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דרך הסוכר צפון מדבר יהודה we:Photo

צילום: יוהן יורד
מתוך צילומי תדמית ל" Hipster", פאוץ' הגב החדש 

והמגניב של שורש. אורן חסון שכיכב השבוע על אלפי 
מסכים בעולם במסגרת ההשתתפות ההרואית באליפות 

העולם ב- DH באנדורה, מדגמן את הפאוץ' החדש שפותח 
ע"י שורש. ההיפסטר החדש נמצא כרגע במבחן במגזין, 
סקירה מפורטת על המענה הישראלי לאופנת האנדורו 

הלוהטת באחד הגיליונות הקרובים.



we:Photo
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"מה אתם עשיתם בקיץ האחרון? יואב )יויו( רפפורט בן 11.5 אחד 
הכשרונות המבטיחים והעתידיים שיש לענף הדאונהיל הישראלי 

הצנוע להציע, עולה גבוה באוויר בוויסלר בייקפארק שבקנדה."
בעת שהותו בוויסלר יואב השתתף לראשונה בחייו בתחרות דאונהיל 

בינ"ל. התחרות הייתה אחת התחרויות היוקרתיות שיש לקנדה להציע 
לרוכבים בגילו. התחרות פתוחה לרוכבים מוזמנים בלבד )כלומר אלופי 

מועדונים למיניהם(, יואב קיבל הזמנה לאחר שאנדרו שנדרו )אל 
רכיבה קנדי ומארגן התחרות( ראה אותו רוכב בפארק. בנוסף ליואב 

קיבלו עוד 4 רוכבים שאינם קנדיים הזמנה להתחרות, בסוף היום יואב 
הגיע למקום החמישי והמכובד מבין כל הרוכבים בתחרות והראשון 

מבין הרוכבים הבינלאומיים. תוצאה מרשימה ומכובדת ביותר ודרך נאה 
לפתוח את הקריירה הבינלאומית.

Whistler Bike Park - Canada
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המהפכה כבר כאן!
 גאה להשיק את דגמי האופניים החדשניים בארץ:

TOP FUEL MADONE PROCALIBER SL
���אופני שיכוך מלא תחרותיים  עם מתלה ABP וזרוע צפה Full Floater, המעניק רכיבה 

מהירה ומאתגרת.
���גלגלי “29 בטכנולוגיית Boost 110/148 המוסיפה 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 G2 )באופני “29(.

��האופניים המהירים ביותר בזכות אווירודינמיקה מתקדמת.

.MADONE IsoSpeed רכיבה נוחה בזכות מערכת��

��ביצועים יוצאי דופן בזכות אינטגרציה חסרת תקדים. 

��התאמה מושלמת לרוכב בזכות מגוון גיאומטריות ומידות.

�� רכיבה נוחה ומשופרת בזכות מערכת IsoSpeed, המאפשרת רכיבה חזקה ומהירה 

יותר למשך זמן ארוך יותר.
�� גלגלי “29 בטכנולוגיית Boost 110/148 המוסיפה 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 G2 )באופני “29(. 

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

http://www.ctc.co.il/
https://www.facebook.com/trekisr
http://www.ctc.co.il/trek-madone-2016/
http://www.ctc.co.il/trek-top-fuel-2016/
http://www.ctc.co.il/trek-procaliber-sl-2016/
http://www.ctc.co.il/trek-procaliber-sl-2016/


תוכן
12 ....................................................... משתתפים
16 ........................................................we:Start
20 ............................................................ חדשות
30 ................. חופשה רומנטית בצל הטור דה פרנס
44 .....................................................we:Techni
48 ..................  Trek Madone 9.2 :מבחן אופניים
60 ..................................................... קיר מכנאופן
אליפות העולם בדאונהיל................................... 62
פינה אישית: איילון שגיא.................................... 70

72 .................................. DHI - World Cup סבב
מבחני ציוד....................................................... 78
90 ...................Mondraker Dune :מבחן אופניים
פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר.....................102
104.................................... Dahon:מבחן אופניים
116.......................................... חו"ל: חוצה אלפים
128........................................Whistler Canada
136..............................Marin Attack Trail XT8
המקרה המדהים של הכלב בפורום אופניים.......144

09.2015 | גליון 015

 על השער: ספי פישלר רוכב על
 .Marin Attack Trail 

מבחן בעמ' 136
 צילם: אלון רון 

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

מפיק אילון שגיא / 
עורך אחראי  אריק פלדמן /

/ psdesign.co.il עורך גרפי פיטר שטרנס
כתבים אילון שגיא / אדי נודל / אילן שחם /  

 אסף פישר / אריק פלדמן / גיל בניטה /
שחר ברטל / דן דורון / בן קדמי / רועי 

קפח / עדי בלן / עידן טופר / לילך גרופר / 
איילת ניר / טל רוזוב / טל פיטל / יונתן יתום / 

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 המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

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

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

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

השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא, 
אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה. הכתבים שלנו מצהירים כי 
כתבו טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול, אך אנחנו לא מאמינים להם; 
למרות זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים 
במגזין זה הן של הנהלת המגזין בלבד. נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן 
במסגרת שיתופי פעולה אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר 

בהתאם, כל עוד זה לא בין  14:00-16:00.

אאוצ'!
עמוד 70

תוכן

we:Start

http://www.psdesign.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:info@weride.co.il
weride.co.il
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 כתבו עלינו ב-
VITAL MTB

לכתבה המלאה<<

 FUSE 2L/3L 
גם אתם יכולים 
ליהנות ממנו <<

http://www.vitalmtb.com/product/guide/Hydration-Packs,70/Source/Fuze-12L,15594
http://source-israel.co.il/hydration-packs/173-fuse-12l-%D7%AA%D7%99%D7%A7-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%95%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C.html
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איילון שגיא: רוכב, חושב 
כותב אחרי שסייע לארבעה 

פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם 
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא 

סייע בעדו גילה את הרכיבה על 
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו, אבל 

לפחות מעיד על עצמו כמאושר. כשהוא לא כותב 
טורים חדים במגזין, הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה 

על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ, מד"א, 
אוזן קשבת לקובי בסידן, פעילויות חברתיות במושב 

והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש 
את שבילי הארץ כבר שני 

עשורים, כותב ומצלם על כך 
למיטב המגזינים ואפילו לספר 

אחד. מחזיק בתואר צלם שזכה 
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר. 

ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון", 
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים 
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה 

בארץ )מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא 
הבין(. קשה לו להחליט מה שוקל יותר, האופניים 

או ציוד הצילום, אז הוא מתעקש לקחת את שניהם 
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן,"מה הוא 

IlanShacham.com  "...?מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 

מסוף שנות התשעים של המאה 
הקודמת ולא נראה שמתעייף. 

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

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

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

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

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

ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 
לא מזקק קילומטרים של סינגלים 

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

  בגידולן של איה ורוני

רועי קאפח: חובב ציוד 
ומאסטר ווילי גם כשרועי לא 

רוכב על אופניים, הוא רוכב 
על אופניים. בכביש, בעיר או 

בשטח. מנסה לנתב את החיים 
בין משפחה, עבודה ורכיבה )ללא הצלחה( ולא מוכן 
לוותר על אחד מהם בדגש על אופניים. כשאי אפשר 

לרכוב רועי אוהב לחפור על ציוד או לתקן ולתחזק 
אופניים והוא גם מאחד המנהלים של דף הפייסבוק 

"מכונאות אופניים". בשנים האחרונות  רועי מעדיף 
צמיגים דקים אבל מאוחר בלילה הוא רוקם מזימות 

ובהם הוא חוזר לתת בראש בשטח. בנוסף על הכל, 
רועי הוא אחד מלוגמי הבירה המיומנים והזריזים 

שנראו בשבילי ישראל.

חגי מילוא: אני מתקן 
משמע אני קיים  ״אופנים 

הם לא התחביב שלי", כך מעיד 
על עצמו אחד מאייקוני מכונאות 

האופניים המקומית. בשבילו 
הם כלי הרכב, המקצוע, והמאמן האישי. כשהוא 

לא פותר בעיות נאבה מורכבות, הוא עוסק בסוגיות 
פילוסופיות של האדם מול ראי הקדנס העולמי.

אדי נודל: עמידות זה עניין 
יחסי לא משנה על מה רוכבים 

רק שיהיה חזק וקשה... משמש 
בתפקיד בוחן העמידות הבכיר 

של התעשיית, האחראי הבלעדי 
לסלוגן "אם זה עבר את אדי זה יעבור את כולם". 

מחלק את יומו בין הקמת סטרטאפים, הקפצות של 
שתי הבנות שלו ורכיבת אופניים בקדנס גבוה. 

דותן הלוי: צלם וידאו 
וסטילס כשהוא לא מצלם 

משהו, הוא רוכב בשטח ומצלם 
משהו. נמצא במערכת יחסים 

צמודה מאוד עם המצלמה שלו 
בביזנס וגם בפלז'ר. כשהיא במצב רוח היא נותנת 

לו להתעסק גם עם גיטרה, אבל רק ביד אחת... 
dotanhalevy.smugmug.com

אילן כרמל הצ'ק נוריס של 
סצנת הרכיבה בחוף פולג. 
הכרמל נגע בכל דספלינות 

הרכיבה האפשריות, חוץ 
מחד אופן נג"ש. אילן היה 

מהראשונים לחזות את אופנת הסגפנות ההזויה 
על סינגל ספיד בשבילי המידלאיסט ולתרגל אותה 

כמנטור לקהילה שלמה. בעברו נהג לעסוק בסימון 
כל דרופ הזוי רק כי הוא שם, היום הוא מתון יותר 

בגבהים אך קיצוני יותר במרחקים.

עדי בלן: אם אפשר לרכב 
על זה, אפשר לבחון את זה 

מגדיר את עצמו רוכב הרים, 
אבל נאלץ להסתפק בגבעות, 
צובר KOMים "בלי להתכוון". 

מר בלן הוא מוותיקי בוחנים האופניים בביצה 
המקומית, בעבר התפרנס משתיית בירה מקצועית 

לצורכי ביקורת ומהדרכות טכניקת רכיבה בעז 
הרים ובפארק האופנים היחיד שהיה בישראל, 
"צובייק" זצ"ל. הוא תל אביבי "שורשי", אבא 
צעיר והייטקיסט ותיק, חיי ונושם אופני הרים, 

אבל לא מסרב לצאת לסקי "קיצוני" כשבנות 
המשפחה מאשרות.

אלון רון: אלון "העין" 
רון אלון הוא צלם אופניים 

מהוותיקים והמוכרים בענף. 
כצלם הבית של מגזין "אופניים" 

מיום היווסדו, הוא ליווה 
בתמונותיו את התפתחותו של ספורט הרכיבה 

מתחביב של כמה משוגעים, עד שנהפך לתרבות 
פנאי מובילה בישראל. במשך שנים שימש צלם 

חדשות ראשי ועורך צילום של "הארץ". כשהוא לא 
 BMX מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על אופני

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

איילת ניר הגיעה לעולם 
רכיבת השבילים באיחור סמלי 

קל, מנסה ככל יכולתה להשלים 
את הפערים, בעיקר ברכיבות 
ארוכות כדוגמת אפיק ישראל, 

טיולים, בכל מקום שרק אפשר ואם אין ברירה, 
גם בתחרויות. איילת תנסה להעביר נו את חווית 
הרכיבה מהזווית של מי שרוכבת לכייף, גם בלי 
להבין מה באמת המשמעות של קשיחות צידית.

עדי גיא: מתי כבר מגיעים? 
כעשור חורש את מסלול הטיילת 
בתל אביב, לפעמים על אופניים, 
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב. 

