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ה XT-החדש כבר בישראל

מבצע טרייד אין
למערכת XT8000
הבא את המערכת* הישנה
שלך מכל סוג ובכל מצב
*
ו
קבל מערכת XT8000
 11הילוכים סינגל או דאבל

במחיר 2899
במקום 70
( ₪46למערכת דאבל)
 ₪כולל מע"מ
למערכת דאבל או סינגל

*מער
כת (קראנק ,מיסבי קראנק,
רוטורים ,בלמים ,שיפטרים,
שרש
רת ,מעביר קדמי(לדאבל ב
לבד) ,מעביר אחורי ,קסטה)

המבצע עד גמר המלאי ו
/או הודעה אחרת DAA .רש
אית
ל
הפ
סיק
את
ה
מב
צע
בכל עת
ס
יום מבצע בתאריך ה 30.8.15

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

Alpe d'Huez's Dutch Corner

צילום :כפיר כחלון
הכאוס/חגיגה/פסטיבל של ה"פינה ההולנדית"
בטור דה פראנס  .2015כתבינו כפיר כחלון הגשים
חלום ,ארז את החברה (!!!) ,נסע וצילם .כתבה
מלאה בחודש הבא.
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we:Movie

we:Tube



CLICK TO VIEW

סרטThe Beauty Of Mountain Bike :
בערוץ של TheCrow90mtb
חם לכם? חולמים על חופשה חלומית ב?BC-
קליפ באמת יפה שעושה המון חשק .שימו ,1080p
תגבירו את הווליום ,תתרווחו ותפנטזו…
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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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we:Start

 | 08.2015גליון 014

טבילה

בירדן

וד 58

עמ

על השער :יונתן יתום דוגם
 .Norco Sightמבחן בעמ' 84
צילם :גלעד קוולרצ'יק

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 20.............................................................
טיפים לכבישון 30...................................................
36......................................................we:Techni
מבחן אופניים40....................Bianchi Oltre XR2 :
קיר מכנאופן 50......................................................
פינה אישית :איילון שגיא 52.....................................
 10טיפים54..........................................................

קופצים לירדן 58.....................................................
אליפות הארץ במבט נשי 66....................................
מבחני ציוד70........................................................
מבחני ציוד כביש82................................................
מבחן אופניים84....................... Norco Sight 7.2 :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר96........................
מבחן אופניים98... Cannondale F-SI Carbon 2 :
חו"ל :איטליה110..................................................
רכיבות לילה 122...................................................
126..............................................BC Bike Race

כתבו עלינו ב-
VITAL MTB
לכתבה המלאה>>

FUSE 2L/3L

גם אתם יכולים
ליהנות ממנו >>
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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.
 | www.r-s-g.co.il
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.
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 אילון שגיא

חם.
לוהט.
שורף!
ודרדרת.
ואבק .ואי ואי כמה אבק...
וגם לח.
והאיראנים.
ואם זה לא מספיק הפייסבוק מלא בתמונות של אנשים שנשענים עם חיוך מאוזן לאוזן על איזה עץ בלב יער ירוק וקריר
באיזה פיזדיאץ באירופה.
הקיץ יקבע מי הוא גבר אמיתי .הקיץ יבדיל בין הקשוחים לסמרטוטים .בסוף הקיץ נראה מי ישאר לרכוב אחרון ,בחום.
ובאבק .ובדרדרת .ובלחות שלא נגמרת...
אני ,תודה ששאלתם ,נמצא עמוק בתוך מודל קובלר‑רוס ,כן ,מזמן פרשתי מהתחרות ואני נח לי בסבבה (עם מזגן על
 19מעלות ואבטיח קר) בשלב הקבלה.
אבל זה לא היה קל בהתחלה...
"שאני לא ארכוב?" זובי! ככה התכחשתי לעובדה שהאוויר בחוץ ,אפילו בשש בבוקר ,מרגיש כמו מרק ,הכעס הגיע
קצת מאוחר יותר ,איפשהו לקראת סוף העליה השניה כשהזיעה המלוחה צרבה לי את האישון ,החריץ של התחת
הרגיש כמו מרזב מוכה אל ניניו והבד המנדף של החולצה הודיע חגיגית :די ,חאלס .איזה קללות לא הטחתי בו ,באיזה
שמות גנאי לא כיניתי אותו ,אבל כלום לא עזר.
אחר כך בא המיקוח" .נפגשים ב ,6"-טירטר הוואצאפ" ,אולי נקדים לשלוש וחצי?" הצעתי "ככה נרכוב לפני החום."...
גורנישט .הקיץ בשלו .דיכאון.
אבל עכשיו טוב .אני מקבל את הכל באהבה ,לא רוכב ,אבל גם לא מקטר ,ביום חמישי עדיין משתתף פעיל בשיחות
ה"בואו_נאכל_את_הראש_אחד_לשני_ונדבר_על_איפה_רוכבים_מחר_ונשנה_את_זה__400פעם_ובסוף_נרכוב_בבן
שמן" הקבוצתיות ואפילו מציע מקומות ומביע דעה אבל לא טורח אפילו להוציא את האופניים מהמחסן כי עמוק בלב
אני יודע – אין סיכוי שאני יוצא מהבית לחום הזה.
אפילו הכרס שהולכת ותופחת לא מזיזה לי ,טוב ,אולי קצת ,אבל בחייאת ,מה אני אעשה?
ובבקשה ,אל תספרו לי ש"אפשר" וזה"לא נורא" ותנסו לעודד אותי ולהסביר לי ש"עוד מעט זה יעבור" ,לקח לי זמן
להשלים עם זה שהעונה הזו מתה הי"ד ,אז תנו לי לעבור את זה וזהו.
להתראות בחורף יבדל"א

פתחנו

38
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”אבא ,תוביל מבנה”

לחנויות
שווקים
ולמ
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 גיל בניטה

חדשות

נעלים חדשות מבית
שימנו Shimano AM9

עגלה עגלה...
אבל לפניך
אחרי תקופת פיתוח ארוכה וניסוי פיסי במשפחת
המלוכה האגרסיבית ,הלוא היא משפחת
,ATHRTONמוציאה שימנו את נעל הקליטים
האגרסיבית החדשה שלה ה– .AM9
הנעל נבחנה בתנאים ובמסלולים הקשים בעולם,
בין אם בתחרויות ה  EWSשבהם משתתף דן ובין
אם בתחרויות הדאון היל בסבב ה UCIהעולמי בהם
משתתפים ג'י ורייצ'ל.
ההבדל המשמעותי ביותר בין ה am9לבין קודמתה ה
( AM45למעט מראה משופר בהרבה !!) הינו הפחתת
משקל דרסטית של  217גרם לזוג (מידה  )40שהם כ
 23%ממשקל הנעל הישנה.
ל  AM9הגנת צד משופרת וסוליה בעלת גומי חדש עם
מבנה אשר נועדה להגביר את האחיזה הן על הפדל

והן בזמן הליכה בשטח לצד האופניים .מרכז הנעל
עשוי קצף  EVAשנועד להגביר את הנוחות בזמן פידול
ועמידה ואזור הקליט שונה וכעת מאפשר חיבור מהיר
יותר לפדל.
שתי רצועות  VELCROמצויות בקדמת הנעל כאשר
העליונה עוזרת לשמירה על יציבות הרגל בנעל
והתחתונה (והגדולה יותר) מכסה את השרוכים ומספקת
הגנה לרגל מפגיעות שונות.
ל am9גרסאת פלאטים הנקראת  AM7כאשר ההבדל
הינו כמובן בסוליה המיועדת לפדלים שטוחים.הסוליה
מיוצרת עבור שימנו על ידי ויברם מגומי רך ודביק.
הנעל החדשה נמסרה למגזין לא מכבר ,מבחן מפורט
יפורסם בגליון הקרוב

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

RockShox Lyrik 2016
מזלג חדש מרוקשוקס
we:Tube



CLICK TO VIEW

ה Pike-מבית  RockShoxהוא ללא ספק
המזלג המוביל בשוק בקטגוריית השבילים/
אול מאונטיין בשנתיים האחרונות .שילוב של
מנגנון שיכוך איכותי עם רגליים בריאות בקוטר
 35מ"מ ,משקל נמוך ( 1860גרם) וזמינות בכל
שלושת קטרי הגלגלים הקיימים (,27.5 ,26
 )29שלח את הפייק לפרונט של מספר רב
של זוגות אופניים בארץ ובעולם ,החל באופני
שבילים חצופים עם  120מ"מ ועד אופני אנדורו

מפלצתים עם  160מ"מ פלוס.
אולם בתעשיית האופניים ה-כה מתחדשת,
לא ניתן לנוח על זרי הדפנה ועם הצגת ה36-
המחודש מבית ( Foxמציע מהלך עד 180
מ"מ) והופעת שלדות אנדורו ופארקים עם
מהלכי מתלה ארוכים מ 160מ"מ ,ההגמוניה
של ה Pike-החלה להסדק .ב RockShox-ידעו
שצריך מזלג כמו ה ,Pike-אבל "קצת יותר"
ועל כן הוציאו את ה Lyrik-המחודש (למי שלא
מכיר/זוכר ,ה Lyrik-היה מזלג האולמאונטיין
האגרסיבי של  RockShoxעד הגעת הPike-
והוא לא הוצע בקטרים אחרים מ 26-עד
לחידוש הנ"ל)
ה Lyrik-החדש מצוייד ברגליים בקוטר  35מ"מ,
ציר 15מ"מ ומהלך של עד  180מ"מ בגרסאת
ה 27.5-ו160-מ"מ בגרסאת ה( 29-אין .)!26
עד כאן נשמע די דומה ,אולם מס' שינויים
חשובים מבדילים אותו מאחיו "הקטן":
• קראון תחתון /גשר חדש מעובה וגבוה יותר
מוסיף קשיחות ומרווח לצמיגים בשרניים.
• קפיץ אוויר שלילי מוגדל עוזר בתחום השיכוך
ומספק רכות גדולה יותר בתחילת המהלך.
• אטמים חדשים של  Skfעוזרים בהקטנת
החיכוך (אטמי אבק ואטמים במנגנון השיכוך).
• שימוש בספייסרים להקטנת תא האוויר

והגדלת הפרוגרסיביות ( )Tokensאפשרי גם
בגרסאת המהלך המשתנהDual Position ,
(ב Pike-זה התאפשר רק בגרסאת .)Solo Air
• נגישות ל Shim Stack-של הריבאונד בדומה
למזלג ה  Boxxerלכיוונון "אישי" ומתקדם יותר.
•ממשק נבה /מזלג תואם  Torque Capשנועד
להגדיל את הקשיחות בחלק התחתון של המזלג
על ידי הגדלת שטח המגע של הרגליים עם
נבה ייעודית בעלת "סופיות" גדולות יותר,
כאשר בחברה טוענים להגדלה משמעותית
בקשיחות בשימוש עם נבות ייעודיות (מתוצרת
 .)Sramאין חובה להשתמש בנבות הנ"ל וניתן
להשתמש בנבות רגילות ,אולם ללא קבלת
הקשיחות המוגדלת.
מי שמאוכזב שאין גרסאת  26אינצ' חדשה
ויש לו את ה Lyrik-הקודם ,ישמח לגלות כי
 RockShoxמציעים את מנגנון השיכוך האיכותי
של המזלג החדש ( )Chargerלגרסא הישנה.
משקל הינו כ 2-ק"ג (מאד קרוב ל)Pike-
והוא יגיע בשתי רמות שיכוך RCT3 ,עם
כיוונון ריבאונדLow Speed Compression,
ואפשרות לבחירה בין  3מצבי קומפרשן
וגרסת  RCפשוטה יותר שתגיע רק על
אופניים מורכבים .כמו כן ,יוצע ה Lyrik-ברוחב
 100מ"מ סטנדרטי וב‑ Boost 110החדש

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

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

המלאכה  ,17פארק אפק ,ראש העין | טל03-9027080 .
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שלדת אלומיניום M5

מחשבון
 GPSחדש
מבית
LEZYNE

בולמים :קדמי Rock Shox XC32 QR 15 110
 +נעילה  /אחורי אוויר X-Fusion 02RL
 27הילוכים SRAM / SHIMANO

מעצורי דיסק הידראולים Comp

 110מ"מ אוויר

Tektro Gemini

M5
אלומיניום M5
שלדת אלומיניום
שלדת
 /110מ"מ אוויר
Rock
Shox
XC32
QR
15
110
קדמי
בולמים:
בולמים :קדמי  110 Rock Shox Reba QR 15מ"מ
אחורי אוויר X-Fusion 02RL
נעילה /
Fox CTD
+אחורי
SRAM
/ SHIMANO
 18הילוכים
27
SRAM 11-36
קסטה
הילוכים22-36 :
20
Tektro Gemini Comp
הידראולים
דיסק
מעצורי
מעצורי דיסק Shimano Deore
מחיר מבצע

בעידן בו אנו מחוברים ומשתפים מדי יום ברשתות החברתיות ,כאשר
המכשירים האלקטרונים מסביבנו מתממשקים ומתחברים למכשירים
אחרים ,גם רוכבי אופניים דורשים מחשב דרך אחד אשר יציג את כל
האינפורמציה הדרושה (מהירות ,מרחק ,זמן ,דופק ,הספק וכו') על גבי
מסך אחד ,תוך שימוש ב GPS-וטכנולוגיה אלחוטית.
במהלך חודש מרץ השנה השיקה חברת  LEZYNEקולקציה חדשה של
מחשבי דרך לאופניים מבוססי  .GPSמחשבים אלה כוללים את כל הנתונים
הדרושים לרוכב אופניים חובב או מקצוען ,עם יכולת התממשקות לטלפון
נייד או למחשב.

ה MINI GPS-הוא הסנונית הראשונה בישראל .מכשיר זה הינו הדגם
הבסיסי בסדרה ושם דגש על משקל נמוך ומבנה קומפקטי .הוא כולל
את כל הפונקציות המוכרות ממחשבי אופניים אחרים ,מבוסס על GPS
ומאפשר להוריד את המסלול ונתוני הרכיבה על המחשב ,תוך שימוש
באתר הייעודי של חברת .LEZYNE
מחיר .₪ 695 :לרגל ההשקה ,תינתן הנחה בגובה  10%במהלך
חודש אוגוסט .מבחן מפורט על המכשיר יפורסם בקרוב במגזין.
להשיג ברשת חנויות " TREKישראל" ובחנויות המובחרות!

MEGA DEMO DAY 2015
יער בן שמן 16.10.2015

שלדת אלומיניום M5
שלדת אלומיניום M5
 110 Rock Shox Reba QRמ"מ /
בולמים :קדמי 15
 110 Rock Shox XC32 QR 15 110Foxמ"מ אוויר
קדמי
בולמים:
אחורי CTD
 +נעילה  /אחורי אוויר X-Fusion 02RL
 20הילוכים 22-36 :קסטה SRAM 11-36
 27הילוכים SRAM / SHIMANO
מעצורי דיסק Shimano Deore
מעצורי דיסק הידראולים Tektro Gemini Comp

1-800-30-44-30
 www.matzman-merutz.co.ilרכבו איתנו ב-
מחיר מבצע
₪₪12,495
רגיל 9,495
מחיר רגיל
מחיר
₪ 10,595
בלבד
בלבד
₪₪10,595בלבד
מבצע 7,995
מחיר מבצע
מחיר

SPECIALIZED Camber FSR Comp
שלדת אלומיניום M5
בולמים :קדמי  110 Rock Shox Reba QR 15מ"מ /
אחורי Fox CTD
 20הילוכים 22-36 :קסטה SRAM 11-36
מעצורי דיסק www.matzman-merutz.co.il Shimano Deore

1-800-30-44-30

מחיר רגיל ₪ 12,495

S
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L
E

רכבו איתנו ב-
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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
04-9800-588
רקפת
GiantRakefet 

The Habit

we:Tube



CLICK TO VIEW

אופני שבילים קצרי מהלך
חדשים מבית קנונדייל
החברים מברטפורד קליפורניה השיקה לפני מספר
ימים את ה Habit-הגרסה האחרונה והעדכנית של
ליין ה Overmountain-של החברים מהחוף המזרחי.
פלטפורמה שבילים AM/חדשה מבוססת גלגלי 27.5
בלבד ,המציעה  120מ"מ של מהלך על מתלה ציר
יחיד ותומכות כיסא בטכנולוגיית  Zero Pivotשל היצרן
עם גמישות ורטיקלית מובנית שמגיע במקום הציר
המסורתי .מטרת העל של ה Habit-החדשים כפי
שנמסר מקנונדייל היא ,למקסם את הביצועים ולהגביר
את רמת הפאן פאקטור מרכיבת שבילים .הכוונה היא
לייצר אופנים זריזים ,חדים ואמידים שישלבו את יכולות
ה XC-המוכחות של המותג יחד עם הביצועים שהציעו
דגמי ה/Overmountain-אנדורו האחרים .מהנדסי
המותג ,בחרו לעשות זאת ע"י הגדלת הצינור העליון
והקטנת בסיס הגלגלים ,יחד עם עוד מספר שינויים

בזווית הראש והכיסא ע"מ לייצר גאומטריה עדכנית
אגרסיבית/פרוגרסיבית יותר.
קנונדייל מציעים עשרה דגמים שונים של ה Habit-כולל
שני דגמי נשים .המפרטים הגבוהים מבוססים על שלדת
קרבון מלאה עם לפטי קרבון בראשם רמת הLimited-
 Edition Carbon Blackהסופר יוקרתית ,דגמי הביניים
מבוססים על משולש קדמי מקרבון ,משולש אחורי
ולינקים מאלומיניום ושלושת הדגמים הנמוכים מבוססים
על שלדות אלומיניום זהה לחלוטין לשלדת הקרבון
במפרטים שונים.
הדגמים הראשונים ינחתו בארץ בסביבות אוקטובר,
ישירות ל Mega Demo Day-ולמבחן במגזין.
יבואן :ריסייקלס .מחיר :החל מ ₪ 8000-לדגם
האלומיניום הבסיסי
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חדשות

בבנט
חגיגה
עוד תרבות אלטרנטיבית מבית גורדון בנט
עוד תרבות אלטרנטיבית מבית גורדון בנט.
ביום שישי האחרון ( )7.8.2015החבר׳ה בגורדון בנט
חגגו מתיחת פנים מרחיקת לכת והראו לתל אביב כמה
תרבות אורבנית אפשר לדחוס ב 50-מטרים רבועים.
גורדון בנט חנות האופניים התל אביבית המזוהה
ביותר עם תרבות הפיקסי האורבנית ,חברו לסלון
התקליטים אוארבך ופתחו ביחד חלל תרבותי מעוצב
המורכב מסדנת אופניים ושואו רוואולם תצוגה
של מותג האופניים מידלאיסטה ומחנות תקליטים
מדליקה המתמקדת במכירה של תקליטי ויניל בלבד
למוסיקולוגים ולחובבי מוזיקה בכלל .כמובן שאת
החיבור בין שני המותגים מדביק בטבעיות בר מדויק
המגיש בירה מחבית ואלכוהול מגוון ,אבל גם קפה
בבקרים האיטיים של היום .מההתרשמות האישית
שלנו מדובר בעוד מוסד תרבותי מבית היוצר של
ארנון פישר שאסור לפספס
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 כפיר כחלון  עומר מתיתיהו

 10טיפים לכבישון המצוי

 10טיפים לכבישון המצוי
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סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף את חכמת המעטים שלנו כדי
לעזור לכם בהתמודדות עם נושאים הרי גורל לא קריטיים.
והפעם :עשרה טיפים לכבישון המצוי שייקחו את החוויה שלכם
מהרכיבה קדימה ,שיהפכו אתכם לרוכבים טובים יותר ,לאנשים
שמחים יותר וישדרגו את היחס שלכם לרכיבה:
 .1צאו מהבית מדי פעם ,התחילו בדיווש מההום סוויט הום וסיימו אותו
במפתן ביתכם .יש משהו מהנה ביציאה מהבית ,ברכיבה באזורים שאותם
בדר"כ אתם חווים דרך שמשת הרכב/במציאת נתיבים חדשים שבדר"כ
לא הייתם פוגשים אם הייתם עולים לרכב וחונים בלטרון/נחשון וכו' .על
הדרך צברתם בונוס ואתם עושים טובה לסביבה כשאתם לא נכנסים לרכב
ופולטים גזים.
 .2תדאגו לעצמכם תלמדו אילו אביזרים/פריטים אתם צריכים על מנת
לטפל בבעיות הנפוצות שיכולות להתרחש ברכיבת כביש (פנצ'ר/חופש
באוכף/שרשרת קרועה וכו') ,חפשו ביוטיוב סרטוני הדרכה ,תתאמנו בבית
וצאו לרכיבה כשאתם מצוידים בידע ובכלים הנכונים .התחושה שאתם
יכולים לטפל בבעיה תשרה עליכם ביטחון ותגביר את ההנאה מחוויית
הרכיבה ,מה גם שתחשבו מקצוענים.
 .3תהיו סחבקים תתרגלו לנפנף לשלום לרוכבים אחרים שחולקים

 10טיפים לכבישון המצוי

אתכם את הכביש ,אפילו אם הם טריאתלטים .אם אתם חולפים על פני
מישהו (כי אתם מהירים ועוצמתיים) ,ברכו אותו בבוקר טוב בנונשלנטיות,
והנה יצאתם נחמדים  +מהירים .אם אתם מצטרפים לקבוצה אקראית של
רוכבים אז תיצרו שיח ,תעזרו בהובלה ובעיקר תשתדלו ליצור אווירה נעימה.
כשאתם מסיימים רכיבה ונוהגים חזרה הביתה ,אל תעקפו רוכבים אחרים
על מהירויות גבוהות ,אל תהיו מטומטמים ,תפסו מרחק ותעקפו באיזי ( .זה
נכתב מניסיון וממקום של כאב)
 .4תנו בראש אל תפחדו ללחוץ .נניח ואתם ברכיבת שבת ארוכה ,תמצאו
לעצמכם את הזמן המתאים ,את העלייה או רצועת הכביש שבה לכם עליה
ותנו בראש (עדיף שזה יהיה לפני העצירה לקפה) .תנו את המקסימום
שיש לכם .אם אתם רוכבים עם חברים אז פשוט תסבירו להם שאתם
רוצים לתת בראש לכמה דקות ,זה יעשה לכם משהו בפנים ובדר"כ תסיימו
בהתנשפויות אבל מחויכים/גאים ולפרקים מעט פאטתים.
 .5תצטרפו לקבוצה אין לי מושג כמה מכם רוכבים בקבוצות מסודרות
בשבתות או בימי שישי ,אך אני ממליץ מקרב לב כי תצטרפו מדי פעם
לאחת כזו .הרכיבה בפלוטון ,ההבנה של תפיסת גלגלים ,התחמקות
מהרוח ,הלכות נימוסין וכו' .כל אלו ישפרו את האיכויות שלכם כרוכבים ואת
הכישורים החברתיים שלכם.

רכיבת שבת לטובת הרביצה בחוף .אני בטוח שזה ישפר לכם את הרכיבה,
 .6תתלבשו יפה מחקרים הוכיחו שהשקעה בסטייל ,בלבוש ,בצבעים
את היחסים עם האישה/הבעל/החבר/ה ואת הנפש לא פחות מ5-
וכיוצ"ב ,מעניקה תוספת של  30וואטים (בממוצע) ל 40-ק"מ .אבל אם
אתם לא מאמינים למחקרים ,אני מוכן להתערב אתכם שלפחות הרגשתכם אימונים שבועיים.
והנאתכם תשתפר.
 .10טוסו לחו"ל ממליץ לכל אחד ואחת כאן לקחת את האופניים ולטוס
איתם לחו"ל .החוויה של רכיבה באזורים חדשים ,על מאפיינים טיפוגרפיים
 .7נצנצו לכם חברים ,אנחנו רוכבים על הכביש ,הכביש זה לא מגרש
משחקים ,הנהגים לא ממש אוהבים אותנו וזה לא סוד .אחד הפלסטרים הכי חדשים ,להתמודד עם הרכבה ופירוק האופניים לבד ,ההשתכשכות עם
טובים לבעיה של הבטיחות על הכביש היא הנצנץ האחורי .תשקיעו בנצנץ רוכבים אחרים מהעולם ,הכרת המדינות אליהן טסים מזווית אחרות ,אני
אחורי חזק ושנראה למרחקים ,כזה שיציק לנהגים ולאלו שמאחוריכם ,אפילו מאמין כי אתם חייבים זאת לעצמכם .יש אחלה טיולים מאורגנים ,שמוציאים
אם זה מוסיף עוד  30גרם לאופני ה 5.5-ק"ג שלכם .דוגמא לאחד טוב כזה גורמים מעולים מהענף ,לכל מיני יעדים (ג'ירו ד'איטליה ,טור דה פראנס,
דולמיטים ,פירנאים וכו') למי שמעוניין ,או שניתן להרכיב לבד (מניסיון,
תמצאו בגליון הקודם
 .8תגיעו לתחרויות לא בא לדרבן אתכם להתחיל להתאמן בכאסח ולחלום העלויות לא כ"כ גבוהות ,תתפלאו).
אחד אחרון על חשבון הבית:
על פודיום אבל אני כן ממליץ לכם להגיע .בין אם כצופים (אחלה בילוי
משפחתי) ,לעודד מהקווים ,לשתות בירה באוהל של הסייקלינג אקדמי או
 .11קחו מאמן אני לא יודע מה השאיפות שלכם מהרכיבה אבל אם
אפילו להשתתף כרוכבים .בטוח שזה ייפתח לכם עוד אפיק הנאה מהענף ,השאיפות כוללות :התחזקות ,שיפור יכולות הרכיבה ,שיפור ההנאה
כזה שאולי טרם חוויתם.
מהרכיבה וכו' .אזי שאני ממליץ לקחת מאמן אישי ולעבוד אתו .אימון פרטי
אחד עם מאמן מקצועי יכול לשפר לכם את החוויה בכ"כ הרבה מונים
 .9תנוחו תשקיעו במנוחה שלכם .רוכבים מקצוענים מקדשים את שעות
ולהפוך אתכם לרוכבים "מלאים" יותר.
השינה לא פחות מאת ההרעבה העצמית ,אז אני לא ממליץ לכם להיות
פריקים של כרית ,אבל כן קחו לעצמכם ימי חופש ,תרגישו נוח לוותר על
ניפגש בכבישים (תרגישו חופשי ליישם את טיפ  ,)3כפיר
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זוגות אחרונים במלאי

Elite C68 SL 29

Stereo 160 Super HPC Action Team

052-633-7766 :לרשימת חנויות התקשרו ל
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טכניקות רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  דן דורון

we:Tube
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נא להתנהג בהתאם
רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים .השטח טומן בחובו שלל
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד .הדרכים
להתמודדות הן רבות ומגוונות ,כל אחד על פי אופיו,
תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים .לסדרת כתבות
מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה ,רתמנו למענכם
את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה

פרטית .בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא
לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה ,היכולת הטכנית,
ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה.
הפעם החלטנו לשפר את המיומנות החברתית שלכם
אל מול מי שאמור לדאוג שהאופניים שלכם יהיו כשירים
ומוכנים לבצע את כל הטכניקות הטכניות הנלמדות
בפינה המעולה הזאת -המכונאופן.

