
להעביר זאת הלאה לקהל בארץ.
!!!Niner fest Damn It
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 כפיר כחלון

Bontrager
RXXXL LE
יבואן | CTC :מחיר | ₪ 1,650 :משקל 195 :גרם לנעל
בונטרגר ,חברת הבת של תאגיד טרק הענק אשר מתרכזת בפיתוח וייצור
מוצרים היקפים לרוכב ואופניו היא חברה שצמחה בקצב מסחרר בעשורים
האחרונים .החברה ידועה כאחת שמייצרת מוצרים לכל הדיספלינות ,החל
מדאון היל ,דרך כביש וכלה ברכיבה עירונית ,עם מגוון עצום של מוצרים.
את הנעליים אספנו למבחן ישירות ממנכ"ל החברה ,אמיר פרזנטי ,שסיפר
לנו על ההשקעה הרבה שמשקיעה בונטרגר במו"פ ובעיצוב של נעלי
רכיבה .הוא מספר שבעבור חברת בונטרגר ,נעלי הרכיבה זה לא עוד
מוצר משלים ,אלא מוצר שמושקעים בו משאבים רבים על מנת להביא
ולייצר מוצרים שיובילו את השוק .מה לומר ,המבחן כבר התחיל עם
ציפיות בשמיים.
מאפיינים כלליים הנעליים מגיעות באריזה ממותגת וקשיחה ובתוכה
הנעליים שוכבות זו לצד זו .בשליפת המדף נחשפות הנעליים עם הצבע
הצהוב הזרחני שלהן ובאריזה תקבלו גם תיק נשיאה מהודר שחור עם
נגיעות צהוב זרחני לנעליים וקרטון שגם משמש כחוצץ ובו הסבר על
המאפיינים הטכניים של הנעליים.
מרגע שמרימים את הנעליים ביד ניתן לחוש במשקל הקל ( 195גרם
לנעל) .לנעל סוליה מקרבון מלא המדורגת ברמת קשיחות  14לפי סולם
הקשיחות של בונטרגר ,הרמה הקשיחה ביותר .מנגנון הסגירה של הנעל
מורכב משלוש רצועות ווקלרו גדולות ,בשונה ממהדורת ה RXXXL-של

בונטרגר ,המצויידת במנגנון הידוק שמשלב וולקרו ו.BOA
גפת הנעל מיוצרת מחומר ייחודי הנושא את השם Lightning Mesh
האופיין בעמידות ,אוורור רב (הצד הפנימי של הנעליים מכיל חורי אוורור
רבים) ,אחיזת רגל טובה ומשקל קל .יתרה מזאת ,הLightning Mesh -
מעניק לנעל את המאפיין הבולט ביותר שלה והוא הנראות הגבוהה .החלק
הצהוב של הנעל הוא זרחני ביותר ובולט למרחקים והחלק האפור של
הנעל נצבע בצבע מחזיר אור חזק במיוחד .כשצילמנו את החלק האפור
עם הפלאש של הסלולרי ,התמונה הייתה כאילו של ברק ,בהחלט החזרת
אור מדהימה.
בשימוש נכון לשעת כתיבת שורות אלו ,הנעליים נבחנו בכל סוגי
הרכיבות ,בימים חמים ואף בגשמים ובינתיים גמעו כ 600-ק"מ .מתחילת
הדרך הנעל עולה בקלילות על הרגל ,עניין שאני מייחס לו חשיבות
רבה (כבעל כף רגל רחבה) ,הרגל וגרב ממש מחליקות לתוך הנעל
ללא כל התאמצות והתאבקויות ,כנראה בגלל הטקסטורה הייחודית של
ה Lighting Mesh-שבתוך החלק הפנימי של גפת הנעל.
ברכיבות חמות (מישהו אמר  40מעלות במישור החוף?) ומיוזעות הנעל
מגלה התנהגות טובה ,הרגל לא מחליקה מהרטיבות ,ואוויר רב נכנס
מהצדדים לטובת אוורור הרגל ונידוף הזיעה .הנעל מרגישה כאילו תפרו
אותה במיוחד לאקלים המקומי.

מכירים את הימים הגשומים האלו אחרי תקופה ארוכה של ימים שמשיים,
ימים שמתאפיינים בעובדה שכל הבוץ שמצתבר על הכביש מכסה את
הנעל ואת האופניים (מהרוכב לא אכפת) .תנאים כאלו גורמים לרוב הרס
בלתי הפיך לנעליים ,לא משנה כמה שתשקיעו בניקיון ,הנעל לא תחזור
למצבה הקודם .אז יום כזה בדיוק תפס אותי באחת הרכיבות ,חזרתי
הביתה כשהנעל יותר חומה מצהובה ,ניקיון מהיר וקל עם מגבונים לחים,
הביא את חזרה למצבה ההתחלתי ,נעל צהובה וחייכנית .עוד יתרון של
הנעל הוא ייבוש מהיר ,הLightning Mesh -מתייבש מהר מאוד ,יתרון
עצום למי שרוכש לעצמו זוג נעליים אחד .בונטרגר חייבים להוסיף את זה
לשיווק שלהם...
בכל הנוגע לאופן העברת אנרגיה בפידול ,מצאתי את הנעל כטובה למדי.
לא הרגשתי גמישות כלשהי או אנרגיה שמתבזבזת .יחד עם זאת ,לא
הורגשה קשיחות יוצאת דופן שגרמה לי לגלות עולם חדש של קשיחות.
האלמנט החשוב ביותר בנעליים ,שהוא למעשה היתרון היחסי שלהם,
הוא הנראות או למעשה "בטיחות" .המעצבים של בונטרגר יודעים

שרוכבי הכביש בישראל (ובעולם כולו) מתמודדים עם נהגים שלא באמת
"רואים אותנו ממטר" והביאו לנו נעל שקשה מאוד להתעלם ממנה .החלק
שמחזיר אור (האפור) של הנעל ,מסנוור מאוד כאשר אור פנסים פוגע
בו והחלק הצהוב נראה למרחקים .בפידול נוצר אפקט שמושך את עיני
הנהגים ומודיע לסביבה "אני פה".
לסיכום בשורה התחתונה ,מאוד אהבנו את הנעליים ,הן מבחינת נוחות,
ביצועים ונראות ובטיחות .זו לא הפעם הראשונה שחברה מייצרת נעל
בצבעים זוהרים ומושכים ,אך זו בהחלט הפעם הראשונה שמשולב אלמנט
של החזרת אור חזק ,רכיבה עם הנעל הזו נותנת תחושת בטחון.
מבחינת התאמה לרוכב המקומי ,לטעמנו ה RXXXL LE-היא אחת הנעליים
המתאימות ביותר לרוכב הישראלי .ניתן להתווכח על מנגנוני הנעילה או
על הקשיחות (איש/ה איש/ה וטעמו/ה הוא) ,אך האוורור הרב ,החומרים
העמידים והנראות הגבוהה ,מעניקה לנעל פרס ישראל בנעלי רכיבה.
יותר נוחות ,ביצועים ,נראות ,סטייל פחות מחיר ,אחיזת עקב
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יבואן | DAA :מחיר | ₪ 699 :משקל 470 :גרם לנעל במידה 46

Shimano M 163
 Shimanoהוא אחד המותגים המוכרים ביותר בתחום האופניים ,אם
לא המוכר שבהם .הענק היפני מכתיב סטנדרטים ומייצר כמעט כל רכיב
ואביזר אפשרי לרכיבת כביש או שטח .מגוון המוצרים האינסופי כולל בתוכו
גם ליין נעליים מפואר הכולל דגמים לכל סגנון רכיבה אפשרי ,החל מרכיבת
כביש תחרותית ועד רכיבת דאונהיל .בגליון מס'  7סקרנו את הM 200-
נעל האנדורו המדוברת והאופנתית של הענק היפני ,הפעם נסקור את
ה M 163-שהיא נעל ה Trail -של שימנו ,דרגה אחת פחותה מאנדורו
במדד האופנה אבל גם היא מיועדת לשימושים אגרסיביים יחסית .בפועל
מדובר על נעל בטכנולוגיה כמעט זהה רק עם מבנה גפה "סטנדרטי" ולא
מוגבה כמו של אחות האנדורו.
ה M 163-היא נעל רכיבה קשיחה בבסיסה ,אך עם מאפיינים הלקוחים
מז'אנר הנעלים הרכות המיועדות כאמור לרכיבה אגרסיבית יותר .גפת
הנעל עשויה עור מלאכותי ומשלבת הגנות קשיחות בחלקים המועדים

לפורענות וחלקים עשויים אריג רשת צפוף לאוורור משופר .גם כאן כמו
ב M 200-לב ליבה של הנעל היא טכנולוגית ה Torbal -של שימנו.
מהותה שימוש בקשיחות מדורגת של בסיס הסוליה להשגת העברת כוח
אופטימלית לצד נוחות וגמישות .הטכנולוגיה כוללת בין היתר מסגרת
קרבון קשיחה בהיקף הסוליה ושימוש בשלושה סוגי גומי בעלי רכות
משתנה במיקומים ובאופני יישום שונים על הסוליה ,כמובן על פי במיקום
היחסי של הנעל על הפדל.
התאמה הנעל לרגל ה M 163-היא נעל רחבה יחסית ומספקת סביבה
נוחה ומפנקת גם לבעלי כף רגל רחבה .ממדי הנעל בפועל התאימו למידת
היצרן המוצהרת כך שמידת הנעלים הרגילה של הקונה הממוצע תתאים
גם לדגם רכיבה זה של שימנו .הנעל מאווררת מאד הודות לפתחי אוורור
נרחבים מאוד בחזיתה ובצידה ,בימים קרים במיוחד הנעל הרגישה לעיתים
מאווררת מידי ,אבל בהסתמך על כמות הימים שאפשר להגדירם כימי חורף

רציניים אצלנו ,עדיף כך מאשר ההפך.
בשימוש כמו בכל מוצרי ההנעלה של שימנו החיבור לפדלים הוא
אינטואיטיבי לחלוטין ,על אף שהקליט שקוע היטב וכמעט לא בולט מקו
הסוליה .מערכת הרכיסה של הנעל מורכבת משתי רצועות וולקרו רחבות
מאוד בכיווני סגירה מנוגדים (פטנט מעולה!!) ,ואבזם ראצ'ט ייחודי ואיכותי
בעל פרופיל נמוך .השילוב של  2רצועות וולקרו בסגירה המנוגדת ומנגנון
ראצ'ט קיבע את הנעל באופן מיטבי על רגל ללא כל הרגשת לחץ /מחנק
או רצועה מיותרת ומתנופפת.
למרות המראה הספק סגפני של הנעל ,אחיזתה על הפדלים מעולה
ולקוחה כאמור מז'אנרים פחות תחרותיים .גם בהליכה מקומה של הסוליה
הרכה יחסית לא נפקד והנעל מרגישה יציבה ונוחה יחסית לנעל רכיבה
קשה מעלת מבנה קשיח.

לאורך כל תקופת התלאות הארוכה והמגוונת שהעברנו אותם  ,הנעליים
שמרו היטב על צורתם ולא הראו סימני בלאי מיוחדים .גם במפגשים נעל
 VSסלע כמקובל בז'אנר ,המיגון הקשיח עשה עבודתו נאמנה ושמר על
הנעל ועל הדרך גם על הרגל.
סיכום במראה ה– M 163היא סוג של יצור כלאיים ,נעל  XCעם מאפיינים
אגרסיביים .אבל כמעט כמו כל פיתוח של שימנו שאנחנו מכירים ,גם "יצור
הכלאיים" הזה עושה את העבודה על הצד הטוב ביותר .מחד יש כאן נעל
קשיחה עם העברת כוח מעולה ,מאידך קיבלתם הגנות ,אחיזה ותחושה
של נעל אול מאונטיין /אנדורו .מבחינתנו מוצר מנצח עבור רוכבי  AMעם
מודעות להעברת אנרגיה.
יותר נוחות ,יעילות דיווש ,אחיזה ,מראה פחות לא מצאנו דבר
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יבואןCTC :

מגני ברכיים Bliss
חברת  Blissהיא מותג מיגון חדש יחסית שנוסד בגרמניה בשנת 2006
כחברה לייצור אביזרי מיגון מתקדמים לתחום הסקי והאופניים .מוצרי
החברה מאופיינים בארגונומיה ונוחות גבוהה במיוחד ,ושימוש בחומרים
מתקדמים בתחום הנידוף וההגנה .רוב מוצרי ההגנה של החברה
מבוססים על חומר מתקדם בפיתוח עצמי העונה לשם
 - Armourgelפולימר דקיק למראה המאופיין במשקל ובגמישות רבה
אשר משנה את תכונותיו תחת אימפקט חזק .למעשה מדובר על מולקולות
"צפות" ובלתי קשורות אשר מתחברות תחת עומס גבוה למקשה אחת
הסופגות ומפזרת את אנרגיית המכה .החומר לא דורש שימוש במסת חומר
גדולה ,עובדה שמאפשרת עיצוב של מיגון דק ,קל משקל וגמיש מאוד
כמעט ללא הפרעה לתנועת הרוכב.
למרות ששוק המיגון רווי מאוד ביצרנים ולמרות הפז"מ הקצר של החברה
בשוק תחרותי זה ,מוצרי החברה הכחולים שחורים זוכים לתשבחות רבות
ממגזינים ברחבי העולם לפופולריות רבה בקרב משתמשים בעיקר על
מסלולי האנדורו.
החברה מציע שלוש סדרות של מוצרים ,שתיים מהן ( ,Minimalistוה-
 )ARG Verticalמבוססות על ה Armourgel-וסדרת ה Classic-מבוססת
פולימר פשוט יותר .כל הסדרות משווקות בארץ גם במידות ילדים ,יתרון
ענק לכוכבי האנדורו הצעירים.
מ CTC-היבואן החדש ,קיבלנו מגני ברכיים מסדרת ה ,Minimalist-וה-
 ,ARG Verticalלהלן הממצאים.
 Minimalis Blissמחיר₪ 380:
כפי שמשתמע משמו החד משמעי ה Minimalis-הוא מגן ברך מהזן
המינימאלי ביותר ,מהסוג שנראה יותר כמו מחממי ברכיים מאשר מגן.
על אף האבסורד הוא משמש לאחרונה את הרוכבים הקיצוניים ביותר כמו
כוכב האנדורו ניקו לאו  .המגן עשוי שרוול לייקרה קליל ואלסטי עם פד
" Armourgelעירום" וכחול מאוד שתפור לחזיתו .השרוול עשוי מספר
פאנלים ברמות אוורור שונות ,בחלקו העליון והתחתון של רצועות גומי
רחבות מתוגברות בפסי סיליקון פנימיים שתפקידם לקבע את המגן לרגל
מבלי שהרוכב ירגיש שהוא שם .יתרונו הגדול של החומר עתיר הטכנולוגיה
למיגון רוכבי אופניים הוא כאמור גמישותו הקיצונית ומשקלו הקל יחסית
אשר אמורים לאפשר דיווש ללא הפרעה.
בשימוש נתחיל מהסוף ,ה Minimalis-הוא הדבר הכי נוח שתוכלו
לשים על הברך שלכם בטוענה שיש לכם מגן .הוא קל ,מאורר ,גמיש ובלתי
מורגש בעליל במצב סטטי ובעיקר בפעולת דיווש אינטנסיבית .על אף
התחושה ה"פלאפית" שהוא משדר ,רצועת הגומי ופסי הסיליקון השאירו
אותו מקובע למקומו בכל תנאי .אבל יש להקפיד על מדידה לפני הרכישה,
ככלל כותב שורות אלו הוא ההשראה למגנים במידה לארג' אבל בבליס
הייתי צריך לרדת מידה( .כנראה משהו במבנה השפק הגרמני) המגן לא
"חונק" את הרגל ומרגיש יחסית מאורר גם בימים החמים והבלתי נסבלים