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

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

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

גיל בניטה: חזק במותגים 
חפרנות זה שם המשחק אצל 

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

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

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

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

גלעד קוולרצ'יק  )35( נשוי+ 
שתיים. צלם ספורט שכל קשר 

בינו וספורט מקרי לחלוטין, רכב 
 BMX( 13 על אופניים עד גיל

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.

we:Startמשתתפים

₪ 369Shimano (9000) XTR 11 Spd 
Right Shift Lever

₪ 439

Shimano (SH11) Cleat Assembly 
Self Aligning Mode (Pair)

₪ 89₪ 269Shimano (M820) Saint 10 Spd 
Right Shift Lever ONLY

Shimano (786) Deore XT 10 Spd 
Rear  + Derailleur Shadow

₪ 399

Shimano (786) Deore XT 10 Spd 
Rear  + Derailleur Shadow

₪ 399

Shimano (9001) Dura-Ace 11 Spd 
Shift/Brake Lever

₪ 2,299₪ 1,399Shimano (6870) Ultegra DI2 11 
Spd Shift/Brake Lever W/O Elc 
Cables

₪ 1,459Shimano (6800) Ultegra 11 Spd 
Double STI Lever Set

www.daa.co.il
ניתן להשיג 

אצל המשווקים 
המורשים

המחירים המוצגים הינם מחירים מומלצים לצרכן כולל מע"מ ט.ל.ח

     
ש  

חד
אתר חדש - מחירון 

W
W

W . D A A . C O . I L

משתתפים

IlanShacham.com
https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
dotanhalevy.smugmug.com
http://bit.ly/1nZXvHX
http://www.daa.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-shimano_1?bsorder-bsprice=dsc
http://www.daa.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-shimano_1?bsorder-bsprice=dsc
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By
 Joe’s no-flats בע"מ  אדסטיק  בלעדי:  ושיווק   יבוא 
03-9027080 טל.   | 17, פארק אפק, ראש העין  המלאכה 

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

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

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

www.amclassic.com :לדגמים נוספים

ליאור דיין עבד הייטק צעיר 
שנדבק בחיידק לפני כ-15 שנה 

ומאז נהנה מכל מה שמשלב 
זוג גלגלים ויציאה לטבע. את 
עניין הצילום התחיל בביטאון 

חיל האוויר, ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ 
לשנורר סיבובים על אופניים ממש יקרים. משם 

 MBAction מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין
)ז"ל(  ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה. משוגע 

על רכיבה, בעל נטיה כרונית לעשות שטויות 
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים. 

מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות. עשוי 
להכיל בוטנים

עירא שמש אחד הנדבכים 
המרכזיים של סצנת הרכיבה 
המקומית, היזם והמארגן של 
סבב האנדורו המקומי. עירא 
הוא ממעצבי תרבות הרכיבה 

המקומית, את דרכו לתודעה החל עם ייסוד מפעל 
האורבן התל  אביבי אי שם בתחילת שנות ה-2000, 

המשיך בהקמת בלובייק אחד מאתרי התוכן 
הראשונים בתחום רכיבת האקסטרים בארץ. היום 

הוא מפיק סרטים, בונה פאמפטרקים ומכניס לענף 
ערימות סטייל. 

לילך קרן גרופר רוכבת שטח 
 AM That's בקבוצה החיפאית

the way i bike it, כותבת 
על מה שמעניין אותה, ובעיקר 

על הקשר ההדוק בין רכיבה 
לחיים. שלושת בנותיה ובעלה טוענים שהיא בעיקר 

מגשימה חלומות ואחרים טוענים שלילך עוסקת 
בפיתוח הדרכה. המוטו שלה אותו היא מיישמת 

בחיים הוא "work-life-balance. בחיוכה, 
היא מצליחה לגרום למי שלא רכב מעולם לעלות 

על אופניים ולהבין על מה היא מדברת. הספר 
הילדים "סהר קדימה!" הוא ספר הביכורים שלה. 

 | www.r-s-g.co.il

טל רוזוב: כדי להיות מורה 
טוב, צריך לאהוב ללמוד 

 ,Sababike מייסד חברת
מתמחה בלהפוך רוכבים 

לזורמים ורכים יותר במסגרת 
ההדרכות טכניקת רכיבה שמפרנסות אותו. את שאר 

זמנו הוא מחלק בין הדרכות טיולים של ישראלים 
בחו"ל, והובלת תיירי אופניים בישראל. חוץ מזה  

הוא מצלם, כותב ולא מפסיק ללמוד על מה שקשור 
 .לחיבור בין האדם למכונה

טל פיטל: WE:סקורסזה 
בן 44 אב לשנים, רוכב כ-15 

שנים מתוכן 11 שנים רכב 
רק בכיוון אחד ורק על אופניי 

דאון היל. כמה עצמות שבורות 
ואולטימטום חד משמעי מהאישה גרמו לו לגלות  

את העולם המופלא של האול- מאונטיין\אינדורו. טל 
שמעביר את זמנו בין הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא 

את הצורה הטבעית שלו לביטוי במגזין בסרטים 
וכתבות ודיוני וידאו. 

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 XC. ה"חייה" מחלק את 

חייו בין תחרויות אנדורו ו XC מקומיות, 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  33 אב 
לשניים, ירושלמי מלידה אבל גר 

במודיעין, החל כצלם רכב בעיתון 
הארץ אצל יואב קווה, וגמר 

כצלם אופניים אצל אריק... אבל 
עדיין הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם 

הרשמי במשחקים הפראולימפיים בלונדון 2012. 
אוריאל רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת 

לרוד טריפ עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו 
הרבה אופניים לצלם...

כפיר "הורוד באדם" כחלון: 
כבישוננו לענייני אופניים 

פריק של הדבר, רכב בכל 
הדיסיפלינות ונתקע בכביש. 

רומנטיקן ומורעל של הספורט, 
חולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש 

)״Style before performance"(. בעברו היה 
מכונאופן, כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים 

אבל בעיקר על צמיגים דקים.

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

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

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

למה להחליף?"(. בשנים האחרונות מגלה חיבה 
יתרה לרכיבות אפיק ארוכות וכואבות, בין אם זה על 
אופני הרים, כביש או סייקלורוס. מוטו? "אם זה לא 

בסטראבה זה לא קרה". 

 שלומי דויטש 
Shlomi Deutsch מכור 

לחידושים טכנולוגיים, משתדל 
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים, 

חנות או מסע  רכיבה אתגרי. 
עסק ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח 

עיסקי, דרך הדרכה, יבוא ועד הקמת פארק 
האופניים צובייק זצ"ל . אבל בעיקר משתדל לרכב 
כמה שיותר ולפתח קשרים חברתיים בכל העולם. 

כשמסתובבים איתו ביורובייק , חושבים שהוא 
נולד שם...

פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי 
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר 
12 שנה, בכביש ובשטח - מתוך 

עקרון. למחייתו ממתג ומעצב 
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק 

אבל גם למגזינים ולקוחות בתחום האופניים. 
לאחרונה פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה 

ואפשר למצוא אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות 
על אופני כביש בראש ציפור. שוב, אחרי רוכבים 
 טובים וחזקים ממנו. שוב, מתוך עקרון כלשהו...

 | psdesign.co.il

שחר מיליס רוכב שטח ותיק, 
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ 

ובכרכור. מיליס הוא מהנדס 
מכונות בהכשרתו לכן כשהוא 
לא רוכב או רץ עם לולה, הוא 

נאלץ לעסוק בהקמת סטרטאפים בתחום המכשור 
הרפואי. לאחרונה הוא ליווה כמנחה, פרוייקט 

סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח אופני שיכוך מלא 
כחול לבן בטכניון. מיליס מביא עמו למגזין את הפן 

הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של רוכב 
אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון.

we:Startמשתתפים

http://www.joes-no-flats.com/
http://www.amclassic.com/en/
https://www.facebook.com/pages/Ready-steady-go/1597856290482325
https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/groups/biketalk
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
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עברו 14 חודשים מאז שעלינו לאוויר עם הפרויקט 
 .we:Ride השאפתני שלנו, מגזין האופניים האינטרנטי
זה מרגיש אמנם כאילו הינו כאן תמיד, אבל אנחנו עדיין 

חדורי עשייה ומתרגשים מכל גליון או פעילות שאנחנו 
מפיקים )כנראה בגלל שאנחנו נהנים לאללה...(

התגובות האוהדות והפרגון האדיר מקהל הקוראים 
ומבעלי העסקים בתחום גורמים לנו לרצות לייצר עוד 
ועוד תכנים מעניינים, ולצידם ליזום פרויקטים ייחודיים 

לטובת קהילת האופנים המקומית ותרבות הרכיבה 
הישראלית.

אירוע ה-Demo Day הראשון שהפקנו ב-2014 היה 
סופר מוצלח והצליח להביא ליום שישי אחד ביער בן 
שמן יותר מ-2,000 מבקרים, 22 יבואנים, 30 מותגי 

אופניים ומעל 120 זוגות אופני הדגמה חדישים משנת 
המודל 2015. כפי שהבטחנו לכם אנחנו כאן שוב עם 

ה-Mega Demo Day של מגזין we:Ride, יום הדגמות 
ענק שייערך כל שנה באוקטובר ויפתח באופן רשמי את 

שנת הדגם החדשה.

למי שלא שמע או פיספס נזכיר מהו בעצם 
?Demo Day

זהו אירוע הדגמות שמתרחש ביום מרוכז, ומטרתו 
לאפשר למבקר להתנסות ברכיבת שטח אמיתית, 

על כמה שיותר זוגות אופניים חדישים משנת 
המודל הבאה עלינו לטובה – 2016.

במתחם מושקע ביער בן שמן מוקמים דוכני תצוגה 
ומכירה של מיטב המותגים המיובאים ארצה. בדוכני 

ה-Demo תוכלו להשאיל אופניים ממגוון דגמים, 
קטגוריות ומידות לרכיבת סינגלים קצרה ביער, בדוכני 

ה-EXPO להתרשם ממגוון מוצרים ופריטי ציוד, וליהנות 
 ,Demo Day-ממבצעים והנחות ייחודיים ל
ובמתחם ה-Chillout תוכלו לשבת בצל, לשתות 

ולאכול משהו, להשתתף בתחרות היתולית, לקבל פרס 
לקשקש ולחפור על מה שאתם רגילים )על אופניים 

וציוד כמובן...(.

מה יהיה שם? 
כל יבואני האופניים יציגו דגמי אופניים חדישים של 
כל החברות והמותגים המיוצגים בארץ, חלקם מוטסים 

ארצה במיוחד עבור האירוע.
פריטי ציוד להתנסות ולרכישה דוגמת קסדות, מגנים, 
מנשאי מים, מדרסים, אופטיקה, שעונים, מכשירי ניווט, 
מצלמות, פרטי לבוש, תוספים וכל ציוד שמתקשר באופן 

ישיר או עקיף לרכיבה על אופניים.
כל זוגות האופניים ופריטי הציוד בדוכני ה-Demo יעמדו 

לרשותכם ללא כל עלות לרכיבות התנסות בסינגלי 
ושבילי יער בן שמן. 

איפה? למה? מתי? 
ה-Demo Day יתקיים ביום שישי ה-16.10.2015 

ביער בן שמן )כניסת מצפה מודיעין(, כשבועיים לאחר 
שמחת תורה ושבוע לאחר האפיק ישראל, כלומר יש 
לכם כשבועיים לעכל את ארוחות החג ולבוא רעבים 

לאירוע )מומלץ לבוא צמאים ורעבים...(.
המתחם ייפתח לקהל הרחב ב- 07:00 וינעל שעריו 

ב-13:30. 

?we:Ride Demo Day 2016-מה חדש ב
1. גדול יותר – we:Ride Demo Day 2016 משתרע 
על שטח רחב יותר, בנוי מ-3 מתחמים, מכיל יותר דוכנים 

ובהם יותר זוגות אופניים, יותר מותגים ויותר מציגים. 
we:Ride EXPO .2 –מתחם ה-EXPO יוקם מול 
מתחם ה-Demo וירכז דוכני תצוגת ומכירת ציוד. 
במתחם זה תוכלו להתרשם מפרטי ציוד וליהנות 

ממבצעי מכירות והנחות ייחודיים לאירוע התצוגה הגדול 
של ענף האופניים.

מתחם ה-EXPO יכלול דוכני לבוש, ספורט וקז׳ואל 
לרכיבה ול"אחרי רכיבה", אופטיקה, תזונת ספורט 

ותוספי תזונה, מחשבונים, שעונים ומכשירי ניווט, 
מצלמות, מתקני אופניים, מיגון, מנשאי מים ותיקים, 
 Apres Ride-מוצרים משלימים לתרבות הרכיבה ול
כמו סנדלים וכפכפים, דוכני מזון בירה ויין, לצד נותני 

שירותים לקהילת הרוכבים ולענף האופניים כמו חברות 
ביטוח, מארגני תחרויות ואירועים, ספקי תיירות אופניים, 

מלונאים ועוד. 
3. מתחם הצ'ילאאוט של קק"ל, גדול, משופר 

ומפנק – מתחם מוצל עם זולות ופינות ישיבה, בו תוכלו 
להרגיע דופק בין רכיבת מבחן אחת לשנייה או בין קנייה 

אחת לשנייה...
אתר ה-DemoDay עם פרטים על הדגמים שיוצעו 
והרשמה לרכיבת מבחן, יתעדכן ויעלה בקרוב לאוויר, 