דן דן ייתן לכם כמה דגשים בסיסיים בהתנהלות אל מול
המכונאופן שלכם ,דגשים שנכתבו בדם (של לקוחות
טרחניים רבים) .אז קחו הפוגה קלה מאימוני הטכניקה
האינטנסיביים שלכם ,שבו במזגן ,תרפו את השרירים
ותלמדו דבר אחד או שניים על התנהגות בחנות /סדנת
אופניים.
אוגוסט צונן לכם ,תהנו

דן דורון קבלן תארים בפרישה אקטיבית ,ברזומה
של רוכב הבית של רד בול בדימוס ,אין ספור
פודיומים במגוון תחרויות בכללם תואר אלוף וסגן
אלוף הארץ ב ,DH-אלוף תחרות הדואל סלאלום
של רד בול בחיפה ,אלוף סבב ה DH-הישראלי וכו'.
גם דנצ'י נמנע על דור המייסדים של הדרכת רכיבה
טכנית בארץ ובמרכז מיר"ב ובימים הוא משמש
כמדריך פרטי לרכיבה טכנית ,יותר ממומלץ לעקוב
אחרי הפעילות בעמוד הפייסבוק.
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 כפיר כחלון  אלון רון  ניב ליבנר

Bianchi Oltre XR2

יבואן :צ'לסטה סייקלינג | מחיר :שלדה  ,₪ 18,000אופניים  /דורה אייס ₪ 36,800

Bianchi
Oltre XR2
אם אתם קוראים נאמנים של המבחנים שלנו ,אתם כבר מכירים
את הרקע של חברת ביאנקי אותו פירטתי בכתבת מבחן על אופני
ה .Infinito CV-בקיצור ,החברה הוותיקה ביותר בענף (מ,)1885-
רומנטיקה על שני גלגלים ומסורת עם סיבי פחמן.
לאור הפופולריות של המבחנים לאופני כביש ,שחרטנו על דיגלנו
להביא יותר ויותר מהם ,קיבלנו הפעם את הקרם דה לה קרם של
ביאנקי ,ספינת הדגל ,שלדת ה Oltre XR2-בצביעה מט שחורה
מהממת .זה בערך כמו שמגזין "אוטו" יקבל לבחון בוגאטי ויירון...
ההתרגשות הייתה עצומה ,והתוצאה? השארו עימנו...
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Highlights
•קרבון מתערובות סלקטיבית של סיבי
פחם UMS 40ו CN60-בטכנולוגית פחמן
Nanotube
•טכנולוגית  X –TEXבציר המרכזי ומאחורי
צינור הראש.
•כבלים פנימיים למערכת מכנית ולמערכות
אלקטרונית.
•הד סט .FSA Orbit C-40-CF-ACB
•ציר מרכזי בשיטת .BB386EVO

Bianchi Oltre XR2

•אורך צינור כיסא 53.5 :ס״מ (אפקטיבי
 59ס"מ).
•זווית צינור כיסא 73 :מעלות.
•אורך צינור עליון 56.3 :ס״מ (אפקטיבי
 57.5ס"מ).
•אורך צינור ראש 18 :ס״מ.
•זווית צינור ראש 73 :מעלות.
•משקל :שלדה  895גרם מזלג  355גרם**
*הנתונים הם למידה **( 59משקל  -נתוני
יצרן למידה )55
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על השלדה:
האמת ,דיי הופתענו שהיבואן הודיע לנו שהוא משחרר
לנו השלדה למבחן ,לא שכיח ובטח לא טריוויאלי לקבל
שלדת ברמת קצה כזאת למבחן ,אבל נראה שהמגמה
משתנה לטובה ויש לנו בשבילכם עוד כמה דברים
לוהטים בקנה.
ביאנקי מצהירים שמשקל השלדת ה( OLTRE XR2-מידה
 )55הוא  895גרם ומשקל המזלג הוא  355גרם .נכון,
תוכלו למצוא שלדות קלות יותר ,אך לרוב הן יהיו תחת
קטגורית שלדות ה"טיפוסים" ולא בקטגוריות ה"מכונות
מלחמה" -הקטגוריה של שלדות בעלות דנ"א 100%
תחרותי ,עם השפעות אווירודינמיות ומיקסום היחס
בין העברת האנרגיה למשקל השלדה ,אלמנט קריטי
לשמירת הקשיחות בספרינטים ולחיצות חזקות.
ביאנקי השקיעה אנרגיה רבה בהגברת קשיחות השלדה,
אלמנט שבא לידי ביטוי בכך שמקסימום האנרגיה של
הרוכב בספרינטים עצומים ,בלחיצות חזקות בPower"-
 "Climbsובעיקר במצבים בהם הארבע ראשי שלכם
צורח עליכם ,תעבור ותתורגם למהירות .לשם כך ,תוכנן
אזור הציר המרכזי של השלדה להיות רחב וקשיח .זהו
האזור הגמיש ביותר בשלדה ולכן ביאנקי בחרו להשתמש
כאן בטכנולוגית ה X-TEX-שלהם ,טכנולוגיה שזירת סיבי
פחמן אשר לדבריהם ממקסמת את הקשיחות באזור .כמו
כן ,אזור הציר המרכזי והצינור התחתון של השלדה עוצבו
בצורה רחבה ומאסיבית (רוחב אזור הציר המרכזי הינו
 80-81מ"מ ,הרבה יותר מהנורמה של  68מ"מ בשלדות
סטנדרטיות) .יתרון נוסף הוא שבשיטת ציר מרכזי זו,
ניתן להשתמש בכל קראנק שתבחרו (כמובן בהתאם
למתאמים) .יתרון נוסף לקשיחות הוא בעיצוב צינורות
תומכות השרשרת ,עבים ומאסיביים ,להגברת העברת
האנרגיה לגלגל האחורי.
צינור הראש גם זכה לתוספת קשיחות הן ע"י שזירת
ה X-TEX-שלהם והן ע"י שימוש בצינור ראש בסטנדרט
 .Taperedהיתרונות לקשיחות באזור זה הם בעברת
אנרגיה במאמץ בעמידה ובשיפור הקשיחות הצדית
הכללית של האופניים.
מהנדסי ביאנקי לא זנחו את נושא האווירודינמיקה
ועיצבו את צינורות השלדה באופן הניכר לעין גם לא
מזוינת .אלמנט נוסף הוא העיצוב מחדש של מזלג
השלדה והאזור התחתון של צינור הראש אשר מאופיינים
באלמנטים אווירודינמיים הכוללים מוטות מזלג מוארכים
להקטנת גרר ושילוב אינטגרלי של המזלג לתוך צינור
הראש ,על מנת לא להגדיל את אזור קדמת האופניים.
בנושא הנוחות ,ביאנקי התעקשה להתחשב והוסיפה

Bianchi Oltre XR2

לשלדה צינורות תומכות כיסא דקים אשר עוזרים בשיכוך
הזעזועים שמועברים מהכביש לרוכב .אל תשכחו שמדובר
בשלדה תחרותית בעלת דנ"א עצבני ולכן אי אפשר
להשוות את רמת השיכוך לזו שמציעה שלדת הInfinito-
 CVשל ביאנקי ,הן בגלל השימוש בחומרים שונים והן
מפאת מטרת העל של השלדה .אך ע"י שימוש בצמיגי
 25מ"מ (כפי שעשינו) ניתן בהחלט לשפר.
על האספלט:
על השלדה הורכבו מכלולי שימנו אולטגרה  11הילוכים
שלי וגלגלי אימונים ותיקים אך אמינים מאוד (Bontrager
 ,)Race X Lite Aeroבסופו של יום התקבלו אופניים
מהממים שבהם הכול משתלב טוב ,האפור כהה של
שימנו יחד עם המט שחור של השלדה וסרט כידון מדליק
בצבע צ'לסטה (הצבע הייחודי לביאנקי).
האופניים נבחנו כ 3-חודשים וצברו מעל ל 2000-ק"מ,
רכיבות קצרות ולעניין ,רכיבות ארוכות ומתישות ורכיבות
שכל תכליתן זה הקפה בסופן (לא כך אמורה להיות
כל רכיבה?) .בגבעות וההרים הישראליים ,ראש-ציפור
העצבני ,ואף באלפים הצרפתיים.
ראשית ,מרגע קבלת האופניים למבחן ,ההרגשה הייתה
מעולה ,האופניים נראים נהדר והעברת ההילוכים
המדויקת של גרופ השימנו אולטגרה ,מוסיפה לתחושה
שהולך להיות כיף.
האופניים נאספו ,שכותב שורות אלה לא לבוש בביגוד
רכיבה או נעליים מתאימות ואף על פי כן ,הרגשתי
מהפידול הראשון שהאופניים רוצים להשתחרר קדימה,
העברת האנרגיה בפידול הורגשה משמעותית אפילו
כשלא הייתי מחובר לפדאלים.
ברכיבה הראשונה על האופניים ,לקח זמן להתרגל
לאופניים ,היה צורך לבצע שינויים קלים בגובה הכידון
ומוט האוכף וניסיונות ספורים עד אשר מצאתי את
ה" "Sweet Spotשל המיקום על האופניים .לכל שלדה
מאפיינים משלה וצריך לדעת לזרום איתם.
עמוק בדנ"א של האופניים שוכנת התשוקה למהירות
וכידוע תשוקה למהירות הוא אלמט שמאוד מאפיין מכונות
איטלקיות .חוויות הרכיבה היא בעיקר מהירה ,בין אם זה
במישור ובין אם זה בירידות ,האופניים רוצים להשתחרר
קדימה ,ההיגוי מדויק וזריז ,לעיתים יותר מידי עד כדי כך
שהקווים בירידה לא דווקא נבחרים ע"י הרוכב ,האופניים
מתקנים אותך ועלייך להיות מאומן על מנת להצליח
ליהנות מהחוויה.
בטיפוסים האופניים רוקדים ,נוח מאוד לצאת מהאוכף
ולטפס בעמידה ,הם מגיבים נפלא ויש תחושת שליטה
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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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גם בדפקים גבוהים .התחושה בכל פידול קלילה באופן
מפליא ,אתה לא מרגיש שאתה סוחב מתחת לקליטייך
מכונה שבסופו של דבר שוקלת עוד כמה קילוגרמים
טובים ,אתה מרגיש שלמרות ההתאמצות שלך,
ההתנגדות היא נטו בשיפועים והאופניים פה בכדי
להקל עלייך.

Bianchi Oltre XR2

אחרי כל עלייה באה הירידה (אלא אם כן הרכב מחכה
למעלה) ופה הביאנקי צריכים שתרגיעו אותם .אומנם
ההיגוי מדויק וחלק ,אך הירידות תהיינה מהירות ועליכם
לזכור שאתם על אופני תחרות אגרסיביים ,אל תצפו
שכניסה לבורות תעבור חלק ,אומנם האופניים ישמרו על
הקו ועל השליטה ,אך אתם תרגישו את זה ,כאילו נזפו

בכם "אל תעשה את זה שוב" .אוהבים לשבת על הטופ
טיוב בירידות? ה Oltre-לא ממש נוחים בשביל תמרון זה,
הטופ טיוב קצר ומאוד קשה לשבת עליו.
בירידות האלפיניות הארוכות והמפותלות הרגשתי
שאני צריך להיות אקסטרה חד ,האופניים פשוט רוצים
להתגלגל וההרגשה היא שלא מעניין אותם שאתה

במהירות שהיא מחוץ לאזור הנוחות שלך .יחד עם
זאת ,איזו יציבות! האופניים לא מיטלטלים במהירות,
בסרפנטינות ניתן להשכיב את האופניים והם יידבקו
לאספלט ,יציאה מהפנייה ,עמידה מחוץ לאוכף ושני
פידולים והופ! אתם שוב מהירים וברחתם לכולם.
במישורים אתם תרגישו את המאפיינים האווירודינמיים
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של האופניים ,תתכנסו לתנוחה יותר אווירודינמית
ותתחברו לקצב ,מהר מאוד תשאירו את כולם מאחור,
או שהם יתחננו שתאטו קצת ,האופניים יודעים לשמור
היטב על מהירות ומומנטום.
ביציאה לספרינט או למאמץ על גבעה ""Power Climb
האופניים מזנקים מיד מהמקום ומתרגמים נפלא

Bianchi Oltre XR2

את האנרגיה שמושקעת ,בתזוזה קדימה .בהשענת
האופניים על הצד בספרינט (למי שאוהב ספרינטים
אגרסיביים כאלו) ההרגשה בפידול יציבה וחזקה ,אין
הרגשה של גמישות כלשהיא ,דבר שמצוין לכל מי שאי
פעם הרגיש כאילו האופניים שלו נמעכים תחת רגליו.
סיכום:

לרכוב על מכונת מרוצים אמיתית ,הקרם דה לה קרם ,זה
כיף גדול! מכונה מדהימה שתוכננה לתת את המקסימום
ביצועים ,לא מתפשרת ,לא סולחת ולא מתנצלת .מכונה
שנותנת גם למי שאיננו רוכב פרו-טור מקבוצת לוטו
ג'מבו ,את היכולת לשלוט וליהנות מהיתרונות הרבים,
בתנאי שהוא עשה שיעורי בית והגיע מוכן לשיעור.

אגב ,ביאנקי השיקו לאחרונה אחות קטנה לשלדה
שלעיל ,שלדת ה .Oltre XR1-שלדה זו חולקת את אותה
גיאומטריה וצורת צינורות של האחות הגדולה ,אך שונה
בבחירת החומרים וכמובן במחיר ,אשר נמוך יותר (יותר
מידע תוכלו למצוא באתר היבואן).
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מי אתה האיש שבקיר? יונתן קרונברג בן  31מבנימינה
 ,רוכב ועובד כמכונאי  5שנים  ,בהתחלה בגלגל אופניים
בבנימינה ועכשיו בטרק פולג .הגעתי לתחום כשהתחלתי
ללמוד באוניברסיטה והייתי זקוק לעבודה נוחה  ,בתחילה
לסופי השבוע ואחר כך הוספתי ימים.

 עדי גיא

רוכב? רוכב על  TREK SCRATCH AIR 8בעיקר באיזור
בנימינה  ,גליקסון ,שפיה וחורשן.
סדר על הקיר? את הקיר ירשתי מקודמי בעבודה ומכיון
שהיה נוח לשימוש לא שיניתי מלבד הוספת מקום מסודר
לשמן מעצורים ונוזל אטימה לטיובלס.

קיר מכנאופן :יונתן קרונברג CTC ,פולג

הכי כלי כלי? השימושי ביותר הוא כוכב אלנים .4,5,6
הכי לא כלי כלי? סט בוקסות עם ידיות  Tשלא יצא לי
לעשות בהם שימוש.
כלי מיוחד/ייחודי? האהוב עלי הוא חותך צינורות
הידראוליים של שימנו שעשה לי את החיים נוחים יותר.

מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? הכלי
הבא הוא  PARK TOOL IR-1להולכת כבלים בשלדה...
לוקח את העבודה הביתה? בבית יש לי רק אולר
אלנים )-:
www.ctc.co.il
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אילון שגיא

 אילון שגיא

Are you rushing or
?are you dragging
אי שם בתחילת שנות ה 80-הייתי עסוק ,כמו כל מתבגר
ממוצע ,בחקירה יסודית של השטחים הבלתי ממופים
של הגוף הנשי .אך לדאבוני ,א' ,החברה שלי אז,
שסייעה לי בנדיבותה במחקר המעמיק ,לא הגיעה איתי
תמיד ,איך נגדיר זאת בעדינות ,לתחנה הסופית .המצב
הזה כמובן לא היה לרוחי ומניה וביה שאלתי אותה לפשר
העניין" .תראה" היא אמרה ונתנה בי מבט פדגגוגי
שכזה" ,זה הכל עניין של מקצב…".
אנשים נעדרי חוש קצב הם בריות די אומללות… יש
למשל משהו מעורר חמלה בברנש שמנסה נואשות
להשתלב בקהילת המפזזים על רחבת הריקודים בחתונה
אבל נראה כמו סרט מקולקל בו אין התאמה בין התמונה
לפס הקול .מצדו השני של המתרס יש את אלו שניחנו
בחוש קצב פנומנאלי ,ויסלחו לי אלוהי הסטריאוטיפים,
אבל לרוב גוון עורם שחור והם גורמים לך להישאר
מהופנט בפה פעור כשהם מלהטטים בווירטואוזיות עם
מקלותיהם על מערכת תופים מאולתרת מפחי צבע
וצלחות על איזו מדרכה במנהטן.
אם חושבים על זה לרגע ,קצב הוא מרכיב משמעותי
וקריטי בחיים שלנו כמעט בכל אספקט וישנם הרבה
סוגי אנשים עם מקצבים שונים .יש את אלו ,התזזיתיים,
שהכל אצלם מהיר וקופצני ,הללו מנהלים את יומם
במעיין סטקאטו שכזה ,הם מדברים מהר ,הם ענייניים
ואם אתם רוכבים איתם ,תשכחו מעצירת קפה באמצע
המסלול .האיטיים לעומתם ,אימצו את גישתו של
מיודענו ה Dude-והם זזים כל כך לאט (אם הם זזים) עד
שנדמה שאפילו גארפילד היה מאיץ בהם… ועכשיו נראה
אתכם מקימים אותם מהפסקת הקפה...
גם אופניים דורשים חוש קצב .ועוד איך דורשים…
למעשה ,אופניים משולים בעיני לכלי נגינה או תזמורת.
כשאנחנו מטפסים על סיפונם דומה הדבר למנצח

הניצב מאחורי דוכנו ,מניף את ידיו ונותן את אות
הפתיחה .אם כלי הנגינה מכוונים כהלכה והמנצח
מקצוען ,הרי שמיד תישמע בחלל מוסיקה שמימית,
אך אם האופניים לא מטופלים והרוכב לא מיומן ,מהר
מאד יקרו דברים לא נחמדים בעליל .הרכיבה שלנו ,כמו
נגינה ,מושפעת מהמון גורמים ,והיכולת שלנו לשלוט
בקצב ,בעוצמה ובאופן בו אנו מתאימים את גופנו לכלי
הזה תקבע אם הרכיבה תעיף אותנו מעלה מעלה
למחוזות של עונג עילאי או תטיח אותנו כשק תפוחי
אדמה אל הקרקע בליווי צלילים צורמים של עור מתקלף
וקסדות מתפוקקות.
אין ספק שלא קל למצוא את הקצב הנכון ,הרגע בו
הנשימה ,סיבובי הרגליים ונדנוד האופניים על קפלי
הקרקע כמו מבטלים זה את זה ואנו לפתע מרחפים ללא
מאמץ וזורמים כמו מים על סלע הוא אירוע חמקמק,
אבל כשהוא מגיע ,מדובר ברגע מכונן ,בחוויה מעצימה,
כזו שתותיר אותנו עם חיוך ותחושת סיפוק אדירה.
אחת הסיבות בגינן מעטים זוכים לחוות את האושר הזה
נעוצה בכך שרובנו רוכבים בקבוצות עם אנשים אחרים.
הרי קשה ,שלא לומר כמעט בלתי אפשרי ,למצוא
מישהו בחלד שיש לו בדיוק את צבע העיניים ,שערות
הרגליים ומידת הנעליים שלך… אין לנו באמת תאומים
גנטיים מושלמים למעט אולי אלו שחלקו איתנו את אותו
הרחם ולכן הסיכוי למצוא רוכב שיהיה בול כמונו – קלוש.
ולראיה ,בכל קבוצה יהיה תמיד את זה החלש יותר וזה
שירוץ קדימה ,את מלך הקווים שיש לו טכניקה להתקנא
בה וההוא שמקפיד ליפול בכל הזדמנות כך שלמעשה
נדיר שמישהו יגיע לפורקן אמתי ושלם במסגרת
קבוצתית (עם אופניים לפחות…) .אז מה עושים?
ראשית כל לומדים להכיר את עצמנו כמעשה אונן…
אני כשלעצמי חוויתי את אותו אירוע מרגש כשרכבתי
לבד ולפי מיטב הבנתי זו הדרך היחידה להתחבר באמת

לעצמך ולכלי הנגינה שלך כדי ללמוד להפיק ממנו
יצירות מופת .אחרי שתמצאו את ה Sweet Spot-שלכם
ותדעו בדיוק מה הוא הקצב הנכון ,תוכלו לנסות ולהגיע
אליו גם כשתהיו יחד עם עוד רוכבים.
מי שצפה בסרט  Whiplashחזה בעצמו במאמצים
הכבירים של הגיבור למצוא את הקצב המושלם ,לפעמים
אין ברירה ואנחנו צריכים לירוק דם (תרתי משמע) כדי

להגיע לשלמות .אני גיליתי (על אף שהיה נדמה לי שאני
ממש נהנה) ,שרוב הזמן אני רוכב מהר וחזק מדי או
לאט ועדין מדי מכדי להגיע לזרימה אמיתית ,כשלא הייתי
מחובר לקצב הנכון היו לי רכיבות של שמונה ק"מ מהן
חזרתי מרוט וסחוט אך כשנפלתי נכון על הביטים ריחפתי
על שבעים כמו פרפרAnd you, are you rushing .
?..or are you dragging
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 ריכז וכתב אילן כרמל

הישרדות יד-שניה

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

איך לשרוד את מכירת הבונבוניירה
בשוק היד-שניה האכזר
*מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
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אז זהו ,ההחלטה נפלה! אתה ממשיך הלאה לחלום הבא וכל מה שנשאר
כדי לכסות על חלק מההוצאות הוא למכור את האופניים שהביאו אותך עד
הלום .אם מדובר באופני כניסה או אופניים שרכשת משומשים ,אשריך,
קנית בזול ותמכור בזול .אבל (!!) אם מדובר באופניים שהשקעת בהם את
כיסך ונשמתך ,או חמור מזה ,אופניים שמותגו ע"י היבואן הממולח כ"אופני
בוטיק" יש מצב שתצא מהסיבוב הזה חבול ומותש  -בקיצור שתה מים,
לבש מיגון מלא וצא לדרך מצויד בטובי הטיפים שמצאנו.
 .1בשלב ראשון ,שמור על הפצה מצומצמת ,תמונה הכוללת תיאור קצר
תספיק להפצת וואטסאפ  /פייסבוק בין חברים ובד"כ יעלה מולך אדם רציני
(או חבר של רציני).
 .2עבר שבוע ולא התקדמת במגעים פנימיים? פרסם בלוחות ייעודיים
הפונים לרוכבים מנוסים ולא בלוחות יד-שניה המפרסמים אופניים לצד
טוסטר משולשים ,כך תחסוך לא מעט שיחות ממי שמחפש אופני תקציב
לבר-מצווה ואהב את הצבע של הכידון.
 .3בגוף המודעה פרט את כל החלקים היקרים לכיסך ושמור על הגינות
מלאה בתיאור מצב האופניים ,העלה תמונה או תמונות של האופניים במצב
סטטי (דרופ הסלע במנרה הוא דוגמא לתמונה דינמית) והיה ברור לגביי
המחיר המבוקש ,אם ציינת שאתה גמיש פתחת חזית של יצירתיות הזויה.
 .4עכשיו נשאר רק לחכות לטלפון מהרוכש הפוטנציאלי הנבון? לא בדיוק…
אם החבילה באמת טובה אתה צפוי למאות צפיות ועשרות טלפונים ,רובם
המכריע לא רלוונטיים בעליל .להלן רשימה קצרה של הטיפוסים הצפויים
לפקוד את תיבת הדואר/פייסבוק/טלפון שלך ,ושוב שתה מים ,קח נשימה
עמוקה ועטה עור של פיל כי זה עלול לכאוב:
הקומבינטור הקומבינטור כבר לא ילד ,יש לו ציוד משלו והוא מעוניין
רק בשלדה ,בבולם ובמעצור האחורי "את כל השאר כבר תמכור בקלות,
קטן עליך אחי "..יגיד בטון של מבין עניין (שיודע שעדיף לא להיתקע עם
ציוד עודף).
הצעתינו  -אל תפסול על הסף ,אבל העבר אותו למצב המתנה ,לפחות עד
שנוציא טיפים למכירת ציוד.
הצדיק כל אמן שלו סוכר והוא מחפש לעשות מצווה (על חשבונך) לידידתו
האפלטונית המחלקת מרק חם לעניים בבית-התמחוי .הפרוטה אמנם לא
בכיסה אבל אם היו לה אופנים כאלה ,ימתיק באוזניך ,היא תכבוש כל פודיום
אפשרי "אז אולי תבוא לקראתה? מה דעתך לחתוך את המחיר בחצי?".
הצעתינו  -תודיע לו שאתה מוותר ושתרמת כבר במשרד.
המשפיל  -פה מדובר בשילוב של מקצוענות וסאדו .המשפיל מגיע מרקע
במתמטיקת שוק קשוחה קרי :חשוב על המחיר הכי נמוך שהיית מעז
להציע ...ועכשיו תחתוך לחצי! לאחר שתענה בנימוס שאתה לא מעוניין
יתחיל פרק ב' במהלכו יפרט באוזניך מדוע "אתה צריך להבין שהשוק מת"
ושאין סיכוי שתצליח למכור את הגרוטאה שלך המשודכת לערימת חלקים
שחייבים החלפה.
הצעתנו  -גם אם יש משהו בדבריו ואתה חי בסרט לגביי המחיר ,שלח אותו
לדרכו ועשה חישוב מחדש ,אולי באמת קצת הפרזת ...אם הוא מתעקש