של תחילת הקיץ שלנו.
הגנה ככלל ההגנה של ה Minimalis-מוגבלת לחזית הברך בלבד
וכנראה גם לעוצמות מכה מסוימות .תנאי הדרדרת המעודכנת גרמה לנו
להידרש לאיכות ההגנה ,אומנם בהחלקה על סינגל נקי מאבנים ,אבל
בכ"ז החלקה .בבדיקת נזקים נראה שהטכנולוגיה עשתה את שלה ופרט
ללטיפת קרקע מאובקת ,לא נרשמו נזקים לגוף ולמגן.
עמידות :לאחר שימוש ארוך ואינטנסיבי יחסית כולל כביסות רבות בתוך
השקית הכביסה המצורפת למגינים (רעיון מעולה) לא נרשם כל בלאי.
אריג הלייקרה האיכותי שמר על האלסטיות שלו ולא התרחב ,כך גם
הפולימר הכחלחל.
יותר נחות כללית מעולה ,אוורור ,סטייל פחות לא מצאנו כזה.
 Bliss ARG Verticalמחיר₪ 550 :
ה ARG-היא סדרת המגנים הבכירה של היצרן .גם כאן כאמור המיגון
הפיסי מבוסס על ה ,Armourgel-אך מבנה המגן הוא מסיבי ומיועד
להגנה בסביבה אגרסיבית יותר .הוא למעשה נראה כמו מגן "אמיתי" עם
תוספת מיגון מסוימת בצדי הברך ורצועות הידוק עליונות ותחתונות .גם
כאן ה Armourgel-מאפשר גמישות מובנת גבוהה מאוד ומשקל כללי נמוך
יחסית לגודלו ולמיגון שה  ARGמציע.
בשימוש גם ה ARG-בנויים במבנה שרוול ומולבשים בדרך המסורתית
דרך כף הרגל וכמובן מחייבים הורדת נעליים או תמרון אחר ע"מ ליישמם
במקומם .המגן מקובע מסורתית ע"י שתי רצועות גומי עם וולקרו אשר
עוטפות את כל היקף הרגל שבמשך כל המבחן דאגו להשאיר את המגן
במקומו .מידת המגן המוצהרת התאימה הפעם למידה ה"רגילה" שלנו
ללא לחץ ,הפרעה או רפיון בעת דיווש .המגן אמנם לא "סובל" מאוורר
יתר ,אבל לא מצאנו אותו חם או פחות מאורר ממגנים שמתיימרים להיות
מאוורים במיוחד .ברכיבות הראשונות סבלנו מאדמומיות ושפשוף קל
מחלקו הפנימי והמרופד של ה ,Armourgel-תופעה שחלפה לאחר
מספר רכיבות.
הגנה שלא כמו החבר המינימלי ,ה  ARGנותן את מעטפת הביטחון
הפסיכולוגית עוד לפני הבדיקה הפיסית .הוא בעל מסה ,עוטף ולא זז
ממקומו בשום סיטואציה ,אבל לא מפריע כלל לפעולת הדיווש .לגבי
ההגנה הפיסית בעת נפילה ,אומנם לא יצא לנו לבדוק בתנאי מעבדה
את הפיזור הפיסיקלי של החומר ,אבל במבחן המעשה הוא עשה את
עבודתו נאמנה.
עמידות לאחר שימוש אינטנסיבי יחסית כולל כביסות לא נרשם כל בלאי
על המגנים ,לעת עתה רצועות המגן לא איבדו מהאלסטיות ולא הראו כל
סימני התרחבות מיוחדים.
יותר נחות כללית ,גמישות ,חוסר תזוזה פחות שפשופים קלים
ברכיבות הראשונות
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יבואן :אופנועית

מבחן כפפות Alpinestars
בשנות השמונים והתשעים ,כשעוד רכבתי על אופנועי
שטח ,אחד הדברים שתמיד רציתי היה מגפי רכיבה
של  .Alpinestarsמסיבות שונות נאלצתי להסתפק
במותגים אחרים ,אולם ההילה סביב המותג האיטלקי
הנחשק לא נסה .החברה מייצרת מוצרי הלבשה
מקצועיים לספורט מוטורי לסוגיו ,ולאחר נסיון לקצר ולא
מוצלח בשנות ה 90-ליצר אופניים ,החברה מייצרת
כיום מוצרי הלבשה לרכיבה .קו המוצרים כולל ביגוד,
בעיקר לאול מאונטיין ,ויבאו לארץ החל ע"י עופר-אבניר.
קיבלנו למבחן כפפות ארוכות וקצרות המתאימות לרכיבת
שבילים וקרוס קאנטרי.
כפפות ארוכות דגם Aero:
מחיר 189 :ש"ח|מידה במבחןL :
כפפות ה Aero-הן כפפות ארוכות המתאימות לשימוש

בכל בעונות (למעט אולי שיא החורף הישראלי) .ניכר
שהושקעו מאמצים בעיצוב הכפפה והיא מורכבת
ממספר חומרים – עור רך (ז'מש) בתחתית כף היד
לנוחות ואחיזה הכולל גם פס גומי להידוק ,חלק עליון
מחומר נושם נמתח לאוורור והתאמה ,גומי להידוק סביב
שורש כף היד ,הדפסות סיליקון לשיפור האחיזה ,חיזוק
באיזור שורש האגודל ,ובד מגבת על האגודל לניגוב זיעה
ולכלוך .הכפפה אכן נוחה מאד על היד ,למרות שהמידות
יחסית קטנות -אני בדר"כ לובש  Mוכפפות המבחן
במידת  Lהתאימו לי כמו כפפה ליד ...הכפפה נוחה מאד
לרכיבה ואכן מספקת שילוב של נוחות ,אחיזה והגנה
טובה .איכות התפירה והחומרים נראית טובה מאד אך
הכפפות מעט עדינות לרכיבה אגרסיבית ,ומתאימות יותר
לשימוש ברכיבת שבילים וקרוס קאנטרי.

בימים האחרונים כשהטמפרטורה החלה לעלות הכפפה
מרגישה מעט חם ,ולמרות הבד המנדף ,האצבעות וכף
היד נוטות להזיע ,אולם לא באופן קיצוני.
פחות אהבנו את הצביעה בהירה בירוק לבן ,בעיקר מפני
שהלבן נוטה להתלכלך בקלות וגוון הירוק אינו מתחבר
לרוב הביגוד שבידינו ,אולם לפי אתר היצרן הן קיימות גם
באפור\לבן\שחור.
יותר נוחות ,איכות פחות איוורור ,צבע.
כפפות קצרות דגם Pro light:
מחיר 168 :ש"ח|מידה במבחןL :
כפפות ה Prolight-הן כפפות קצרות המתאימות
לרכיבת קרוס קאנטרי קייצית .החלק העליון עשוי רשת
דחוסה לאוורור ונוחות .כף היד מכילה ריפוד ג'ל לספיגת

זעזועים .האגודל מרופד בבד מגבת לניגוב לכלוך וזיעה.
רצועת וולקרו מאפשרת סגירה נוחה של הכפפה על
שורש כף היד .בנוסף יש בכפפות לולאות בין האצבעות
המיועדות להקל על הורדת הכפפה.
הכפפות מתוכננות ותפורות באיכות טובה .רפידות הג'ל
לא הורגשו בצורה מיוחדת ,וסוגר הוולקרו גילה נטייה
מסויימת להפתח מעצמו אלא אם כן מהדקים אותו
ממש חזק .הלולאות המיועדות לעזור בהורדת הכפפה
לא התגלו כשימושיות במיוחד ולעומת זאת גילו נטייה
להתפס בדברים לא רצויים .ניתן לגזור אותם בקלות למי
שלא משתמש.
יותר איכות ,חומרים פחות סוגר וולקרו עדין,
לולאות הורדה
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יצרן|FLR :משקל 840 :גרם לזוג מידה |44מחיר₪ 889 :

FLR F-95X

 FLRהינה חברת נעליים בבעלות חברת הביגוד פאנקייר
הישראלית .החברה מייצרת נעלי רכיבה לכביש ולשטח
כבר מספר שנים ומשווקת בהצלחה בארץ ובחו"ל.
דגם ה  F-95Xהינו דגם הקצה החדש של החברה
לאופני הרים ,וכבר במבט ראשון ניתן לראות שהוא
מכוון גבוה ,עם סוליית קרבון ,גימור לק מבריק ,וגולת
הכותרת – מנגנון נעילה מסתובב מבוסס מיתרים מסוג
 ATOPהמזכיר את דגמי העל של מותגים מובחרים.
המנגנון כולל שתי גלגלות הידוק ללא רצועות וולקרו.
גפת הנעל עשויה מעור מייקרופייבר סינטטי שאמור
להיות קל וחזק מעור רגיל ,בשילוב אריג רשת נושם
לאוורור במספר נקודות כמו לשון הנעל .איזור הבוהן
והעקב כולל ריתוך גומי להגנה מפני מכות ופגיעות .על
סוליית הקרבון מחוברים חלקי גומי המספקים אחיזה
בזמן הליכה והניתנים לפירוק והחלפה בעזרת ברגים.
הנעל כוללת גם פקקים קדמיים מתפרקים להליכה

בתנאי שטח קשים .מגנון הנעילה  ATOPמאפשר הידוק
ופתיחה ביד אחת ,הוא מיוצר בטייוואן והוא למעשה
מנגנון מתחרה למנגנון ה BOA-המפורסם והיקר המצוי
בנעליים של ספשלייזד ,גארנה ואחרים .הנעל מעט
כבדה יחסית לנעלי קצה של המתחרים אבל עדיין
מציגה משקל סביר .עיצוב הנעל מודרני ,ושילוב הצבע
השחור המבריק עם האדום נותן לוק נאה ,אם כי הכיתוב
וההדפסים נראים מעט 'זולים' .יש לזכור כי הברק נעלם
כבר לאחר רכיבת השטח הקייצית הראשונה.
התאמת הנעל לרגל בנסיון ראשון ,הנעל נוחה אם
כי מעט רחבה .הגפה מרגישה מעט קשיחה על הרגל,
בעיקר בחלק האחורי .הרכיסה מתבצעת בעזרת שתי
הגלגלות ,והיא ניתנת לכיוון על ידי קליקים בצורה טובה
באמצעות יד אחת .הרפידה הפנימית פשוטה למראה
אך מרגישה נוח.

הקליטים יושבים בין שני חלקי גומי גבוהים יחסית ,ועל
פניו נראה כאילו הם מעט צפופים .הנעל מגיעה גם עם
פיסת מתכת המיועדת להרחיק את הקליטים מהסוליה
במקרה הצורך .אנחנו הרכבנו את הקליטים ישירות והם
עבדו עם פדאלים שימנו ללא בעיה.
בשימוש רכבנו עם הנעליים כחודשיים אינטנסיביים
למדי ,ואפשר לסכם ולאמר שהנעל אכן מספקת את
ההבטחה – הנעל קשיחה מאד ואינה נופלת מנעליים
של מותגים מובילים איתם רכבנו .חומר הגפה שהיה
מעט קשה ברכיבות הראשונות התרכך די מהר והתאים
את עצמו למבנה הרגל .עדיין נותרנו עם תחושה
שהנעל מעט רחבה ,אבל הידוק מנגנון הנעילה מאפשר
להתגבר על זה .מנגנון ההידוק עובד בצורה טובה
ומאפשר שינויים בלחץ בזמן רכיבה יחסית בקלות.
ברכיבות הראשונות מנגנון ההידוק היה קשיח מידי
ובמספר מיקרים נדרש מאמץ וכח רב על מנת לשחרר

את המנגנון ,אולם עם השימוש ,המנגנון התרכך מעט
ונהיה נוח מאוד לשימוש .הופתענו לטובה מנוחות
ההליכה בנעליים – למרות סוליית הקרבון הקשיחה,
חלקי הגומי המחוברים אליה מאפשרים הליכה נוחה
ואחיזה מצויינת גם במעבר מכשולים רגליים .לא מצאנו
צורך לחבר את הפקקים בקדמת הנעל .לאחר חודשיים
רכיבה אינטנסיבית לא ראינו סימני בלאי כלשהם.
סיכום הנעל הפתיעה אותנו לטובה .היא נאה למראה,
נוחה ,וקשיחה במידה ראויה .אין ספק שהיא מספקת
אלטרנטיבה טובה וזולה יחסית למי שמחפש נעלי רכיבה
תחרותיות לקרוס קאנטרי ומרתון  -הנעל זולה בעשרות
אחוזים מנעלי קצה של מותגים מובילים ונראית ומרגישה
לא פחות טוב מהם.
יותר נוחות ,העברת כוח מעולה ,אחיזה ,מחיר
פחות מנגנון סגירה מעט קשיח בשימוש הראשוני
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מבחני ציוד

 כפיר כחלון

יבואן | CTC :מחיר 295 :ש"ח

Bontrager
Flare R Tail Light
מגה נצנץ

לא מכבר בונטרגר הציגו את הפנס האחורי (להלן
נצנץ )...החדש שלהם ,לא נצנץ רגיל לרכיבה בתנאי
ראות מוגבלים ,אלא כזה שלטענת היצרן ישמור על
בטיחות הרוכבים גם בתנאי אור יום ( 80%מתאונות
האופניים מתרחשות באור יום) .ההשקה כללה בין היתר
התקנה אינטגרלית של המהבהב החדש על אופני
הנג"ש של קבוצת  Trek Factroy Racingבשלב
הפותח של הטור דה פרנס .2015
מאפיינים טכניים הנצנץ מאיר ב 65-לומנס (!) ,הספק
גבוה לכל הדעות ,בצבעים כתום ואדום .בונטרגר תכננו
את זווית ההקרנה ל  270מעלות ,לטענתם זאת הזווית
שבה ניתן לראות את הרוכב גם שהוא לא נמצא ישירות
לפנים ,למשל פיתולים בכבישים ,לטענתם את ניתן
לראות את הניצנוץ למרחק של  2ק"מ באור יום.
הנצנץ החכם נטען ( USBכבל מצורף) ומכיל  4מצבי
הפעלה (בהטענה מלאה) )1( :יום רציף 4 :ורבע שעות.
( )2לילה רציף 21 :שעות )3( .ניצנוץ באור יום 5 :שעות
ושלושת רבעי השעה )4( .ניצנוץ בלילה 23 :שעות.
הנצנץ שומר  5%מהסוללה כרזרבה לחזרה הביתה
במקרה ובו ניצלתם את כולה.
במארז האלגנטי תקבלו חבק גומי למוט אוכף (מקוטר
 22.2מ"מ ועד  35מ"מ) ,ומחבר ייעודי שעליו מתלבש