עיקבו אחרי הפרסומים. 
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך, לעת עתה שריינו את 
התאריך ועיבדו על תירוצים מקוריים למשפחה )גם אם 

אתם לא מתכוונים להתחדש באופניים או פריט ציוד 
בשנה הקרובה(, זיכרו כולם יהיו שם אסור לכם לפספס 

את האירוע הגדול ביותר בענף האופניים המקומי. 
נתראה בקרוב, שנה טובה! 

we:Ride Mega Demo Day 2
16.10.2015 יער בן שמן 

MEGA DEMO DAY 2015

we:Startפתחנו

we:Start

  אריק פלדמן

https://www.youtube.com/watch?v=vfKash2tskE
https://www.youtube.com/watch?v=vfKash2tskE
https://www.youtube.com/watch?v=vfKash2tskE
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”אבא, תוביל מבנה”

ולמשווקיםלחנויות

http://www.ktm-bikes.co.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9E%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://www.ktm-bikes.co.il/
http://www.motosport.co.il/
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המזרח התיכון, ישראל רבתי - הימים האחרונים של יולי המהביל, ילדים 
משועממים בחופשה והורים מותשים מחפשים את האטרקציה הממוזגת 
הקרובה שתעסיק את בלתי מסופקים לפרק הזמן הארוך ביותר. דיווחים 

יומיים על דרדרת קשה מהיערות, הגרעין האירני הוא כבר מצב פרמננטי 
ולתקשורת נותר לק ללבות היסטריה קלה על גל חום שעושה עלייה מלוב, 

אכן אירוע נדיר בסוף יולי. 
אירופה, ליאוגנג אוסטריה, נוף הררי אלפיני, טמפ' שנעה בין 18 ל-22 

מעלות בשמש, ירוק מסביב וזרזיפי גשם קל דואגים לשמר את הגוון הנכון. 
בייק פארק מדוגם, מספר דו ספרתי של מסלולים ושבילים מהודקים 

במצב נושק לשלמות, ובירת חיטה קפואה כיד הקנצלר. זה המקום אליו 

ספשלייזד מביאים מיד שנה את הדילרים שלהם מרחבי אירופה, אסיה 
ואפריקה על מנת להתנסות על דגמי האופניים והציוד של שנת הדגם 
הממשמשת ובאה. רק בגלל שלא היה לי נעים מפרומקין וטלי מצוות 

מצמן את מרוץ, נאלצתי להסכים והצטרפתי לנסיעה, כאלה אנחנו, 
טוטליים למענכם הקוראים.

איך מתמודדים עם כל זה? )תכלס דיי בקלות...(
 עשרות זוגות אופני הדגמה חדשים ונוצצים מכל דיסציפלינת שטח, 
כביש, שביל ומסלול, יחד עם ציוד שנחשף לא מכבר באתרי אופניים, 

קידמו את פניהם של ברי המזל שנשאו את תג המתפנק. על המתפנק 

המסכן בתוקף תפקידו כנסיין, היה רק לבחור דגם ומידה וחבורת מכונאים 
ואנשי שירות עם חיוך מהקטלוג של ספשלייזד, דאגו להתאים את 

האופניים באופן משלם לצרכים ולגחמות האישיות שלו, בין אם הוא חורך 
אספלט או אוכל שיפועי עפר. בין לבין היה עליו להתמודד עם הסברים 

מעולים של צוות השיווק האירופאי של ספשלייזד, ארוחות מעולות, בירה 
כמובן ושאר פינוקים שלא מביישים חופשת ספא במלון לאקשורי בהרים, 

אהה זה היה בעצם מלון לאקשורי בהרים...
למרות הפיתויים האין סופיים של לתקוע עוד סטיק ליד הבירה או לרדת על 

עוד אחד מהקינוחים, מצאתי את עצמי דחוף כמות רכיבות מכובדת מאוד 
על מספר דגמים מסקרנים, לפחות בכמות של האוכל והבירה שעברו אצלי 

בצנרת. כנראה שיש משהו ב-DNA של רוכבי אופניים וחפרנים בעיקר, 
שגורם לנו לוותר על מה שנראה בעני אחרים כעינוגי החיים הטובים, 

לטובת הדבר שמענג אותנו יותר מכל. הרכיבות אמנם לא היו אינטנסיביות 
כמו מבחן אופניים טיפוסי במגזין, והתנאים שם הם לא התנאים כאן, אבל 
על מנת לקבל את הרושם הראשוני מהכלים החדשים, זה בהחלט מספק 

והרי התובנות על כמה מהדגמים המובלים, הרלוונטיים לשוק שלנו, 
והמסקרים באופן כללי עליהם ביליתי ועיקרן תחילה.

Stumpjumper FSR
לשנת הדגם הקרובה, הדגם המזוהה ביותר עם יצרן העל האמריקאי, 
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זכה למספר שינויים מהותיים. בעוד שעד שנת 2015 הדגם הוצע בשני 
סטנדרטים, ה-EVO והגרסה הרגילה, בשנת הדגם הקרובה גרסת האיבו 

בוטלה ועתה כל הדגמים )10 במספר( זכו לתוספת אגרסיביות בזוויות 
ובמהלך המתלה, שלכאורה מקרבים את הסטמפי לדגם האנדורו של 

היצרן. מהלך המתלה גדל והוא עומד על 140/135 מ"מ בגרסת ה-29 
ו-150 מ"מ מלפנים ומאחור בגרסת ה-27.5. תומכות השרשרת קוצצו 

משמעותית מ 450 ל-437 מ"מ ב-29 ומ-435 ל-420 מ"מ בגרסת 
ה-27.5. זווית הראש עודכנה ל-67 מעלות ב-27.5 ו-67.5 בגרסת 

ה-29, שינויי גאומטריה שמשנים לחלוטין את אופי האופניים ולמעשה 
מיישרים קו עם הדגמים העכשוויים והאופנתיים. כל הדגמים מצוידים 

ב-Command מוט הכיסא המתכוונן של ספשלייזד.

חווית משתמש במהלך האירוע יצא לי לרכב על שני דגמים מהמשפחה 
 Stumpjumper-מפנקת וגרסת ה S-Work הענפה, ה-29 בגרסת

6Fattie, שעליה ארחיב בהמשך. לאחר התלבטות על המידה והתקבעות 
על מידה M, הרושם הראשון מהסטמפי 29, היה יכולת התמרון 

המשופרת שלהם לעומת הדגמים הקודמים. ה-29 החדשים, זזים 
ומתמרנים כמו אופניים קטנים בהרבה )מישהו אמר קאמבר?(, ללא כל 
רמז על המהלך הנדיב שלהם או הכבדות שאפיינה את הדגם הקודם. 