הישרדות יד-שניה

להמשיך לספר לך שהוא "עושה לך טובה שבכלל התקשר" ,תודיע לו שעל
פחות מ  Xאתה מעדיף להשאיר את האופניים כגיבוי ,זה בד"כ יוריד לו את
החשק ואתה תמחה דמעה ותמשיך הלאה.
החלפן  -מדובר בבחור נבון המנסה לראות אם יוכל לבצע שדרוג בלי ללכלך
ידיו בשוק היד-שניה.
למרות שההודעה "מעוניין בהחלפה?" מרתקת ומסקרנת בבסיסה,
ההצעות שתקבל הם בד"כ הזויות על סף המעליבות "אחי ,תאמין לי
שהנומאד  26שלי מרגישים לא פחות טוב מהברונסון קרבון שלך ,ואני מוכן
גם להוסיף אלף שקל כדי לסגור עסקה ...במזומן!" .הצעתינו  -שלום שלום
ואל תבוא לי בחלום.
הסקרן  -מדובר בחובב אופניים המכור למודעות יד-שניה ,לא תמיד הוא
באמת בעמדת קנייה אבל הסקרנות אוכלת אותו" .מה הגיאומטריה? זווית
הראש לא מפריעה בעליות? ומה בירידות? מתי החלפת שרשרת? מה מצב
הרפידות?" ,וכמובן השאלה האהובה "אז למה אתה מוכר?" .הצעתינו  -אם
על אופניים של אלפי שקלים הבחור מציק בטלפון על מצב הרפידות ,הוא
לא מחפש לקנות ,הוא מחפש לדבר עם מישהו על אופניים  -וזה לא אתה,
לא כרגע .ביי.
החבר הטלפוני  -סיימת שיחה טובה עם רוכש פוטנציאלי ש"צריך לחשוב
על זה" ,עוברות כמה שעות ומתקשר אדם נוסף שלשאלותיו מתלווה
תחושה חזקה של דז'ה-וו ...זהו החבר הטלפוני שמנסה לאמת את הפרטים
שנתת קודם וחשוב מזה ללחוץ עוד על המחיר .הצעתנו  -למרות הטקטיקה
השקופה ,שתף פעולה בחיוך ושמור על האמת שלך ,הוא רק מנסה לעזור.
הזוג המוזר  -הם יגיעו שניים ,הקונה הנלהב שבד"כ משדרג וידידו
הגורו" ,האופניים עבדו ,עבדו חזק" ימלמל הגורו מידי כמה דקות… לא
יעזור אם תראה קבלה המוכיחה שהאופניים כמעט חדשים או תיעוד
סטראבה המראה על רכיבות בירקון הסלול" .עבדו ,עבדו חזק" יגיד ויתעקש
שהשרשרת נראית בלויה.
הצעתינו  -הצג את מרכולתך ,הצע סיבוב קצר ושחרר את הזוג לדרכו ,אם
האופניים טובים המשדרג הנבון יחזור אליך.
 .6אם הזמן חולף והשיחות לא מגיעות ,או אם הגיעו מים עד נפש ,יתכן
וזה זמן לפנות למקצוענים האמתיים בעסקת טרייד-אין בחנות .המקצוענים
כבר ראו הכל וגם הבונבוניירה המבריקה שלך נראית בעיניהם כלא יותר
מערימת צינורות מתכת ופלסטיק שצריך להעביר הלאה .יש מקרים בהם
תצא מושפל עד עפר ויש מקרים בהם תקבל תמורה סבירה.
בכל מקרה שנס מותניך ,וזכור ,זה לא אישי ,זה רק ביזנס.
 .7זה עלול לקחת זמן אבל בד"כ זה קורה ,יש קליק! הקונה שואל את
השאלות הנכונות ,מבין ויודע להעריך את הבייבי ולעיתים מודיע בהגינות
שיהיה לו קשה לגייס את מלוא הסכום .מצד שני ,הוא ישמח לקפוץ לסיבוב
התרשמות קצר.
הצעתינו  -לך על זה ..וברגע האמת ,לך לקראתו במחיר ,עסקה מוצלחת
בשבילו טובה גם בשבילך
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 אריק פלדמן  דותן הלוי ,עידו הלוי  דותן הלוי

קופצים לירדן

קופצים לירדן

באחד מימי השרב הכבדים לפני כשבועיים נערך על גדות הירדן אירוע הקפיצות המסורתי של מועדוני
האקסטרים משגב גרוויטי וגו רייד.
גל חסון ובני להט העמיסו את הרמפות ואת מיטב נוער האקסטרים שלהם והכריזו רשמית על באו של החום
הגדול ע"י סשן קפיצות מטורף לתוך הירדן הקריר.
בני להט בכובע ה Teve Bike"-הפקות" שלו ,העמיד כהרגלו בקודש אירוע ססגוני ומתוקתק ,שכלל רמפות
בגבהים ובזוויות שונות ,מגלשת סבון לאלה שהעדיפו מגע בועות מלטף ,ציליות ופינות זולה ,מנגלים שנתנו
עבודה וערמות ערמות של אווירה שהחזיקה את קהל הקופצים והצופים שעות ארוכות במתחם מרוחים בחיוך
מאוזן לאוזן.
על רמת הביצועים של מיטב נוער האקסטרים איך צורך ואף מיותר להכביר במילים ,תוכלו להתרשם מכך
בסרטון שצילם וערך דותן "סקורסזה" הלוי שלנו .מצידנו אנו רק מבקשים להודות לבני ,ולמשתתפים על שבת
קסומה ומהנה ,ולהצהיר כבר עכשיו ,שאין סיכוי שלא נהיה שם גם בשנה הבאה
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עגלה עגלה...
אבל לפניך
we:Tube



ככה קונים היום אופניים

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

CLICK TO VIEW

www.recycles.co.il

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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אליפות הארץ במבט נשי

 לילך קרן גרופר  נועה לוריא

אליפות הארץ במבט נשי
בוקר יום שישי ,יולי  .2015תחרות אליפות הארץ ברכיבת שטח .אני
מגיעה לאירוע חמושה בחולצת  ,we:Rideלאחר שהתלבטתי קשות אם
להשתתף במקצה הנשים " ,"Ladies Firstמקצה חדש לרוכבות שלא
התחרו מעולם ומעוניינות לטעום ולו במקצת טעמה של תחרות מה היא.
עינת כספי ( ,)52רוכבת בקבוצת הנשים "עז ואחות" ,ואישיות מעוררת
השראה בפני עצמה ,העלתה את הדרייב הנשי להשתתפות בתחרות,
וגרמה לסובבות אותה להתאמן (לי למשל ,)...ולחלקן אף להשתתף
במקצה המדובר .תפסתי אותה על הפודיום לראיון קצר.
כסוכנת שינוי משמעותית ,מה המניע שלך להשתתף בתחרות?

עינת" :היות והתנסיתי בעבר בתחרויות ,כמו  Epic Israelחד-יומי,
ו ,Desert Challenge-היה הכי טבעי עבורי להשתתף גם במקצה הזה.
המחשבה והמאמץ שהושקעו מצדו של קובי ,ביצירת מסלול ייחודי לנשים,
אפשר למתחרות ברמות שונות להגיע ולרכוב בשטח ובעיקר ,לעניות דעתי,
מדובר בהזדמנות לבצע קפיצת מדרגה ולרכוב בקצב אחר ובאווירה שונה
ומלאת אנדרנלין".
כמי שרוכבת בקבוצה שאינה תחרותית ,האם היית צריכה לעשות איזה
סוויץ' ,לשנות משהו בחשיבה?
עינת" :תחרות ולא משנה מהי ומול מי היא ,תמיד ממלאת אותך
ב"פרפרים" בשניות האלה לפני הזינוק .ההתרגשות והדריכות של הגוף

כשהוא מוכן לפעולה ,המוח מתכוונן לתחרות באופן טבעי ,והסוויץ' הוא
בעיקר בחשיבה ,במיקוד ,ביכולת ריכוז ובהתכוננות של להיות בתוך ההוויה
התחרותית ולא לשמוע קולות מבחוץ".
מה הן ההמלצות שלך לרוכבות שלא התחרו מעולם? האם התחרות
היא טריגר לאימונים? האם התחרות היא חוויה בפני עצמה? ולמי היית
ממליצה לגשת אליה?
עינת" :כפי שאמרתי לחברותי לקבוצה לפני התחרות ,אני ממליצה לכל
אחת להתנסות בחוויה חזקה שכזו ,ואז ניתן לדעת האם התחרות מתאימה
לה או לא .האימונים לקראת התחרות מתגמלים בפני עצמם ומחזקים את
הגוף ומרגישים את זה גם ברכיבות השגרתיות".

אני מבינה שזכית במקום ראשון בקטגוריה ובמקום שלישי במקצה,
מקומות ראויים לכל הדעות .מה הרגשת שם על הפודיום?
עינת" :ההנאה היא רבה ,ההתרגשות גדולה והעייפות של אחרי המרוץ
נעלמת כשאת שם על הדוכן כלא הייתה".
את אורלי אביטבול ( )30פגשתי במתחם האירוע ,כאשר היא מדוושת
בעמידה על עגלת תינוק ופעוטה על הידיים .אורלי הגיעה לעודד את
בעלה ,אהוד אביטבול ( .)36שיחת חולין חשפה בפני אישה שהיא אלופה
בפני עצמה .
אורלי" :הגענו מרחוק ...קיבוץ רביבים שבדרום .למען תמיכה משפחתית
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באלוף הפרטי שלנו .כשהכרתי את אהוד ,הוא עדיין לא התחרה .הרצון
להתחרות הגיח לפני ארבע שנים ,ומאז ...האימונים הלכו והתרבו.
בהתחלה ,היה קושי משמעותי לשלב בין חיי משפחה ,ילדים ואימונים
יומיים .בסופו של דבר ,הבנתי שהתחרויות הן חלק בלתי נפרד מאהוד ,עם
הרבה אהבה ,ותמיכה הצלחנו להגיע לסוג של איזון .האימונים אינם באים
על חשבון המשפחה ,ובתחרויות אנחנו מתייצבים ,גאים ואפילו משוויצים.
אהוד זכה להביא הביתה שוב ,את גביע אליפות הארץ בקטגוריית
מסאטרס  .30+הוא בחר לעלות עם בתנו ,נעם ( )3לפודיום ,והיא כמובן
קיבלה את הגביע ...נראה שזה היה דבר מרגש מאוד עבורו .חולצת
אליפות ישראל נוספה לחבילה והדרמנו הביתה מאושרים וטובי לב.
לאחר התחרות ציין אהוד בפני שהמשפחה והיותנו שם לעודד אותו ,הם
אלה שנותנים לו את הכוחות להמשיך ,גם ברגעים קשים ,והתחרות לא
הייתה קלה .המתחרים נתנו פייט ועל זרי הדפנה אין לנוח!
אני ,עובדת כמנהלת משרד מכירות ושיווק בסטודיו  Wildלעיצוב
אפליקציות ואתרי אינטרנט .
עבודה בחברת הי-טק ושילוב חיי אשת רוכב אינם קלים במיוחד ,אך

אליפות הארץ במבט נשי

ההצלחה של שילובם הוכיחה את עצמה לטובה.
כיום אנחנו חיים בין תחרות לתחרות ,ימי הולדת ,מסיבות בגן ,מחלות,
עבודה ,אימונים ועוד.
ובעיקר מחכים לתחרויות הגדולות ,המהוות מקור גאווה לכולנו.
אני מציעה לנשים כמוני הנשואות לבעלי הגן הספורטיבי( ,מחלה שלא
נמצאה תרופה עבורה) ,עצרו לרגע ,הבינו ,דברו והשלימו .בסופו של דבר,
אם קיים בסיס טוב ,הכל מסתדר".
"קדימה ,קדימה "!!...קריאות העידוד של נועה לוריה ,מדריכת קבוצת
הנשים "עז ואחות" ,נשמעו במהלך המקצה .את ארשת הרצינות
הקבועה על פניה של נועה ,החליפה שובבות אנרגטית וחיוך מעונג של
אדרנלין תחרותי.
נועה תמכה ,עודדה ,וקידמה את ההשתתפות הנשית בתחרות ואף
התחרתה בעצמה במקצה ספורט וזכתה במקום הראשון בקטגורית נשים
 30+ומקום שני בכללי.
נועה" :המסלול המלא בבית היערן ,שאותו רוכבים במקצי הספורט
והעלית ,הוא טכני וקשה ,כיאה למסלול  XCקלאסי .ואכן מתייצבות

עליו מדי שנה מעט מאד נשים :השנה התחרו  5בקטגוריית ספורט ו5-
בעלית .אפשר לקבל את זה כגזרה ואפשר ,כמו קובי פורת ,לעשות מעשה
ולהתחיל צעד-צעד לקרב עוד רוכבות למסלול ,לסגנון הרכיבה ,להתרחשות
התחרותית .על קו הזינוק ראינו את הרוכבות של קובי מ"מסטרס חיפה"
לצד רוכבות מקבוצות נוספות שהרימו את הכפפה" :בשביל האיילה" של
הדס וייס ,ששלטו ביד רמה כמעט בכל הפודיומים ,ו 500-וואט עמקים
בהדרכת ירדן גולן ושחף רמות .לי כמדריכה ,לא היה פשוט לשכנע את
הרוכבות להירשם ונדרשה הרבה עבודה ושכנועים להילחם בחוסר
הביטחון ובפחדים .כשעמדנו לזנק למקצה שלנו ,אמרתי להדס שהיא ואני
בעצם כבר ניצחנו ,שעה קודם ,בזינוק של מקצה  .Ladies Firstלראות
מעל  20רוכבות על קו הזינוק היה משמח ביותר .כל הכבוד לקובי ולאיגוד
על החשיבה הנכונה ,והביצוע בפועל".
אי אפשר לסיים את הכתבה ללא נקודת המבט של ענבר רונן ( )42אלופת
הארץ מקיבוץ משמר העמק .על ענבר הספקתי לשמוע מכמה כיוונים
שונים .כשנפגשנו במתחם התחרות ,הבנתי שיש פה אישיות לכתבה בפני
עצמה (עוד תהיה) .ה  SAY -העיקרי של ענבר כלפינו הנשים הרוכבות,
הוא בעל משמעות כפולה.

ענבר" :המקצה הנשי מהווה פריצת דרך משמעותית בענף .קובי ייצר
פרוזדור בין התחום העממי להישגי ,והצליח להביא לידי ביטוי את האתגר
ולהציב מטרות באופן ידידותי וסטרילי .עצם זה שעל המסלול התחרו
נשים בלבד גרם לתחושה ידידותית ונעימה .אני זוכרת את התחרות
הראשונה שהשתתפתי בה ,עמדתי על קו הזינוק עם  300רוכבים ומעט
רוכבות ,החוויה לא הייתה פשוטה בעליל ,ואם הייתה לי את האופציה
להתחרות רק עם נשים ,הדרך לאליפות הייתה נפתחת עבורי מוקדם
יותר .המסר העיקרי שאותו אני רוצה להעביר לרוכבות הוא כי אף פעם
לא מאוחר לגשת לתחום ההישגי ,התחרות כשלעצמה עוזרת לנו בחיים
להצבת מטרות ולהתמודדות עם הדרך".
האם נראה אותך שוב מתחרה? "מצפה בכיליון עיניים לעמוד שוב על
קו הזינוק".
ואם הצלחתן להגיע לסופה של הכתבה ,ואתן עדיין תוהות אם העזתי
להשתתף במקצה הנשי " "Ladies Firstאז סימן שתחרויות הן נושא
שמעניין אתכן ויש מצב שנתראה כולנו במקצה הנשי הבא
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מבחני ציוד

 שחר מיליס

יבואן :סער | מחיר₪ 789 Impact XVi | ₪ 689 Impact Low :
את היריבות ארוכת השנים בין רכיבה על פלאטים מול רכיבה עם קליטים
לא ננסה ליישב כאן!
לעומת זאת נפתח סוג של חזית חדשה .בזירה היום שני מתמודדים דומים
מאוד ,הם חברים לאותה נבחרת פלאטים אבל היום ,זהו קרב על הכבוד.
בפינה הימנית ,הותיקות במשקל כבד של  635גרם (,)₪ 679
נושאות את השם של האגדה בדימוס סססאאאםם היייללללל קבלו את
ה.IMPACT LOW-
ובפינה השמאלית ,זריזות וקלילות וצעירות במשקל נוצה של  416גרם,
נציגות הטכנולוגיה ,יורשות העצר ....קבלו את IMPACT VXi
(מחיאות כפיים)
פרולוג  FIVETENהיא יצרנית נעליים וותיקה אשר החלה את דרכה
בייצור נעלי טיפוס מקצועיות אי שם בשנות השמונים של המאה הקודמת.
הייחוד של החברה הוא סוליה עשיה גומי ייחודי אשר פותח על מנת
לייצר אחיזה טובה ,שחיקה מועטה והתאמה מושלמת בין המטפס לסלע.
עם השנים והפופולריות הגוברת של אופני ההרים ,המעבר לייצור נעלי
רכיבה היה מתבקש ולא אחר לבוא .מאז מייצרת החברה נעלי רכיבה
לפדלים שטוחים וקליטים ,נעלי הליכה ,טיפוס ועוד .עד כדי כך הם טובים,
שגם היום בשוק תחרותי FIVETEN ,עדיין מובילה בפער ניכר ממתחריה,
בעיקר בזכות אותן תרכובות גומי ייחודיות המייצרות אחיזה ללא פשרות
ואולי בזכות רוח גבית שהם מקבלים מאדידס שרכשה את החברה לפני
מספר שנים.
במבחן שלפניכם שני זוגות מסדרת ה IMPACTמכוונת הגראביטי של
 FIVETEN, DHאו  ENDUROיו ניים איט ,נעליים קשוחות לרכיבה אך רכות
מספיק לקטעי דחיפה או הייקאבייק.
לחברה ליין נוסף לפלאטים הנקרא  AMוזהו ליין עדין ומאוורר יותר הדומה
יותר לנעלי סטריט /סקייט יומיומיות מאשר לנעל  AMטיפוסית.

FiveTen Impact Low Vs. Impact VXi
על המוצר  IMPACT LOWהיא נעל הנעל הוותיקה והמפורסמת של
היצרן .מאז ימיו הראשונים של הדגם ,עברה הנעל שינויים קלים בלבד,
נוספו תפרים למניעת הפרדות הסוליה באזור הבהונות ,שופרו לולאות
השרוכים ועוד מספר שינויים קלים בלבד וזאת מפני שסוס מנצח לא
מחליפים .זוהי נעל מאסיבית ,מרופדת מאד באיזור הקרסול ,בעלת הגנה
קשיחה באזור הבהונות .למרות ההגנה ,הנעל גמישה ונוחה מספיק על
מנת לשמש כנעל הליכה או נעל לשימוש יומיומי .את החוויה הכללית
משלים אריג רשת נושם ומאוורר באיזור הלשון אשר שומר על טמפרטורה
שפויה בימי הקיץ החמים ומנגד ,מאפשרת כניסת לחות מוגברת ברכיבה
בשדה רטוב מטל בוקר או יום גשום .סוליית ה STEALTH S1-משככת יותר
מכל גומי אחר ,תכונה המגדילה את החיכוך והאחיזה .תבנית העיגולים
בתחתית הסוליה יוצרים טופוגרפיה שנועדה לאחוז מבלי להוסיף
רבות למשקל.
 IMPACT VXiהיא נעל חדשה יותר שתוכננה בעזרתם של ברוק מקדונלדס
וסאם היל ,ומייצגת את הצד הטכנולוגי של ייצור הנעליים .הסוליה עשויה
גומי  STEALTH Mi6אשר סופג אפילו יותר מקודמו ,בעל דורומטר נמוך
המגביר אחיזה אף יותר .תבנית העיגולים המוכחת נשארה ומהווה שיפור
מדגם הפרירייד היוצא .השרוכים העגולים הוחלפו בשרוכים שטוחים
הנקשרים בקלות יותר ,באיזור הגפה השתמשו בחומר דק וקל אך שמרו
על ההגנה בבהונות ,הריפוד הפנימי מצופה חומר הידרופובי הדוחה מים
ומתייבש בין לילה ,והמשקל קל בכ  .25%מה צריך יותר?
על השביל נעילה ראשונה :ה IMPACT LOW-המרופדת מרגישה נוחה
מאד .הריפוד באזור הקרסול והלשונית עבה ורך ,והרגל נאחזת היטב עם
הידוק השרוכים .אחד השינויים בדגם הוא איזור בהונות מחודד מעט יותר
מקודמו ,דבר שרוכבים בעלי כפות רגליים רחבות ירגישו .תא הבהונות
גבוה ומאפשר תזוזת אצבעות באופן כללי ,תכונה טובה וחשובה בנעל

שמיועדת לבילוי יומי ארוך על המסלולים (נאמר במורזין) או שימוש יומיומי
למספר שעות רב .הלשונית מחוברת לגפה בחלקה הפנימי של הנעל
ונשארת בולטת באופן לא אסטטי בצידו החיצוני (איך את זה לא תיקנו
עם השנים?)
ב  IMPACT VXiלעומת זאת הגפה הדקה מעט נוקשה ומרגישה שיש
לשפשף אותן מעט עד שימצאו את המנח הנכון על הרגל .מבנה הנעל
רחב מאד ,דבר שעבורי היה מעולה אך בעלי כפות רגליים צרות עלולים
למצוא עצמם משייטים בתוך הנעל .הידוק השרוכים היה משימה לא קלה
מפני שצורת ההשחלה והלולאות יוצרים חיכוך רב .מצאתי עצמי מהדק
שורה שורה בריטואל המזכיר את נעלי הצבא שגם בימינו אני נועל יותר
מדי ...אז הקשירה אמנם קלה יותר והם לא נוטים להפתח ,אך השרוכים
הרכים נתפשים בקוצים ומתחילים להפרם .לנעל זו הוסיפו רצועה
אלסטית המאפשרת לטחוב את השרוכים מתחתיה .תוספת טובה המונעת
פרימה של הקשרים.
ההבדל במשקל בין הדגמים מורגש מיד ובהחלט מהווה נקודה חשובה
לטובת ה.VXi-
במבחן הזמן :ה IMPACT LOW-היא סוס עבודה! לאחר שימוש ממושך
ואיטנסיבי הנעל שומרת על צורה ,ללא שחיקה מופרזת בגפה או הסוליה
למעט הפרדות קלה של הגומי מהגפה (מזל שהוסיפו תפרים היכן
שחשוב) .האחיזה הייחודית של  FIVETENבהחלט עושה את זה ומצדיקה
את המיצוב הגבוה של המותג .הלשונית המאווררת שומרת את הרגל
בטמפרטורה שפויה גם בימי הקיץ הנוראיים .תא האצבעות המחודד עדיין
מרגיש צר ומשפשף מעט את האצבעות ,שינוי לא ממש ברור.
ה IMPACT VXi-התגלו כנעליים נוחות מאד ,בעלות אחיזה מדהימה ,כזו
שלעיתים קשה לשנות תנוחה על הפדל תוך כדי רכיבה .הגפה הדקה
והעדר הריפוד או הגנה מובנית על פיקת הקרסול חסרה בעיני .אך גם

כאן ,לא נראו סימני שחיקה או עוות בגפה.
רבי אברהם טל אומר" :הזמן עושה את שלו "...במקרה של  VXiהזמן לא
ארוך והעשייה רבה .בתקופה של  4חודשים ,פיני הפדל החדים ריטשו
את הסוליה הרכה והאוחזת של הנעל .עם תבנית עיגולים מחוררת הייתי
מסתדר אך כאן מתגלה האליה והקוץ שבה -את המשקל הרב שהורידו
מהנעל גילחו בעיקר מעובי הגומי .גומי כידוע הוא חומר כבד ורוב
יצרני הנעליים מפחיתים את השימוש בו כדי לחסוך במשקל .התוצאה
היא סוליה מתקלפת ובעלת חורים הולכים וגדלים .הנעל מאבדת את
קשיחותה ולא נושאת בעומס בפניות בתאוצה גבוהה ( )G Outאו פידול
חזק .יכול להיות שרוכשי הנעל ירצו להחליף את הפינים בפדל שלהם
לפינים פחות אגרסיבים .הגומי הרך יספק את הסחורה ואולי חיי הנעל
יארכו .למרות זאת ,ההדבקות של הסוליה לגפה החזיקו מעמד טוב יותר
מהנעל הוותיקה.
אפילוג מעט התאכזבנו מהעמידות (הנמוכה) של סוליית ה VXi-בתלאות
הזמן ,והתאכזבנו בעיקר מהמשקל כשחזרנו ל.IMPACT LOW-
בסופו של דבר ,נעלי  FIVETENהן המובילות בשוק ולא בכדי! שני
הדגמים שבמבחן ביצעו את תפקידם (שהוא לשמור את הרגל על הפדל)
באופן מושלם.
ישנו הבדל מובהק בין שני הדגמים .האחד סוס עבודה וותיק ששומר על
כבודו כמעט עשור והשני ,חיית מירוצים .נעל תחרותית ,קלה וטכנולוגית.
נסיים בטיפ קטן למעצבי הנעליים ב .FIVETEN-תוסיפו עוד מילימטר אחד
של גומי בסוליה של ה VXi-באיזור הפדל ויש לכם את זה!
#Flat Pedals for Medals
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מבחני ציוד

יבואן :סער | מחיר | ₪ 150 :משקל 198 :גרם
Rocket Ron

Racing Ralph

 צחי אוחובסקי

Schwalbe
יבואן :מוטולוגי (אופנועית) מחירRacing Ralph 365 ₪ | Rocket Ron 342 ₪ :

 אריק פלדמן

BBB MaxiFold L
 Bikersהוא הקו המנחה של חברת  .BBBהמגוון העצום של מוצרי חברת
חלקי האופניים ההולנדית הוא עצום ונוגע בכול קשת המשתמשים בשני
גלגלים ופדלים .מחלקים פשוטים לרכיבה עירונית ,דרך מוצרי value
לרכיבת שטח וכביש ועד מוצרי פרמיום המעטרים את גופם ואופניהם
של המתחרים בפרו-טורים הגדולים .ה MAXIFOLD L-הוא אחד מרבי
הכלי (מולטיטול) שמציע היצרן ההולנדי ,הוא מאופיין בפונקציונליות
רבה וממדים גדולים יחסית ,כאלה שמאפשרים תפעול נוח על חשבון
משקל כמובן.
נתונים טכניים הרב כלי (שנקרא לו האולר ברשותכם) עשוי מפלדת אל-
חלד ומכיל  14פונקציות עיקריות 7 :מפתחות אלן ארוכים ברוב הגדלים
המקובלים ,מברג "פיליפס" ,מברג שטוח ,מפתח טורק(כוכב)  T25לבורגי
רוטרים וברגי סראם ,מפתח שרשרת עם ידית תפעול ארוכה אשר משמשת
ככף נשלפת לחילוץ צמיג ,כף חילוץ צמיג נוספת ומפתח שפיצים שמכיל
בתוכו את כל הסטנדרטים המקובלים כולל זה של גלגלי מאביק.
בשימוש ככלל משפחת המולטי-טול הענפה מתחלקת לשתי קבוצות
עיקריות ,לראשונה נקרא המינימליסטית ,זאת המתאימה ליבבני משקל