הנצנץ ומאפשר חיבור פשוט ומהיר לתיק או כיס חולצה.
בשימוש קיבלנו את הנצנץ באירוע השקת שנת הדגם
החדשה לדילרים של "טרק ישראל" ,יבואנית מוצרי
בונטרגר לארץ .הפעם הראשונה שהתרשמנו מהיכולות
של ה"קטן" הייתה כאשר "מנחה" האירוע ,אמיר פרזנטי
הדליק את הנצנץ באולם החשוך .ההרגשה הייתה
כמו להביט היישר לתוך אורות של אמבולנס ,לא בטוח
שזאת הייתה כוונתו ,אבל כל האולם נשאר מסנוור למשך
כמה דקות בלי יכולת לראות מה יש במצגת המעניינות
שהכין .לאחר רכיבה על הנצנץ ,אנחנו אכן מאשרים את
הטענות השיווקיות של אנשי בונטרגר ,ואכן רואים את
הניצנוץ למרחקים גדולים במיוחד (למעלה מקילומטר
וחצי) גם באור יום בהיר וחזק (רכבנו עם חברים בעלי
נצנץ זה באזור מודיעין-לטרון)
סיכום מצאנו את הפנס האחורי החדש של בונטרגר
יעיל מאוד מבחינה בטיחותית ,מאוד נוח לשימוש ,עם
מגוון מצבי פעולה שימושיים וזמן סוללה מרשים .המחיר
הוא אמנם גבוה ,אך יחד עם זאת ,מדובר על מוצר
בטיחות שמהונדס ברמה גבוהה ,וביננו ,על אמצעי
בטיחות טובים לא כדאי לחסוך.
יותר נראות גבוהה ,מצבי פעולה מגוונים ,חיבור נוח
פחות מחיר ,אבל היי ,חיים יקרים
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 ליאור דיין  אלון רון  ליאור דיין
יבואן KTM :ישראל | מחיר 22,500 :שקלים

KTM Scarp Master 29

KTM
Scarp
Master 29
ה Scarp-הם סדרת הקרוס קאנטרי שיכוך-מלא המעודכנת של חברת  KTMהאוסטרית .עם שלדת קרבון
בעלת  100מ"מ מהלך ,תנוחה קרבית ,גלגלים בקוטר  29אינץ' וצמיגים מהירים ,קהל המטרה שלהם הוא
ברור וחד משמעי והוא נע בין רוכב  XCתחרותי למרתוניסט הסופ"ש .דגמי הסקארפ מגיעים בשני הסטנדרטים
המקובלים היום  29ו 27.5-ובמגוון רמות אבזור ,כאשר רמת ה Master-עליה נתהה בסקירה זאת ,ממוקמת
פחות או יותר באמצע טווח המחירים עם שלדה המבוססת על משולש קדמי עשוי קרבון ומשולש אחורי עשוי
סגסוגת אלומיניום .
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Highlights

•שלדת קרבון /אלומניום
•מתלה ה P.D.S-המייצר  100מ"מ מהלך
•בולמי זעזועים של  Foxמסדרת Evolution
עם שליטה מהכידון
•זווית ראש  70.5מעלות
•זווית אוכף  74מעלות

•אורך תומכות שרשרת  752מ"מ
•אורך צינור ראש אפקטיבי  603מ"מ
•מערכות הילוכים Shimano XT
•משקל "רטוב" 12 -ק"ג
*הנתונים הם למידה L

אין ספק כי  KTMהשקיעו מחשבה רבה בעיצוב ותכנון
שילדת הסקארפ .המשולש הקדמי עשוי כאמור צינורות
קרבון מעוצבים ,המתחברים לצינור הראש בצומת
מאסיבית בעלת עיצוב אווירודינמי .לאופניים מראה
מאוד אסתטי שקיבל תגובות אוהדות באופן גורף .מתלה
ה )P.D.S) Pro Damping System 2-של  KTMהוא
למעשה מתלה ארבע זרועות בתצורת סינגל פיווט
עם בולם צף ,כלומר חלקו התחתון של הבולם האחורי
מחובר לזרוע המתלה במקום למשולש הקדמי על מנת
לייצר אקטביות מוגברת ותחושת עומק גדולה יותר
למתלה .כמקובל בימים אלו רוב החיווט של המערכות
עובר בתוך השלדה ,במקרה של הסקארפ הוא מבוצע
באופן מצוין ומצליח להעלים את בליל הכבלים היוצא
מהכידון .השלדה מגיעה עם מגן גחון אינטגרלי ,וכמקובל
בעדות האפיק ,מקום לשני בקבוקי מים (אחד בתחתית
הצינור התחתון).

עם משקל רטוב של כ 12-קילוגרמים הסקארפ ירגישו
קלים למדי לרוב הרוכבים .עם זאת ,הם רחוקים
מלהיות האופניים הקלים ביותר על קו הזינוק  .נדמה
שאין רכיב ספציפי המוסיף למשקלם ,שכן מדובר
באיבזור איכותי יחסית ,אך די במבט קצר על השלדה
כדי שירד האסימון  -הצינור התחתון של הסקארפ כה
רחב ,שהוא גורם לרוב השלדות האחרות להיראות
כמו דוגמנית אנורקטית .נדמה שמהנדסי  KTMבחרו
במודע להתמודד עם כמה גרמים עודפים לטובת
קשיחות ועמידות.
חלקים בולטים
הסקארפ בגרסת ה Master-מאובזרים מכף רגל ועד
ראש בסדרת ה XT-של שימאנו ,הכוללת שיפטרים,
מעבירי הילוכים ,מעצורים וקראנק דאבל  38/24שיניים.
לחולי השדרוג שבינינו ,הסקארפ מוכנים להתקנת
מערכת  Di2אלקטרונית של  .Shimanoבולמי
105 | 104

KTM Scarp Master 29

we:Test

הזעזועים מסוג ( Fox Floatמסדרת ה,)Evolution-
בעלי מנגנון  CTDהנשלט בלחיצת כפתור מהכידון.
בקוקפיט תמצאו סטם  100מ"מ נמוך וכידון שטוח
ברוחב  700מ"מ ( 720מ"מ אם מתעקשים למדוד עם
הגריפים) ,שניהם מבית  KTMומרגישים איכותיים וקלים
יחסית .כל החבילה מתגלגלת על זוג גלגלים קל של
 ,DT Swissוזוג צמיגי " Maxxis Ikon 2.2בגירסת
ה.Tubeless Ready-

על השביל
הניפו רגל מעל האופניים ,ואופיים של הסקארפ מתגלה
די במהרה .המשולש הקדמי המרווח והסטם הארוך
והנמוך יוצרים תנוחה יחסית התקפית .עם זאת ,חלקם
הקדמי של הסקארפ די גבוה ,וממקם את הרוכב בנוחות
במרכז האופניים ,ללא משקל מוגזם על הידיים .התחושה
היא של אופני קרוס קאנטרי מובהקים ,אך בעלי תנוחה
טבעית וסלחנית בהשוואה לדגמים תחרותיים יותר.

הסקארפ מזנקים לדרך בזריזות רבה .תנוחת הרכיבה
מעודדת דיווש אגרסיבי והשילדה הקשיחה כלל לא
מתעוותת תחת כוחות דיווש .גם צמיגי הMaxxis Ikon-
המהירים לא מזיקים ,ומספקים שילוב מוצלח של מהירות
גלגול ואחיזה .מתלה ה P.D.S-יחסית יעיל ,אמנם
הנדנוד בדיווש בעמידה מורגש ,אך הוא עדיין בגבולות
הסביר .מנגנון תפעול ה CTD-הממוקם על הכידון,
אשר מעביר את שני בולמי הזעזועים ממצב פתוח

( )Descendלמצב יעיל דיווש ( )Climbבלחיצת כפתור
התגלה כתוספת מועילה .בעליות מונוטוניות ,קטעי
כביש או סתם כשמתחשק לדווש באגרסיביות בעמידה,
לחיצה על ה( Bitch Switch-או "מתג כלבתא" ,בעברית
צחה) מעניק לסקארפ מימד נוסף של יעילות ומהירות.
כשמגיע הזמן לצבור גובה ,הסקארפ עשו את זה בזריזות
וביעילות ,כאשר המתלה האקטיבי מפיק את מירב
האחיזה מצמיגי ה Ikon-החלקים יחסית .כאמור ,תפעול
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מנגון ה CTD-מהכידון הוכיח את עצמו כשימושי ,ובעליות
לא טכניות מצאתי עצמי משתמש בו יותר מאשר כל
נעילת בולם כזו או אחרת בה התנסיתי עד כה .בעליות
מדרגה וטיפוסים טכניים ,הסקארפ דורשים מיומנות
קצת יותר גבוהה מהרוכב ,שכן לא מדובר באופני שבילים
רגועים ונינוחים שדורסים כל מה שבדרכם.
ללא ספק ,מגרש המשחקים של הסקארפ הוא מסלולים
ארוכים ,מהירים וזורמים .תנוחת הרכיבה המאוזנת נוחה
לאורך זמן ,ובהיבט הזה בלט אופיים של הסקארפ כאופני
מרתון ואפיק מצוינים ,הגומעים מרחקים במהירות
ובנעימות רבה .ה KTM-אוהבים לשייט במישורים ופשוט

KTM Scarp Master 29

טסים בירידות מתונות ,כאשר המתלה האקטיבי ושלדת
הקרבון מעלימים ביעילות את תחלואי השטח ומשאירים
את הרוכב להתרכז בדווש וגמיעת מרחקים .קשיחות
השילדה בהחלט מורגשת לטובה בסיבובים מהירים,
והקוקפיט הקרבי תורם להיגוי חד ומדויק בסויצ'בקים.
המתלה אקטיבי ביותר ,ולמרות שמדובר כאמור במתלה
סינגל-פיווט במהותו ,לא הורגשה תחושת ניוון מהמתלה
תחת בלימה.
בקטעים יותר אגרסיביים ,הסקארפ יוצאים קצת מאיזור
הנוחות שלהם הרבה ב"זכות" קומבינציית סטם ארוך
ונמוך עם כידון צר יחסית שאמנם תורמים ליכולות הדיווש
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והטיפוס ,אך פחות תורמים למעטפת הביטחון של
הרוכב בעיקר בנחיתות מקפיצות מזדמנות או בכניסה
לקטעים טכניים תלולים .המתלה אמנם מתמודד עם
סלעים ומדרגות בכבוד רב ,אך כשמתחילים להשתולל
ומותחים את הגבול הטבעי של הסקארפ הם מזכירים
לרוכב שמדובר באופני \XCמרתון ,ולא באופני שבילים
אגרסיביים.

לאורך תקופת המבחן ,תיפקדו הרכיבים והמכלולים
ללא דופי .מערכת ה Shimano XT-העבירה הילוכים
בצורה פריכה ומיידית ,ולא התפתחו חופשים או רעשים
בלתי צפוים מכיוון המיסבים או המתלה .הטענה
היחידה היתה כלפי טבעת הסגירה של מוט האוכף ,בה
הבורג דרש הידוק יתר ונשחק כעבור מספר רכיבות.
על אוכף ה Fizik Tundra-כבר קיטרתי במבחן
קודם ( )Mondraker Foxy XRועל כן אחסוך לכם

את יבבנותי גם הפעם ,אם כי לעניות ישבני עיצובו
הארגונומי עדיין שנוי במחלוקת .פרט לאלו ,קשה למצוא
תלונות כלפי האיבזור.
סיכום
הסקארפ הם שילוב מאוזן היטב של מהירות ויעילות,
יחד עם שיכוך איכותי ונוחות .בסקאלה שבין אופני
 XCתחרותיים וקלילים ,לבין אופני שבילים נינוחים,

הסקארפ נמצאים איפשהו באמצע .סביר כי רייסר XC
מדופלם יעדיף אופניים סגפנים ויעילים יותר ,ואילו מי
שרוצה בעיקר להשתעשע בסינגלים יבחר באופניים
מתונים ושובבים יותר ,אך רוכב סיבולת המבלה שעות
רבות על האוכף וגומע מרחקים על שבילים מהירים
וסינגלים מתפתלים ,יגלה אופני מרתון איכותיים
מהשורה הראשונה
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק ה'

מטפס
למטה
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.

השעה אחת וחצי בלילה ,אני פורס את מזרן השטח על החול ,זורק עליו
את שק השינה ומנסה להירדם...המחשבות מתרוצצות לי בראש ובעיקר
המחשבה על החוויה יוצאת הדופן הזו שאני נמצא בתחילתה .אני מביט
שמאלה ולידי (על מזרן עוד יותר דק משלי) נמצא רון ,חבר מהעבודה ,שרק
לפני כמה ימים הכניס את ראשו לתוך משרדי וזרק שאלה לאוויר "אתה בא
ביום חמישי לטפס את החרמון?"
השעה כבר שתיים וחצי ואני לא מצליח להירדם .אמנם בסופו של דבר
אנחנו לא ישנים "ממש" בשטח אלא על החול באתר הקמפינג של קיבוץ
דפנה אבל עדיין הצלילים והמחשבות לא מרפים .כיוונו שעון לשעה רבע
לחמש בבוקר על מנת שנוכל להתארגן ולהתחיל בטיפוס ,ואני חושב על
זמן השינה שהולך ואוזל לקראת האתגר מחר .האמת ,אני חושב שאני
פשוט מתרגש ...אני לא אספר יותר מידי על רון ,על מנת לשמור על
צנעת הפרט ,אבל הוא כמו שאומרים לא רק מדבר אלא גם עושה .עושה
טריאתלונים ,עושה איש ברזל ,עושה מרתונים ,עושה פה ועושה שם .אני
מצד שני ,מנסה כבר שנים ובעיקר לאור המטרה שהצבתי לעצמי לעבור
לצד שעושה ולא רק מדבר.
אני שוכב שם בדפנה על הגב ,מביט על הכוכבים ,הלילה יחסית חמים וכל
מה שעולה לי בראש זו התמונה המיוחלת עם בובת השלג (מהפיברגלס)
שם למעלה באתר החרמון .אני כבר מכיר את המסלול כמעט בע"פ .מאז
שאמרתי לרון שאני מצטרף ,נכנסתי לכל בלוג ואתר אפשרי על מנת לקרוא
על החוויות של האנשים ,קראתי ובחנתי מפות טופוגראפיות ,מדדתי את

המסלול כמה פעמים (לוודא שהוא לא משתנה במשך השבוע) ואפילו
קיבלתי כמה טיפים מאד חשובים מהשכן (שלא ישן).
להזכירכם הקוראים ,ישנם ביננו אנשים שאוהבים לישון על מזרן בשטח,
לפגוש חיות בר (כאלה שרואים בטלוויזיה) ,שאוהבים לטפס על הרים
ולחיות על הקצה .אני לא ממש כזה ...אבל זה מה שהדליק אותי ברעיון.
היציאה מאזור הנוחות אמנם לא תמיד נעימה ובדרך כלל מרתיעה אך
בדיעבד מאד מתגמלת.
בסופו של דבר כנראה שבשעה שלוש ורבע בקירוב העייפות הכניעה אותי
והתעלפתי ,וברבע לחמש כבר הודיע השעון המעורר שזמן לקום ...זרקנו
את המזרנים לתוך הרכב ,אכלנו משהו קטן ובשעה שש וחמישה התחלנו
את הטיפוס מעלה.
הטיפוס לקח כמה שעות טובות והוא כלל כארבע עצירות של כמה דקות רק
על מנת להכניס אנרגיה לגוף ובעיקר לנשום .אורך המסלול היה כעשרים
קילומטרים ,גובה מצטבר של כמעט  1,400מטר .אני חושב שמבחינה
פיזית הייתי מוכן למשימה ,בחמשת הקילומטרים האחרונים לפסגה כאבו
לי השרירים בצורה יוצאת דופן ואני מייחס את זה לתזונה/שתייה לא נכונה
או להפסקה אחת יותר מידי אך בסך הכל היה בסדר גמור.
מבחינה נפשית ,רגשית ,רוחנית היה אדיר!! אני חושב רבות על הפרויקט
ועל שיאים חדשים שאני מגיע אליהם בדרך להשגת היעד ( 85קילוגרם
למי ששכח) ואני בהחלט מאמין שמעבר ליכולות והדרישות הפיזיות שלנו,
יש עולם נרחב ועמוק הרבה יותר ששייך למימד המחשבתי.