הכידון הרחב, מוט האוכף המתכוונן והמנח הכללי על האופניים גורמים 
להם להרגיש מוכנים למתקפת סינגלים מידית . תוספת האגרסיביות 

לאופניים גרמה לי לחשוב שהם יתקרבו מאוד בהתנהגותם לאנדורו, אבל 
התחושה עליהם הייתה אחרת לגמרי. הם הרגישו יותר כאופני שבילים/

AM ולא כאופני אנדורו)הסגנון(, שכפי שטענתי בעבר במבחן שערכתי 
עליהם, גדולים על רוב האתגרים המקומיים. יש לי חשד מסוים שזה קשור 
ליחס המינוף של הבולם האחורי, אבל בשורה התחתונה מדובר על אופני 

29 עם מהלך ארוך על הנייר, ופקוד של אופניים "קטנים" על השביל.

Stumpjumper 6Fattie
ברשותכם אתחיל מהסוף, ה-Stumpjumper 6Fattie הם אחת ההפתעות 

הגדולות מההשקה )יש אחת גדולה יותר בהמשך(, ואחד מהזוגות 
המעניינים שיצא לי לרכב עליהם לאחרונה. ה-6Fattie הם התשובה של 

ספשלייזד לאופנת ה-+27, למי שלא בקיא במגמות האחרונות, מדובר 
על אופני )גלגלי( 27.5 עם צמיגים ברוחב "3, סוג של Fat Bike רזים, 

או אופני שבילים שמנים. אני חייב להודות כי הייתי סקפטי מאוד בנוגע 
 6Fattie-לנחיצות של הסטנדרט החדש)אני עדיין לא שלם עם העניין(, וה

היו הדגם שידעתי בוודאות כבר בארץ שלא אוותר עליו. ובכן, השד לא 
נורא בכלל, למעשה הוא שד מטורף. בכל מה שקשור לעליות החשש שלי 

מגלגול איטי, משקל גבוה והרגשה כללית של סרבול, התפנה לטובת פידול 
נעים בעליה, עם יתרון מסוים בעליות משובשות. )צריך לקחת בחשבון 

שמדובר כמובן על העליות של לאוגנג אוסטריה( בכל הנוגע לירידות, מדובר 
על כלי אולטימטיבי ומכוון מטרה, כאן אין כל זכר או חשש לכבדות בגלגול, 

לעומת זאת יש כאן אחיזה אבסולוטית של הצמיגים השמנים בקרקע, יכולת 
תמרון מדהימה ויכולות אוויר שלא מביישות כל זוג ייעודי. במהלך ההשקה 
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ה-Epic שתמיד עובד, כאן מצויד הבריין במצב נוסף שבו יכנס המנגנון 
לפעולה רק אחרי שקיעה מסוימת בבולם האחורי, ולמעשה יאפשר 

התמודדות טובה יותר עם מהמורות קטנות ורכיבה פחות סגפנית.
ברכיבה כנהוג במקומות הררים, במיוחד באירופה, כל רכיבה תתחיל 

בעליה, אם ברכבל או על האופניים. במקרה של הקאמבר, לא היה ספק 
לאיזה כיוון זה ילך, והאמת גם לא הייתה אפשרות אחרת. )לא מנפיקים 
סקי פס למי שלוקח קאמבר-גאונים שם בספשלייזד(. הטיפוס עליהם 

הוא תענוג צרוף, עד כמה שאפשר לחלק סופרלטיבים לעלייה. היעילות 
שמספק הבריין לקוחה מעולמות קשיחים וסגפניים והגאומטריה החדשה 

מפרגנת גם לכיוון הזה של השביל, במיוחד על דגם ה-S-Work הקליל 

עד כאב )בכיס(. בירידות האופניים האלה מספקים את כל שרוכב שבילים 
מבקש, הם מהירים, זריזים, מתמרנים כמו אופני פור קרוס, ובעיקר 
מעניקים לרוכב עליהם ערימות של פאן פקטור. היה לי חשש מסוים 

מהבריין , חשש שהעליתי מול אנשי ספשלייזד, תגובתם הייתה-תרכב 
על זה ותחזור להגיד לנו מה אתה חושב. ובכן...אני חושב שחבורת 

הילדים ממחלקת הפיתוח של ספשלייזד יודעים ממש טוב מה הם עושים. 
המנגנון נכנס לעבודה בתזמון מושלם, לא הרגשת עיכוב, או סירוס של 

המתלה בכל המתארים בהם רכבתי על האופניים. המתלה יחד עם הבולם 
 RS1-הייחודי, הרגישו מדויקים וחדים, תוסיפו לזה שיכוך מעולה של ה
מלפנים ויש כאן אופני-על מהירים, יעילים, מתמרנים ובעיקר מעניקים 
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רכבתי על אותם מסלולים כמעט עם כל האופניים, בין היתר פקדתי את 
.6Fattie-בגרסת הגווין ועם ה Demo-8-של ליאוגנג עם ה DH-מסלולי ה
זה המקום להודות, אני קצת מתבייש אבל נהניתי על ה-6Fattie לא פחות 

מאשר על ה-Demo. כן כן, אני לא רוכב DH מדופלם ולא הייתי מחליף 
אותם בדמו אם הייתי צריך לבלות עד כמה ימים על המסלולים שם, אבל 

האופניים האלה הם מכונה מטורפת. מאוד מסקרן אותי לבחון אותם 
בתנאים המקומיים, מצמן אנא הכניסו אותנו ללו"ז.