וסגפנים שנושאים את הכלי בשיפולי הבגד ע"מ לא להיתקע ולהעביר
את הזמן עד שיגיע מישהו מהמשפחה השנייה .הכלים בקבוצה זאת
מתאפיינים במשקל קל ,מראה מלוטש ובתפעול בעייתי בגלל פונקציות
חסרות ,כלים קצרים /עדינים מידי .לקבוצה השנייה נקרא המחמירה,
היא מתאפיינת בפונקציות רבות (לעיתים מידי) ,ממדים גדולים ,משקל
לא מבוטל ותפעול כמו במעבדה הראשית של פארק טול .הMAXIFOLD-
 Lשל  BBBהוא סוג של בן תערובת 14 ,הפונקציות אשר נבחרו להרכיב
אותו עונות על רוב הצרכים המקובלים של כל רוכב אופניים בשטח/
כביש ,התפעול נוח מאוד ולא מתחכם מפאת גודלו הפיסי הלא קטן ,ומנגד
משקלו לא כלכך גבוה יחסית .היישום של מפתח השרשרת מאד נוח
לתפעול ולא מצריך שימוש במפתח נוסף כפי שנדרש לעיתים .האורך של
האלנים מאפשר תפעול נוח ביותר כולל לחילוצים של מעביר מתוך אוזן
או תפעול של בורג מרוחק .לאורך כל תקופת המבחן הכלי שמר על מצב
חיצוני טוב ,ללא סימני חלודה או הישחקות של המפתחות .
יותר תפעול נוח ,פונקציות רבות פחות משקל גבוה ליבבנים ,מראה חסר
הייפ ואנודייז

 Schwalbeהינו מותג צמיגים מוכר יחסית המשווק בארץ כבר מזה
 7שנים ע"י מוטולוג'י (אופנועית) .יותר ויותר יצרנים ,כמו קנונדייל ,סקוט,
ו ,KTM-מציעים כיום את צמיגי  Schwalbeבגרסת ה OEM-על דגמי
אופניים חדשים .היבואן מנסה להגביר לאחרונה את חדירת המותג לארץ
ולייבא דגמים נוספים ברמות גבוהות יותר מאילו הקיימות בשוק ה.OEM-
צמיגי החברה מגיעים לרוב בשתי רמות Performance :שהינה הרמה
הבסיסית יותר ,ו ,Evolution-שהינה הרמה התחרותית.
למבחן קיבלנו את ה Rocket Ron-ואת ה Racing Ralph-בקוטר ",29
הנחשבים למהירים ותחרותיים .כמו כל הצמיגים של היצרן גם צמיגים
אילו מגיעים במידות רוחב שונות וברמות גימור טכניות שונות ,צמיגי
המבחן היו מסוג  Tubless Easy LTEו Tubless Ready LTR-כלומר
צמיגים המאפשרים שימוש כצמיגי טיובלס עם שוליים (ביד) בעלי צורה
ייחודית המתאימה לחישוקים בעלי מגרעת מקבלת וגיפור נוסף לאטימה
מוגברת של הצמיג מחומר האטימה .בנוסף לכך הצמיגים קיבלו את גימור
ה Snakeskin-הייחודי של היצרן המציע דופן מעט עבה יותר ומשוריינת
בסיבים נוספים המבטיחה עמידות גבוהה ,התקנה קלה יותר ,ומאפשרת
שימוש בפחות חומר אטימה מאשר הגרסה הדקה יותר.
ה Racing Ralph-ברוחב  605( 2.25גרם) הורכב מלפנים ואילו
ה Rocket Ron-ברוחב  550( 2.1גרם) הורכב מאחור .שני הצמיגים
קלים יחסית ,בעלי פרופיל מעוגל וקוביות בשרניות אך מרווחות יחסית
המתאימות לתנאים היבשים יחסית בארץ .למרות ששני הצמיגים יכולים
להתאים להרכבה גם מלפנים וגם מאחור נתקלתי בכמה וכמה רוכבים
שבחרו בשילוב דומה לזה שבחרנו אנו.
בשימוש הצמיגים הורכבו על אופני שיכוך מלא עם גלגלי .Stan ZTR
ההרכבה התבצעה בקלות יחסית והצמיגים אכן שמרו על לחץ אויר
ללא בעיות מיוחדות ,גם בתום רכיבות תובעניות במיוחד .רכבנו עימם
כחודשיים ,בתנאים יבשים ובתנאי שטח משתנים ומגוונים ,ובלחצי אויר
שונים .לחץ האויר האופטימלי התגלה באיזור ה( PSI 26-28-לרוכב

במשקל של כ 70-קג) ,אולם נראה כי דופן הצמיג יחסית רכה ובמסלולים
עם אבנים ומדרגות היתה לצמיג נטייה להפחס .לכן העדפנו לחץ אויר
גבוה מעט למרות הפגיעה באחיזה והנוחות.
אחיזה רמת האחיזה של שני הצמגים היתה טובה מאד ,בעיקר כאשר
בחרנו בלחץ אויר נמוך .בטיפוסים טכניים ומדורדרים בהרי ירושלים הצמיג
האחורי עשה עבודה מצויינת ,וכך גם בשבילים החוליים של השרון.
הבחירה של צמיג קידמי ברוחב של  2.25הוכיחה את עצמה כנוסכת
ביטחון ואיפשרה לדלג גם על מיכשולים טכניים ללא חשש.
גלגול  Schwalbeמתהדרים ביכולת הגלגול והמהירות של שני הדגמים
במבחן ,ואכן הצמיגים נתנו תחושת קלילות ,גלגול ומהירות טובות
מאד .בחירת לחץ האויר התגלתה גם כאן כגורם משמעותי וכמובן
שכשבחרנו להוריד את הלחץ על מנת לשפר אחיזה ונוחות ,נפגעה מעט
יעילות הגלגול.
עמידות בדרך כלל המחיר שיש לשלם על משקל נמוך ומהירות גלגול
גבוהה הוא עמידות לתקרים ואורך חיים .גם  Schwalbeלא מסתירים
עובדה זאת בתיאוריהם ,ואכן יצא לצמיגים של היצרן מוניטין של צמיגים
שנקרעים ומתפנצ'רים בקלות יחסית .טכנולוגית ה Snakeskin-כנראה
שיפרה את הנושא הזה באופן משמעותי ,כי למרות שהעבדנו את הצמיגים
קשה ,לא ניתקלנו בבעיות כלשהם ,למעט תקר אחד שנגרם ממסמר גדול
וחלוד שננעץ באמצע הצמיג.
סיכום שני הצמיגים שנבחנו ענו בהחלט על הציפיות ,ואנו מבינים מדוע
הם נחשבים לאופציה מוכרת ואהובה ,ובעיקר על יבבני משקל למינהם.
הם נותנים תחושה של מהירות ושל אחיזה טובה .התצורה המעורבת
שבחנו ,עם צמיג קידמי רחב יותר ,גם הוסיפה לתחושת הביטחון .לא
היינו מוותרים על טכנולוגיית ה Snakeskin-על מנת להפחית את הסיכוי
לתקרים ותקלות -זה בהחלט מצדיק תוספת של כמה עשרות גרמים.
יותר מהירות ,אחיזה פחות מחיר
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 אריק פלדמן

SDG Duster P RL
יבואן :פדלים | מחיר₪ 375 :
בחירה של אוכף היא עניין מאד אישי ,התאמתו לגופו וסגנונו של הרוכב
תלויה באין סוף פרמטרים כאשר בראשם עומדת נוחות השהייה עליו
לאורך זמן .מגוון האוכפים הגדול של חברת  SDGהאמריקאית מציע
התאמה רחבה מאוד למגוון סגנונות רכיבה ,מבנה גוף וכמובן לוק כללי.
ה Duster P RL-הוא דגם חדש יחסית של היצרן אשר הושק לפני כשנה,
הוא מאופיין במבנה צר וארוך עם ריפוד לא עבה במיוחד ,חף לגמרי
מתפרים עליונים שעלולים ללחוץ ,ורמת קושי בינונית /רמת רכות נוקשה.
האוכף מבוסס על מסילות אלומיניום /טיטניום ויתאים למגוון שימושים
שבין רכיבת כביש ,דרך  XCועד רכיבת אנדורו לחובבי ז'אנר הנוקשות.
מאפיינים טכניים:
אורך 285 :מ"מ
רוחב 137 :מ"מ
מסילות :אלומיניום /טיטניום

ריפוד :סינטטי (מיקרופייבר)
משקל 235 :גרם

בשימוש ה Duster P RL-נבחן במגזין לאורך תקופה ארוכה יחסית על
סוגים שונים של אופניים .ראשית אני חייב להודות כי אני חובב אוכפים
נוקשים ,כזה אני ,אוהב את זה קשה .ריפוד רדוד יחסית על אוכף אינו
אמור להעיד מאומה על הנוחות הכללית שלו ,והDuster Duster P RL-
אכן עומד בכללים האלה למרות מראה סגפני .מחד האוכף צר ונוקשה
ומאפשר הישלפות משופרת של הרוכב בעת תיקול מכשול טכני ,ומאידך
נוח מאוד לישיבה בעת דיוושים ארוכים .האריג הסינטטי דמוי העור
והריפוד תחתיו ,מייצרים מספיק אחיזה גם בימים רטובים אלו של שיא
הקיץ וככלל הם שמרו על צורתם ללא עיוותים ,שקיעות או קרעים כל
תקופת המבחן ,כך גם צורת המסילות והמבנה הכללי של האוכף.
יותר נוחות ,משקל ,מראה פחות לא מצאנו דבר

 אילן כרמל

מבחני ציוד

UVEX Quatro Pro
יובקס יצרנית מוצרי מיגון גרמנית המתמחה בקסדות ,משקפיים ,ומיגון
גוף למגוון ענפי ספורט באוויר בים וביבשה .ה QUATRO PRO-היא דגם
העל של היצרן בתחום הקסדות עם יעוד מוגדר לרכיבת אול-מאונטיין/
אנדורו .הדגם משלב את מיטב הטכנולוגיות שמציע היצרן:
	•התאמה מתוחכמת במיוחד של מנגנון ההידוק המאפשרת לכוון גם את
גובה רצועת ההידוק בנוסף להידוק המוכר באמצעות גלגלת אחורית .זה
אולי נשמע מסובך אבל בפועל מדובר במנגנון פשוט לתפעול אותו יש
לבצע בדיוק פעם אחת ואחריה הקסדה תשב פיקס( .ביובקס קוראים
לזה )IAS fitting
	•מנגנון סגירת רצועת הסנטר מאפשר רמת הידוק משתנה אם רוצים
להקל במקצת את ההידוק במהלך רכיבה רגועה וחשוב מזה ,קל מאד
להידוק ושחרור ביד אחת בלבד (!)
	• 17חרכי אוורור נדיבים  -שלושת הקדמיים כוללים רשתות סלקציה
לחרקים (הגדולים נשארים בחוץ).
	•מתאם נפרד המאפשר חיבור ושחרור מהיר למצלמה או פנס קסדה.
	•מבנה קסדה חסון ואיכותי ,בנוי קליפת פוליקרבונט יצוקה סביב מבנה
קצף  EPSוכצפוי מקסדות גרמניות הוא נושא תו תקן גרמני.
	•גולת הכותרת פה היא המצחייה הניתנת להסתה מזווית נמוכה מאד
(שלילית למען האמת) ועד לתשעים מעלות .גורמים במערכת טוענים
שהמצב האנכי נמצא בשימוש רוכבי האנדורו הרציניים ,המעגנים את
משקפי האבק שלהם אל המצחייה בזמן טיפוסים כשהיא נמצאת במצב
זקור ...לא בדקתי אבל זה בטוח נראה מגוחך.
	•מהצד השני של סקלת הפיצ'רים היעילים נמצא ספוילר אחורי המתוכנן
לספק אווירודינמיות משופרת או משהו .הדבר הכי טוב שאני יכול להגיד
על הספוילר הנ"ל הוא שהוא קל לפירוק ולמותר לציין שגם לאחר פירוקו
הקסדה לא איימה להמריא.
בשימוש כמובטח בפרוספקט המצורף (בעברית צחה!!) ,כיוון מנגנוני
הקסדה היה קליל ומהיר כולל התאמת גובה והידוק הרצועות ,כמו כן
רשמנו לפנינו שגם הריפוד הפנימי מרגיש עבה ואיכותי.
משקל הקסדה לא מתחרה בקסדות  XCאבל בהתחשב בהגנה המרשימה

יבואן :פדלים
משקל :כ 330-גרם (למידה )L
מידה 56-61 ,52-57 :ס"מ
מחיר ₪ 749 :כרגע במבצע ₪ 599

על איזור העורף ,מדובר במשקל סביר בהחלט לקטגוריה.
הרבה תודות לנוחות ולאוורור המצוינים ,הקסדה ליוותה אותנו גם ברכיבות
אול מאונטיין משקשקות וגם במסלולי  XCארוכים ,המשחק בגובה
המצחייה בא לידיי ביטוי כצפוי מדי ירידה ,מה שהוריד משמעותית את
הצורך לזקוף את הצוואר בצורה לא בריאה ועדיין לקבל מבט מלא ללא
הסתרות אל השביל שלפנינו.
בטיפוס בדרכים לבנות אל מול השמש העולה מצאנו גם את פוזיציית
הזוית השלילית של המצחייה כמוצלחת מאד ומונעת סנוור (תחשבו עלייה
בדרומית של כיסלון על-הבוקר).
לבסוף ,ולמרות שאני איש סולידי המחבב בעיקר צבעי אפור ושחור ,אפילו
אל הצבע המאתגר שבחר העורך התרגלתי( ...כחול-כתום זרחני אם
שאלתם) .יכול להיות שהעובדה שלא צפיתי בעצמי עזרה ,אבל כך או כך
אין ספק שהיא בולטת בשטח.
סיכום ה QUATRO PRO-היא קסדת אנדורו/אול-מאונטיין/שבילים/
וואט-אבר מעולה! מנגנון ההידוק שלה פשוט לתפעול ,היא נוחה מאד,
מאווררת ,ושינוי גובה המצחייה בין קטעי טיפוס ארוכים לירידות תלולות
הופך לפינוק אמיתי כמעט כמו שינוי גובה האוכף .בנוסף שטח ההגנה
המסיבי על איזור העורף ועיצובה הבולט הופך אותה למוצר אנדורו
איכותי ונחשק.
יותר מצחייה מתכווננת ,מנגנון הידוק ,נוחות ,מתאם למצלמה
פחות ספוילר אחורי ,מחיר
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מבחני ציוד

 שחר מיליס

יבואן :מ.נ מערכות (מונדרקר)
מחיר 4100 :ש"ח | משקל  1790גרם

Formula
ThirtyFive
התחרות בתחום הבולמים בשנה הקרובה תגיע לשיאים חדשים .בראש
הרשימה ,הענקיות רוקשוקס ופוקס שמיישרות קו (כמעט) ברמת השיכוך
ובאופן הפעולה .שחקנים חדשים בארץ כגון  DVOופורמולה צריכים
להראות שיש גם להם מקום בשוק העמוס ורווי המותגים שלנו .פורמולה
איטליה היא יצרן מעצורים וותיק ומוכר בשוק העולמי ,לפני כשנה הם
נכנסו גם לתחום השיכוך ע"י סדרת מזלגות חדשה .אז מה מציעה
פורמולה? אולי את מזלג האנדורו הקל בשוק? אולי קשיחות יוצאת דופן? כל
זאת בכתבה שלפניכם ,הישארו עמנו.
מאפיינים בולטים
מזלג אנדורו "27.5
מהלך מתכוונן פנימי  100-160מ"מ
משקל  1790גרם
קוטר רגלים  35מ"מ
פורמולה מביאים את  20+שנים של נסיון בתכנון מערכות מעצורים
הידראוליים אל המזלג ונראה שהם לא נופלים למוסכמות .ליין השיכוך כולל
מזלגות לגלגלי  27.5ו 29-כאשר בראש ניצב מזלג האינדורו הקל בשוק
ה ThirtyFive-או "שלושים וחמש" .בניגוד לרוב המזלגות המשתמשים
בתא אויר שלילי ,ב 35-משתמשים בקפיץ פלדה האחראי על ה 40-מ"מ
הראשונים של השיכוך ,כאשר המשקל הנמוך מושג ע"י שימוש בקראון
חלול וקייסינג ממגנזיום .למזלג מערכת ייחודית הנקראת
 Integrated Locking System ,ILSהמורכבת על ציר  15מ"מ .זוהי ידית

שחרור מהיר הניתנת לניתוק מן הבולם לחסכון במשקל ולמעשה מחליפה
מפתח אלן  5מ"מ .למרות שהידית ניתקת במשיכה ,לא הצלחנו לאבד
אותה בתקופת המבחן והיא נשארה במקומה על המזלג .יבבני המשקל
יכולים להשאיר אותה בבית ולחסוך  31גרם.
 Drop-in Cartridge System ,DCSזוהי מערכת השיכוך המכילה את
נעילת הבולם ,הקומפרשן והריבאונד .מערכת זו ניתנת לכוונון הזוית על
הבולם ע"י סיבוב הכפתור .עיצוב הכפתור נע בין מסקרן כמו שעון עתיק
לבין "איפה המכסה של זה?" מתג זה מכיל את ידית נעילת הבולם ,כוונון
סף הפריצה של הנעילה והקומפרשן .כוונון הריבאונד מבוצע מחלקו
התחתון של הבולם.
כוון כוונון והתאמה רגע של זן :כוון בולמים הוא מקצוע (ויש יגידו
מטלה) שקשה להצטיין בה .חלקנו רוכבים עם בולם שאינו מכוון
באופן אופטימלי לסגנון הרכיבה והמשקל שלנו ,לרוב מבורות ,לעיתים
מעצלות .פסיקה חד משמעית לטובת או רעת בולם מזלג מבלי למצות את
האפשרויות השונות הוא מבחינת חטא .קבלו  we:Tipחינם ,כוונו את
המתלים שלכם בעזרת איש מקצוע לפחות פעם אחת.
למזלג של פורמולה  3קיטים של קומפרשן הניתנים להחלפה (רך ,בינוני,
קשה) אשר משפיעים על הפרוגרסיביות של המזלג .ניתן לבצע כוונון
מדויק יותר באופן עצמאי ,ע"י הוספת שמן בליסטול המומלץ ע"י פורמולה
בכמות שבין  5-25מ"ל .השמן ,שאינו דחיס לעומת האויר ,למעשה מקטין
את נפח תא האויר ויוצר מהלך פרוגרסיבי יותר .את השמן ניתן להכניס

דרך פיית הניפוח כמו הכנסת חומר לגלגלים דרך הונטיל ,או ע"י פתיחת
המנגנון ומזיגת השמן פנימה.
בהיותי רוכב קל (~ 70ק"ג) ובצימוד לאופני מונדרקר דיון בעלי מהלך של
 160מ"מ מלפנים ומאחור ,הסטאפ הנבחר היה קיט קומפרשן קל ,כמות
שמן סטנדרטית ( 5מ"ל) ,ריבאונד פתוח לכדי שליש ,קומפרשן פתוח וסאג
של  30%שהתקבל ב .PSI 60-עבור רוכבים כבדים יותר מומלץ להאט מעט
את הריבאונד ולהגדיל את הפרוגרסיביות.
על השביל הדבר הראשון שעולה בראש כשחושבים על מזלג קל משקל
הוא קשיחות .האם המזלג מספיק קשיח? האם ישמור קו במהירות גבוהה
בסלעים? האם יתפתל בסיבובים תלולים ואיטיים? והתשובה היא כן! מה
הייתה השאלה? הבולם תפקד מצויין הן באימפקטים והן בשטח צפוף
ותלול ,באופן שאינו נופל מהמתחרים העיקריים בשוק והקנה בטחון רב
ברכיבה במהירות גבוהה בשטח טכני.
בטיפוס (זה לא באמת מעניין ,תעברו לחלק הבא) :בפידול בישיבה ,לא
הורגש נדנוד חריג והמזלג נמצא יציב סביב אזור הסאג .כמובן שבפידול
בעמידה מורגש יותר ניצול המהלך ובהעדר ידית  CLIMBייעודית קיים
הבדל בין מזלג זה לבין המתחרים העיקריים .באופן אישי אני לא יכול
לומר שידית זו חסרה במיוחד משום שבטיפוס רגוע בישיבה ה 35-תפקד
ביעילות ,וטיפוס לוחץ בעמידה קורה בד"כ תוך כדי ראן שאינו מאפשר
שינוי או הזזת ידית שאינה על הכידון .כפתור הנעילה נועל לחלוטין את
המזלג במצבו הפתוח .באופני המבחן עם בולם אחורי בעל  CTDשאינו

נועל את הבולם במצב  ,CLIMBהאופניים הרגישו לא מאוזנים כאשר
המזלג נעול והאחורי לא .תכונה שהפכה גם את הנעילה ללא רלוונטית.
בצימוד לבולם בעל נעילה יש יתרון לנעילת המזלג .יש לציין כי הידית
נעה בחופשיות וניתנת לתפעול בקלות בהושטת יד קצרה אל רגל המזלג.
כפתור הפריצה ניתן לכוונון בעזרת מפתח אלן ומאפשר לכוון סף פריצה
נמוך יותר.
בירידה או! שמח שהגעתם לחלק זה ,הרי בשבילו טרחתם וקראתם את
הכתבה .בירידה המזלג של פורמולה תפקד ביעילות מפתיעה .התמודדות
בקטנות והיכולת לספק אחיזה בקרקע הקייצית היבשה והמדורדרת היתה
טובה מאד .קשיחות סבירה (פיתול ,פניה במהירות גבוהה ובמהירות
נמוכה) מספקת בטחון שהאופניים יתגלגלו לאן שהסתכלנו ובנתיב
שבחרנו .פיתול בבלימה כמעט ולא הורגש .התמודדות עם אימפקטים:
ברכיבה טכנית נוצל מלוא המהלך ללא טריקה מורגשת וללא זריקה או
איבוד יציבות בפתיחה .למרות הסטאפ הלינארי יחסית ,לא הורגשו צלילות
חריפות בבלימה או איבוד אנרגיה חריף בפניות .השיכוך רציף וזורם בתנאי
שטח משתנים ומתפקד היטב הן תחת עומס והן בפידול הרגוע בטיפוס.
לסיכום פורמולה יצרו מזלג אנדורו במשקל תחרותי ,עם ביצועים
תחרותיים ומחיר סביר .זהו מזלג עם אופי שיתאים לרוכב המודע ,זה שידע
וירצה לטפח מערכת יחסים עם הציוד שלו .זה שיקשיב לו וייצור סינרגיה
עם מה שהוא יודע לתת כרוכב ומה שיתן הציוד בתמורה.
יותר משקל ,ביצועים פחות ידית השחרור המהיר לציר
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  אילון שגיא

הפאוץ' מכה שנית

אחד מפרטי האקססוריז הכי מושמצים ,זה שנחשב לאסון האופנתי
המזעזע של שנות ה ,90-הוא פאוץ' המותניים .אף זכר שאינו נמנה על
מועדון חובבי החזזיות של גבעתיים או משמש כמורה דרך לחבורת מיטיבי
הלכת של מועדון גיל הזהב של קריית עקרון לא ירשה לעצמו להופיע
בפומבי כשהדיזסטר הזה חגור למותניו ,כל שכן אם הוא רוכב אינדורו
מעודכן...
דא עקא ,לאחרונה רואים יותר ויותר רוכבים ,שלא לומר אושיות שבילים,
דוהרים ביערות כש ,אוי לעיניים שכך רואות ,גבם חשוף למשעי ואת
מותניהם חובק מה שנראה כמו גרסת האינדורו לארנק ההוא מפעם ועל
אף שראוי לציין כי חגורות המותניים עליהן תלויים בקבוקונים קטנים אינן
דבר חדש עבור מי שחוטא גם בריצה ,עבורנו ,רוכבי השטח ,זוהי בשורה
של ממש.
מאחר ולנו ב we:Ride-שמורה פינה חמה לכריות הכתפיים ,האטארי
וסמנתה פוקס ,יצאנו לבדוק בעצמנו אם הפאוץ' ,השם יקום דמו ,אכן
עושה קאמבק.