מוטיבציה יכולה לסייע לנו או להפריע לנו להשיג את המטרה .אין שום
ספק שמוטיבציה גבוהה תעזור לנו להתמודד ולהתגבר על מכשולים,
קשיים ואתגרים ,בעוד שחוסר מוטיבציה תייצר עוד ועוד קשיים ואולי
בסופו של דבר תמנע מאתנו את ההגעה ליעד .מוטיבציה הינה חלק
מתהליך בו מחשבות משפיעות על התנהגות ,ההתנהגות מקדמת ביצועים
אשר משפיעים חזרה על המחשבות וכך הלאה .בתהליכים מאתגרים של
ירידה במשקל וחזרה לקו הבריאות כמו באתגר של טיפוס החרמון יש צורך
בבניה וכן שמירה על מוטיבציה גבוהה לאורך כל התהליך .ניתן לחלק
את המוטיבציה לשני המאפיינים של מוטיבציה פנימית (מניעים אשר
מגיעים מתוך האדם עצמו) לעומת מוטיבציה חיצונית (מניעים המגיעים
מהסביבה וגורמים חיצוניים).
אם ניקח את ההתנסות שלי לרמה הפרקטית ,המוטיבציה ל"כבוש"
את החרמון נבעה ממניעים פנימיים כגון הרצון העז להיות בריא ורזה,
הרצון להתנסות בחוויה יוצאת דופן ותחושת סיפוק של אתגר שהצלחתי
להתגבר עליו תוך התמודדות אישית .את המוטיבציה החיצונית קיבלתי
מהידיעה שאני אכתוב את השורות הללו כאשר אצטרך לתאר לקוראים
שלי כיצד התמודדתי עם האתגר והאם בסופו של דבר הגעתי ליעד .אני
מציין בצורה חד משמעית שהמחשבות וההתמודדות שלי תוך כדי הטיפוס
הארוך והמתיש עסקו בהנאה מהרגע ,מהנופים ,מהקושי הפיזי ובה
העת בניסיון לפתח ולשמר את המוטיבציה .בכל נקודת ציון בדרך ,מבצר
נמרוד ,נווה אטי"ב ,מג'דל שאמס ,הגעה לקופות החרמון ובסופו של

דבר הגעה לפסגה התקיים דיון פנימי עם סט נתונים חדש .בסופו של
דבר המוטיבציה הביאה אותי להגיע לפסגת החרמון והיא זו שתביא אותי
למשקל היעד.
תוך כדי כתיבת השורות אני מהרהר דווקא בקוראים אשר רגילים לטפס
את האלפים ובשבילם החרמון זו גבעה קטנה של רכיבת אחה"צ .כל אותם
הקוראים יסלחו לי על תיאור הקושי והמאמצים .בשבילי החרמון הרגיש
כמו פעמיים מון בלאן .המסר העיקרי כמובן הינו בכך שחשוב לפתח
ולשמר מוטיבציה בכל תהליך מאתגר ובכל תחום על מנת להגדיל את
סיכויי ההצלחה.
כפי שכתבתי מעלה ,מחשבות מזינות התנהגות וביצועים ,התנהגות
וביצועים משפיעים על המחשבות וכך הלאה .אני בתקופה של מחשבות
חיוביות ,התנהגויות וביצועים חיוביים ביותר (ראה ערך טיפוס החרמון
ונס הרים) ולכן אני מזין את עצמי בעוד ועוד מחשבות חיוביות .מבחינת
התזונה ,אני עדיין משתדל להתרחק מגלוטן ,מזון מתועש ולאכול אוכל
נקי ,טבעי ובריא .החודש האחרון שמתי דגש על רישום הערכים הקלוריים
מכיוון שהייתה לי תחושה (מוצדקת) שאני מכניס יותר ממה שאני חושב!
ירדתי אל מתחת לקו המאה ואני שוקל כעת  99ק"ג וממשיך
"לטפס" מטה.
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד
 הפייסבוק של הפרויקט
115 | 114

Leogang-DHI

Bartek Wolinski   אריק פלדמן
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4- ו3  תקציר תחרויות,DH -סבב הגביע העולמי ב
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אקשן מהתחרות
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תחרות מס' 3
 Leogangאוסטריה
גווין ורייצ' אתרטון
לוקחים את לאוגנג
התחרות השלישית בסבב גביע העולם ב  DHבלאוגנג
אוסטריה יצרה את אחת הדרמות המרתקות ,המותחות
והספקטקולריות בשנים האחרונות .רייצ'ל אתרטון גרפה
את הניצחון השני שלה בשבוע ,ואהרון גווין הסופר-הירו
האמריקאי חגג את הניצחון השני שלו העונה ,בתצוגת
רכיבה מדהימה ללא שרשרת אחרי שקרע אותה בפידול
השני משער הזינוק.

מקצה הגברים
בשלב מוקדם מאוד בתחרות הטייס הצרפתי הצעיר
 Loic Bruniקיבע את מקומו לאורך זמן על הhot- -
 seatאחרי ראן מוקדמות חלש שמיקם אותו עמוק בתוך
ה .30-זה יכול היה להיות אחלה יום לברוני ותחרות
משעממת לנו ,אבל תנאי מסלול מעולים ומז"א יציב גרמו
לתחלופה בקצב גבוה ביותר בעשיריה המובילה .כולל

תצוגות מרהיבות של מינאר הזקן שנראה בכושר מעולה
העונה וברוסנון הטיל האוסטרליRemi Thirion .
שהתמקם במקום השלישי אחרי מקצה הדירוג ,נתן ראן
שהשאיר את כולם פעורי פה ,עם בחירת קווים מטורפת
ורכיבה על הקצה שהביאו אותו למה שנראה כניצחון
השני שלו ב  ,WCאחרי אנדורה אשתקד .אבל Connor
 ,Fearonהרוכב הצעיר של  Konaמאוסטרליה,

שמעולם לא סיים תחרות  WCבמקצה הבוגרים גבוה
יותר מהמקום התשיעי ,לא נתן לו הרבה זמן להתרווח
בכיסא והדיח אותו בראן מהיר ,וירטואוזי ויציב לחלוטין.
עכשיו כל העיניים היו נשואות לגוויני האייסמן האמריקאי,
שבא לטרוף את העונה בדרך למה שנראה דאבל
נוסף .כבר בפידול השני התקוות נגוזו ,הHumanoid -
המורמוני קרע השרשרת לקראת מה שנראה עוד ראן
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מבוזבז על ה"מסלול המקולל" שלו ,המסלול שגרם לו
לרכב ראן שלם על החישוק ללא צמיג בעונה שעברה.
אבל גוויני לא צריך צמיג ובטח לא שרשרת וכבר בספליט
הראשון ,גיבור העל האמריקאי גרם לאלפי צופים לקפוץ
מול המסכים שהעמיד את השעון כחצי שניה אחרי
פירון המוביל אבל עם קטע דיווש שמחכה לו לקראת
הסיום .בתצוגת  Flowהמדהימה ביותר שנראתה על
מסלולי ה WC-בשנים האחרונות ,גוויני הצליח לשמר

Leogang-DHI

את המהירות בקטע בו כל המתחרים האחרים נתנו
את הוואטים האחרונים שרגליהם יכלו להפיק ,וחצה
את קו הסיום עם קיזוז של מספר עשיריות שניה לאחד
הניצחונות המותחים והמרתקים ביותר שנראו על
מסלולי ה WC-מאז ומעולם.
מקצה נשים
 Emilie Siegenthalerהשוויצרית האנונימית יחסית

שימרה את מקומה ב Hot-Seat-לאורך זמן והצליחה
לעלות על טרייסי האנה וג'יל קינטר .הייתה זאת
 Tahnee Seagraveהבריטית שהדיחה אותה מהכס
החם ,בראן מדהים עם הפרש אדיר של  7שניות .נשארו
רק שתי מתמודדות בקו הזינוק ,אמילי ראגו שנראתה
יציבה ומהירה ,אבל לא מספיק מהירה בשביל להדיח את
הבריטית המבטיחה .רייצ'ל את'רטון שגרפה את הניצחון
בשבוע שעבר בפורט וויליאמס סקוטלנד ,נתנה תצוגת

רכיבה מרהיבה עם בחירת קווים אמיצה ביותר וקיזוז
של  3שניות מחברתה הבריטית ,לניצחון נוסף שהוא
הראשון שלה בלאוגנג ,והובלה של הסבב כולו.
בשבוע הבא הסבב יעבור ל  Lenzerheideשוויץ,
למסלול סופר מעניין שתכנן סטיב פיט ,הישארו עמנו
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תחרות מס' 4
 Lenzerheideשוויץ
גרג מינאר שובר את שיא
הזכיות בגביע העולמי
ורייצ'ל את'רטון מנצחת
עוד מרוץ בסבב
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רייצל אתרטון וגרג מינאר הם המנצחים הגדולים של
התחרות האחרונה בסבב שהתקיימה בלנזרהייד שוויץ
בסופ"ש האחרון .בעוד אתרטון מחזקת את סיכוייה לזכות
בסבב ע"י ניצחון שלישי ברציפות ,גרג מינאר מנצח
ומקבע את עצמו בכתבי הימים של ענף הדאון היל
העולמי כספורטאי עם מספר הניצחונות הגבוה ביותר
בקריירה 18 ,ניצחונות!

Leogang-DHI

תנאים קיצוניים של יובש ודרדרת על מסלול טכני
במיוחד וחדש לחלוטין שתוכנן ע"י סטיב פיט וקלאדיו
קולרי (הפרשן המשעשע של רד בול ומנהל קבוצת
סקוט) ,יצר תחרות מעניינת ביותר .אדי מאסטרס הניו
זילנדי המוכשר שנותן עונה מרשימה ,קיבע זמן מעולה
ברכיבה מרשימה ביותר ותפס את הכיסא החם לפרק
זמן ארוך במיוחד שנראה שלא ישבר .אבל אז יצא גרג
מינאר אחר הרוכבים הוותיקים והמנוסים בסבב לראן

חלק ,מהיר וחף לחלוטין מטעיות ,שהוא מקזז קרוב
לשתי שניות מהזמן של מאסטרס .ברייסלנד הצעיר
שיצא אחריו ונפצע בראן אימון שלפני הגמר ,לא היווה
כל סכנה .קונר פירון האוסטרלי הצעיר נראה מהיר מאוד
בתחילת המסלול אבל רכיבה מפוזרת בקטע הטכני
והתלול השאירה אותו תוך כדי סלטה וירטואוזית מחוץ
לאופניים ומחוץ למאיימים על מינאר .על קו הזינוק
נותרו בין היתר טריון הטכני ,גוויני הסופר הירו האמריקאי

ולואיק ברוני הצרפתי הצעיר ,רכיבה מפוזרת של כל
השלושה העניקו את הניצחון המיוחל למינאר קשישה
ואת הכניסה להיכל התהילה
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 עדי בלן  דותן הלוי  דן דורון
יבואן :סלאלום | מחיר 16,065 :שקלים

Kona Process 111

Kona
Process 111
כשגארי פישר וחבריו התחילו להתנסות בהרכבת חישוקי כביש על אופני
הרים ויצרו את אופני ה 29-הראשונים ,רכיבה טכנית אגרסיבית לא הייתה בדיוק
המטרה המרכזית שלהם .הם חשבו בתחילה על היתרונות שגלגלים גדולים
יספקו במעבר מכשולים בעלייה ,מומנטום ושמירת מהירות משופרים ,אבל נדמה
שלא ראו ,אפילו בעיני רוחם ,אופניים כמו הקונה פרוסס  .111כהערת אגב
ומפגישה אישית עם החבר פישר ,נראה לי שהוא היה נותן את גושפנקת ה29-
שלו על הדגם הספציפי הזה ,למרות שהגיעה מבית היוצר של חברה מתחרה לזו
בה הוא עובד מזה שנים ארוכות  
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Highlights
•מתלה  rocker independentהמספק  111מ”מ
•בולם קידמי פייק  RC 120מ"מ
•זווית צינור ראש  68מעלות
•זווית צינור כסא  74מעלות
•אורך תומכות שרשרת  430מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  14.3ק"ג
* הנתונים הם למידה M


אופני אנדורו ואול-מאונטיין עם גלגלי  29אינם חדשים,
ובארץ זמינים מספר דגמים לא מבוטל של אופני 29
סופר אגרסיביים עם מהלכי מתלה מרשימים (ספשלייזד
אנדורו ,טרק רמדי ,ניינר  WFOועוד) אבל אופני  29קצרי
מהלך היו עד עתה אופני  XCטהורים או כאלה שעברו
הסבה לאופני שבילים רכים בעזרת "הארכת" מתלים
ושינויי זוויות קלים .הפרוסס  111הם אופני  29קצרי
מהלך מזן קצת אחר ,לא מדובר באופני  XCכלל וכלל,
מדובר באופני שבילים/אול מאונטיין "אמיתיים" ,הנעזרים
במתלה קצר ( 111מ"מ) וזוויות אגרסיות על מנת לנסות

ולספק את כל הדרישות של רוכב מגוון בזוג אופניים אחד,
להלן .One Bike
קונה היו מהחברות הראשונות שזיהו את הטרנד של
אופני מהלך קצר אגרסיבים ,הנעזרים בגלגלי  29על
מנת לספק גם יעילות דיווש וגם גלגול מרשימים .שלדת
האלומניום של הפרוסס דומה מאוד לאחיות הגדולות
עם הגלגלים הקטנים יותר הפרוסס  134וה .153-כל
הסדרה חולקת את המתלה הקלאסי של קונה ,סוג של
מתלה  4זרועות בתצורת ציר יחיד ,פשוט ,אמין מאוד
ויעיל למדי.
מסלאלום קיבלנו למבחן את הפרוסס  111ברמת
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האבזור היחידה בהם הם מוצעים ,מדובר באבזור
אמצע הדרך ,עם דגש על בולם קידמי איכותי (פייק
 )RCומערכת  11הילוכים של סראם ,יצאנו עם הפרוסס
למספר רב של רכיבות תוך כדי תחילת והקיץ והדרדרת
והמסקנות לפניכם.
חלקים בולטים
מנהלי המוצר של קונה הם רוכבים ,ורוכבים טכניים

חזקים! עובדה זאת משתקפת בבירור בבחירת החלקים
הכמעט מושלמת שהם בחרו עבור הפרוסס 111
(בהתחשב במגבלות התקציב כמובן) .נתחיל מהכידון
ברוחב  760מ"מ והסטם הקצר שפטרו אותנו מטקס
החלפת הקוקפיט המסורתי שאנו מבצעים במרבית
אופני המבחן שאנו מקבלים .הבולם הקדמי הוא הפייק
 RCשל  Rockshoxשקוצר ל 120-מ"מ וסיפק את
הסחורה ובגדול גם עם מהלך קצר .כבולם אחורי הורכב