Camber
הקאמבר כבר היו הדגם החביב עליי ועל חלק ניכר מחברי המערכת בליין 

של ספשלייזד, אבל בכל זאת קיווינו לעדכון לגאומטריה מודרנית יותר. אז 
הקאמבר החדשים מוצעים בשני הסטנדרטים, 29 ו-27.5 כל אחד עם 

התאמת גאומטריה שונה. הם חולקים עם הסטמפי את אותו משולש קדמי 
וגם כאן כמו בסטמפי נעלם דגם ה-EVO, כאשר דגם הבסיס מקבל את 

התכונות של הדגם הנכחד. בין היתר תומכות שרשרת קצרות יותר, זווית 
ראש מתונה ותוספת מהלך של 10 מ"מ, 120 מ"מ ב-29 ו-130 מ"מ 

ב-27.5, כולל מוט כיסא מתכוונן בכל הדגמים. אבל השינוי המהותי ביותר 
הוא מנגנון בריין עם מנגנון פתיחה חדש ומזלג RockShox RS-1 שפותח 
 trail focus במיוחד לדגם זה. החדשות הגדולות מכיוון הבריין הוא מנגנון

חדש אשר מותאם לקאמבר ולסגנון הרכיבה עליהם. בשונה מהבריין על 
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על השביל בשורה ישרה בסגנון אוסטרי טיפוסי, חיכו לנו כ-15 זוגות 
של Turbo Levo, מצוחצחים, מוטענים ומוכנים לתת חוויה חשמלית 

לכל הסקפטיים שביננו. הסבר קצר על תפעול מנוע העזר מאחד אנשי 
הצוות ואנחנו בדרך למעלה. העיקרון פשוט, כדי להזיז את ה-20 קילו של 

Turbo Levo חייבים לפדל, מנוע העזר יכנס לפעולה באחד משלושת 
המצבים אותם ניתן לקבוע תוך כדי הרכיבה, רק בקדנס ובמהירות מסוימת 

- Eco: מצב מהיר, Trail: מצב מהיר מאוד, ו-Turbo: מצב טיל. הבנתם 
נכון, עם האופנים האלה לא רוכבים לאט, אבל כאמור לא תפדלו, לא תזוזו. 

מכת הפדל הראשונה על הפדל מעט מפחידה, זאת לא תחושה של 
מצערת שנפתחת כמו באופנוע, אלה תחושה של תוספת כוח משלימה 

לתנועת הרגלים, ההרגשה היא שהמנוע דורש גירוי תמידי מצד הרוכב, 
אבל לא באופן אגרסיבי, אלא טבעי לחלוטין כמו רכיבה רגילה על 

האופניים. למעשה אתה מוצא את עצמך מפדל יותר ויותר חזק, ע"מ 
לקבל יותר מהבוסט המבורך והממכר הזה בעלייה. באופן הזה מצאנו 
עצמנו, חבורה של רוכבים "סקפטיים" מישראל, מטפסים ברכיבה על 

דרכי עפר עד תחנת הרכבל הראשונה בפארק האופניים, חברים זה לפחות 
8 דקות ברכבל, זה גבוה לאללה! 

כמובן שלא מטפסים לתחנת רכבל בפארק אופניים לצורך הטיפוס, לפחות 
לא אנחנו, ומיד פנינו לבדוק את ה-Turbo Levo בשבילים האגרסיביים 

של ליאוגנג. בגלל ספק טעות בניווט ספק ללכת לקצה, מצאנו את עצמנו 
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תחושה של ביטחון שאפשר לעשות איתם הכל. לטעמי אלה האופניים 
הכי "ציון פרנדלי" בליין של ספשלייזד, לראייתי דגם ה-Elite שמגיע עם 

פוקס 34 מלפנים, הוא לא פחות מאשר אופניים שתוכננו במיוחד לתנאים 
המקומיים. פרומקין, תרשום גם את הדגם הזה למבחן בבקשה.

 Turbo Levo FSR Expert 6Fattie
אני כמו רבים מעמיתי וכמו רוכבים רבים אחרים, לא הייתי מוכן לשמוע 

ובטח לא לעלות על אופניים חשמליים )למרות הפיתוי הגדול( מתוך ראייה 
שהייצור הזה הוא כל דבר אחר פרט לאופניים. אבל מספר שבועות לפני 

ההשקה, ספשלייזד חשפו את התפיסה הפרטית שלהם לאופני הרים 

"אמתיים" עם Pedal-Assist. ספשלייזד הציגו אופניים חשמליים שנראים 
אופניים, למעשה 6Fattie עם מנוע. הפעם גם גדולי הסקפטיים לא יכלו 

להישאר אדישים לאופניים היפיפיים שקישטו את כל אתרי האינטרנט 
בעולם. במקום אופניים במראה ברוטלי, קיבלנו אופניים במראה נקי, 

עשויים קרבון ומאובזרים למשעי בחלקי קצה "רגילים", עם סוללה 
מוטמעת באופן אסטטי ביותר בתוך הצינור התחתון. ספשלייזד כמובן לא 
חסכו הסברים, סרטונים וחוויות משתמש של עיתונאים בעולם, ולנו לא 

נותר אלה לכוון האוכף, לקובע את הסאג וללחוץ על הפדלים כדי להפעיל 
את המנוע.
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 Bongo Bongo Trail-עם אופניים חשמליים במשקל 20 ק"ג, בתוך ה
אחד המסלולים הקיצוניים בפארק, עם שיפועים מטורפים, גשרי עץ, 

שורשים שורשים שורשים ומעטה בוץ חלקלק לשיפור הלוברקצייה. מיד 
בדרופ הכניסה לתוך השביל, ה-Turbo Levo הרגישו כמו הדבר האמתי, 

באופן מפתיע ה-20 ק"ג האלה עולים בקלות יחסית לאוויר ומאפשרים 
אפילו תמרון כזה או אחר. הבחירה בגלגלי +27, היא מושלמת, הצמיגים 

הרחבים מייצרים אחיזה מטורפת ותוספת המשקל הכללי אף מגבירה 
זאת, נוטעת את האופניים בקרקע והופכת לאינרציה מתגלגלת. יכולת 

התמרון של האופניים השאירה אותנו בהלם, היא לקוחה מעולמות רגילים 
לחלוטין, והתחושה היא שהמנוע והסוללה שאחראים על תוספת המשקל, 

ממוקמים אופטימלית ויוצרים מרכז כובד שדומה בתכונותיו לאופניים 
"רגילים". ברמת העיקרון כאשר אין פידול המנוע לא נכנס לפעולה, זה לא 
הפריע לזריזות של האופניים וליכולת התמרון שלהם בירידות, אבל שצריך, 
מכת פידול קטנה לפני סיבוב, עליית סלע/קיר או בכניסה לדרופ, היא מיד 

מעיפה את האופניים קדימה בטריות)מהמילה טרי( מוחלטת של הרוכב 
שפנוי להתמודד עם האתגר. 