שר בלי תיק כמו רוב הרוכבים גם עבדכם הנאמן השתדך לתיק רכיבה
באותו היום בו עלה לראשונה על סיפון אופני השטח שרכש .נדמה כאילו
השאלה "תיק או לא" לא עמדה כלל על הפרק ,הרי איך נסחוב את המים,
וחטיפי הבריאות ,והמשאבה ,והפנימית ספייר ,והמולטיטול ,והטלפון,
והמפתחות של האוטו ,ומעיל הרוח ,וערכת הקפה ,והשמשייה ,והכיסאות
וה ...כן כן ...גם אני מצאתי את עצמי רוכב עם תיק עמוס לעייפה בכל כך
הרבה שמונצעס כך שבכל פעם שהנפתי אותו (אך בקושי) על גבי הדואב
נזכרתי בחיל ורעדה במסע ה  40על  40הידוע לשמצה אז בסיירת ...אך
למרות הכל ,לרגע לא עלה בדעתי לוותר עליו.
ואז התוודעתי לסינגל ספיד ,ובתוך שאני משיל מן האופניים כל מיני
חלקים מיותרים כמו בולמים והילוכים ,הייתה לי הארה :מאחר וכבר גילחתי
כל כך הרבה דברים מן האופניים ,מדוע לא אפטר גם מהתיק המעיק?
אמרתי – ועשיתי.
מה אומר לכם ,תחושת החופש והקלילות שהייתה מנת חלקי ביום ההוא
משתווה רק לשעת הלילה ההיא ,אז במסע הכומתה ,בה נפרדתי לנצח

מהתחתונים שחתכו את מפשעתי כסכינים ומאז לא חזרתי להשתמש
בפריט הלבוש המיותר הזה.
מודה ולא אבוש ,היכולת לרכוב עם מינימום ציוד ולוותר על כל
הפיצ'יפקעס שאנחנו כל כך אוהבים לסחוב כי "בטוח נזדקק לזה
מתישהו" דורשת שינוי תודעתי לא פשוט ,אך ברגע שקולטים שגם אם
אין לך בתיק מגבונים לחים דווקא בניחוח וניל פצ'ולי ,שקית אזיקונים או
רתכת אפשר להסתדר יופי .חוצמיזה ,הכי מגניב מקגייבר לא?
שקית או בקבוק? אם השתכנעתם ואתם מוכנים לשים את נפשכם
בכפכם ולהסתכן במעצר ברוטאלי של משטרת האופנה או בגיחגוחים
רמים מצד חבריכם לקבוצה ,הרי שכל מה שנותר לכם הוא להחליט האם
אתם יותר טיפוסים של בקבוקים או שקיות...
חברות רבות ומוכרות המייצרות ציוד ספורטיבי ובכלל זה תיקי רכיבה,
מציעות כיום את האינטרפרטציה שלהן לפאוץ' .מאחר והנושא העיקרי
לשמו התכנסנו הוא נשיאת מים ,נחלקים המוצרים דיכוטומית לשתי
קבוצות :החגורות בהן המים מאוחסנים בבקבוקים שליפים ואלו בהן

מוטמעת שקית שתיה וכאן אנסה לשרטט את דמותו של כל אחד מן
המוצרים ולחוות את דעתי עליו.
בק-בוקים!
XT Twin Belt-Solomon
מחיר | ₪ 299 :יבואן :מאסי ישראל
הרעיון לשאת בקבוקים על הגוף ולא על השלדה לא חדש ,הרי כל מי
שמחזיק בבית חולצת רכיבה סטנדרטית ( Jerseyבלשון העם) ניסה
לפחות פעם אחת לדחוף לתוך הכיסים התפורים לה מאחור בקבוק או
שניים וסביר שאותו אחד גם ירד מהרעיון הזה די מהר ,כי לפחות בשטח,
יש יחס ישר בין המהירות ואתגרי השביל לאפשרות שהבקבוקים יהפכו
למטרד נוראי ,שלא לומר ,יעופו ממקומם .אך מה בדבר החגורה? ובכן,
המוצר הראשון אותו בדקתי (מדגם  XT Twin Beltשל חברת )Solomon
חבק את מותני בנעימות ,למן הרגע הראשון היא השרתה עלי נוחות –
מצד אחד לא לחצה על הכרס ודחקה את ארוחת הצהריים מעלה ומצד שני
הרגישה יציבה .לחגורה יש תא אחסון מאחור בו ניתן לדחוס פנימית ואולר
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FlashFlo LR Camelbak
XT Twin Belt-Solomon

כלים ומקדימה יש גם נרתיק נוסף המאפשר אחסון טלפון מפתחות וכיו"ב,
בהחלט מספק ומשמח .אך זו לא הסיבה בגינה החגורה הספציפית הזו כל
כך מיוחדת ,הסיבה היא הבקבוקים המשולשים ...כן ,בחברת Solomon
הבינו שלצורתם של הבקבוקים עצמם יש השפעה על נוחות השימוש
ולכן הבקבוקים שלהם הם עם פרופיל משולש ,כזה שמתאים את עצמו
לקימורי הגוף ולא לוחץ .ברכיבה הבקבוקים נשלפים וחוזרים למקומם
בקלות גם תוך כדי תפעול ביד אחת כשהשנייה אוחזת בכידון (אם כי לא
היינו ממליצים להוריד יד מהכידון אף פעם .)..מערכת ההידוק הוכיחה
את עצמה והחגורה נותרה צמודה לגוף ולא "רקדה" גם בקטעים היותר
קופצניים של המסלול .תכולת הבקבוקים יחד היא כ 1.2-ליטר (Oz 20
לאחד) ,לא מספיק לטיול מדבר באמצע הקיץ ,אבל די והותר לרכיבת שישי
בבן שמן או דומה.
חסרונות? ובכן ,בקבוקים מיוחדים עם פרופיל משולש הם המצאה של
 Solomonלכן אם יאבד לכם אחד ,אתם קצת בבעיה כי לא ניתן לרכוש
אותם בכל חנות .אמנם בקבוקים עגולים סטנדרטים נכנסים לחגורה ,אך
מטבע הדברים הם לא מותאמים אליה ולכן ייתכן שהם יפגמו בנוחות וגם
מועדים לעוף ממקומם.

שה-קיות!
FlashFlo LR Camelbak
מחיר | ₪ 369 :יבואן :סער
המוצר השני שנבדק הוא זה המאחסן את המים בשקית (FlashFlo LR
של  .)Camelbakהמוצר של החברה הידועה כבר באמת נראה יותר כמו
אותו פאוץ' מיתולוגי ולולא הצינורית המזדקרת ממנו ספק אם מישהו היה
מעלה בדעתו שאתה נושא ליטר וחצי של נוזלים על המותניים .החגורה
מחולקת לשני תאים עיקריים :מאחור – זה המאכלס את השקית (נגיע
אליה בהמשך) ומקדימה – תא לאחסון חפצים .התא הקדמי מכיל בתוכו
מעין הפרדת רשת שאמורה להקל על עיגון החפצים כך שלא יתעופפו
חופשי בתוכו ,ובנוסף ,חיצונית ישנם שני אבזמי הידוק שתפקידם להצמיד
את כל מה שהכנסתם פנימה כך שמרכז הכובד ימצא כמה שיותר קרוב
לגוף – שאפו על החשיבה!
גם כאן ,אין מדובר במרחב אחסון בלתי נגמר אלא במקום עבור הדברים
הבסיסיים ,והאף שאם תתאמצו ,תוכלו לדחוס פנימה יותר ממה שתוכנן,
אתם מסתכנים בהפיכת החגורה למטוטלת.
שקית השתייה מכילה כאמור כליטר וחצי של מים אך מילויה היא משימה

מעט מורכבת שכן בשל המבנה המיוחד שלה היא לא מתמלאת בקלות
ועדיף לשלוף אותה החוצה כדי להגיע למצב שהיא באמת מתמלאת כראוי.
ברם אולם ,אחרי שמילאתם אותה כדבעי ,לדחוס אותה חזרה למקום
נדרשות סבלנות ועדינות כי בתוך התא האחורי ישנו מעין כיס פנימי אליו
היא אמורה להידחק ובעלי הפתיל הקצר עלולים לפוצץ או לפצוע אותה אם
יפעילו כוח בלתי סביר.
את הצינורית המחוברת לשקית ניתן לחבר לחולצה באמצעות קליפס
קטן המגיע אתה (לא ממש שימושי מניסיוני כי הקליפס חלש ולא אוחז
היטב את הבגד) או לכרוך אותה סביב החגורה עם תפס מיוחד .האופציה
השנייה הייתה העדיפה עלי אך בתצורה זו נמנע ממני למצוץ לרוויה תוך
כדי תנועה.
ברכיבה גם חגורה זו לא זזה ממקומה ונשארה הדוקה והעובדה כי לא
דחסתי לתוכה ציוד מיותר גרמה לה להיות לפרקים בלתי מורגשת בעליל.
חסרונות? על אף שרעיון השקית לטעמי מוצלח יותר ,תהליך מילוי השקית
קצת לוקה בחסר.
לסיכום מראיונות קצרים שערכתי עם מספר רוכבים שפגשתי בשטח
המצוידים בחגורת מותניים ,עולה תמונה רב גונית ,יש את אלו שיאמרו
שמאז שיש להם את המוצר רכיבתם השתנתה ,העובדה כי הגב נותר

חשוף ושטחי האחסון הקטנים יחסית אינם מאפשרים לסחוב את כל
הבית ,יצרו עבורם חווית רכיבה חדשה ונעימה והם חשים חופשיים
וקלילים מאי פעם ואף שליטתם באופניים השתפרה מאחר והרצועות
החובקות אותם מכל עבר נעלמו .מנגד טוענים אחרים כי האף שהמוצר
בהחלט מאפשר תנועה חופשית יותר ומאז שנעלם התיק חסל סדר גב
מיוזע ודביק ,הרי שלפרקים החגורה עצמה (תלוי במוצר ,ברוחב החגורה
ובתכנון הארגונומי) קצת מעיקה ולוחצת ,גם אצל אלו שלא מטפחים כרס
לתפארת .בנוסף ,ציינו כמה ברנשים (חבולים למראה ,)..כי אם כבר ליפול,
אז עדיף שיהיה תיק שיבלום חלק מהחבטות...
ממש לפני שבועות מספר חזרתי מחופשת רכיבה במוליני שבאיטליה
(ראו כתבה נפרדת) .כשארזתי את הציוד התלבטתי רבות ולבסוף החלטתי
לקחת גם את הפאוץ' (זה עם השקית) וגם את תיק הרכיבה .בתום  5ימי
רכיבה אינטנסיביים נותר תיק הרכיבה מיותם ולא עשיתי בו שימוש אף לא
פעם אחת .הרכיבה במסלולים הטכניים ובעליות התלולות כשרק החגורה
למותניי ,הקלה עלי מאד ,היכולת לשנות את תנוחת הגוף בלי להיות כבול
ברצועות מכל עבר והעובדה כי הרוח בידרה את שערות גווי גרמו לי לנחת
רוח תרתי משמע .לאחר התנסות די ארוכה עם המוצרים ,אישית קשה לי
לדמיין את עצמי רוכב שוב עם תיק ,אבל זה רק אני
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 כפיר כחלון

גלגלי כביש

יבואן :סער | מחיר 2,990 :ש"ח | משקל 1,550 :גרם ללא צמיגים (/680קדמי/870 ,אחורי)

Mavic Ksiryum Elite S
מאביק היא חברה גדולה ומוכרת בעולם האופניים ,כזו לרוב לא צריך להציג
אותה ולספר עליה .אבל אצלנו ,אנחנו אוהבים לתת לכם קצת מעבר לעוד
ביקורת .מאביק נוסדה בשנת  1889בצרפת ומשנת  1973היא השותפה
הטכנית הקבועה של מירוץ הטור דה פרנס ,כאשר מכוניותיה ואופנועיה
הצהובים משתלבים בשיירת הרכבים ,מעניקים סיוע לרוכבים ומציגים
לרוכבים את זמני הפער בין הבריחה לפלוטון.
הצבע הצהוב כ"כ "נקשר" למותג מאביק בעולם האופניים שנדיר מאוד
למצוא מותגים שעושים שימוש בצבע הזה ,מכאן ניתן להבין את גודל
המותג והשפעתו על עולם האופניים .מאביק מייצרים ,מלבד גלגלים,
גם חלקי אופניים רבים כגון :סטמים ,כידונים ,פדאלים ,מחשבי רכיבה,
קרנקים ,צירים מרכזיים וכו' .מוצריה של מאביק מיוצרים גם לעולם אופני
הכביש ,אופני המסלול ( )Trackואופני ההרים.
בישראל מאביק הוא מותג מוכר ,כל רוכב דאונהיל מפנטז על גלגלי
 Deemaxצהובים ונועזים ,כל טריאתלט/רוכב נג"ש חולם על גלגלי דיסק
 Cometeומי שחושק בטיפוסים ,חולם על גלגלי  R-Sysשחורים וחשאיים.
בארצנו הקטנה סבלו שנים רבות רוכבים בעלי גלגלי  Mavicמהיעדר
שירות תקין וזמינות של חלקי חילוף ,דבר שפגם בתפיסת האמינות של
המותג אצל הרוכב הישראלי.
כיום נציגות המותג עברה ידיים והיא נמצאת אצל אוהד בן חמו (בשת"פ
עם חברת סער) .נפגשנו עם אוהד לקבלת גלגלי המבחן והסבר עליהם,
התרשמנו מאוד מהרצינות שבה מתייחס אוהד למותג אותו הוא מייצג.
סדנת הטיפולים של אוהד מלאה בחלקי חילוף לכל סוג גלגל של מאביק
וניכר כי אוהד מתכוון לעשות מהפכה ביחס למותג מאביק בישראל
ולשנות לנו את התפיסה כי זהו אכן מותג אמין עם שירות מעולה וזמינות
חלפים גבוהה.
מאפיינים כלליים גלגלי ה Ksiryum-הינם גלגלים בני עשור בליין
של מאביק אך לכבוד  2015עברו הגלגלים עיצוב מחדש .הגלגלים הם
בעצם מערכת גלגל  +צמיג ייחודית למאביק .מדובר על גלגלים עשויים
אלומיניום ,ללא פרופיל ,אשר מכוונים לתת יחס תמורה גבוה מאוד
לכסף שלכם.
הצמיגים שמגיעים עם הגלגלים כאמור הם מדגם Yksion Pro Griplink
 210גרם לצמיג ,בעלי אופי דביק ,עם יכולת ניקוז מעולה ,הודות למתאר
הצמיג ועמידות גבוהה לפאנצ'רים ,הודות לסיבי קאבלר שהוטמעו
בחומר הצמיג.
מאביק מוסרים כי העיצוב מחדש של מערכת הגלגל  +צמיג מקטינה את

התנגדות הגלגול ב ,13%-מאפשרת רכיבה בלחץ אוויר נמוך יותר ובכך
הגדלת הנוחות והרכב הצמיג מאפשר לעמידות גדולה יותר בפאנצ'רים.
בשימוש הגלגלים הורכבו " ,As-Isחדשים מהניילונים" על האופניים,
לא שינינו דבר אלא רק הרכבנו עליהם את קסטת  11הילוכים (שימנו
אולטגרה) .הצמיגים מגיעים עם שכבת חומר הגנה ומומלץ מאוד להיזהר
בפניות חדות ברכיבות הראשונות עד שהשכבה נאכלת מהרכיבה.
הגלגלים מאוד רגישים לכמות האוויר שתנפחו אותם ,דהיינו שבניפוח
של  psi 110תקבלו תחושה מאוד קשיחה ,היגוי עצבני ומעט מאוד
שיכוך (תרגישו כל אבן קטנה בכביש) .בניפוח של ( psi 90הלחץ אוויר
האהוב עלי) משתנה התחושה לחלוטין ותקבלו גלגלים שיודעים לשמור
על הקו ,שיכוך טוב יותר ואף תחושה של גלגול מהיר יותר .הבעיה היא
שלא כולם רגילים לרכוב בלחץ אוויר של "( psi 90על טעם וריח )"...ולכן
אם אתם רגישים למהמורות או מחפשים גלגלים "מפנקים" ,אולי כדאי
לחשוב פעמיים.
עם הגלגלים רכבתי באמת ב-כ-ל סוגי הכבישים ,החל מכבישים ישראלים
מלאי אבק ,כבישים מאובקים ורטובים שבהם נוצרת שכבה דקה של בוץ
בין הצמיג לאספלט ,כורכר ,ובנוסף עליות אלפיניות ארוכות עם הירידות
המפותלות שבאות אחריהן .הביצועים היו טובים ,הגלגלים יודעים לשמור
על מהירות ,התחושה של העברת האנרגיות ,בעיקר בעליות ,היו טובות
מאוד יחסית למשקל.
הגלגלים ספגו לא מעט מכות במהמורות ובורות ,באופן מפתיע לא
התפנצ'רתי ( )555והגלגלים נשארו מאוזנים ללא צורך ביישור או איזון
חדש ,דבר שהוא בהחלט מוערך לסט גלגלים שיוצא היישר מהניילונים אל
האספלט .ההרגשה הכללית הייתה שצמיגי ה 23-שהגיעו על הגלגלים,
מתנהגים כאילו הם צמיגי ( 25אני רוכב עם  25על הגלגלים האישיים
שלי) ,על כל היתרונות שבדבר.
מבחינה מכנית ,הגלגלים בנויים עם שפיצים  Double-Buttedעמידים
ויחסית מאסיביים ,דבר שמעניק לגלגל את היכולת לספוג מהמורות
ולשכך ,במעט ,את תחושת הכביש שעוברת לרוכב .בעיצוב מחדש של
מאביק ,הצליחו להפחית ממשקל החישוקים ולהרחיב את החישוקים
כך שהצמיגים "נפתחים" יותר לרוחב ונוצר יותר שטח מגע לצמיג עם
הכביש ,דבר המגביר את השיכוך והעמידות לפאנצ'רים.
הגלגלים מגיעים עם צירי שחרור מהירים של מאביק ,לטעמנו הצירים הכי
טובים בשוק ,אשר סוגרים היטב את הגלגל על השלדה ומונעים חופש.
מכונאופנים בכירים שאני מכיר ממליצים ללקוחות ששומעים קולות חריקה

מכיוון הגלגלים ברכיבה ,להחליף לצירי שחרור מהיר של מאביק ,בדר"כ
זה פותר את הרעש .כמו כן ,תקבלו כפות לתיקון פאנצ'רים אשר בנויות
לשימוש הן כמפתחות שפיצים והן כמפתחות לנאבה (הגישה למסבי
הנאבות מבוצעת דרך פאנל אותו יש להבריג החוצה).
סיכום הופתענו לטובה .הגלגלים (כולל הצמיגים) הם אחת התמורות
הטובות ביותר (מניסיוננו) למזומנים שלכם ,שקיימות בשוק הגלגלים
הישראלי כרגע .הגלגלים מתנהגים מעל למצופה ,קלים יחסית אל

מול גלגלים אחרים במחיר זה ,נראים מעולה ובעיקר דורשים מעט
מאוד תחזוקה.
אנחנו שמחים לראות שסוף סוף ישנו יבואן למאביק אשר חרט על דגלו
את נושא השירות והתחזוקה ,בהחלט אלמנט שראוי להכניס לשקלול לפני
רכישת גלגלים אלו או מוצרי מאביק אחרים.
יותר יחס תמורה לכסף ,ביצועים ,עמידות ,משקל ,נראות פחות
רמת השיכוך
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 עדי בלן  גלעד קוולרצ'יק  יונתן יתום
יבואן :ציר מרכזי | מחיר 26,172 :שקלים
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נורקו הוא אחד ממותגי האופניים ש"סובל" מייצוג מזערי בארצנו לעומת הגודל והנוכחות המשמעותיים מאוד
של המותג הוותיק הזה בצפון אמריקה בכלל ובקנדה בפרט .נורקו מייצרים אופניים לכל פלח רכיבה אפשרי,
כך שאם אתם רוכבים על אופניים למטרה כלשהי ,החל ברכיבה לקניית שוקו ולחמניה בצרכניה ועד רכיבת DH
במנרה ,תמצאו דגם שמתאים לסגנון הרכיבה שלכם באתר האינטרנט של נורקו.
מציר מרכזי ,היבואן המקומי של נורקו ,קיבלנו למבחן את אחד מרבי המכר של המותג הקנדי בשנים האחרונות,
ה Sight Carbon 27.5-בעלי  140מ"מ של מהלך קידמי ואחורי 
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Highlights

•מתלה  A.R.Tהמספק  140מ”מ
•בולם קידמי פייק  RC 140מ"מ
•בולם אחורי Cane Creek DBinline
•זווית צינור ראש  67.5מעלות

•זווית צינור כסא  74.2מעלות
•אורך תומכות שרשרת  427מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  13.9ק"ג
*הנתונים הם למידה M

ה"כוונת" של נורקו נראים על הנייר כאופני All Around
מעולים ואמורים להתאים כמעט לכל תוואי רכיבה בארץ
זבת חלב ודרדרת ,ה Sight-עוררו בכותב שורות אלו
סקרנות מיוחדת ,כיוון שבשלב מסויים נשקלה האופציה
של רכישת הסייט באופן פרטי ,לכן יצאנו לשטח
עם חושים מחודדים לנסות לתהות על קנקנה של
ה"כוונת" הקנדית.
שלדת הקרבון של נורקו היא ללא ספק תוצאה של
מלאכת מחשבת ,מעבר לנקיון האסתטי הנאה מאוד
לעין ,חבויים בצינורות הקרבון (ותומכות השרשרת
מאלומניום) הרבה פ'יצרים מתוחכמים וחשובים כאחד,
נורקו מתאימים את עובי דופן הקרבון ואת אורך תומכות
השרשרת לפי מידת האופניים (שממנה נגזרים בד"כ
העומסים שהשלדה תעמוד בהם) ,מה שאמור להבטיח
התאמה טובה יותר לפיסיולוגיה של הרוכב.
ירידה נוספת לפרטים קטנים (אך לא פחות חשובים)

היא השימוש באוזן מעביר של  Syntaceהמצוידת בבורג
גזירה ,ובורג חלופי שלו תוכנן מקום מובנה בשלדה.
למרות שהוא קיים כבר כמה שנים בשוק ,לנו נשאר
לקוות שהשימוש בבורג כזה יהפך יום אחד לסטנדרט
אצל יצרנים רבים .הגאומטריה של נורקו נראית מדוייקת
ומאוזנת לחלוטין ,ולמעשה יכולה לשמש כהגדרה
המילונית של גיאומטריית שבילים עדכנית ,עם זווית
ראש מתונה אך לא קיצונית ,תומכות השרשרת הקצרות
בשילוב ציר מרכזי נמוך גרמו לנו להתעוררות מסויימת
באזור החשק (לסינגלים.)...
חלקים בולטים
חבילת החלקים ,כצפוי מאופניים במחיר כזה,
מרשימה למדי ,הבולם הקידמי הוא הפייק RC
המצוין של רוקשוקס ,הבולם האחורי החריג
במקומתינו ,Cane Creek DBinlne ,מאפשר כיוונון
נפרד של " 4מעגלים נפרדים" קומפרשן High Speed
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ו ,low speed-כמו גם ריבאונד  High SpeedוLow-
 .speedלרוכב מנוסה המוכן להתאמץ ולמצוא את
הכוונון המדויק עבורו יש כאן יתרון גדול בפוטנציה,
אך גם פוטנציאל לא מבוטל לכוונון שגוי עבור רוכבים
פחות מנוסים או שאינם מוכנים להשקיע יותר מדי
בקונפיגורציה .במקרה שלנו הצלחנו למצוא תצורה
שעבדה היטב עבורנו לאחר  2-3רכיבות.

ה Guide RS-המעצורים החדשים של  Sramהם
הברקה בעינינו ,מדובר במעצורים חזקים ,שקטים,
בעלי מודולציה מצוינת שאינם נופלים משום מערכת
אחרת בשוק ,זוהי קפיצת מדרגה ענקית לעומת
המעצורים הבינוניים והמאוד לא עקביים שהגיעו מהיצרן
הזה בעבר.
הקוקפיט של רייספייס  Turbineהיה נוח ונכון מאוד

מבחינת המידות לשימוש המיועד של האופניים ,קצת
התאכזבנו לא למצוא כידון קרבון במחיר הזה ,אבל גם
פריט האלומניום שימש אותנו היטב.
האכזבה המשמעותית היחידה במפרט של נורקו הייתה
באזור הגלגלים והצמיגים בעיקר .הצמיגים של שוולבה
היו כבדים ,אגרסיבים מדי ,ולא מתאימים לאקלים
הישראלי .יתרה מזאת הם החלו לאבד קוביות צידיות

לאחר כמה רכיבות שלא היו אמורות לייצר בלאי חריג.
בנוסף החישוקים של סאן רינגל מעט צרים מדי לטעמנו
(רוחב פנימי של  20מ"מ) ,בחירה בחישוקים רחבים יותר
הייתה משפרת את האחיזה של הצמיגים ואף מאפשרת
רכיבה עם צמיגים קלים יותר תוך שיפור התחושה
הכללית של האופניים.
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על השביל
כאשר הדמיון שלנו מפליג אל קנדה הרחוקה והקרירה,
אנחנו מדמיינים שבילים טכניים מאוד ,תלולים ,צפופים
ומלאים ב “ ,”loamהמקבילה של עולם האופניים
ל"פאודר" של הסקיירים והסנואבורדיסטים ,לכן הציפיה
שלנו מה Sight-הייתה לביצועים מעולים באיזורים
הטכניים והאגרסיבים של הרכיבה ,ושם הם תפקדו
ללא דופי .השלדה ,הבולמים והגלגלים סיפקו חבילה
שהרגישה אחידה וקשיחה מאוד (במובן חיובי של
קשיחה) ,ה Sight-התאימו להפליא לשמם והרגשנו
שיש בידינו כוונת רגישה מאוד המאפשרת לנו לכוון את
הגלגל הקידמי לאן שנרצה והאופניים יגיעו לשם .גם

Norco Sight 7.2

כאשר בחירת הקווים שלנו הייתה פחות מאופטימאלית,
המתלה המצוין (אקטיבי מאוד תחת בלימה) ,הבולם
הקידמי והמעצורים המעולים היו שם כדי להציל את
עכוזנו מביקור אחד או שניים במוקד הרפואי הקרוב.
הגאומטריה של הנורקו שנראתה מבטיחה מאוד על
הנייר ,הוכיחה את עצמה גם במבחן הזיעה והאבק,
האופניים מאוזנים בצורה יוצאת דופן ,נכנסים ויוצאים
מסיבובים בקלות מרגיזה (מרגיז למה אופניים אחרים
לא מסתובבים כך) .ככלל ,ולמרות שמדובר בקלישאה
השחוקה ביותר בעולם מבחני האופניים ,הנורקו הרגישו
בעלי יכולות טכניות רחבות הרבה יותר ממה שניתן
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CLICK TO VIEW

לצפות מאופני  140מ"מ ,במובן הזה הצמיגים הסופר
אגרסיבים של שוולבה תרמו גם הם לחגיגה ,אך היוו
גם סיבה למירב התלונות בחלקי הרכיבה בהם ניוטון
והתפוח שלו לא היו ממש לצידנו.
ככל שזה נוגע למישורים ועליות ,הרגשנו לאות מסויימת
ברכיבה על הסייט ,הנורקו אינם אופניים כבדים באופן
יוצא דופן ,אלא שקומבינציית הצמיגים והגלגלים

(והפנימיות) גרמה לכך שהמשקל המסתובב הכולל
שרכבנו איתו היה קצת מורגש מדי ,ברכיבה שבועית
קבועה (מסלול  -/+קבוע ופרטנרים קבועים) היינו
משמעותית מהירים פחות בקטעים שדרשו דיווש
ויצירת מומנטום ,בין אם מדובר בעליה טכנית ,חלקה או
בקטעים מישוריים.
לדעתנו ,החלפת הצמיגים לקלים ומתאימים יותר לתוואי

השטח הסלעי והמדורדר של ארץ הקודש היה עושה
טרנספורמציה משמעותית מאוד לביצועי הנורקו ,והופך
אותם לאופני שבילים ראויים ושלמים יותר.
סיכום
הנורקו סייט הם אופני שבילים משובחים ,הפונים בעיקר
לרוכבים הטכניים והאגרסיבים יותר מביננו ,כאלה שאינם
נרתעים מהקטעים האלימים ביותר בסינגלים ,גם אם

בסה"כ יש תחתם  140מ"מ של שיכוך.
המפרט שבחרו הקנדיים כדי לאבזר את שלדת הקרבון
היפייפיה של ה Sight-מרשים מאוד גם הוא ,אלא
שהצמיגים (ויש שיגידו גם החישוקים) דורשים התאמה
לתנאי הלבנט ,אנו ממליצים (באופן מינימלי) על החלפת
הצמיגים במתאימים יותר ושימוש בנוזל אטימה על מנת
להפטר מהפנימיות כבר במעמד הקניה
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק ו'

כבר לא שמן על
אופניים ,רוכב!
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.