ה Monarch RT-גם הוא מבית רוקשוקס ,כאן חסר
לנו מצב ביניים בין הפתוח לסגור ,החוסר במצב ביניים
התברר בעייתי בעליות בהן המצב הפתוח ייצר נדנוד
מורגש מדי והמצב הסגור סירס לחלוטין את המתלה
וגרם לחוסר נוחות מורגשת באוכף.
שמחנו מאוד לראות מערכת הינע בתצורת  1x11על
הקונה  -מערכת ה X1-של סראם הייתה מצויינת כל

עוד המעביר האחורי היה מוברג היטב לשלדה ,זה זוג
האופניים השני או השלישי שבו אנחנו נתקלים בכך
שההברגות של המעביר האחורי (בעל  11הילוכים של
סראם) מתרופפות בשל הרעידות באזור הדרופ-אאוט,
קצת לוקטייט והעניין מסתדר ,אבל יש לשים לב לכך,
כיוון שזו דרך קלה במיוחד לחסל מעביר יקר למדי.
החלקים היחידים של קונצרן שימאנו על הפרוסס היו
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CLICK TO VIEW

מעצורי ה SLX-שהיו מצוינים והגם הבחירה במוט הכסא
האינטגרלי של  KSהייתה מוצלחת והוא מצדו עבד
ללא דופי .בדומה למבחן על הפרוסס  153שביצענו זה
מכבר ,הטענה המרכזית היחידה שלנו כלפי המפרט של
קונה מתרכזת בגלגלים ,מדובר בחישוקי WTB i23 ST
שחוברו לנאבות נובה-טק ,מדובר בחישוקים רחבים דיים
ואמינים מאוד אבל התשלום במשקל הוא כבד (תרתי
משמע) .לרכיבת מבחן אחת השאלנו את הגלגל הקידמי

מהאופניים הפרטיים שלנו (שהוא אמנם קל במיוחד)
וחסכנו מאות רבות של גרמים רק בהחלפה זו בלבד.
על השביל
ראשית יש לציין ,אופני  29קצרי מהלך ואגרסיביים,
משמשים חלק נכבד מחברי מערכת  we:Rideכאופניים
הפרטיים שלהם ,וכותב שורות אלו ביניהם ,כך שעלינו
בפעם הראשונה על הפרוסס עם סקרנות גדולה מאוד
ופרספקטיבה רלוונטית מאוד משעות רבות של רכיבה

על אופניים מסגמנט זהה.
באופן לא מפתיע ,תנוחת הרכיבה והקוקפיט המצוין
של הפרוסס גרמו לנו להרגיש בבית מהרגע הראשון,
ולמעשה הסט-אפ הרגיש דומה מאוד לאופניים הפרטיים
שלנו (שהורכבו בבחירת חלקים קפדנית!) וזו מחמאה
גדולה ,גדולה מאוד .האופניים מרגישים יעילים בדיווש
באופן כללי ,בעליות מורגש נדנוד מוגזם מעט כל עוד
הבולם האחורי נמצא על המצב הפתוח וקשיחות לא

נעימה כאשר הבולם במצב הסגור והשביל לא חלק
מספיק .למרות הזוויות המתונות הקונה מספקים תנוחת
דיווש וטיפוס נוחה ,והדבר היחידי שהאיט אותנו הן
בעליות מנהלתיות והן בעליות טכניות ותלולות היה
המשקל המורגש של האופניים והגלגלים במיוחד ,אנו
מבינים שיש תמיד פשרות שצריך לעשות על מנת
להגיע למחיר מטרה של אופניים ,והבחירה בחוזק
ועמידות של הגלגלים היא לגיטימית ,אבל יש לה מחיר,
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ותצטרכו רגליים חזקות או שדרוג גלגלים על מנת להנות
יותר מהטיפוסים על הפרוסס.
מרגע שהצלחנו לייצר קצת מומנטום עם הפרוסס,
מה שקרה כמעט מיידית ברגע שהשטח הפך מישורי
או במגמת ירידה ,האופניים החלו לזרוח וחיוך רחב
התפשט על פנינו ,הקונה הם אופני הרים נהדרים
וכיפיים בצורה נדירה ,תקראו לזה רכיבת שבילים/אול-
מאונטיין/אנדורו ,whatever/הקונה עושים את זה

פשוט אדיר! הגיאומטריה היא פגיעה בול במטרה ,זווית
ראש מתונה אבל לא פסיכית ,תומכות שרשרת קצרות,
מרווח עמידה מעולה מייצרים אופני  29מהזריזים ביותר
שרכבנו עליהם ,מסתובבים נהדר ויוצקים תחושת ביטחון
(מוצדקת למדי) ברוכב שיעיז לדחוף אותם חזק.
גם כשהשביל הפך אלים ותלול אהבנו את הפרוסס ,הם
אמנם לא מספקים את מרבד הקסמים שהפרוסס 153
סיפקו לנו ,ובנחיתות אפשר היטב להרגיש את מגבלות

המהלך הקצר ,אבל דווקא משהו בתחושת החיות של
האופניים והעובדה שהם חייבו אותנו לחשוב באופן
יצירתי ו"לעבוד" גם בירידות גרמו לנו לאהוב אותם יותר.
סיכום
הקונה הם  One Bikeמעולים ,הם יכולים לספק את כל
הצרכים של רוב הרוכבים ,אפשר לקחת אותם בשישי
לסיבוב של  50ק"מ בסינגלים של שמשית ואלון הגליל,
ולמחרת להנות באותה מידה ברכיבת הקפצות בנווה

שלום ,הפרוסס  111ירגישו בבית בשני המקרים ,מה
שקשה להגיד על רוב הרוכבים שאנו מכירים.
הפרוסס מספקים תמורה נאה למדי לשקלים שלכם
והטענה הכמעט יחידה שלנו היא משקל הגלגלים,
זהו אמנם שידרוג יקר למדי ,אבל אם מתאפשר לכם,
סט גלגלים קלים ואיכותיים ישדרג את חווית הפרוסס
המוצלחת גם כך ליוצאת דופן
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השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל

Partners
תודה! בזכותכם אנחנו פה
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טיול :ריש לקיש והושעיה

טיול החודש

ארבעה עצים ורוכב

ריש לקיש והושעיה
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להורדת קובץ
ניווט

הנתונים הבסיסיים

מרחק 34 :ק"מ ( 27ללא הושעיה)
זמן 3-4 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :קל-בינוני
קושי ניווט :קל
טיפוס כולל 500 :מ' אנכיים (350
ללא הושעיה)
מפה :מפת שבילנט – "גליל
תחתון – מערב" או "יערות נחל
ציפורי".
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :נקודת
המוצא הינה במרכז שטח אלון
הגליל .ניסע צפונה בכביש 77
ונרד ממנו במחלף המוביל .נפנה
שמאלה (מערבה) לכביש 79
ולאחר מכן שוב שמאלה לכיוון
אלון הגליל .בראש העלייה ,לפני
הכניסה ליישוב עצמו ,נפנה ימינה
ולאחר כ 150-מ' נפנה שמאלה אל
מרכז השטח ונחנה( .וויז" :מרכז
שטח אלון הגליל")
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נקודת קפה אל מול הנוף

מרחב הסינגלים של אלון הגליל ,הידוע גם כ"יערות נחל
ציפורי" הפך זה מכבר לפארק רכיבה עצום ,אשר לא היה
מבייש אף פארק בעולם ,עם למעלה מ 110-קילומטרים
של סינגלים ביערות הסביבה ,וכעת גם פאמפ-טראק
מדליק בתוך היער ,סמוך למרכז השטח אלון הגליל.
המבנה המשתלב של מסלולי הסינגלים מאפשר
אינספור וריאציות בשלל אורכים שונים ,החל מגרסאות

טיסה בסינגל הושעיה

למתחילים ומשפחות ,וכלה במסלולים אינסופיים לטוחני
קילומטרים עם סכין בין השיניים .בגיליון זה נמליץ על
אחת הווריאציות המהנות יותר ,הכוללת סינגלים זורמים
במעמקי היער ,נופים פתוחים לכל הכיוונים ,עליות
מטלטלות ריאות וירידות משקשקות קסדות ,ובצד ,גם
כמה עתיקות מרשימות.
נצא לדרך ממרכז השטח באלון הגליל ,נתחבר לסינגל

ריש לקיש ,נרכב את מחציתו ,נתחבר לסינגל הושעיה
עליו נקיף את היישוב הושעיה ,ואז נשתלב חזרה בריש
לקיש ונחזור עד לאלון הגליל .מי שמעוניין במעט פחות
מאמץ יוכל לוותר על הסיבוב בהושעיה ובכך לחסוך כ7-
ק"מ מן המסלול.
אבל לפני שנצא לדרך ,לא נשאיר אתכם בלי תשובה
לשאלה שבוודאי מקננת בראשכם – וואט דה ! &*#$איז

ריש לקיש? ובכן מסתבר ש"ריש לקיש" הוא רבי שמעון בן
לקיש ,פוסק חשוב מן הדור השני של האמוראים ,תלמיד
ועמית של רבי יוחנן .לפי האמונה נולד הרב בן לקיש
בציפורי הסמוכה ,ולכבודו קראו למצפה על ראש הגבעה
סביבה סובב הסינגל "מצפה ריש לקיש" ,ומצפה זה,
בתורו ,הוא שהעניק את שמו לסינגל.
לאורך הדרך נשים לב לשילוט בשטח – לאורך רובה
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חפירות ארכיאולוגיות סמוך לשביל

השילוט הינו "טיפה" מצוירת על סלע ,עם רוכב אופניים
בתוכה ,ולרוב על רקע צהוב ,כאשר השפיץ של הטיפה
מצביע על כיוון התנועה להמשך הסינגל .כמו כן,
בצמתים המרכזיים ישנם עמודי עץ ועליהם שילוט עם
שמות הסינגלים או היעדים.
יוצאים לדרך
ממרכז השטח אלון הגליל נחזור בכביש המוביל לכניסה
ליישוב ,נחצה אותו ונמשיך ישר ,ונשתלב מיד ימינה ,עם
סינגל אלון הגליל ,אך תוך  500מ' מחציית הכביש כבר
נגיע לפיצול בסינגל ,בו נעזוב אותו ונפנה שמאלה עם
השילוט לסינגל ריש לקיש (.)1

לאחר ירידה מהירה ומהנה אנחנו נשפכים לדאבל
ועוקבים אחרי הסימון המעביר אותנו מתחת לכביש
 79ומיד לאחר מכן מתחת לכביש  .77עוד רכיבה
קצרה בסינגל ונפגוש את סינגל ריש לקיש ( . )2נפנה
שמאלה ונתחיל לרכב עם הסינגל הזורם ,תחילה בתוך
היער ,במקביל לכביש  ,77ואז במעלה דאבל המטפס
לכיוון גבעת ריש לקיש ,וחזרה לתוך סינגל המקיף
את הגבעה .אם נפתח עיניים נוכל להבחין בכל מני
שרידים מעניינים לאורך הדרך ,כמו מערת קבורה סמוך
לעיקול בקטע טיפוס .הירידה לעמק מצידה השני של
הגבעה מהנה ביותר ,עם מספר נקודות המאפשרות

ניתוק שני הגלגלים מן העפר לחובבי הריחוף .נשים
לב לאלמנט חדש בסינגל – לפני מספר קטעים טכניים
בשביל ישנו פיצול עם חץ אדום לקטע המקורי ,וחץ ירוק
לקטע מקביל ידידותי יותר לרוכבים הרגועים .בחרו את
המתאים לכם.
נזרום אל גבעונת בצד השני ,אך נמשיך במגמת ירידה
משובחת ,כשלאחר קטע שטוח יחסית נוכל להבחין מימין
בחפירות ארכיאולוגיות (.)3
לבסוף נרד אל בין השדות בעמק ובמהרה נתחיל
לטפס שוב ,כששוב ,אם נפתח את העיניים נוכל להבחין
בשקתות ,גתות ועוד שלל עתיקות .שוב נגלוש מטה,

קטע קצר בדאבל בין השדות וחזרה לסינגל 1.2 .ק"מ
נוספים ונפגוש כביש ישן וצר ובו פיצול (.)4
כאן נפנה שמאלה לסיבוב בסינגל הושעיה המקיף,
הפתעה הפתעה ,את היישוב הושעיה .המעוניינים
לקצר יפנו ימינה להמשך סינגל ריש לקיש .נרכב דרום
מזרחה ,תחילה בדאבל ואח"כ בסינגל המטפס להנאתו
אל מול הנוף הפתוח .לאחר עיקול חד בשביל נבחין
בעץ ולמרגלותיו ספסל אל מול הנוף הפתוח .מקום מצוין
להפסקת קפה או חטיף אנרגיה (.)5
בלית ברירה נעמיס שוב את ישבנינו על האוכף הקשיח
ונמשיך בטיפוס ,עד לאוכף מאחורי היישוב ,שם השביל
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פונה חזרה צפון מערבה ופוצח בקטע מהנה בירידה,
המסתיים לבסוף בדאבל .הדאבל יוביל אותנו במקביל
לגדר היישוב ,עד שלבסוף נסתער שוב אל תוך היער
רכובים על גבי סינגל ארוך ומהנה במגמת ירידה .נחצה
את כביש הגישה להושעיה ונמשיך לסנגל בשטח החצי
פתוח ,נפגוש שוב עמדת מנוחה מסודרת ,במרכזה
שולחן קק"ל ו"טריבונות" סלע חצובות ,וסביבה מגוון
מתקנים חקלאיים עתיקים חצובים בסלע ,נמשיך הלאה
ובמהרה השביל ייראה לנו מוכר – חזרנו אל שביל
ריש לקיש ואחרי רכיבה קצרה נגיע שוב לפיצול בין
הסינגלים (.)4

טיול :ריש לקיש והושעיה

כעת נפנה ימינה להמשך סינגל ריש לקיש ,דרך מטע
זיתים ,שטח פתוח נופי וכמה אלמנטים מבריקים ,ולאחר
 1900מ' נבחין במבנה אבן עתיק משמאל ונפנה אליו
(עם סימון שביל ישראל) ( .)6זהו קבר יהודה נשיאה,
נשיא הסנהדרין בציפורי ,מאמוראי ארץ ישראל שהיה
ממלמדיו של ריש לקיש .המילה "נשיאה" הינה "הנשיא"
בארמית ,וככל הנראה הוא נקרא כך על מנת להבדילו
מסבו ,רבי יהודה הנשיא ,לו יוחס בעבר קבר זה .מבנה
הקבר צנוע יחסית וכולל אולם קטן אליו נוכל להיכנס.
נחזור לסינגל ונהנה מקטע שטוח עם מספר ירידות,
לפני שנתחיל בטיפוס ארוך אל מול הנופים הכוללים

את גבעת ריש לקיש ובריכות המים שלמרגלותיה2 .
ק"מ לאחר הקבר נגיע לעמדת תצפית מקסימה ובה
ספסל למרגלות עץ גדול – הזדמנות נוספת להפסקה
איכותית (.)7
העלייה עדיין לא הסתיימה ,אך לא רק שהנופים וההנאה
מן הרכיבה ישכיחו מאתנו אותה ,הרי שלאחר  1900מ',
עם הכניסה מחדש ליער ,נהדק חגורות ונכנס לאחד
מקטעי הסינגלים המשובחים שרכבתם בהם – שילוב
של ירידה מהירה ,סוויצ'בקים צפופים ומוגבהים וקק"ליות
(תלוליות נמוכות החוצות את השביל) .תענוג!

נמשיך עם הסינגל אל העמק ,נקיף שדה ונגיע לצומת
סינגלים ( .)8לאחר עוד סינגל קצר ,וקטע ארוך בדאבלים
לאורך כביש  79הסינגל נפרד מהם צפונה ,ומגיע לצומת
סינגלים  -אותו צומת בו פגשנו את סינגל ריש לקיש
בתחילת הרכיבה ( .)2הפעם נפנה שמאלה ונחזור על
עקבותינו אל מרכז השטח אלון הגליל.
סיימנו את הטיול .יש לכם עוד מרץ? כנסו לפאמפ טראק
המדליק ביער הסמוך .אם ,כפי שיותר סביר ביום קיצי,
אתם מותשים וחם לכם ,ארטיק ושתיה קרה במרכז
השטח יתאימו הרבה יותר...
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מסע נשי שכזה

 לילך קרן גרופר  לימור שני

מסע נשי
שכזה

"אינספור שבילים ,ויציאה
רושם בתוך יומן מסע,
להתערבב ,ולא להיבלע
רושם בתוך יומן מסע"
אביב גפן (קישור לשיר)

כשמיכל נצר ( ,BFF ,)42הגתה את רעיון ה"מסע נשי" ,לא יכולתי להבין
אז ,למה היא מתכוונת .מסע? טיול? רכיבה? מה ההבדלים המעשיים
הבאים לידי ביטוי במילים הללו? עניתי לה במיידי" :מה זה חשוב איך נקרא
לזה ,העיקר שנעשה כייף" .מאותו הרגע שמיכל התבייתה על הרעיון
הזה ,הבנתי שאני בפנים .לא היה לי ולו מושג קלוש ,על מה היא מדברת.
מעולם לא עשיתי טרק ,ואין מצב שאני יוצאת לדבר כזה עם תרמיל קטן
המכיל כלום ורבע.
אני מוכנה לאתגרים אבל… עם הציוד שגורם לי לחייך :מסכה לשיער,
רמקול נייד ,איפור מינימליסטי ומיני אביזרים שיהיו לי לעזר ברגעים
שאצטרך להתפנק .כהרגלי בקודש החלטתי לזרום ,ולתת למיכל את הכידון,
להוביל את ה"מסע" בו חשקה נפשה .והנה ,באחד ממפגשי המגזין ,עדי

בלן המליץ על הדמות שיכולה להוביל מסע שכזה .מי אם לא ,לימור שני,
מוביל ,מדריך ,מומחה ,ואישיות בפני עצמה למסעות .Bikepacking
מאותה השנייה המסע החל להתגלגל בקצב מסחרר…
שיחת טלפון משולשת (מיכל ,לימור ואנוכי) הובילה אותנו למפגש היכרות
לטובת הגשמת החלום .ליבת ( )29התווספה לחבורה ומשם יצאנו
ארבעתנו לרכיבת הכרות ביער עופר בה לימור באומנות ורגישות ,מצליח
להעריך את יכולותינו הפיזיות ,המנטליות והרגשיות להתמודדות עם
המסע .האם יוכל להוביל שלוש נשים למשך ארבעה ימים? ,האם האתגר
הוא שלנו או למעשה שלו? " ...מסע נשי שכזה" כולל הכל מהכל ,והאתגר
הגדול עבורי הוא חוסר הוודאות לאורך כל הדרך.
זה אינו עוד מסלול של  ,Touch&Goזה אינו עוד טיול "בקטנה" ,זהו

הסיפור על "מסע נשי שכזה" על כל המשתמע מכך.
ההכנות
מיכל וליבת הכינו בשקידה טבלת אקסל מדוקדקת המכילה את הציוד
המינימליסטי שנדרש ,הוספתי לו מיני מטעמים שיהיה מעניין וכבד...
האופניים נכנסו לטיפול והכנה בחנות הבית של ירון מנטל (רוזן ומינץ סניף
כרמל חיפה) שאף הוא הרים גבה לגבי המסע המצופה .סדנת טיובלס
והיכרות טכנית מעמיקה יותר עם האופניים (עדיין לא הפנמתי את הנלמד)
העלתה את תחושת הביטחון שלנו לקראת הלא נודע.
הודפסו חולצות מסע כיאה לנשים אופנתיות( ,ותודות לשקף אקשן ,על
מהירות התגובה ושיתוף הפעולה).
תרמיל רכיבה הוכן וכובס (התעקשתי על תרמיל גדול למורת רוחן של

חברותי המנוסות) ,ואחרי הכל ,כולנו מתרגשות ומוכנות להרפתקה הבאה
עלינו לטובה.
היציאה מהבית
בוקר יום רביעי .מעמיסה את התיק (הגדול) על הגב ,קסדה על הראש,
ועולה על האופניים ,לא לפני שבודקת שלא שכחתי את הספר "דרך
האהבה" שילווה אותנו .ליבת ואני יוצאות ברכיבה מהבית ,ומדוושות אל
רכבת ישראל (חוף הכרמל) .התחושה של לצאת מהבית עם כל הציוד על
הגב ,ולמצוא מחדש את האיזון על האופניים גורמת לי להבין ש… אולי
טעיתי קצת והיה שווה להקשיב לבנות המנוסות…
עובדי רכבת ישראל מתרגשים לקראתנו ,ותוהים על קנקננו .ואנחנו כבר
על הקרון הדרומי עם לימור שני.
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שיחות חולין עם נוסעים שמביעים הערכה גורמות לנו לחייך מאוזן לאוזן,
ולהיות בטוחות בהרפתקה הבלתי נודעת שאנו עומדות לחוות .יורדים
מהרכבת בתחנת עכו ,שם מיכל ממתינה לנו בעיניים בורקות.
Ready, Steady, Go
עולים על האופניים ומתחילים לדווש ,לימור עדיין לא יודע מה מחכה לו,...
ומפלס החששות של כולנו מתחיל לעלות .מעכו העתיקה ,לשבי ציון ,משם
לנהרייה .דיווש חולי מצריך מאיתנו מאמץ ודיוק של לשמור על הכיוון הישר
ולהתמיד ,ואני כבר מבינה שקל זה לא הולך להיות .חופי ים ,ריחות דגים,
תיירים ,ולימור מצליח לרתק אותנו בסיפורים על כל מקום שאליו אנחנו
מגיעים .אני לא יכולה להתאפק וקצת מפריעה ,ולימור ,ממש לא מתרגש
מזה וממשיך קדימה .מדינת אכזיב ,גשר הזיו ,וסיפורי מורשת קרב מלווים
אותנו ישירות אל נחל כזיב .שם מיכל מחליטה שכנראה חם לה מדי ,והיא
מחליקה היישר לתוך המים .אם היא לא הספיקה להיות רטובה מהזיעה,
אז מי הנחל עושים את העבודה.
משבר קליל שלי באחת העליות גורם לי להתכנס בתוך עצמי ולחשוב
שאולי ..אולי לא אצליח לדווש ארבעה ימים ,ואולי זה לא בשבילי ,ואולי
התיק כבד מדי ,ואולי ואולי ואולי ...אבל אז ,אני אוספת את עצמי ,מגייסת
כוחות ,שותה מים ,מוסיפה כדור מלח וחוזרת ל"כאן ועכשיו" .כמה שכשוכי

מסע נשי שכזה

מים ודגיגים מרעננים אותנו ,ונחל כזיב מאחורינו .אוכל… מגיעים למעלות
תרשיחא (ציוויליזציה) ומתיישבים לאכול בסושייה ,לא לפני שמברשת
השיער של  Hallo Kittyמברישה את שערות ראשנו שנדבקו לקסדה
ב"דבק נגרים" .גלידה בוז'ה במבחר טעמים מחזירה את האנרגיות לגוף.
אני חוזרת ושואלת את מיכל… איפה ישנים היום? חייבת לדעת הכל
ומראש .מיכל ,ליבת ולימור מבינים שמדובר פה בקושי משמעותי של
התמודדות עם חוסר ידיעה מראש ,ומצליחים להרגיע אותי .כמה טלפונים
והצימר הפנוי בשבילנו נמצא בחוסן" :חלום באגם" .צימר בעיצוב
"מערה" ,מוקף בצמחייה ושיחי תות ,ג'קוזי ,מיטות רחבות ידיים ,ובעלי
הצימר מקבלים אותנו בפרגון ועניין רב.
לימור שולף את חולצות המסע מתרמילו ומחלק לנו אותן בגאווה .נראה
לי שחזרנו לגילאי התיכון או לפחות לצבא ,צוחקות כאילו אין מחר ,שלוש
בנות שמתגלגלות מצחוק ,והאדרנלין נשפך כיין .ליבת ומיכל מזכירות
ללימור שהבטיח לתרגל איתנו מדיטציה .בכל זאת מסע זה מסע ,וחלק
מהמטרות שלנו היו להירגע ,ללמוד לנשום ,להוריד דופק ,להכיר את עצמנו
טוב יותר ,ולהתחבר לפנימיות שלנו .נשימות עמוקות ,גב זקוף ,הכנסה
אוויר מהאף והוצאתו מהפה בהדרגה .לימור מנחה אותנו לתרגיל מתקדם
המכונה "מפוח" .תרגיל בו אנו נושפים אוויר במהירות מהאף ועוצרים

את הנשימה.
ואני? לא יכולה להתאפק ,מציצה על חברותי ומתגלגלת מצחוק .אולי
מבוכה ,אולי קושי באינטימיות ,אולי רוח שטות שלא מצליחה לעזוב אותי,
ואולי "אבינו מלכנו"...
בוקר יום שני למסע :מנסות לעלות על האופניים ומבינות
שהאוכף לא ממש מיטיב עימנו.
כמה דיוושי בוקר והגוף מסתגל ,התרמיל כבר לא מרגיש כזה כבד
וכוחותינו במותנינו .במהלך המסע ,כל אחת מאיתנו מעלה סוגיית חיים
כזו או אחרת ,וזה הזמן להוציא את הספר "דרך האהבה" ולהקריא קטעים
נבחרים לקהל .קטעי הקריאה מעלים אצל כולנו שאלות ומאפשרים פתיחת
דיון פילוסופי על מהות החיים ,על התמודדויות ,על חופש ורגשות.
מחוסן לחורפיש לארוחת בוקר בסמבוסק הארזים ,לא לפני שהשלט תפדלו
מקבל את פנינו .עליות ,עליות ,ועוד ועוד עליות ואנחנו צולחות את הכל
תוך כדי שירה (אין כמו שירים כשקשה) .משם לג'יש( ,גוש חלב) ,ומשם
לרמת דלתון לכיון קדיתא ,לא לפני ביקור בקברו של רבי טרפון (מרגישות
באגדה) .והנה האור ממש בקצה קברו של רבי טרפון ,ואנחנו מטפסות
בכוחות אחרונים לבקתה בקדיתא.

אין מילים שיכולות לתאר את התחושה של להגיע למקום קסום שכזה,
לאחר יום מפרך .כל החושים מתחדדים ,כאילו הגענו לגן עדן .כל
פינה מרתקת אותנו יותר מהשנייה ,כל תות עץ טעים יותר מקודמו ,כל
פרח מרהיב יותר מחברו ,ובעיקר ירדנו מהאוכף ,ומרגישים סוף סוף
את הקרקע.
בעלי המקום פותחים לכבודנו בקבוק יין משובח פרי כרמם ,מספרים את
סיפור הקמת המקום ,ואנחנו מרותקים .ולפתע ,אורו עיני למראה גלויות
מאוירות של כתמי רורשך (קישור למערכון של החמישייה) ,והצחוק
חוזר להתגלגל .ג'קוזי מפנק חותם את היום השני ל"מסע נשי שכזה".
בוקר היום השלישי למסע .מתעוררים כמו לתוך חלום לארוחת בוקר
טבעית ואיכותית בבקתה של קדיתא ,הנוף קסום  ,ואנחנו עושים טיול רגלי
קצר להכרת המקום .אין לחץ זמן ,מתארגנים באיזי ,הקונספט של למהר
אינו בתמהיל של מסע ,וכדברי לימור "מתגלגלים" ,אך כמובן שלא לפני
אימון מדיטטיבי ותרגול ה"מפוח" (הצלחתי להתחבר).
כמה קשה לעזוב את המקום הזה… ואנחנו נשבעות שלכאן עוד נחזור
ואפילו בקרוב .לימור אף מיישם את הנלמד וסוגר בקדיתא לינה למסע הבא
שלו (לימור… חכה לנו).
מדוושות חלק מסינגל בירייה" ,ארזים" ,ומגיעים למצודת בירייה.
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עליות עליות… ולפנינו ציוויליזציה צפתית .העיר העתיקה ,גלריות אומנות
ועצירת התרעננות בגלריה .לימור מכיר את פינות החמד בעיר ,וגם לא
מעט אנשים שמברכים אותו לשלום בחיוך גדול בסמטאות.
מתחילים לרדת לכיוון ראש פינה ...לא להאמין אבל הלילה האחרון לפנינו.
אנחנו נמצאים כבר ב State Of Mind -אחר :ההתגלגלות היומית,
הזרימה ,סגנון הרכיבה ,ההפתעות ,השינויים בדרך ,והתרמיל שהפך
לחלק אינטגרלי מאיתנו -בזכות כל אלה המסע הינו מסע להבדיל מטיול.
מגיעים לראש פינה ,לצימר שליבת אירגנה לנו במפתיע .עלייה אחרונה,
ואחריה דלת ברזל חלודה וחורקת הממאנת להיפתח .לימור מפעיל את
קסמיו והדלת נפתחת ,ומאחוריה מתגלה לנו בית אבן "ראש פינתי"
טובל בצמחי תבלין .ההתלהבות בשיאה ואנחנו בודקות מה יש למקום
להציע לנו.
אין מגבות בצימר… אז מה עושים? הולכים לחפש אצל השכנים .תוך חצי
שעה הספקתי להכיר את כל השכנים שמסביב .ושוב אנחנו מגלים את
ארץ ישראל במיטבה דרך האנשים שמרכיבים אותה .שכן אחד (בעל צימר
"דרך הבוסתנים") איבזר אותנו במגבות .משפחת קדוש אירחה את בגדי
הרכיבה שלנו במכונת הכביסה החדישה שלה ,ואירחה אותנו לארוחת ערב
שישי משודרגת במיוחד .ההפתעה הגדולה הייתה ביקורה של משפחת

מסע נשי שכזה

שפירא ,החברים הכי טובים שלי ,שהחליטו להגיע מקרית מוצקין לראש
פינה לארוחה נוספת של "על האש" ולהיות שותפים למסע שלנו .החגיגה
בעיצומה ,מצב הרוח מרומם ,הרמקול שסחבתי בתרמיל עושה את
עבודתו ,וארוחת ערב שישי הופכת למשתה כיד המלך.
מתעוררים ליום מסע אחרון שמתחיל ברגשות מעורבים .המציאות
מתחילה להזדחל חזרה לתוך הניתוק והחופש ,רק התחלנו ליהנות וכבר
מרגישים את הסוף .צריך לדאוג להסעה חזרה הביתה ,לעמוד בזמנים,
להסביר למשפחה למה ,איך וכמה.
הרכיבה עצמה הפכה לחלק מאיתנו ,והתרמיל  -מי בכלל מרגיש אותו.
ההתמזגות עם הטבע והנוף ,והאנשים שפגשנו בדרך הפכו למנת יומנו,
והאושר מציף בתחושת שחרור עילאית.
The End
היום האחרון למסע במגמת ירידה לירדן ולכינרת ,יום של סיכומים וסגירת
קצוות ,זו ההזדמנות האחרונה לשתף ,לשחרר ,ולעשות מפוח...
כל אחד מאיתנו מארגן את מחשבותיו הוא .תחושת חשבון נפש כזו  -אולי
זו צפת שהשפיעה עלינו ואולי סיום המסע שמתקרב ,מה שבטוח הוא
שאיזה שהוא תהליך עבר עלינו.