זה הפך לעניין שבשגרה .כל יום שישי בערב מתחילים את תכתובות
הוואטסאפ על מנת להחליט מתי נפגשים למחרת בבוקר והיכן
מתכוונים לרכוב .כבר בדיון הקבוצתי הזה ניתן היה להתרשם מכך
שרוב חברי הקבוצה רוצים להיפגש במקום שאפשר לטפס ,לקפוץ,
לרכוב חזק ו"להוציא ת'מיץ" ומיעוט זעום (נגיד אני) רצה לצאת,
לרכוב ,לשרוף כמה קלוריות ולחזור הביתה! כיף זה לא ממש היה,
כלומר ,החברותא והקפה של אחרי היו ממש כיפיים אבל מהרכיבה לא
כל כך נהניתי .מה לעשות ,כשרוכבים עם חברים בעלי כשר גופני טוב
שבמהלך הרכיבה נהנים מהאלמנטים הטכניים בעוד אני נלחם על כל
טיפת חמצן פנויה ,החוויה היא בלשון המעטה  -חוויה מעט פחות
מדהימה.
בדרך כלל רכבתי אחרון (עד היום יש לי את הקטע הזה) ,לא רוצה חס
וחלילה לעכב מישהו .לי תמיד לקח יותר זמן .אני תמיד רציתי לעצור
לנשום ובאמת לא היה לי חשק להאיץ את הרכיבה כי גם ככה היה
לי קשה .הרגשתי שאני יושב על האופניים ומדווש ואפילו לא מגיע
לשלב שהשרירים כואבים מכיוון שריאות והפומפה כשלו הרבה לפני
שהשרירים התחילו לזעוק חמס...
התיאור הזה לא לקוח מאיזו רכיבה לפני שנים רבות ,הוא היה שריר

בריא וקיים רק לפני כמה חודשים .אני זוכר שבמהלך הרכיבות כאשר
הייתה בחירה בין דרך שמובילה חזרה למכונית לבין דרך יפיפייה
שטומנת בחובה עוד טיפוס קטנטן ,ההתלבטות לא הייתה קיימת כלל,
אני הייתי זה שמצא את כל התירוצים שבעולם כדי לחזור לרכב .בסך
הכל ,נהניתי מעצם העובדה שאני רוכב על אופניים ,עושה ספורט
ומתקרב ליעד שלי אך לא נהניתי מהרכיבה!
אני בטוח שקוראים רבים יכולים להזדהות עם ההרגשה הכללית
שבעת רכיבה עצמאית או רכיבה עם חברים הם נמצאים במצב של
מגננה .לא מצליחים לתפוס מספיק אויר אחרי טיפוס אחד וכבר מגיע
עוד אלמנט טכני שאפילו לא יכולים לחשוב לעבור מכיוון שהגוף עדיין
מתאושש מהטראומה...
מניסיון העבר וגם מפרויקט הבריאות הנוכחי למדתי שתמיד יהיה נכון
למדוד את השינויים (שיפורים או נסיגות) ביחס לעצמי .יש נטייה
ברורה להסתכל ימינה ושמאלה תוך כדי רכיבה ,בעבודה ,בים ולראות
אנשים שרוכבים טוב יותר ,נראים טוב יותר ,נמצאים בכושר טוב
יותר ...ופשוט להיכנס למצב שבו אנו מוותרים מראש .אני מסתכל
ובוחן את אותם "מקצוענים" וחושב לעצמי ,למה אני לא יכול להיראות
כך ,להחזיק בכזה כושר? להישאר בחיים אחרי רכיבה ארוכה של כמה

עשרות קילומטרים??
אז זהו ,שאפשר! הרעיון והמסר המרכזי הוא שאנו באמת יכולים
אבל ...לא ביום אחד וכנראה לא ביומיים .השיפור היומיומי צריך
להגיע ביחס ליכולותינו אנו ולא ביחס לאחרים! הרי בסופו של דבר אם
נשתפר כל יום בעוד קמצוץ ,לאורך זמן נרגיש פתאום את ההצלחה,
את השיפור המשמעותי.
בתהליכים כבדים של הרזיה ,כניסה לכושר וכדומה ,היומיום מאד
שוחק אך תמיד מגיע היום הזה (מוטב מוקדם מאשר מאוחר) אשר
בו אנו מסתכלים במראה ,רואים ומרגישים את השינוי שעבדנו עליו
זמן רב.
ברכיבה אחת ספציפית החודש ביער חרובית הייתה לי תחושה שסוף
סוף הרגע לו חיכיתי הגיע .לאחר  20ק"מ של דיווש בסינגל היה לי
מספיק אויר כדי להרשות לעצמי להרהר על מצבי כרוכב אופניים.
ההרגשה נפלאה ,אני יכול לנשום ,השרירים עושים את העבודה ולא
מקטרים ופתאום אני קולט ,שאני נהנה!! אל תבינו לא נכון ,אני עדיין
רחוק ממשקל היעד ואני בכושר לקוי לעומת חלק מקוראי המגזין
או מהכותבים בו אבל ביחס לעצמי ,אני רוכב אחר לגמרי .המשפט
שמופיע בכותרת נאמר לפרטנר שלי בחרובית .באחת העצירות אמרתי

ליובל שאני כבר לא מרגיש כמו שמן שרוכב על אופניים אלא יותר כמו
רוכב שאמנם עוד צריך להשתפר רבות אבל רוכב.
הרכיבות שלי מתארכות והמרחקים אט אט גדלים 50 ,ק"מ זה כבר
מרחק שלא מפחיד אותי ,אני דורש הרבה פחות עצירות ואני מרגיש
שאני רוצה ויכול עוד ועוד .בהסתכלות שלי על המשקל ,אני לפעמים
יוצא מעט מאוכזב מכיוון שאני שומר על תזונה נכונה (מעט מאד אוכל
מתועש ,לא הרבה מתוק ,רושם כמה קלוריות פחות או יותר נכנסות
ברמה היומית) אך בכל זאת המשקל לא יורד כפי שציפיתי .אני מניח
שזו תופעה הגיונית לחלוטין בהתחשב בעובדה שאני כנראה מעלה
מסת שריר ושורף מסת שומן .אני מרגיש ורואה את הירידה בבטן,
מותניים ,ידיים ,כתפיים אבל משקל הגוף עקשן.
אני חייב להיות סבלני ,אני יודע שאני בכיוון הנכון ואני בטוח
שהתוצאות יגיעו! אני שוקל היום  97ק"ג ושם לעצמי יעד של 95
ק"ג עד למגזין הבא!
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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בשנים האחרונות עולם הקרוס קאנטרי הולך ונוטה למסלולים יותר ויותר טכניים ,ועימם באופן טבעי ומתבקש
גם מעבר של רוכבים לא מעטים לאופני שיכוך מלא תחרותיים כמו למשל דגם הסקאלפל של קנונדייל שנבחן לא
מכבר במגזין .למרות זאת ,רוכבים רבים ממשיכים לרכב ולהתחרות על אופני זנב קשיח ,הן במירוצי קרוס קאנטרי
כמו גם במירוצי מרתון למיניהם .אופני הזנב קשיח המודרניים ממשיכים להתפתח ולכלול חידושים ושיפורים,
המנסים לשלב בצורה הטובה ביותר בין קשיחות ,נוחות ומשקל נמוך .דגם ה FSI-של  Cannondaleהינו דגם
הקרוס קאנטרי  ”29זנב-קשיח התחרותי של החברה מברטפורד ,עליו מתחרים רוכבים מקצוענים כמו פונטנה
ופומיק .הדגם הנחשק ועתיר ההייפ שיצא ב 2015-החליף את דגם ה Flashוכלל מספר שינויים משמעותיים
שעוררו עניין רב בשוק .חייב להודות שכמי שרוכב על ה Flashבהנאה רבה כבר מספר שנים ,חיכיתי למבחן הזה
בכליון עיניים  
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Highlights
•שלדת קרבון בליסטק הי-מוד
•מזלג קידמי  Lefty PBR 2.0 100mmבגרסת אלומיניום
•גלגלי  Stan Arch 29עם צמיגי Schwalbe Racing Ralph 2.1
•מערכת הנעה  1x11של SRAM
•חלקי קרבון של קנונדייל כולל מוט כסא Save
•משקל רטוב  10.1ק"ג כולל פדאלים
* הנתונים הם למידה M

Cannondale F-SI Carbon 2

דגם ה F-SI Carbon 2-שקיבלנו למבחן הוא הנחות
בסדרת ה F-SI Carbon-של החברה וכולל עוד 3
דגמים מהודרים ממנו ,אולם כל הדגמים חולקים את
אותה שלדה בדיוק .השילדה כוללת צינורות קרבון
בעוביים שונים לפי רמת העומס והגמישות הנדרשת
בכל חלק של השילדה ,כשהכל עטוף בטכנולוגיות
קרבון מתקדמות ביותר .ההבדלים עיקריים בין דגם
המבחן לשאר הדגמים בסדרה הם במזלג (אלומיניום
מול קרבון בדגמי הקצה) ,בצביעה ,וכמובן במכלולים.
אחד השינויים הבולטים לעומת הדגם הקודם הוא
עיצוב מחדש של השילדה על מנת להפוך את
האופניים ליותר זריזים ויעילים .זוית הראש רוככה
ל ,69.5˚-וזאת על מנת להתאים למזלג הלפטי
החדש הכולל סטייה של  55מ"מ בין ציר המזלג לציר
הגלגל .צינור הראש קוצר אף הוא בכמעט  4ס"מ,
והתוצאה הכללית היא אף נמוך יותר מצד אחד ,וחלק
קידמי זריז אך יציב מצד שני .בכלל ,תנוחת הישיבה
בדגם החדש הרבה יותר תחרותית מאשר בדגמים
הקודמים .שינוי משמעותי נוסף בשילדה הוא
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CLICK TO VIEW

קיצור תומכת השרשרת ל 429-מ"מ ,מהקצרות ביותר
בקטגוריה .קיצור תומכות השרשרת מאפשר שיפור
הקשיחות והעברת הכח ,אך בגלגלי " 29מהווה אתגר
הנדסי עקב מגבלות הנובעות ממבנה הגלגל ומהצורך
להתאים לפלאטה כפולה עם מעביר קדמי .קנונדייל
תקפו את הבעיה על ידי יצירת משולש אחורי א-סימטרי
והזזה של הקסטה ב6מ"מ החוצה ,מה שמאפשר בנייה
סימטרית של הגלגל ומיקומו קרוב יותר לצינור הכסא.

חלקים בולטים
מזלג הלפטי בדגם זה הינו דגם אלומיניום עם כפתור
נעילה מובנה .גם דגם זה כולל מספר שינויים עליהם
כתבנו כבר במבחן של הסקאלפל .המזלג מגיע עם סטם
אינטגרלי של קנונדייל ,כמו בדגמים הקודמים.
הגלגלים ,מדגם  ,Stan Archהגיעו עם צמיגים שונים
מהמקוריים – . Continental Race King 2.2
מערכת ההינע בדגם זה כוללת הילוכים  1x11של

 Sramעם קראנק הולוגראם XX1של קנונדייל מצויד
בגלגל שיניים  32שיניים וציר .BB30
חלקים נוספים כוללים כידון 700ממ ומוט כיסא מקרבון
מדגם  Saveהחדש ,ואוכף  Scoopנאה מבית .Fabric
התוצאה הסופית יוצרת אופניים סקסיים מאד למראה
– השילדה קומפקטית ונקייה ,עם צביעה יפה ,ומזלג
הלפטי שסוגר את החבילה הנאה והדי-קלילה הזאת על
 10.1ק"ג.

על השביל
כפי שציינתי ,אני רוכב תקופה ארוכה על הדגם שקדם
לדגם זה והיו לי ציפיות גבוהות מאד לקראת המבחן .כבר
ברכיבה הראשונה ניתן היה לחוש את השינוי המשמעותי
בתנוחת הרכיבה – החלק הקדמי הנמוך מאפשר תנוחה
תחרותית וקרבית ביותר ופותר בעיה שהפריעה לרוכבים
מסויימים בדגמים הקודמים .האופניים מרגישים קצרים
יחסית ,והמשולש האחורי הקצר ,בשילוב מוט הכסא
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המוטה מעט לאחור ,נותן תחושה של ישיבה ממש מעל
הגלגל .בפידול חזק בישיבה מורגשת העברת כח ישירה
ומיידית אל הגלגל ,גם בפידול חזק בעמידה העברת
הכח מעולה והתחושה ביציאה לספרינט היא ממש כמו
של שיגור טיל .לעומת זאת ,קיצור הצינורות פגם מעט
בנוחות ,ולתחושתי הזנב של ה F-SIקופצני יותר מהדגם
הקודם ,ובדרכי עפר משובשות הזנב תזזיתי מעט .הורדת
לחץ אויר בצמיג האחורי שיפרה את המצב ,אולם עם

צמיגי ( 2.2שאינם המקוריים) לחץ נמוך מידי בגלגל
הביא לפחיסת צמיגים בעומס ומגע של הצמיג בשלדה
במיקרים מסויימים .אני מעריך שצמיג ה 2.1המקורי היה
פותר בעיה זאת ,אולם כנראה שלא היה משפר את עניין
הנוחות .זה אולי גם המקום לציין שלא מאד אהבתי את
צמיגי המבחן – הם לא הרגישו מאד מהירים בדרכי עפר,
ובתנאי דרדרת הם סיפקו אחיזה בינונית למדי .לטעמי
הצמיגים המקוריים (ראו מבחן עליהם בגליון זה) ,היו

נותנים תוצאות טובות יותר.
המשקל ,הקשיחות ,ותנוחת הישיבה מאפשרים רכיבה
מהירה ואגרסיבית בדרכי עפר ,והאצות מהירות ומדוייקות
במעבר לטיפוס או בחציית קירות קצרים .בירידות
מהירות האופניים מרגישים יציבים מאד ,ומאידך ההיגוי
נשאר מהיר ומדוייק .אבל רק כשמגיעים לסינגלים
מפותלים ומהירים מבינים את הגדולה של השילדה
הזאת .האופניים זריזים מאד בשינויי כיוון ,אך עדיין

נותנים תחושת יציבות וביטחון ברכיבה מהירה.
מערכת ההענה תיפקדה מצויין ואין ספק שהפשטות
של מערכת  1xממכרת .למרות שלא היתה לי בעיה
אמיתית באף אחת מהרכיבות ,כולל לא ברכיבות ארוכות
עם עליות תלולות ,זיהיתי חוסר מסויים ביחסי העברה
וגם במהירות סופית בירידות ארוכות .הדגם הבא בסדרה
– ה – 1.0מגיע עם פלאטה כפולה ,אבל עקב העובדה
שמלכתחילה אופניים אילו פונים יותר ל"רייסרים"
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שבחבורה ,התחושה שלי היא שמערכת ה 1xלא אמורה
להוות בעיה ,ועשויה להוות יתרון.
לקח לי מספר רכיבות להתחבר סופית לאופניים ,ולכוון
בצורה טובה את לחצי האויר בצמיגים ובבולם הקידמי.
הלפטי הגיע עם לחץ אויר גבוה מאד ,וגם הלחץ המומלץ
ע"י היצרן למשקל שלי התגלה כגבוה מידי .זה יצר עומס
על הידיים ,ובעיקר לאחר רכיבות של מעל שעתיים,
הידיים הורגשו מאד .גם ידיות הכידון הקשיחות יחסית

של ארגו לא עזרו – הייתי מעדיף את ידיות הספוג
המקוריות .לאחר הכיוון הבולם תיפקד בצורה טובה –
אני רוכב כבר הרבה שנים עם לפטי ואני משוחד לגבי
הביצועים שלו ,הן מבחינת שיכוך והן מבחינת קשיחות
צידית ,אך שום דבר לא ישנה את העובדה שהמזלג
החדש מספק ביצועים מצויינים .נעילת הבולם מתבצעת
ע"י לחיצה על כפתור בראש הבולם – ייתכן ויידרש
מעט תרגול למי שאינו מנוסה ,אבל בהמשך זה אינו
מהווה בעיה.

סיכום
ה F-SI Carbon 2-הם אופני קרוס קאנטרי מודרניים
ביותר ,ומי שיעלה עליהם לאחר שלא רכב על אופני
זנב קשיח מזה זמן ,כנראה ש"יעוף לו התחת" .גם מי
שמנוסה באופני זנב קשיח לא יישאר אדיש לשילוב
המופלא בין קשיחות לנוחות ובין זריזות ליציבות .אילו
אינם אופני שיכוך מלא ואני לא בטוח שהם הבחירה
הנכונה לתחרויות מרתון ,בודאי לא אילו הרב-יומיות.
קנונדייל אינו מותג זול ,למרות שתימחורו בארץ

אטרקטיבי לעומת חו"ל .במחיר של אופניים אילו אפשר
לרכוש אופני שיכוך מלא ברמה לא רעה ,כך שהדילמה
בעינה עומדת .בכל אופן ,ה F-SI-היא מכונה מהירה
ומרשימה ,המתאימה במיוחד למי שרוצה לשפר תוצאות,
להתחרות ,או לפחות להרגיש כאילו הוא מתחרה .סיבוב
אחד איתם בהרי ירושלים ,ויש סיכוי שתטעו לחשוב
שאתם מרקו אורליו פונטנה
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השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל

Partners
תודה! בזכותכם אנחנו פה
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 אילון שגיא  אילון שגיא וחברי הקבוצה
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Donta Pishta
Contra Venta
ארבעה עצים ורוכב
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"אל תשתין מול הרוח" גורסת האמרה הידועה ובחרתי להתחיל דווקא בה
מאחר ומיד אצא בהצהרה דרקונית שכמוה כלהטיל את מימיך מצוק נישא
ביום סוער .ובכן מה היא אותה הצהרה? ההצהרה היא כי הכתבה שלהלן
תתאר פשוט את החופשה המושלמת.
מולי-מי?
"זהו ,הדמו נמכרו" הודעתי לשחר בחגיגיות כשאנחנו פורקים את
האופניים במצמו"ד" ,לא נראה לי שאני חוזר ל DH-בזמן הקרוב ,אז לאן
ניסע השנה?" .השאלה הנוגעת ליעד החופשה השנתית בחו"ל העסיקה
אותנו לא מעט באותה רכיבה וגם בבאות אחריה .שמות של יעדים רבים
נזרקו לחלל האוויר אך שחר ,יאמר לזכותו ,דבק במילה אחת אותה מלמל
שוב ושוב כמנטרה – מוליני.

חו"ל :איטליה

( Molini Di Trioraלהלן מוליני) הוא כפר זערורי הנמצא במרחק אווירי
של כ 18-ק"מ צפונית לעיר הקיט סאן רמו שבריביירה האיטלקית ,ולולא
ג'ו ואדי שבחרו להשתקע במקום ולהקים שם מרכז לרכיבת אופני הרים,
ספק אם היינו שומעים עליו.
הכפר עצמו שוכן בלב עמק  Argentineהמדהים שבמחוז  ,Liguriaממש
כפסע מן הגבול עם צרפת ,ומאופיין ע"י רכסי הרים נישאים שפסגותיהם
מגיעות לגבהים של מעל  2000מ' המכוסים יערות עבותים ובעמקים
בניהם זורמים נחלים שוצפים .אם תרעננו את זיכרונכם ותזכרו בכך
שהמרחק בקו אווירי מן החוף ועד הפסגות האדירות הוא כ 20-ק"מ בלבד,
תבינו בעצמיכם כמה דרמטית וחדה היא ההתרוממות ,איזה נוף נורא הוד
היא מייצרת ואת הפוטנציאל בכל הקשור לאיבוד גובה ושני גלגלים…

האזור כולו משובץ בכפרים ציוריים התלויים כאילו על בלי מה מעל ,ליד
ומתחת לצוקים אדירים או על פסגות ההרים והגבעות ונראים כאילו הם
לקוחים מאיזה סרט פנטזיה חלומי .הכל פה ישן במובן הטוב של המילה,
רוב הבתים בכפרים מתוארכים לתקופת המאה ה 12-של האלף הקודם וכל
סמטה וקרן רחוב לא השתנו בהרבה מאז גם הודות לתושבים המקפידים
לשמר את המורשת והאווירה של פעם כך שהשיטוט במבוך הרחובות
הצרים הוא חוויה מדהימה בפני עצמה.
חלק מהיישובים באזור אפילו מפורסמים ,הכפר  Trioraלמשל ,הממוקם
על שלוחה קצת מעל למוליני ,זכה לכבוד הגדול להיכלל ברשימת "הערים
הקטנות הכי יפות באיטליה" ובאותה נשימה לכבוד המפוקפק להיקרא
"בירת המכשפות האיטלקית" שכן במאה ה 16-היה זה המקום האחרון
בו ערכה האינקוויזיציה משפטי ראווה ל"מכשפות" על טקסי השרפה

המפורסמים (והמזעזעים) שלה .כיאה לתואר יש בכפר מוזאון מכשפות,
פסלים ,שלטים וברחובות הצרים משוטטים צאצאים של אותן מכשפות
מפעם רק שהפעם הם מתניידים עם ריקשות מצחיקות של פיאג'ו ולא על
מטאטא ,ובמקום פלולה יש להם חיוך מסביר פנים.
ובכן ,יכולנו עוד להפליג ולספר עוד ועוד על האזור ,יופיו וייחודו אך חייבים
להשאיר לכם משהו לקרוא בטיסה ,לא?
אז אפרופו טיסה...
אל מוליני מגיעים בטיסה (כמה עצוב… כי היינו מאד רוצים שהוא יהיה על
כביש  )...444מישראל לעיר הנופש הצרפתית המפורסמת  Niceומשם
נסיעה של עוד כשעה ומחצה עד לכפר .אנחנו בחרנו מטעמי זוזים לטוס
עם חברת התעופה האיטלקית אליטליה מה שהתברר כמסע מתיש משהו
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שכן שילוב של חניית ביניים ברומא יחד עם אדישות איטלקית גרמה לנו
לבלות כ 12-שעות בדרכים .כן ,גם בחזור… אשר על כן ,מי שיכול לטוס
ישירות ל Nice-ולקצר את הנסיעה ודאי יגיע יותר רענן ופחות מעוצבן וזה
בהחלט מבורך.
ומה בדבר שאר המנהלות?
ובכן ,אופניים לקחנו מהארץ בנוהל הרגיל – אריזה בקרטון וכיו"ב ,אם
בכל זאת תבחרו לטוס אליטליה קחו בחשבון כי נכון לכתיבת שורות אלה
מאפשרים לכם להטיס כחלק ממחיר הכרטיס ארגז במשקל של עד 23
ק"ג ועוד טרולי בגודל המותאם לתאים בתא הנוסעים במשקל של עד
 8ק"ג .אם אתם מאלה שאוהבים לסחוב את כל הבית (כמי שכבר נסע
אי אלו פעמים לחופשת רכיבה אני בכלל ממליץ להגיע עם כמה שפחות
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דברים ,)...תאלצו להיפרד מעוד  120ומשהו  $עבור מזוודה .ולא ,אל
תחרגו מהמשקלים ,כי לגלות שהיין והגבינות שקניתם בזול מחייבים
קנס יקר על משקל עודף הופכים את העסק ,ל… ממממ… מסריח יותר
מהגבינות עצמן.
החופשה הוזמנה דרך חברת התיירות של ג'ו ואדי ומחירה כ 600-יורו
לאדם (לא כולל טיסות) .עבור התשלום תקבלו :שבעה לילות במלון מקומי
(על כך בהמשך) ,הסעות מ ו אל שדה התעופה ,ארוחות על בסיס חצי
פנסיון  -היינו בוקר וערב (על הארוחות בהמשך ,)...מדריך/ים צמודים ל–-
 5ימי רכיבה מלאים (בתוכנית מובנה יום מנוחה אחד המאפשר לכם לנוח
או לטייל באיזור) ,הקפצות עם רכב מיוחד ועגלה לאופניים (יש בממוצע
 2-3הקפצות כל יום!) והמון חיוכים והפתעות שלא נגלה...