עוצרים על גדות נהר הירדן ,בין שכשוכי מים ובוץ ,שם בדיוק אנחנו
מחליטים לערוך את שיחת הסיכום של המסע .מיכל פותחת ובגילוי לב
(שלא אופייני לה) משתפת אותנו במטרותיה מהמסע .הכנות שלה גורמת
לי להבין שעבורה המסע הזה הוא הרבה מעבר להגשת חלום ,הוא חלק
משמעותי בתהליך ההתפתחות שלה .ליבת ,הצעירה שבחבורה ,נדהמה
מיכולותיה הגופניות לצלוח את המסע ,למרות ועל אף פער הגילאים
בינינו הרגישה שייכות והזדהות לסוגיות שאנו (בנות ה )40-העלנו.
התובנה החזקה של ליבת היא היכולת להתגבר על מכשולים פיזיים
מתוך מקום פנימי וחוזק נפשי ,הדיבור העצמי הזה שהיא מייצרת עם
עצמה עזר לה להבין את יכולותיה .והנה הגיע תורי ,ואני מרגישה שרק
עכשיו התחלתי להבין למה מיכל התכוונה שדיברה איתי על מסע .החלק
המשמעותי שהתבהר לי על עצמי הוא יכולת הגמישות שלי ,היכולת
להשתלב בסיטואציות שונות בתוך מקומות שונים .היכולת להתגבר,
לאסוף את עצמי ,לאלתר ,ולצחוק ,היכולת ליהנות מתוך הקושי ולהקשיב
למי שמנוסה ממני (עדיין לא הייתי מוותרת על הרמקול) .לימור אף הוא,
מסכם את המסע שלו (הבין כבר שגם הוא עבר מסע) ,לצאת עם שלוש
נשים לארבעה ימים ולייצר חיבור ,חוויות ,פרגון ואושר זו משימת חיים,
ולימור עשית את זה ביג טיים .משפט סיכום אחרון ואנחנו על האופניים:

"כשיוצאים מהבית מגיעים למקומות נפלאים" ד"ר סוס
בתוך האופוריה בה אנו נמצאות לימור מצליח להחזיר אותנו למציאות ,לא
לפני שאנחנו מקדישות לו את הספר שליווה אותנו "דרך האהבה" ,בכל
זאת חייבות לדאוג לבנות המסע הבא .על האופניים וקדימה לכינרת .אנחנו
שרות שירי כינרת והאושר … אין לו קץ.
עולות על בגדי ים ומסיימות את המסע בתוך ג'קוזי טבעי ששוטף את כל
הרגשות לתוך בריכה אחת גדולה .בתוך זרם המים ,נדמה לי שאני שומעת
את מיכל מתחילה למלמל משהו על מסע נוסף… ועל זה נאמר "תם
ולא נשלם".
"מביטים למעלה ונושאים תפילות
כשבינתיים שוכחים
שהמשמעות לחיות
היא לשאול את השאלות ולענות"
אביב גפן
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אהבתם? קדימה

רגע לפני פגרת הקיץ ,התקיימה לה תחרות האנדורו
הרביעית בסבב  ReCycles Enduro AMלשנת .2015
לאחר שהרוכבים התבאסו מהעברת התחרות הקודמת
מהמסלול הטכני שביער עופר למסלול עתיר הדיווש
הקק"לי שבמשגב ,התחרות הפעם התקיימה בבירת
הרכיבה של המרכז ,יער בן שמן .אזור בן שמן ידוע במגוון
המסלולים הרחב שהוא מציע כשרובם על הצד הפחות
טכני של הסקלה .בשל בעיות אישורים ,מסלול התחרות
היה חייב להתקיים על אחד ממסלולי קק"ל המאושרים
שביער ,ולכך נבחר הסינגל הכחול ,המסלול הכי פחות
טכני מבין המסלולים ביער .מסלול התחרות אופיין
בשיפוע מתון למדי עם מספר סיבובים קשים ומדורדרים
שעוצרים את המהירות ודורשים מהרגליים לייצר וואטים
רבים בכדי להאיץ שוב .ככלל לא היו במסלול התחרות
אלמנטים טכניים שיצרו הבדל בין הרוכבים המיומנים
ולמעשה התחרות הוכרעה בעיקר ע"י מי שמצליח לייצר
ראן חלק ומרובה וואטים.

המסלול אמנם לא סיפק התרגשות רבה מצד הרוכבים,
אך המיקום המרכזי תרם לריבוי הדוכנים והמציגים
ברחבת האירוע .בין המציגים ניתן היה לראות את ,KTM
סלאלום ,בייקדיל ,רן זילקה ,+SPY ,שורש ,רוק אנד רואד,
ריסייקלס ועוד .מתחם הפגודה בבוקר התחרות הזכיר
מעט את הדמו דיי של  ,we:Rideמתחם שוקק חיים ומלא
שמחה לאורך כל התחרות .אינני יודע אם זה היה החום
של אמצע היום או העובדה שהמסלול לא סיפק אקשן רב,
אבל הקהל על המסלול היה דליל יחסית לאורך הראנים
בתחרות וחבל.
למעט אופי המסלול שספג ביקורות ,האירוע היה ברמה
גבוהה מאוד .הכול תוקתק ,הזמנים הוקפדו (לפי התכנון
המקורי אפילו) וכמו בתחרות במשגב לא עבר זמן רב
מסיום התחרות עד לקיפול ולפודיומים .כנראה שמספר
המשתתפים שנמשכו למסלול הקל גבר על מספר
המשתתפים שבחרו לוותר על התחרות ובבוקר התחרות
התייצבו יותר מ 100-רוכבים על קו הזינוק

www.facebook.com/weride.co.il

לא אהבתם? כתבו לנו
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CLICK TO VIEW

חווית משתמש וסיכום אישי  /גיא בר ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
בין התחרות במשגב לתחרות הנוכחית המשכתי
להתאמן קשה מאוד ואפילו הצלחתי להוריד סוף סוף את
המשקל העודף שהעליתי בניו זילנד (משקל שכנראה
יעלה שוב בקרוב בוויסטלר) .אבל כרגיל המיקוד שלי
הוא לסבב העולמי ויצא שלא הורדתי כלל עומס עבור
התחרות הזו לכן הגעתי עם רגליים מעט עייפות

ומלאות כתוצאה משבועות קשים של אימונים ותחרויות.
בהתאמה למסלול בחרתי לקחת את הטרנזישן סמאגלר
גדולי הגלגלים וקצרי המהלך (כמו במשגב שגם להם
נראה שהמסלול בבן שמן היה אוברקיל) .בשונה
מהמפרט שהיה לי במשגב ,הפעם גם החלפתי את
הגלגלים לגלגלי הקרוס קאונטרי שלי והורדתי  600גרם

רק בגלגלים עבור התחרות ,דבר שגרם להאצה מהירה
והרגשת קלילות אפילו רבה יותר עם האופניים.
בקטגוריית האנדורו פרו הקטנטנה הופיעו  5רוכבים
אמיצים :בן קדמי ,יונתן יתום ,דימה רפקין ,עיטם שולץ
ועבדכם הנאמן .את הראן הראשון לקח בן קדמי ,עם
תוצאה מדהימה של  ,1:56כשאני ויונתן יושבים עליו

עם  ,1:57דימה עם  1:58ועיטם הצעיר שמתקרב
אלינו בצעדי ענק עם  .2:00בן התחיל את הראן
השני בקריעת שרשרת ובזאת נגמרה התחרות שלו
בקטגוריית האנדורו .דימה ,אני ויונתן הוצאנו תוצאות
קרובות מאוד ושלושתינו העמדנו תוצאה כמעט זהה
של  .1:57לראן האחרון זינקתי בידיעה שאני מוביל על
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יונתן ב 4-עשיריות השנייה ועל דימה בשנייה וחצי ,מה
שאומר שבראן זה אני צריך ללכת על הכל או כלום.
הראן לא היה ממש חלק בסיבובים ,אבל כנראה שכוח
הרצון החזק גבר על הרגליים העייפות שלי והצלחתי
להוציא את התוצאה המהירה שלי לתחרות( 1:56 ,מהיר
בעשירית השנייה מהראן הראשון של בן) שנתנה לי
את הניצחון בראן המהיר ביותר .דימה ויונתן נשארו עם
 1:57גם בראן הזה ושמרו על מיקומם בפודיום .בן חזר

ליגת ReCycles Enduro AM

לראן נוסף אחרי תיקון שרשרת והצליח להוציא בפעם
השנייה שלו  ,1:56מה שאומר שסיכוי גדול שהיה לוקח
את קטגוריית האנדורו ללא התקלה הטכנית.
מסלול ההתשה בתחרות לא התיש במיוחד ,אפילו
שקטגוריית הפרו עשתה התשה כפולה מזו של
הצ'לאנג' ,הצלחנו להגיע למתחם הזינוק כחצי שעה
לפני כל ראן למרות שהקפדנו לרכב את ההתשה בקצב

קל מאוד .בעקבות זמן המנוחה הרב ,כל המתחרים יצאו
לחימום שכלל סיבוב במתחם הזינוק וספרינטים קצרים
לפני הראנים שלנו.
בסך הכל אני מאוד מרוצה מהתוצאה והמקום הראשון
הכפול ,אך אני נוהג למדוד תחרויות לפי מימוש
הפוטנציאל שלי ולא לפי המיקום .את הראנים שלי
סיימתי ללא הרגשת עייפות מיוחדת ,אך הרגליים

העייפות שלי עצרו אותי (אין לי בעיה עם זה כי אני
יודע שזו לא הייתה תחרות מטרה) ,אבל הביצועים
שלי בסיבובים בתחרות ממש לא היו לטעמי והייתי יכול
לשמר הרבה יותר מהירות.
נתראה שוב בנובמבר לאחר בפגרת הקיץ ובמידה והכל
ילך כמתוכנן ,מסלולי החורף יהיו האהובים ביותר על
הרוכבים –  IMBAוהברמים שבוטל ביער עופר
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 אמנון ישראלי  הפקת תחרות ,Sam_Needham/אמנון ישראלי ,דימה ריפקין

Trance Provence 2015

Trance
Provence
2015

חווית משתמש /
אמנון ישראלי
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ניקו לאו על ראש פודיום הסיום

חברים יקרים הכתבה שאתם עומדים לקרוא היא לא עוד
כתבה על תחרות אופניים ,אלא כתבה על הגשמת חלום! איך
אני שקניתי את הג'מיס המשומשים שלי בגיל  33והתחלתי
לרכב בסופי שבוע ,מצאתי את עצמי ישן ואוכל שבוע שלם עם
הרוכבים הטובים ,המוכרים והמפורסמים בעולם .אני יושב וכותב
עם חיוך מרוח על הפנים ,חיוך שישאר שם זמן רב ,הרבה אחרי
שהתפרים בברך שלי יוסרו.
סיפור המעשה ,אני והטראנס
הכל התחיל לפני חמש שנים לערך ,מגזין האופניים דירט פרסם סרטון

מתחרות הטראנס-פרובנס הראשונה .מאז אותו בוקר במשרד ,איך לומר,
אני בטראנס! פרובנס שעד אז הייתה בשבילי חבל ארץ כפרי ורגוע כפי
שהצטייר לי מהספר "שנה בפרובנס" ,הפכה בן רגע למושא חלומותיי על
הרפתקת אופניים מטורפת .כנראה שמשהו בנופים הבתוליים ובסינגלים
הפראיים ,הזכירו לי את אלו שלנו בעידן תרום קק"ל ,ומשכו אותי כמו פרפר
לאור ,כמו צמיג סופר-טאקי לברם .לא הייתי צריך הרבה בשביל להבין
מהאופניים ומאופי הרוכבים שזוהי לא עוד תחרות מרתון בעליות ,אלה
תחרות רכיבה טכנית בירידות .אמנם זה נשמע קצת רחוק ,אבל תתפלאו
זה היה הרבה לפני שהמילה אנדורו כבשה כל חלקה טובה ,למעשה ניתן

לומר שזו התחרות שהמציאה את הז'אנר (ראו מסגרת בעמוד הבא).
לא לקח הרבה זמן עד שהתחלתי לבדוק את אפשרות ההרשמה והסתבר
לי שפשוט צריכים אצבע זריזה על העכבר .בגדול ההרשמה פתוחה
לכולם ,אבל בשל האופי האינטימי והלוגיסטי המסובך רק  60מהנרשמים
מתקבלים .אז בשנה הראשונה נשארתי ער עד חצות ,נכנסתי לאתר
בניחותא ונרשמתי ,ולאחר כמה ימים קיבלתי מייל דחייה בניסוח אנגלי
מנומס ,כך חזר הטקס שלוש שנים ברציפות כאשר מפעם לפעם אני
משכלל את דרכי ההקלקה אבל כנראה גם העומס על השרתים עלה.
לאחר שבשנים הקודמות ההרשמה התמלאה כעבור שתי שניות

בערך ,החליטו השנה המארגנים לשנות את השיטה ועברו לבחור את
המשתתפים על סמך "קורות חיים על גלגלים" .במקרה או שלא ,יצא
שדימה ואני התקבלנו .באופן קצת אבסורדי קיבלתי את המייל ביום בו
העברתי לאשתי את אופני האנדורו שלי ונשארתי רק אם אופני .XC
זהו אני בפנים! מה עושים עכשיו?
דימה ואני החלטנו ביננו שנשתף פעולה בכל הלוגיסטיקה הכרוכה
בתחרות וכל אחד פנה לדרכו .דימה לתוכניות האימונים המדוקדקות
שלו ואני לתוכנית האימונים הפרטית שלי "רכב ככל יכולתך הכי חזק כל
הזמן" .האמת שקצת השתפרתי במהלך השנים באימונים ופשוט לא
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פורמט התחרות והמסלול
טראנס פרובנס היא תחרות יוקרתית ואקסקלוסיבית ,חוקי התחרות
שונים מכל תחרות אחרת .בימים בהם החלה התחרות היא הייתה
פורצת דרך לחלוטין ,וסללה את הדרך לפורמט ,שמאוחר יותר ,קיבל את
השם אנדורו והפך לסבב ה Enduro-World-Series
התחרות היא אישית ונמשכת שישה ימים מלאים .מנצח בה הרוכב בעל
הזמן המצטבר הנמוך ביותר .בכל יום על הרוכב לעבור ברכיבה מסלול
שאורכו כ 50-ק"מ עם כ 1600-2000-מטר עלייה ו 2600-3600-מטר
ירידה .בממוצע יורדים בגבהים כ 1000-מטר בכל יום ,ומכאן שבכל יום
יש הקפצה .התחרות מתחילה אי שם בהרים הגבוהים בEmbrun-
ונגמרת לאחר כ 270-ק"מ בחוף הים התיכון ב.Menton-
בטראנס פרובנס כל המתחרים ישנים באהלים המוקמים באתרי
קמפינג מסודרים בדומה לחורשת טל שלנו .לא משנה מי אתה ומה
הייחוס שלך אתה ישן באותו אוהל על אותו מזרון אבל לא אם אותה
כרית! את הכרית אתה מביא איתך ;)-
בכל יום כ 40-אנשי צוות (אחד לכל שני רוכבים) אחראים לפרק את
המכנה ולהעביר אותו ואת הציוד האישי של המתחרים למכנה החדש.
כמו כן אחראיים אנשי הצוות על בישול והגשה של שלוש ארוחות ביום.
במחנה מוקם אוהל מרכזי בו ניתן לטעון את כל הדרוש טעינה ,מוגש
כיבוד קל ,בירות בתשלום סימלי ,וכורסאות נוחות .כמו כן ישנו אוהל
מאסזים וכל מתחרה יכול להזמין מסז בתשלום נוסף.
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הטראנס פרובנס היא לא תחרות סטיג'ים רגילה כמו טראנס-אלפ
או קייפ‑אפיק בה הזמן נמדד לכל אורכו של המסלול .אמנם על הרוכב
לעבור את כל המסלול אבל ישנם בכל יום כ 4-קטעים מיוחדים שרק
עליהם הזמן נמדד .כל הקטעים המיוחדים הם בירידה ועשויים להיות
בהם עליות קצרות של כמה מטרים .עובדה נוספת שאי אפשר להפריז
בחשיבותה היא שכל המסלולים נרכבים בתחרות בפעם הראשונה.
כלומר המסלולים סודיים ולא ידועים לאף אחד מהמתחרים כך שבעצם
לא ניתן להתאמן עליהם ובזמן התחרות אתה רוכב על עיוור .בבוקר
מקבלים תיק מפות של המסלול וגרף גבהים .בנוסף יש כמה מילים
המתארות את אופיו של כל קטע מדידה ומאפשרות לך להתכונן במידת
מה .על המתחרים לנווט באמצעות המפות ושלטי החיצים שנמצאים
בשטח .בכל יום ישנה נקודת אוכל המסומנת במפה ב .FS-בנקודה
זו ניתן למלא מים ואיזוטון .לאכול ארוחה קלה ולשתות אספרסו! כמו
כן קיימת ניידת צהובה של מאוויק שנותנת כל סיוע טכני דרוש .אחד
הדברים החשובים להבין זה את ההבדל בין אנדורו ל  .DHבאנדורו
רוכבים סטייג' שיכול להמשך גם  16דקות רצופות ,בזמן ארוך כל כך
בלתי אפשרי לרכב במקסימום .רוכב אנדורו חייב לרכב חלק וזורם
ולהמנע מטעויות קשות .אסור לפדל בכל בכוח כי אין לדעת איזה עליה
תהיה בהמשך ובנוסף לכך חייבים לשמור על דופק סביר בכדי לחפש
את חיצי ההכוונה ולא לעשות טעויות ניווט ולא ליפול לתהום שנמצאת
ברוב המקרים במרחק של  30ס"מ מהסינגל.

מסלול התחרות כולו  -מאמברון למנטון

מדידת הזמנים
מדידת הזמנים מתבצעת באופן הבא .בתחילת כל יום מקודדים את
התג האלקטרוני האישי של כל מתחרה ומוסרים לו אותו .המשתתף
מחבר את התג לכתפייה של תיק הגב .בנקודת הזינוק המשתתף או
אחד מחבריו מעביר את התג בקורא מיוחד שקשור לעץ ,וזמן הזינוק
נרשם על הכרטיס .בנקודת הסיום ממתין איש צוות שמצמיד את
הקורא לתג פעם נוספת וכך נרשם זמן הסיום .המערכת פחות

מדויקת ממערכת לייזר ,אבל הרבה יותר פשוטה וזולה .הדיוק שלה
אומנם הרבה פחות טוב (כ 3-שניות טעות) אבל התחרות מוכרעת
על פערים גדולים בהרבה .בסוף כל יום כל משתתף מוסר את התג
ואת תיק המפות לאיש מדידות הזמנים ומקבל חזרה תדפיס הזמנים
של אותו יום ,ותיק מפות של יום המחר .כעת נחפז המשתתף לפאב
המקומי מזמין לו כוס של בירה מקומית וממהר להשוות עם חבריו מי
יצא הכי גבר גבר.

דוגמא למפה יומית  -במקרה הזה היום החמישי ,הקשה ביותר
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אמנון ודימה עם משקה התאוששות

אמנון על הכלי הנכון

ממש התאמנתי ספציפית לתחרות עד שלושה חודשים לפני הזינוק .מכיוון
שהנחתי שנפח וכושר יש לי מספיק ,שלושת החודשים שקדמו לתחרות
הוקדשו להתרגל בחזרה לרכב על אופניים כבדים ומסורבלים (יותר מאופני
הזנב קשיח שלי ששוקלים  10ק"ג) סטראבה ושיאי המסלולים של אבנר
שפיר ,היוו לי יריב אימונים מצוין וככה העלתי את עומס האנדורו לקראת
התחרות .השיא היה ביום אימונים משותף עם דימה כשעשינו שלושה
ראנים מלאים וחזקים ביגור .יגור הוא אחד הסינגלים הבודדים בארץ
שמזכיר באורך ובסגנון את המסלולים שמאפיינים את הטראנס פרובנס.
תכלס ,אני יכול לומר שהגעתי דיי מוכן לאתגר.

דימה בצילום מהאתר הרשמי של התחרות

הכלי הנכון לתחרות
בחירת האופנים המתאימים היא חלק חשוב בהכנה לתחרות כזאת .מכיוון
שקטעי המדידה כולם במגמת ירידה וחלקם כוללים ירידות תלולות במיוחד,
רצוי לבחור אופניים המוכוונים בזוויות ובאבזור לירידות.
מצפייה בסרטונים משנים קודמות הבנתי שהמסלולים תלולים ,מסולעים
וצפופים עם הרבה סויצ'בקים .אופי המסלולים גרם לי לבחור בבגלגלי
 27.5שיאפשרו לי סיבוב זריז יותר בסווצ'בקים הצפופים .החלטתי לקחת
אופניים ארוכי מהלך בשל ריבוי הסלעים אך לא פחות חשוב בשל אורכם
של המסלולים שמשפיעים על עייפות ,והעובדה שאני רוכב על עיוור כך

שקשה לבחור קווים אופטימליים.
האופניים שנבחרו למשימה הם  Transition Patrol 27.5אופני אנדורו
על פי כל ההגדרות .לא היה מקום רב להתלבטות בנוגע לחלקים כי
האופניים מוגדרים כאופני אנדורו ונבנו ואבזרו במיוחד לתחרויות כאלו.
את חלקי הקרבון האקזוטיים החלפתי בחלקים תואמים של רייספייס
מאלומיניום על מנת להקטין את הסיכוי לקריסה.
נתתי חשיבות רבה לבחירת הצמיגים ,המטרה היא למנוע פנצ'ר בכל מחיר
אך עדיין לשמור על משקל סביר כך שצמיגי  DHלא באים בחשבון .הצמיג
הקדמי התגלה כמושלם .הצמיג האחורי  WTB Trail King Roughאמנם

היה מהיר גלגול אך לא סיפק מספיק אחיזה והוחלף אחרי שלושה ימים
לצמיג פרוטו-טייפ חדש של מאוויק.
לאחר התחרות אני יכול לומר בבטחה שבחרתי באופניים הטובים
ביותר למשימה!
Trance Provence here I come
הגענו לכפר התחרות יום קודם בכדי להשתתף בקטע פרולוג לא מחייב.
ביום זה טיפסנו עלייה של  700מטר וירדנו קטע מדידה אחד ,ביום הזה
הבנתי שהעליות כאן שונות לחלוטין ממה שאני מכיר .הטיפוסים כאן
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לינה במחנה היומי

אמנון זוכה לעזרה ראשונה מפביאן ברל

נמשכים זמן רב ,בין שעה לשעתיים .בזמן העלייה חייבים להקפיד על
קצב אחיד ודופק נמוך על מנת לא להתעייף ולהישרף לקראת הירידה
שהיא למעשה החלק החשוב והקובע .במשך כל השבוע הקפדנו לטפס
באטיות רבה ובקצב אחיד ,שאנחנו לא מתביישים ויורדים מהאופניים כדי
לדחוף כאשר העליות נעשות תלולות .גילוי חשוב נוסף שהגיע במהלך
הפרולוג היה שהקצב האיטי שלנו היה מהיר יותר ממירב המשתתפים,
הירידה באותו יום הייתה תלולה ומשופעת סוויצ'בקים קשים ,זו הייתה
הכנה מצוינת לשבוע שלם של סוויצ'בקים .הסיבה לכך היא מאוד פשוטה
והגיונית ,ההרים שם מאוד גבוהים ותלולים ,אבל בעוד שמסלול  DHיורד

ישר ותלול למטה ,מסלולי אנדורו הם הרבה יותר ארוכים ונבנים על שיפוע
צד ,לכן בין שיפוע צד אחד לשיפוע צד שני ישנו סוויצ'בק קטלני!
אני והPro's-
אחד הקטעים שהכי נצרבו לי מהתחרות התרחש כבר ביום הראשון .באחד
מקטעי הקישור ,בזמן שאנחנו הולכים ומחזיקים את האופניים בשיפוע צד
של  45מעלות ,בקטע ללא כל סימן לשארית קטנה של דרך ,הגיעו מאחורי
ניקו לאו וג'יימי ניקול (מרוכבי האנדורו הטובים והמובילים בעולם) .הם
הגיעו מלאי אנרגיה ועקפו אותנו מיד שיכלו ,אבל שני החברה האלו יצאו
שעה אחרינו  ...באותו רגע חדרה לי ההכרה שמי ששואף לנצח בתחרות

לא לוקח את הזמן ומשקיע רק בקטעי הירידה ,הבנתי שהפרו האלו הם
פשוט חיות רעות! מאותו רגע השתנה אצלי משהו ,אין דרך אחרת לתאר
את זה מאשר בוסט אדיר של השראה! מבחינתי זה ממצא את הדבר הכי
יפה בפורמט התחרות הזה ,רוכבים "עממים" כמו כולנו רוכבים ,אוכלים,
וישנים לצד המקצוענים .הם לידך ברגעים הגדולים שלהם אבל אני גם
עוקף אותם בתור למקלחת ...בתחרות כל כך אינטימית שנמשכת שישה
ימים כל הרוכבים הופכים לקבוצה מגובשת אחת גדולה ,כולם תומכים
ומעודדים אחד את השני ונוצרים קשרי חברות שלא יכולים להירקם
בתחרות קצרה .לטעמי זהו הקסם גדול ביותר של האירוע הזה ...אה כן,

וגם המסלולים האין סופיים ...וגם הנופים הפראיים ...אה כן וגם וגם וגם.
בסופו של היום הראשון מצאנו את עצמנו דימה ואני מגיעים ראשונים
(אחרי הכל קיבלנו השראה )...לתחנת מדידת הזמנים .אחרינו הגיעו ג'ימי
וניקו (זהו נפתחנו רשמית) וארבעתנו יושבים על כוס בירה (טוב נו ניקו
עם הגינונים האירופאים לקח קפה הפוך ,החנון) ומשווים את הזמנים.
באותו רגע נמרח לי חיוך של הרבה נחת על הפרצוף ,עוד חיוך גדול שלא
יורד עד עכשיו .איך אני ,אמנון ,רוכב עם הרוכבים הטובים בעולם ומשווה
זמנים על כוס בירה .מאחר וכבר נפתחנו היה נראה לי לגיטימי באותו רגע
לדבר איתם על חיתוך סוויצ'בקים ,שניהם פערו עיניים ותקעו בי מבט של
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איך אני בכלל מעלה אפשרות כזו .האמת לא ממש השתכנעתי ,אני בטוח
שהם חתכו לא פחות ממני....
אז מה היה לנו שם?
לא אלאה אתכם הקוראים בכל יום ויום שעבר עלינו ,לא בזמנים ולא
במיקומים .אם בכל זאת תרצו תוכלו לראות באתר התחרות ובטבלאות
הזמנים המסודרות.
רק אומר שלפני התחרות האמנתי ביכולת שלי להיכנס ל Top 20-ולעמוד
על פודיום הגברים מעל גיל  .40את היום הראשון התחלתי במקום 26
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כללי ובכל יום שיפרתי את המיקום שלי .ניהלתי את הכוחות נכון והרגשתי
כיצד אני מתחזק מיום ליום ואף משתפר מאוד ברכיבה על עיוור ובניהול
נכון של הכוחות בזמן קטעי המדידה.
לצערי סיימתי את התחרות באמצע היום החמישי לאחר נפילה לא קשה
במיוחד שגרמה לי לפציעה לא נעימה עם חתך לא יפה מתחת לברך,
פצע שחייב פינוי באמבולנס ותפירה בביה"ח בניס .כאשר נפצעתי הייתי
במקום ה 19-הכללי ומוביל בבטחה בראש הקטגוריה של הגברים הזקנים.
הפציעה והפינוי הן כמובן לא משהו נעים ,אבל זה חלק מהמשחק.
אנחנו לוקחים סיכונים בכל רגע ורגע ולפעמים תקלות קורות .הכי כאב לי

שלא הגעתי לים רכוב על האופניים ,דמיינתי את עצמי קופץ למים אחרי
ההרפתקה המופלאה הזו ונותן לכל הכאבים והמעמסות לשקוע במים
המלוחים של הריביירה הצרפתית( .כמובן שצפייה בפודיום ה 40+-לא
ממש עזרה בעניין הזה )...אבל כדי לא לסיים את הכתבה ברוח דיכאונית
כזו ,אני יכול לומר שהתחלתי כבר להתכונן לשנה הבאה! למתחרי עבר יש
יותר סיכוי להיכנס פעם נוספת ולשנה הבאה אבוא מוכן יותר ,בשל יותר,
ורעב הרבה יותר!
סוף דבר
שותפי ורעי למסע ולדרך ,רוכב רב הכישורים דימה רפקין ,הצליח ביום

האחרון להיכנס ל  TOP20למרות שרץ סטייג' שלם ברגל עקב פנצ'ר.
דימה רכב בצורה יוצאת דופן והיה שותף מלא שלי באימונים ,בהכנות
ובתחרות עצמה .שמרנו על תחרות בונה בינינו ושיתפנו פעולה בצורה
יוצאת דופן במהלך האירוע עד שזכינו לתואר " ."The Israeli Teemדימה
גם עזר לי בזמן הפציעה ולאחריה בכל הלוגיסטיקה של העברות .דימה
אני רוצה לנצל במה זו בכדי להודות לך אלפי תודות .לא הייתי מגיע לאן
שהגעתי בלעדיך ,אתה רוכב מעולה וחבר יקר .מקווה מאוד שתבוא איתי
שנה הבאה
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אהבתם? קדימה

www.facebook.com/weride.co.il

לא אהבתם? כתבו לנו