מי שלא מחפש לעשות קניות מטורפות או לשתות בקבוק יין איכותי כל
רבע שעה יכול להסתפק בכ 200-יורו נוספים שיהיו די והותר כדי לכסות
את ההוצאות על ארוחות הצהריים ,האספרסו ,הבירה וכל השאר.
ועכשיו ,אחרי שגמרנו עם כל העניינים היגעים הגיע הזמן להניח את
המזוודות ,להתרווח ולהתחיל סוף סוף את החופשה...
המקום הקסום ביקום...
הנסיעה משדה התעופה מובילה את ששתנו (שחר ,דרור ,איל ,אופיר,
אורן ואנוכי) בכביש המתפתל על קו החוף של הריביירה האיטלקית וחושף
אותנו לנופים הקסומים של ערי החוף המדהימות שבדרך .את עצירת
הקפה הראשונה אנחנו עורכים ב"פזנון" שמשקיף אל ארמונו של הסאן
אוף א ביץ' הכי מזליסט ביקום ,הלא הוא אלברט נסיך מונקו ששולט

על  2הק"מר הנדלני הכי יוקרתי בעולם .אחרי כוס קפה במחיר תיירותי
שערורייתי נפרדנו לשלום מאבק הכוכבים ושמנו פעמנו אל אבק השבילים
שממתינים לנו כבר אי שם בהרים.
אל מוליני אנחנו מגיעים בשעת בין ערביים לא לפני שהתפעלנו מהדרך
המזגזגת בתוך העמק הצר שלאורכו זורם נהר תכלכל וכמעט שהקאנו זה
על זה בשל הפיתולים הרבים… בסמוך למעבר החציה היחיד בכפר אנו
נחלצים מן הרכב ואצים רצים לשטוף את פנינו במקבילה המולינית לכיכר
מלכי ישראל הלא היא השוקת הטיפוסית בה מפכים מים זכים וקרים שמיד
מוחים את הגוון הירקרק ומחזירים לנו את הוורוד ללחיים.
שני צעדים וחצי ואנחנו כבר במלון  .Albergo Santo Spiritoאת פנינו
מקדמת מריה ,בעלת המלון .לבושה בשמלה פרחונית מעליה סינר לבן,
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שערה הארוך השחור כפחם ארוג בצמה ששוליה מלחכים את ישבנה
מברכת אותנו הגברת לשלום בקול מרוסק אה-לה-יובל המבולבל ,ממש
מאמא איטלקית בכל רמ"ח אבריה .אנחנו לוקחים מפתחות ומטפסים
לחדרים .לא ,אין פה מעלית והחדר שלנו בקומה השלישית ואם
חשבתם שלהיסחב עם המזוודות למעלה זה קשה ,חכו חכו עד לתום
ארוחת הערב…
החדרים עצמם מאד פשוטים ,אך נקיים ונעימים למראה ויש בהם כל
שנדרש בלי פומפוזיות מיותרת .דקה ומחצה אחרי שהמזוודות הונחו על
הרצפה נשמע קול פעמונים בחוץ .אני רץ לחלון ,פותח אותו וזה פחות או
יותר השלב בו מחלחלת לתודעתי ההכרה שאני במקום הקסום ביקום…
אוויר צלול מכה בי ויחד עמו נופו של הכפר ,ערב רב של גגות רעפים
וארובות ,צדודיות בתים וקירות בצבעי פסטל רכים החובקים זה את זה,
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נעלמים ומופיעים שוב ויוצרים אינספור צורות גיאומטריות מרהיבות,
חללים אפלים של חלקי סמטאות מרוצפות אבנים עתיקות ניבטים אלי
כממתיקים סוד ,מרפסות ולהן מעקות ברזל מסולסלות מהן משתלשלות
אדניות גרניום הבוער באדום וירוק באור בין הערביים ,ובאופק צל ההולך
וזוחל לכיווני מראשי ההרים המיוערים שמקיפים אותנו מכל עבר .אני
עוצם עיני ומתמכר לדנדון פעמוני הכנסייה המודיעים כי השעה כבר שש
והד עונה להם מאיזה עמק נסתר ,כששאריות צלילי הפעמונים נדמו
במרחק אני פתאום שומע אוושה מתחתי ,מבט למטה מגלה לי כי ממש
לרגלי המלון זורם לו נחל קטן… אני בטח בגן עדן.
אחרי התארגנות קצרה אנחנו יורדים למסעדהRistorante Santo ,
 Spiritoשמה והיא חלק אינטגראלי מן המלון ומנוהלת בידי משפחתה
המורחבת של מריה .אנחנו מתיישבים ומביטים סביב ,האווירה הכפרית

משרה מיד תחושת נינוחות ,מבט קצר לא מותיר ספק באשר לחיבתה של
בעלת הבית למכשירי רדיו ,עשרות מהם פזורים ברחבי המסעדה ,ענתיקות
של ממש ,אנחנו קמים ומסיירים ,מביטים בכל אחד מהם ומתפעלים.
העיצוב הכללי בעל הגוון האקלקטי ועשרות הפריטים המקשטים את
הקירות כמו כרזות ישנות ,קטעי עיתונים עתיקים ,כלי מטבח ,וכמובן
מכשפות לרוב הופכים את החלל למוזיאון בזעיר אנפין ואפשר לבלות לא
מעט זמן בשיטוט בינות לחפצים המעניינים ועדיין לא הגענו לאוכל..
אז הנה הגענו לאוכל...
ובכן ,אחרי ארוחת הערב הראשונה הבנו כי למרות שהגענו רשמית
על מנת לרכוב ,החוויה הקולינארית תהיה לבטח חלק משמעותי ביותר
בחופשה… מריה והצוות שלה הרעיפו עלינו מטעמים במגוון ,כמות,

ניחוחות וטעמים שלא זכורים לי משום חופשה אחרת עם או בלי
אופניים… כל ארוחת ערב כוללת בין  4ל 5-מנות ,היא מלווה ביין או בירה
לבחירתכם ויסלחו לי שומרי המסורת ובעלי המצפון שבניכם על התיאורים
הפלסטיים ,אבל ככל שתהיו פחות כבולים למגבלות כשרות/צמחונות/
טבעונות ושאר ירקות (כי בנינו ,מה נשאר ככה חוץ מירקות…) כך חיככם
יאמר שירה הללויה .במהלך השבוע ביקרנו בין היתר במחוזות הריזוטו
האלוהי ,נשקנו שפתותיהן של צדפות ,מצצנו בקול גדול קילומטרים של
פסטה ברטבים שלא מן העולם הזה ,כרסמנו מיני הולכי על ארבע ממגוון
זנים ,נשפנו על כפות מלאות מיני מרקים ונזידים ויכולנו בקלות לזכות
באליפות פולניה לאנחות כשהגשנו אל הפה עוד כפית מהקינוחים...
די אם תביטו בביקורות שקיבלה המסעדה ב Trip Advisor-כדי לקבל
מושג לגבי מה מחכה לכם שם.
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עכשיו לך תטפס לקומה שלישית...
וזמן לרכוב נשאר לך?
לא אשקר ,היום הראשון לרכיבה לווה בחשש מה ,באתר החברה מסבירים
ג'ו ואדי כי המסלולים מותאמים לדרישות הקבוצה ויש הכל מהכל .אני,
הידוע כחשדניסט ,אם מבטיחים לי שיש הכל מהכל על פי רוב מיד מתחיל
להזיע ,חוצמיזה ,כבר רכבתי לא מעט בחו"ל ומיד השד המתנשא זמזם
באזני את מזמור ה"מה כבר אפשר לחדש לי" ,אך עד שלא עמדתי בברכיים
רועדות ופה פעור בסוף המסלול הראשון לא יכולתי לשער כמה יופי,
אתגרים ,מאמץ ושגעת אפשר לדחוס לסינגל אחד.
ג'ו שהצטרפה (כן ,הצטרפה ,והיא תיתן לכל אחד מכם בראש!) אלינו
לרכיבה בחלק מן הימים ציינה בפנינו שבתחילה רוב המסלולים באזור היו
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מוגדרים כמסלולי  DHאך "שיגעון האינדורו" חייב אותם להיערך מחדש
ולבנות מסלולים שמתאימים לכל מיני סוגי רוכבים ,החל מאריות קרוס
קאונטרי מגולחי רגליים שבלי לטפס  2000מ' ביום לא מגיעים לאביונה
ועד לחובבי הגרביטציה והסכנה שמחפשים את המקום הכי אקזוטי לעוף
בו לתוך עץ ב 50-קמ"ש .אנחנו ביקשנו מסלולים שיהיו מאתגרים ,יפים,
ובעיקר בירידה אם אפשר וקיבלנו את מבוקשנו ביג טיים .אז נכון ,לא היה
כמעט יום בו לא גמענו איזה  400-500מ' של טיפוס (בחלק מן הימים זו
הייתה מנת הפתיחה והתרכזה כולה בתחילת היום) אבל היי ,אנחנו רוכבי
אנדורו לא? וחוצמיזה ,אם לוקחים בחשבון שבסוף היום ירדנו בסך הכל
מעל  2600מ' בממוצע (היו ימים שיותר) מה לנו כי נלין?
אני חייב לציין שנדהמתי לגלות כמה מחויבות ורצינות מגלים החבר'ה
מ Rivierabike-בכל הקשור לבניית המסלולים ועוד יותר מכך ,לתחזוקתם.

בכל יום לפחות אחד מאנשי הצוות הורד בלב ההרים לבדו ,מצויד במפוח
עלים ,מגרפה ,גרזן או מסור שרשרת ,נופף לשלום ונעלם במעבה היער
בדרכו לבצע עבודות תחזוקה על אחד מעשרות המסלולים המקומיים .ג'ו
ואדי ,היזמים ובעלי החברה עזבו קריירות מצליחות בארצם והלכו אחרי
חלומם ופשוט מחמם את הלב לראות כמה אהבה וכבוד האנשים הללו
רוחשים לרכיבה ולכל מה שמסביבה.
ארץ הסוויצ'בקים
מסלול שמוריד אותך תוך  10 -/+ק"מ מגובה של  2000מ' כמעט לגובה
פני הים לא יכול להיות מי יודע מה רגוע… ואכן ,המסלולים שאנו רכבנו
בהם (להזכירכם ,יש גם מסלולים יותר "רגועים") התאפיינו בשיפועים
שלא היו מביישים את טובי מסלולי ה  DHבעולם שזגזגו על פסגות הרים

אדירים ובתוך יערות עבותים ,חצו נחלים ,חלפו על פני צוקים ,התפתלו
בתוך סמטאות כפרים והביאו אותנו אל מקומות שרק בחלומות ניתן לדמיין
כמותם .והיו את הסוויצ'בקים...
ואי ואי כמה סוויצ'בקים… באחד המסלולים ספרנו קרוב לחמישים כאלו
וכשאני אומר סוויצ'בק אני מתכוון לאחד כזה שצריך להיות ממש טוב
כדי לעבור אותו בלי להוריד רגל… בטח כשהוא בזווית מטורפת עם מלא
סלעים ותהום בצד… בקיצור ,בואו נאמר שמי שמעוניין לחדד את יכולותיו
ברכיבה בכלל ובסוויצ'בקים בפרט יצא נשכר .מי שמחפש פה טייבלים,
דרופים ושאר תעלולים בייק פארק סטייל עלול להתאכזב ,אך האמינו לי,
האף שהמסלולים נעדרים גשרי עץ ואלמנטים מעשי ידי אדם וזורמים ,הם
דורשים כושר וריכוז ובסוף היום אפילו הריסים דואבים…
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מעבר לאתגרי הרכיבה (ששלחו חלק מאיתנו לבחון מקרוב את המבנה
המולקולארי של אדמת מוליני) המראות שמלווים את הרוכב הם תאווה
לעיניים ולנפש .מכל פינה ניבטות אליך פסגות אדירות ,עמקים רחבי ידיים
וכתמי אפרים ירוקים נפרשים לרגליך ,מדרונות מיוערים ונחלים מפכים
מלווים אותך באשר תרכוב ואינספור פינות חמד שפשוט קשה לעזוב...
כעקרון ימי הרכיבה נראו פחות או יותר כך:
משכימים ,אוכלים ארוחת בוקר במסעדה של המלון ,יורדים ברגל (מרחק
של כחצי ק"מ) אל המחסן של ג'ו ואדי שם מאופסנים האופניים ושם
גם נמצאת סדנא עם כלים וציוד חליפי המאפשר תחזוקה וטיפול בסוסי
הברזל ,אם לאף אחד אין תקלה אפשר לקחת (תמורת יורו אחד) פחית
בירה גדולה ולהתחיל רשמית את הבוקר .מעמיסים את האופניים על
העגלה המדוגמת ויאאלה ,להרים .רוכבים ,רוכבים ,מתפעלים מהנוף,
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צורחים מעונג ,שואגים מהנאה ,עוצרים באיזה כפר לארוחת צהריים ,שוב
רוכבים ,רוכבים ,מתפעלים מהנוף ,צורחים מהנאה ,שואגים מעונג ,עוד
פעם הקפצה ,רוכבים ,רוכבים ,אולי מרביצים איזו עצירה בנהר לרחצה
(ומתפעלים מהנוף) נושפים מעונג ,נאנחים מהנאה (טוב ,עייפים כבר,)..
מאפסנים ת'אופניים ,מטפסים חזרה ,הולכים ל"לגונה" ,בריכה טבעית
אליה נקווה הנחל כ  200מ' מהמלון ,שם קופצים למים הקפואים מחיי
הנפש ואחר כך מתחרדנים על הסלעים החמימים ,משם למלון ,מקלחת,
ארוחת ערב במסעדה ,מדדים אך בקושי לצידו השני של הרחוב (משו
כמו  8מ') שם נמצא בית הקפה של הכפר ,קורסים על הכיסא ,מזמינים
אספרסו ,או בירה או פאנטה ,מפטפטים עם השף של המסעדה שבדיוק
ירד מהבית שלו מעל בית הקפה ,מתלוצצים עם הבת של הקצב של הכפר
ופוגשים את הילד הקטן של המלצרית מהמלון (שהיא בכלל רומניה),

אומרים שלום לבעלת "חנות המכשפות" שבפינה (שנראית כמו מכשפה
בעצמה) שאך זה עתה סגרה ת'עסק ומשתדלים לא ללטוש עיניים
למחשוף של הברמנית כי היא בטח קשורה לאיזה מישהו שאתה כבר מכיר
מהכפר ,לא נעים וזה… וככה זורמים בנינוחות למין ערב שכזה שנראה
כאילו נלקח מאיזה סרט של רוברטו בניני.
וחוזר חלילה .ככה ,עוד יום ועוד יום ועוד יום...
החופשה המושלמת
ג'ו ואדי וצוות המדריכים המדהים שלהם הצליח להוביל אותנו בבטחה
ולרקוח עבורנו את התמהיל המדויק של המסלולים שהתאימו לנו כמו
כפפה ליד ,הצוות כולו ,מהבעלים ועד נהג ההקפצות היו אדיבים
ומקצועיים לעילא ותמכו בנו לכל אורך המסע כולל השאלת גלגל חלופי

ואפילו זוג אופניים ליום שלם ללא תשלום ,בשל תקלה בלתי פתירה.
ממריה ושאר צוות המלון נפרדנו בחיבוקים ונשיקות אחרי שפינקו אותנו
ללא גבול והגדילו לעשות כשהשאילו לנו איזה מחבר למצלמת הגו-פרו
ששכחנו בארץ ,מה נאמר ,אפילו הבת של הקצב נופפה לשלום...
בעניין האוכל אין צורך להרחיב ,וגם אם תיאורי הנופים שלי לא הצליחו
להעביר את המסר ,התמונות ודאי שוות כמה אלפי מילים (אם כי תסמכו
עלי ,גם הן לא מצליחות להעביר את היופי כולו )..כך שכשאני מסכם את
השבוע הזה אני לא מצליח לחשוב על משהו שימנע ממני להכתיר את
המסע הזה בתואר החופשה המושלמת.
טוב ,אולי רק דבר אחד ,אם אתם מכינים טוסטים במלון ,שימו אותם בצד
הימני ,בצד השמאלי חוטי הלהט לא עובדים טוב והטוסט יוצא אפוי רק
בצד אחד
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רכיבות לילה

  לילך קרן גרופר

רכיבות לילה
"מה עושות האיילות בלילות?
הן עוצמות את עיניהן הגדולות.
הן שולבות את רגליהן הקלות,
ישנות האיילות בלילות".
לאה גולדברג

לרוכבים שקשה להם להתעורר לפני צאת החמה ,שחם להם בשמש
הקופחת ,שאוהבים את חיות הבר הליליות ,שהעלטה מאתגרת אותם,
שאין להם ברירה אלא לרכוב בלילות( ....כי בבוקר הם עובדים ,או מביאים
ילדים למסגרות ,או ) ...ולכל לאלה שפשוט משתוקקים להתנסות ברכיבה
לילית ולא יצא להם ,לכולכם מוקדשת כתבה זו.
מסתבר שהאיילות ישנות בלילות ,בעוד שאנו ,הרוכבים בלילות ,מעמיסים
אופניים ומגיעים ליערות לרכיבת משובחת .מזה שנתיים ,בכל יום רביעי
בשעה  21:00יוצאת קבוצת ה AM-החיפאית לרכיבת לילה .וכל יום רביעי
עולה בי אותה שאלה "למה??  "??WTFלמה במקום להיכנס למיטה אני
מעמיסה אופניים ,אורזת צידנית פיקניק קטנה ויוצאת לדווש ביערות .ואף
על פי כן ,חרף הרפטטיביות הזו ,אני מוצאת את עצמי שוב ושוב מבצעת

את הפעולות אחת אחרי השנייה ויוצאת לרכיבה .אני כבר יודעת שעל
האופניים בלילה עם החברים שלי האנרגיות חוזרות אלי והעייפות  ...היא
תחכה למחר.
במה שונה (אם בכלל) רכיבת לילה מרכיבת יום? יצאנו לשאול את המדריך
בשטח אסי מנשס מדריך קבוצת הרכיבה :AM
"יש משהו קסום ברכיבת לילה :קולות אחרים ,תצפית לילית על הנוף
כאשר הוא מלווה באורות עירוניים ,אור הירח שמשתנה ,אני אוהב
מידי פעם לכבות פנסים ולרכוב לאור הירח בשבילים פתוחים ,לתת
למוח ולעיניים להתרגל לעלטה ולראות את הטבע עושה את שלו בלי
התערבותנו .מבחינת הרכיבה ,אני כמדריך ,מקפיד לרכוב מסלולים
שהקבוצה כבר התנסתה בהם ומכירה אותם מרכיבות קודמות ,וזאת לשם

הקניית ביטחון ,הורדת מפלס החששות והוספת זרימה בתוך הרכיבה.
ברכיבות ליליות אני משלב אימונים טכניים ממש כמו ביום ,מדרגות סלע,
סיבובים ,בחירת קווים ,ומבט .יש רוכבים אשר באופן טבעי ,מווסתים
משמעותית את מהירות הרכיבה בלילה ונזהרים קצת יותר ,ויש אחרים
שהחושך גורם להם לתעוזה נוספת אולי כי הם לא רואים מספיק טוב…
או כי הם רואים ומתמקדים למעשה רק במה צריך .אני דואג לגיוון
המסלולים ומשלב רכיבות במקומות שונים גם כשצריך לנסוע קצת יותר
רחוק מהסביבה הקרובה :אלון הגליל ,שמשית ,חורשן ,יער עופר ,ועוד.
מה שהופך את הרכיבה לחוויה כיפית היא החיבור בין חברי הקבוצה,
הדינמיקה שלהם ,התמיכה וההתחשבות החברית האחד בשנייה .כאשר
מישהו מגיע עייף לאחר יום עבודה ,או במצב רוח כזה או אחר יכולת
התמיכה והעזרה מחממת את הלב ואני מבין שמשהו טוב קורה כאן .רכיבה

לילית שזכורה לי במיוחד הייתה רכיבה בה סיימנו ברחצה לילית בחוף הים
הבונים ,כמו ילדים בגילאי העשרה נכנסנו למים ,גברים ,נשים ,בגילאים
שונים שהחיוך לא יורד מהפנים .ההתנסות ברכיבות ליליות ,מאפשרת
לשלב רכיבות לילה גם בטיולים גדולים שאני מוציא .בטיול למדבר רכבנו
בלילה את נחל פרצים במישור עמיעז ,המיומנות שהרוכבים רכשו אפשרה
הנאה מכל האפשרויות.
רכיבות לילה מהוות חלק משמעותי ומיומנות נוספת לסל המיומנויות של
הרוכבים בקבוצה".
ציוד לרכיבת לילה:
פנס איכותי על האופניים  -כזה שלא כבה אחרי שעה ...לאחר שבדקנו
כמה וכמה סוגי פנסים הגענו למסקנה :תשקיעו בפנס שלכם ,והוא ישיב
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לכם כגמולכם ולא יאכזב.
פנס ראש על הקסדה  -חשוב לשלב ביחד עם הפנס על האופניים,
עוזר במיוחד לראות את הקו כשנכנסים לתוך סיבובים.
מעיל רוח  -גם בחודשי הקיץ ,כאשר הרוח מלטפת בירידות ,לעיתים קר...
במיוחד אם קדמו להן עליות מיוזעות .מעיל רוח שמתפרק לווסט מהווה
פתרון מצוין.
משקפיים עם עדשות שקופות  -גם בלילה העיניים חשופות לפודרה,
רסיסי אבנים וענפים.
מה מספרים הרוכבים בלילות?
ניר רוזנפלד (:)35
"הצטרפתי לקבוצת הרכיבה הלילית מתוך ברירת מחדל ,כאבא לשלושה
ילדים ( )8,5,2אפשרויות הרכיבה שלי אינן מרובות .בעבר הייתי לוחם
סופ"ש ויוצא לרכוב בשישי במסלולים טכניים ומאתגרים ,בכל פעם מהר
יותר ויותר .במציאות היום-יומית שלי ,אני יכול לרכוב עם הקבוצה בלילה,
זה לא מונע ממני ליהנות ולאתגר את עצמי ברכיבה מהירה בסינגלים
טכניים ,קפיצות דרופים קלים ובכלל "לתת בראש" .אני כבר לא מסתכל על
הרכיבה בלילה כפשרה ,אלא כסוג רכיבה בפני עצמה ,הקצב ,הטכניקה
והאתגרים הפיזיים והמנטאליים שונים מרכיבת יום .החושך גורם לי
להתרכז יותר בשביל ופחות בנוף שמסביב ,שמתי לב שהריכוז מיטיב
עם הטכניקה ,בנוסף ,הלמידה מהמדריך ,עוזרת ומאפשרת לי להתמודד
בהצלחה עם אתגרים טכניים שבעבר הייתי נמנע מהם.
ברכיבת שבילים מהירה ,אני מנסה ככל הניתן להישאר בקצב של המדריך
ולחקות את נתיב ההתקדמות וטכניקת מעבר המכשולים שלו ,הקו שהוא
בוחר לעיתים שונה לגמרי מהקו שאותו הייתי בוחר בעצמי.
מעבר לרכיבה עצמה ,הקבוצה מגובשת וחבריה מסייעים זה לזה בציוד,
עזרה ועצות ,זה כיף להתכנס לקראת רכיבה בצחוקים ,להעביר את
הרכיבה ברוח טובה ולסיים בארוחת לילה טעימה תוצרת בית".
זאביק מילר (:)44
"רכיבת הלילה של יום רביעי מהווה עבורי עוגן משמעותי .משהו קבוע
בלו"ז שכל המשפחה מתכווננת אליו .ענבר ,אשתי ,תומכת ומכינה מטעמי
בית ,ויודעת שאין מצב לקבוע משהו אחר .בלילה ,אנחנו פוגשים את חיות
היער והפחד הגדול שלי הוא המפגש עם נחשים.
לפני כחודש ,חלף על פני נחש שככל הנראה הפרענו את מנוחתו ,ואז
מצאתי את עצמי מדווש במהירויות גבוהות ,לא מוריד רגל מהאופניים,
מסתבר שהיכולת לרכוב מהר יכולה להגיע ממקומות שונים ולאו דווקא
מכושר וטכניקה .תוך כדי הרכיבה בלילה אני מרבה לשיר בקולי קולות,
בין נשימה לנשימה וכל הקבוצה מצטרפת אלי .התפילה "אדון הסליחות"
הפכה להמנון השגור בפינו בגלל המשפט "רחם עלינו" שמופנה בעיקר
למדריך שלא מוותר לנו גם בשעות הקטנות של הלילה .אופני הזנב
הקשיח שלי עוברות כל מכשול גם בלילה למורת רוחם של חברי הקבוצה
שמסתלבטים עלי".
גיל קורן (:)55
"תמיד כיף לרכוב .שבעתיים כשיש קבוצה נפלאה של רוכבים שכבר הפכו
למעין משפחה ,ויודעים להכיר את החוזקות והחולשות של כל אחד .שלא

רכיבות לילה
לדבר על כך שברוב ימי השנה תמיד יותר נעים לרכוב בלילה ולא בחום
ובחמסין .העליות קלות יותר בדרך לחצות…"
ליבת פומרנץ (:)29
"תחילה מאוד חששתי להגיע לרכיבות הליליות ,זה היה נראה לי מאוד
מוזר ,הסיבה שהתחלתי לרכב בשטח היה הרצון להיות כמה שיותר
בחוץ ,מחוץ לחדר הכושר .המעבר לרכיבה לילית הייתה נראית לי הפסד
גדול של נוף ,אך ברגע שנמלכתי בדעתי והסכמתי לנסות ,גיליתי את
הקסם של הלילה ,גיליתי שגם בלילה רואים את הנוף ,והיער שקט .אני
מודה שחששתי שמא נוכחותנו מפריעה לחיות הבר ,ולעיתים גם לזוגות
המתבודדים ביערות ,אך מהר מאד הבנתי שאם לא מציקים במזיד (בעיקר
לזוגות האוהבים) כולם יכולים לחיות יחד בשלום .החיבור לקבוצה מאוד
משמעותי בעיני ,החברים ,הארוחות המפנקות וההתחייבות כשלעצמה.
ההבדל המשמעותי בעיני בין רכיבת לילה ליום ,הוא שבאור יום מכשול
שנראה לי קשה ומפחיד ,הופך לעניין של מה בכך בחושך כאשר אתה
מרוכז בטווח אורו של הפנס ואינך ער לכל מיני "הפחדות" שמסביב .הטיפ
הכי משמעותי שלי לרכיבות הליליות הוא להשקיע בפנס ,אני ״נפלתי״
בנושא הזה כשקניתי פנס זול וכל רכיבה הייתה לי איתו תקלה ,כמה וכמה
פעמים הפנס פשוט כבה באמצע הרכיבה והייתי צריכה לסמוך על פנסי
החברים ,אז טיפ שלי -תשקיעו בפנס איכותי!!"
מוטי גרופר (:)45
"הרכיבה הלילית מאפשרת לסחוט את האנרגיות שנשארו עד הסוף,
לרוקן את המצברים עד לטיפה האחרונה ,את מה שנשאר וגם מה שלא
נשאר .למחרת בבוקר הקושי לקום משמעותי ,ולכן ...תזמנו את הרכיבה
לימי רביעי בלילה ,כך שיום העבודה האחרון הוא יום חמישי וסוף השבוע
ממתין לכם מיד אחריו .המחויבות לקבוצה גורמת לכך שכל רוכב הוא בעל
משמעות ואין מצב שמישהו לא מגיע (רק במקרים חריגים).
יובל סמיד (:)54
"רכיבות לילה מאופיינות בשקט והאוזן קרויה לכל אוושה של ענף נדרס,
לפעמים תחת גלגלי האופניים ולפעמים תחת פרסות הפרות המפנות את
הדרך .בכרמל ,ניתן לשמוע את קולות בעלי החיים :חזירים במנוסה ,דורסי
הלילה (החביבים עלי במיוחד) ,שריקות גבוהות וצורמניות ציטיטיררר ווא
ווא ווא של השעיר הקורא נואשות לבת זוגו ,קריאות האווו...אק אוווו...אק
של הלילית או שריקות בס אוווווווו ...ארוכות ונמוכות
של האוח שכאילו נועדו להעביר בנו צמרמורת ולגרשנו מן היער.
האוח ,הגדול בדורסי הלילה (כ 70-ס"מ גובהו) ,אומר לנו בקריאתו "היער
שלי הוא עכשיו,
אני כאן טורף העל ,אני גדול דורסי הלילה ,כיצד אתם מעיזים לפלוש לכאן
עכשיו ,סורו מכאן
כי אין זה מקומכם!" .יש שבגבעה ממול עוברת קבוצת רוכבים אחרת
ופנסיהם נעים כגחליליות בין העצים .במהירות נעים הם וחרש נעלמים,
ואני תוהה האם גם אנו נראים כגחליליות? האם גם אנו חולפים כאן בשקט
כזה? .הרעיון שאנו חולפים כך בין העצים כמעט ללא תהודה משמח אותי
וגורם לי לחשוב שאנו מתמזגים עם הטבע .אך אין אנו מתמזגים בחשיכה
ואלומות פנסינו לוכדים חיות תועות ,חיילים שמנווטים ,ובעיקר את הפרות
הרועות בשטח .הפרות מזדרזות להתפנות אך לא תמיד הפינוי יעיל,

כשרצינו להיכנס מדרך ג'יפים לסינגל ציפורי העליון ,הפרות שרבצו על
הדרך התפנו לתוך הסינגל ,עמדו עם פניהן מול הפנסים שלנו ולא הבינו
על מה ולמה מסנוורים אותן ,הן הרי זזו מהדרך .מבחינת הפרות הסינגל
שייך להן ודרך העפר  -לנו .התקרבות איטית ונחושה משכנעת אותן לזוז
שני צעדים הצידה בעצלות ,ולאחר שאנו עוברים בצמוד אליהן ,הן אפילו
לא מסובבות את הראש להביט אחרינו .הפרות איטיות והסינגל שהתפנה
מהיר וזורם .הוא מתפתל בחורש בין שיחים וקוצים גבוהים .הפיתולים
העגולים מאפשרים לפתח מהירות שחוסכת דיווש בעליות .השיחים
מסתירים את המשך השביל ,והרכיבה הופכת לדרוכה ואנחנו מוכנים
להפתעות שבדרך".
ענת ונגר (:)45
"כרוכבת אורחת ברכיבות רביעי בלילה אני יכולה להעיד כי רכיבת הלילה
היא חוויה שונה לחלוטין מרכיבת יום ,ובכל רביעי שלא עלה בידי להגיע,
הרגשתי החמצה .ברכיבת הלילה יש שקט וחיבור לטבע ,כמעט ואין
הסחות דעת והכול מתרכז בדרך המוארת ע"י הפנס שעל הכידון ,בנתיב
המאוד מצומצם ,ברוכב שלפנייך או לידך ובך עצמך .אין כמעט רגעים
כאלו בחיי היום יום .אפשר לראות בכך תרפיה .הרכיבה מסתיימת
מאוחר והפריסה שאחרי תופסת מרכיב דומיננטי ,כל אלו גם יחד מהווים
הנאה גדולה".
איך מסיימים רכיבת לילה?
אחרי כמעט שעתיים של רכיבה ,אני מתחילה לשמוע את זאביק ()44
מדבר לעצמו ,זה מתחיל בדרך כלל בדיבור שקט" :לא מעניין אותי כלום,
אני יושב על האופניים "...ומתגבר לקרקורי קיבה ותיאורים של מה יש לנו

בצידנית היום .במקרה הטוב המדריך שלנו מתייחס לקרקורים ובמקרה
הפחות טוב מחכה לנו עוד עלייה וקוץ בה .פורשים מחצלת ,תוקעים את
הפנס (עדיין מאיר) ,על איזה עץ ,ומוציאים את המטעמים הקבועים שלנו.
לכל אחד בקבוצה התמחות בתבשיל כזה או אחר :ניר  -חצילים בטחינה,
זאביק  -קפה (קר) וטחינה מלאה ,ליבת רוקחת ממרח ירוק (מתכון סודי
מבית סבתא) ,גיל התמחה בעוגת פיצוחים ותה צמחים שנקטפו כרגע
מהגינה ,יובל מפתיע בפירות העונה מתובלים בסיפורים שמרתקים את
כולם ,מוטי  -סלט ,ואני לבנה וזיתים תוצרת בית .זאביק אוהב במיוחד
להוסיף עלי אזוב ללבנה ,ואם במקרה מצטרפים גם כמה שבלולים זה כבר
הופך את הארוחה לקריספית.
על הפוייקה של דני הררי ,רוכב ותיק ומיומן ששמו עולה ככהן רכיבות
לילה ,רק שמעתי ...עוד לא זכיתי להיות שותפה לו ובטח לא לטעום ממנו
(דני עוד יש לך הזדמנות).
לאחר כזו ארוחה חברותית השאלה ששאלתי לפני הרכיבה "למה???
 "???WTFלא עולה כלל וכלל.
"מי מעיר אותן עם שחר משנתן?
לא הפיל ,ולא הקוף ,ולא התן,
לא ארנבת ,לא שכוי ולא שפן,
כי איילת השחר חברתן
מעירה אותן בבוקר משנתן".
לאה גולדברג
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 ליאור כהן  ליאור כהן ,אמיר הרמלין ,הפקת תחרות
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המסע שלי
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המסע מוקדש לאבי ז"ל ,אהוד כהן ,שהיה ספורטאי והחדיר בי מילדות את רוח הספורט
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שמי ליאור כהן  -בן (40פלוס) אחראי על  3ילדים ,עובד הייטק שאוהב
אופני הרים ורוכב הרים בערך  15שנה (לרוב מדבר על רכיבה יותר מאשר
רוכב) .בכלל בשנים האחרונות מאז הילדים רוכב פחות מדי ,אוכל יותר מדי
ומשמין בהדרגה ...נשמע מוכר? אז הסיפור הזה מסכם בשבילי לא רק את
תחרות ה  BCBRשל שנת  2015אלא גם דרך משמעותית שהיא כנראה
העיקר בכל המסע הזה עבורי.
אני וה-BC Race -ההחלטה
כמו רבים מאתנו ,חיפשתי לעצמי פעילות אייקונית (בקנ"מ גדול מכל מה
שעשיתי עד כה) להנציח עמה את שנת ה 40 -שלי .שנים השתעשעתי
עם החברה בכל מיני רעיונות כמו מסיבת לא-רווקים מטורפת בווגאס ,טיול
אופנועים בהודו ומסע רייזרים במרוקו .שום דבר לא תפס ,לא היה מספיק
בשר אישי באופציות שעלו .לפני כשנה חבר לרכיבה מקליפורניה סיים את
ה BCBR -ומיד הבנתי שמסע אופניים מסוג זה הוא אפשרי – אפילו לי.
לרכוב  50ק"מ ביום 7 ,ימים רצופים בבריטיש קולומביה ,קנדה –נשמע
אפשרי וכיף ועונה בדיוק לדרישות האייקוניות של גיל  .40בבית העניין
התקבל בברכה עם ברכת הדרך ממאיה ,בכ"ז שבועיים של היעדרות
(חשבתי שהשבועיים האלה זה העיקר) ,ועתה נותר רק למצוא שותף.
לשמחתי לא חיפשתי הרבה -אמיר הרמלין ,חברי לרכיבה מקליפורניה נדלק
מיד על העניין.
ההרשמה
אז אחרי ההחלטה ,שלא הייתה קשה במיוחד ,נשאר החלק הקשה באמת
– להרשם! גם ב  BCBRכמו בתחרויות יוקרתיות אחרות ,ההרשמה נסגרת
תוך דקות .אז ניגשתי אל המקלדת בתאריך פתיחת ההרשמה האינטרנטית,
וקיוויתי להיות בין הזריזים שמבטיחים לעצמם הרשמה מוזלת – אבל
מסתבר שהרבה אחרים זריזים ומנוסים ממני על המקלדת ותוך כחמש דקות
לא נשארו מקומות מוזלים -הופ נפרדתי מ $2000 -ונרשמתי .משהו קורה
ברגע שנרשמים – ברור לך שלא ברור לך למה בדיוק נרשמת .בין השיחות
עם רוכבים שאומרים לך שאתה מטורף ולמה לקחת על עצמך דבר כזה ועד
שיחות עידוד של "קח את זה באיזי ויהיה טוב" ...אתה מוצא את עצמך
תוהה ,איפה אני עומד בין כל העצות האלה?
ההכנות והאימונים
את ההכנות לתחרות ,כשנה לפני הזינוק ,התחלתי עם  107ק"ג ,ועם
רכיבה שבועית אחת פחות או יותר שהייתה מסתכמת בקושי בסיבוב
בפארק קנדה .במסגרת הגדלת שעות האוכף התחלתי להעמיס באופן
עצמאי רכיבות  COMMUTEמהבית שבשרון לתל אביב כ 20-ק"מ וחזרה
ובנוסף לכך מוסיף רכיבות נפח בהרי ירושלים בסופ"שים .המשכתי כך
לאורך תקופה מסוימת ,אך בשלב מסוים הרגשתי שאני צריך מסגרת שתיתן
לי אינדיקציה להתקדמות רצויה ונכונה ופניתי לאופיר גלאון שבהחלט
סידר לי את העניינים  12 -שעות ספורט בשבוע!? רכיבות של  4שעות
בלי הפסקה (אבל לאט)? אני חייב להודות-הייתי בהלם! אם כבר נכנסתי
לתוכנית אימונים אמתית ,אז למה לא דיאטנית ואולי נרזה מכל הסיפור הזה.
הפגישה עם הדיאטנית (בעלות של  )₪ 150הייתה כנראה אחת ההשקעות
הטובות ביותר שלי – במיוחד לאור העובדה שהיא לא אסרה עליי לאכול,
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אלא לאכול יותר! אמנם בארוחות קטנות ובמינון אבל לפחות לאכול.
אחרי מספר שבועות של אימונים ניכר שהגוף הופך להיות מכונה משומנת,
הפדלים מסתובבים והקילוגרמים נושרים .התמכרתי לספורט ,לתחושה
של המאמץ וככל שהיה לי קשה לצאת לאימונים בימים הקרים והגשומים
כך הרגשתי שאני חייב לצאת .אחת מאבני הדרך המשמעותיות שלי הייתה
רכיבת האפיק הצפונית של קומונת  4epicעם 100מייל– אחריה הבנתי
שהכל אפשרי וזה רק עניין של לנהל את עצמך ולא למהר .מסע של 100
מייל הוא לא ספרינט – ומי ששומר על עצמו בהתחלה הוא זה שיהיה לו
כח בסוף.
עוד אחד מהדברים הטובים שקורים בתהליך הזה ,הוא שצריך להרחיב את
מעגל החברים לרכיבות ולרכוב עם יותר חזקים (או שהיו יותר חזקים) ממך
בכדי להתקדם .ואח"כ מגלים שצריך לרכוב עם עוד יותר חזקים כי אתה
כל הזמן משתפר .לרכוב בלבוש הבאגי שלך לצד רוכבים חזקים עם טייטס
ולתת להם בראש בהרי ירושלים? מגניב.
שנה מתחילת האימונים מתוכם שבעה חודשים עם מאמן והמשקל הראה
 90ק"ג! וואו לרזות בתור תופעת לוואי להכנות לתחרות – הרבה יותר
שווה מלרזות בשביל לרזות .ובנוסף הרגשתי חזק על האופניים ,יכול לרכוב
ולרכוב ולרכוב.
לימים הבנתי שהאימונים הם כנראה הרווח הגדול שלי מכל המסע הזה.
המכונה
כחודש לפני התחרות ,אחרי שהייתי נעול על אופני השבילים שלי (27.5
עם 140מ"מ מהלך מקרבון) ,השתתפתי איתם בתחרות "האריות" בהרי
ירושלים (שדי דומה בפרופיל הקושי שלה ליום ב )BCBR-והבנתי שיש
אופניים טובים יותר לרכוב איתם  7ימים רצופים .התייעצתי עם מומחים
ועם הרשת והבנתי שגלגלי  29יחסכו לי מאמץ בתחרות ,יקנו יותר ביטחון
ויציבות וישפרו את הטיפוסים .בפרספקטיבה של פאן כללי ל 7-ימים –
 29כנראה ייתנו יותר .לקחתי את הניינר  RIP RDOלרכיבת מבחן של
כחול‑אדום בבן שמן .אופן הטיפול שלהם בשטח והעלמת העליות גרמו
לי להבין שזאת המכונה בשביל התחרות הזאת .עם  PIKE 140מקדימה,
סטם קצר ,כידון רחב ,ומשקל קל בטירוף (אזור ה ,)12 -התקבלו אופניים
ששומרים על זריזות ,עם יכולת דריסה טובות ויכולת טיפוס פנומנלית.
המסע
התאריך קרב ...מדברים איתי בעיקר על התחרות .אני ממשיך לחפור
בפרטים על כל סטייג' ,על הלוגיסטיקה והשינוע ,ותקוע עם המחשבה איך
לעזאזל אורזים בתיק שנותנים לנו את כל מה שצריך ל 7-ימים כולל בגדי
רכיבה ,בגדים לערב ,ציוד שינה ציוד רפואי וכו'...
הגיע היום של הטיסה ואני מסתובב עם ההרגשה הכי קרובה להרגשה
של לפני הטיול הגדול לדרום אמריקה .אני סוגר את האריזות ונוסע לשדה
התעופה .לאחר טיסה ארוכה מגיע לוונקובר – וואו – איזה יופי נגלה
מחלון המטוס :הרים ירוקים צומחים מתוך נהרות כחולים עמוקים ,אגמים
על הרים ובתוכם איים ,וואו – כמה מים וכמה ירוק – כמובן שאני מתחיל
לדמיין את עצמי רוכב ביערות האינסופיים האלה ומתחיל להתרגש .יורדים

 BC Bike Raceתעודת זהות
הבריטיש קולומביה בייק רייס (  ) BC Bike Raceהיא תחרות סטייג'ים הנערכת במקום השווה בעולם לאופני הרים(בריטיש קולומביה,
וונקובר קנדה) ונמשכת לאורך שבעה ימים .בכל יום נדרשים כ 600 -משתתפים מכל העולם ,לרכב כ 50 -קילומטר ,עם מסגרת כללית וייחודית
שמכתיבה כ 80% -מהיום בסינגלים .ה BCBR -נחשבת תחרות הסטייג'ים עם אחוז הסינגלים הגבוה בעולם ,כאשר התוצאה הסופית נקבעות
על פי הזמן המצטבר של המשתתף לאורך כל שבעת הימים .ע"מ להיחשב פינשר יש לסיים את כל השלבים בכל אחד מהימים על האופניים
(אופניים בלתי רכיבים בקו הסיום יפסלו את הרוכב) .התחרות מתאפיינת ברכיבה במסלולים בנויים וטכניים ביותר ,גם בעליה וגם בירידה כך
שהתחרות מהווה אתגר לכל סוגי הרוכבים בכל דסיפלינות השטח המוכרות .הפקת התחרות המתוקתקת אחראית על שינוע הרוכבים על ציודם
ואופניהם לכל נקודות ההתחלה וכמובן על סידורי לינה באוהלים ,אוכל ,בירות וכל מה שרוכב עייף צריך.

מהמטוס בצהריים ,ומחכים למזוודה ולאופניים ,הגיעה המזוודה אבל
האופניים לא! מספיק בכדי להוריד לי את ההתרגשות ולהתחיל להריץ
סרטים – מה אם לא יגיעו? או אם יגיעו שחוטים ...משכנע את עצמי לקבל
את הדברים כמו שהם ,ליהנות מהזמן שיש לי ללא אופניים ולתת לדברים
לקרות – הכל ייקרה על הצד הטוב ביותר .האופניים הגיעו בלילה.
קמים ליום חדש ,יום חמישי ,ביום ראשון מתחילה התחרות ,התחברתי ללא
מעט רוכבים שישנים באותו מלון איתי ומתארגנים לסוג של רכיבת היכרות.
עוברים בחנות האופניים המקומית שגם נותנת כיסוי לתחרות ,שואלים
קצת על המסלולים המומלצים וממליצים לנו על  Expressoבתור מסלול
שמאפיין את התחרות ,ויוצאים לרכיבה  -הרכיבה עצמה מעיפה לי את
הגג .שביל אש מתון ומזוגזג מעלה אותך לפסגת הר  Frommeוממנו כל
כמה מאות מטרים פיצול משולט היטב בפתיחת כל סינגל המעיד על שמו
ורמת הקושי של המסלול .הבנייה של השבילים היא כל כך מקצועית שממש
ברור לך שאם תציית לחוקים הבלתי כתובים של המסלול אתה תצלח אותו
בשלום – תחושה מדהימה של אדרנלין ופאן בסיומו של המסלול .בליבי רצה
השאלה של האם יהיה כיף גם להתחרות על המסלול הזה?

BC Bike Race Here We Come
יום  – 0מזדכים על מזוודת האופניים והמזוודה שבאת איתה (אותם נקבל
בוויסלר בסיום יום  )7אחרי שדחפת כל מה שאתה יכול לתיק האדום.
מוסרים את האופניים והתיק האדום ומחכים בנימוס לתדרוך ולאוטובוסים
ומעבורת המובילים אותנו ל( Cumberland-כ 5-שעות טרטור) שם ישנים
את לילה .0
ההתרגשות גואה ,והחום מטריד 5 .אחה"צ והחום  35מעלות –  8בערב
 30מעלות –  10בלילה פאקינג אור ו 25 -מעלות ...נו ,מתי ישנים במקום
הזה? נרדמתי בערךב 11-בלילה ,והתעוררתי לאור ראשון –ב 1-בלילה.
שעתיים שינה .מה עושים? לפני רכיבת הצ'ימיצ'ורי צפון ישנתי גם
שעתיים אז הפעם אמרתי לעצמי שיהיה בסדר רק בואו נזנק כבר ...מחזקים
עוד בורג באופניים ,שותים עוד קפה ,בודקים עוד משהו בתיק ...כבר 4
בבוקר ...ככה בסוף הגיעה שעת הזינוק.
יום  8:30 1בבוקר:
עייף וטרוט אבל מת כבר לדווש ,אמיר ואני שיבצנו את עצמנו לזינוק 4
(קבוצה רביעית של  100רוכבים) ,מה שנראה היה סביר .שריקת הפתיחה
נשמעת ואנשים פה בטירוף ...פותחים את המרוץ כאילו זה ספרינט של
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 2ק"מ .מה קורה? מתחילים בעליה של  12ק"מ דרדרת ,וכ 1000-מטר
טיפוס – ממש קשה .פעם ראשונה במסגרת כל האימונים שלי שראיתי
דופק  WTF .100%זה הקצב לשבוע? אם כן אז נרשמתי למקום הלא נכון...
מסיימים את העלייה ואני מרגיש טוב ,מתחילים ירידות סינגלים טכניות,
צפופות ,זרועות שורשים ,וסלולות גשרים ברוחב של בין  30ל 60-ס"מ ,פה
כבר הבנתי שאולי אני כן במקום הנכון .אבל החום מטפס ואחרי כ 30-ק"מ
מתחילים את העלייה השנייה ליום ,כ 10-ק"מ עם  600טיפוס 42 ,מעלות
חום ,כ 70%-לחות ,שמש ישירה! איכשהו אני מצליח לנהל את עצמי
באיטיות עד סוף העלייה ,שם בתחנת הרענון אני מרגיש שחום הגוף שלי
גבוה מדי ואני צריך לנוח ...נחתי כ 30-דקות.
מהירידות סיום פחות נהניתי .אבל הגעתי! והצלחתי להגיע למעבורת
הראשונה שמביאה אותנו ל Powell River-ולא נתקעתי עד הערב
ב .Cumberland-האם נישן הלילה?

BC Bike Race

יום  8:30 2בבוקר זינוק.
אחרי לילה של שינה ,ומשב רוח נעימה באזור החוף של Powell River
ממנה מזנקים ,ההתחלה אופטימית והזינוק רגוע .התחלתי עם אמיר אבל
סיכמנו שאם מישהו מרגיש בפרץ כח פתאומי  -שילך על זה .כנראה שכולם
נצרבו מהיום הקודם והחליטו להתחיל לאט יותר .לאחר כ 20-דקות חימום
החלטתי לעבור לקצב טמפו .תענוג של יום ,משלב כל טוב של טיפוסים
רגועים וסינגלים זורמים במגמת מישור וירידה – משהו בסגנון האדום
בבן שמן .היה לי יום מעולה והרגשתי כמו שאני אוהב על האופניים .אחרי
כמה ימים מתחילים גם להרגיש בנוח ומתחילים לפדל מהר על גשרי העץ
שמלווים אותנו .לאורך המסלול היו הרבה מאוד מקומיים שעודדו אותנו
לאורך אגמים שמתגלים בין יערות ושבילים מדהים.
יום  3מעבורת בוקר ל Earls Cove-וזינוק בשעה 11:00

זה היה אחד הימים הקשים  -כ 60-ק"מ וכ 1800-טיפוס .שוב לאחר לילה
ללא שינה ,זינקתי במגמת התאוששות ,אמיר התקדם לפנים ואני רכבתי
יום  4זינוק בשעה 9:00
כשעתיים בקצב אירובי רגוע תוך אכילה ושתיית איזוטוני .הקירות שלפי
יום דומה לקודמו מבחינת פרופיל כ 50-ק"מ עם  1700טיפוס .אבל אחרי
מפת המסלול נראו קשים מנשוא התבררו כלא כל כך קשים כי נוצרו פקקים לילה עם שינה הכל נראה טוב .התחלתי את היום בקצב טמפו כי רציתי
גדולים של הייק א בייק כך שאי אפשר להתפתות ולנסות לרכב .אחרי
להרגיש את הקצב שלי ,התקדמתי מהר לאורך עליות מתונות וארוכות מאוד
שעתיים הצלחתי להגביר קצב בעזרת תחנות ההאכלה והנופים המדהימים .וראיתי סה"כ פחות אנשים לאורך המסלול .את היום קינחנו שוב בירידה
לסיום ,אחרי עלייה קשה ביותר של כ 5-ק"מ ו 700-מטר לאורך סינגל מיוער של כ 10-ק"מ שמשמשת כבי"ס לבניית שבילים ,בניגוד ל VFR-הירידה
ומפותל ,קיבלנו את הקינוח! ירידה טכנית ,מדורדרת ,ומסולעת של  8ק"מ
הזאת מלאה ברמים ,סולמות ,טייבלים וקיקרים בנויים .יש אין סוף בחירה
כמו שאנחנו מכירים מהארץ דוגמת דרך הסוכר הנקראת .VFR
של קווים שונים המחברים אלמנטים שונים – מדהים .סיימתי את היום
קינוח בשבילי וכנראה סיוט עבור לא מעט מהרוכבים שפגשתי בעודם
בהרגשה טובה ומקווה לשמור על מגמת השינה הטובה שהיא המפתח
מתבוננים על קטעים תלולים בירידה ולא מבינים איך יורדים ...על אף
להרגשה לאורך היום .כמה בירות לסיום היום שיפרו את ההרגשה וסידרו לי
ההתחלה הקשה ,היום נרשם כיום מדהים מבחינתי .בנקודת הסיום
שייט מעבורת נינוח חזרה לצפון וונקובר.
שבעיירה  Secheltהוקם מחנה האוהלים – אבל הלילה לקחנו מלון – איזה
כיף! ישנתי כמו תינוק במיטה עם תריסים מוגפים.
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גם בצפון וונקובר (העיר בה היינו לפני התחרות) לקחנו מלון – ממש
מפנק ,והברמן במלון דאג גם לפינוקים אקסטרה ,כך ששינה הייתה
מובטחת .מחר צפון וונקובר – המסלולים הטובים בעולם! (כן) הכנתי
את האופניים עם פדלים פלאטים .גם להחליף שרירים שמתאמצים וגם
להרגיש יותר פתוח במסלולים הטכניים.
יום  5זינוק ב 8:30-בבוקר
מתחילים ברכיבה מנהלתית על כבישים המלווה בהייק-א-בייקים קצרים
לאורך כ 10-ק"מ ומתחילים לטפס להר  Seymoreשבו טרם רכבתי.
כשהתחילו העליות כיילתי את הלב על דופק טמפו והתחלתי לטפס.
בסיום העלייה הרגשתי טוב מאוד והנה בא הפיצוי ,ירידות טכניות תלולות
ומאתגרות על סלעים ושורשים שמתאפיינים שוב ב-רוכבים עם טייטס
העומדים לצדי המסלול במבטי פליאה למראה כל מי שיורד את הירידה

BC Bike Race

על אופניים .לסיום הירידות על הר סימור קיבלו את פנינו מדרגות תלולות
וארוכות שלווו בשביל הייק-א-בייק של כ 20-דקות – האמת ,עדיף ברגל
מאשר לרכב – בטח כשאני עם פלאטים...
מטפסים עד תחילת המסלול של היום – אקספרסו – שם פגשתי את רוכב
הפרירייד האגדי –  – Wade Simmonsושם גם קיבלתי את ה 20 -הדקות
הכייפיות של ה BCBR -עבורי  -הירידה הכי טכנית בתחרות (כך אומרים)
זורמת ומהנה ומרגישה איטית ומשתלבת .הרגעים האלה בהם אתה מרגיש
שאתה והאופניים משתלבים עם השביל וממקסמים אדרנלין – איזה כיף.
סיימנו סטייג'  !!!5עוד יומיים! כמה בירות עם החבורה מברזיל והלאה
לאוטובוסים לכיוון .SQUAMISH
יום  6זינוקב 8:30-בבוקר
היום הקשה ( 60ק"מ  2100טיפוס ,פרופיל משונן למדי) והכיף (כך

אומרים) של התחרות – אבל יש תחושה של אם שרדנו עד כה אז לא ממש
משנה המסלול ,נסיים אותו ונהנה .היה לי כח ונתתי בראש כי עוד מעט
נגמרת התחרות ,לא? ,אפילו נפלתי מרוב התלהבות באחד המסלולים
המהירים יותר של היום .וכן – אין ספק ש  SQUAMISHמדהימה .מחר
היום אחרון!! אמיר ואני עולים על אוטובוס לוויסלר ונכנסים למלון של החיים
למרגלות הרכבל של פארק האופניים .יצאנו לשתות בירה ולרגע שכחתי
שאנחנו באמצע תחרות ...לילה טוב.
יום  7ואחרון
זינוקב 8:30-למסלול של  21ק"מ על  1000טיפוס .מתחילים בטיפוסים
של קירות שכמעט כולם (מהדבוקה האמצעית) הולכים אז גם אני הולך
בשיירה ...ומגיעים לטיפוסים יותר סבירים  ,ניווטים זהירים ודילוגים בין
שורשים קידמו אותי קדימה תוך כדי הנאה מנופים עוצרי נשימה מהרי

וויסלר ומקהל מטורף .והנה נגמר היום! עשיתי את זה! חציתי את קו
הסיום! איפה הבירה הקרה?
סוף דבר
מבחינת ההישג בתחרות הגעתי במקום טוב באמצע כמו שרציתי ,ובסה"כ
נהניתי באופן יוצא דופן מהמסלולים וה.Vibe -
מבחינה אישית-אם רוצים אז אפשר – אימונים ארוכים ,הקשבה לגוף ומה
שלומדים מזה הם לכשעצמם הרווח שלי מהמסע הזה .למדתי שמהר זה לא
בהכרח טוב –לקחת את זה באיזי עדיף כשרוצים בעיקר לסיים.
בסיכומו של עניין זאת מתנת גיל ה 40 -האולטימטיבית -לקחת על עצמך
אתגר שחשבת שהוא בלתי אפשרי ,להתכונן אליו ,ולבצע אותו ואפילו
ליהנות ,היא המתנה הגדולה ביותר שאפשר לבקש.
בחיפוש אחר האתגר הבא ,ליאור כהן
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