כאן המקום להודות שהרכיבה על ה-Turbo Levo הייתה ההפתעה 
הענקית של ההשקה ואחת מחוויות האופניים המיוחדות ביותר שחוויתי 

כרוכב. שלא תטעו, רכיבה עליהם מסתיימת כמו רכיבה רגילה לחלוטין, 
אמנם לכאורה רכבת פחות קשה, אבל רכבת יותר מהר, יותר רחוק והרבה 

יותר גבוה. רכיבה על Turbo Levo מסתיימת שאתה מותש, מזיע, מסופק 
ומסריח, אבל עם חיוך מטופש מרוח על הפנים. אכן חוויה אחרת ממש 

כמו שהבטיחו לנו בהצהרות השיווקיות של ספשלייזד.

אפילוג
ספשלייזד היא אחת החברות המובילות בעולם, הדבר ניכר בכל פינה 

ופרט בהשקה המושקעת אליה הוזמנתי. אך מעבר למעטפת הפינוקים 
והתפאורה היפיפה, ספשלייזד שוב מציגים ליין אופניים ומוצרים מגוון, 
מעניין וממה שחוויתי וראיתי מצוין. פרט לדגמים אותם סקרתי, רכבתי 

והתנסיתי על עוד דגמי אופניים וציוד ביניהם רכיבה לא קצרה, בלתי 
מתוכננת ומשנה סדרי עולם על ה-Tarmac s-work)שאלוהים ישמור(. 

חזרתי מההשקה פתוח יותר, סקרן יותר ומעל הכל להוט לנסות חלק 
מהדגמים על השבילים המאובקים והמזרח תיכוניים שלנו.

לשנה הבאה בליאוגנג הבנויה 
*הכותב היה אורח חברת מצמן את מרוץ בהקשת ליין 2016 של חברת 

ספשלייזד.

29 |  28
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ישראל

סניף ראשי - נתניה
073-2660-616

רח' המחשב 1 א.ת. החדש
Giant.israel 

סניף הגשר - תל אביב
077-551-6642

רח' מנחם בגין 65
)מתחת גשר מעריב(

סניף רקפת - משגב
04-9800-588

רקפת
GiantRakefet 

יער בן שמן 16.10.2015 

MEGA DEMO DAY 2015
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מה לי )לה( ולזה 
תשמעו, אני מכור. כפי שידוע לקוראינו הנאמנים, הפעם הראשונה בה 

הרחתי במו אפי את זיעת הרוכבים בטור הייתה ב-2013 ובאפריל האחרון, 
עת התפוגגו לאיטם אדי החוויה של 2013, החלטתי בספונטניות שאני 

סוגר את הטיסה לכיוון הפיקס הבא, הטור דה פרנס 2015.
הפעם טסתי לחוות את החוויה של צפייה בפלוטון עובר בפינה ההולנדית 
)מס' 7 על האלפ דואז, הידועה בחגיגות ובשיגעון שלה( יחד עם החברה, 

כזוג, ולא כחלק מקבוצת רוכבים שמבחינתם אפשר כל היום רק לשבת 
ולדבר על אופניים. אומנם בת זוגי )שרון( לא בדיוק שותפה להתלהבות שלי 
מספורט הרכיבה, אבל אין מצב שתתפסו אותה מסרבת למסיבות ובירה כיד 

המלך על אלפ קסום בצרפת. בסוף אגב, גם יצא לה טבעת מזה...
לקראת הנסיעה העברתי לה קורס מזורז באופני כביש ובהיסטוריה, עם 
התמחות באלפ דואז, טור דה פרנס וסימינריון בנושא "הקשר של הולנד 
להר עצום בצרפת". כמובן שהיא סיימה בהצטיינות וטקס הסיום נקבע, 

ככה בשוגג, ליום שבו יטפס הטור דה פרנס את האלפ דואז.

לאן נוסעים? 
מאחר ובמועד סגירת כרטיסי הטיסה, לא היה סיכוי לתפוס חדר באף מלון, 
פנינו לאתר Airbnb וכך יצא לנו להזמין שהות בדירה ממש במרכז העיירה 
הכי חשובה ומעניינת באזור האלפ דואז, והיא Le Bourg d'oisone. אציין 
כי בדיעבד הייתה זו החלטה מדהימה, יש משהו נפלא בלגור בדירה מלאת 
אופי, במרכז העיירה מאשר בעוד חדר מלון בנאלי ומשעמם. מומלץ בחום.
מי שנוסע לעיירה בתקופת הטור דה פרנס ירגיש שהוא נמצא ב"צנטרום 
של הפיילה" מבחינת כל הקשור בעולם האופניים. עשרות אלפי מעריצי 

הספורט מגיעים לאזור העיירה והאלפ דואז בשבוע שלפני הסטייג' בו 
אמור הפלוטון לטפס את ההר. הרחוב הראשי בעיירה הומה באנשים, שתי 
המסעדות )וחצי( של העיירה מלאות בסועדים )ממש צריך לחכות לשולחן 

שיתפנה(, ובכל פינה אפשר לראות זוגות אופניים מהממים ומאובזרים 
להפליא. ולרכוב? הצחקתם את ארמסטרונג, נסו לטפס את האלפ דואז 

בימים שלקראת הסטייג' ותרגישו כאילו אתם עומדים בפקק, תאלצו לזגזג 
בין רוכבים איטיים בכישרון רב כדי לא לחרוג לנתיב המכוניות, הנגדי!. 

אם אי פעם מזדמן לכם להגיע לעיירה, והכרנו כמה קבוצות של ישראלים 

שאכן הזדמן להם, דעו לכם שיש בה אחלה מסעדות וחנויות, אבל זה לא 
מקום לחפש בו חיי לילה. אל תתקעו בכיכר הראשית, העמיקו קצת לתוך 
הסמטאות והרחובות האחוריים ותמצאו שם מאפיות מדהימות, מסעדה 
איטלקית מהטובות שאי פעם תכירו, וחנויות אופניים קטנות עם פריטים 

נדירים. לא יודעים בדיוק היכן לאכול/נמאס לכם מאותן שתי מסעדות 
שבכיכר? מזל שיש את אפליקציית TripAdvisor שתכוון אתכם לעוד 

מסעדות ראויות, ממליץ בחום להיעזר בה.

הגענו, מה עכשיו? 
הנסיעה הפעם הייתה לחמישה ימים, מה שבעצם השאיר לי שני ימי רכיבה 
)חמישה ימים מינוס יום על האלפ דואז, יום הגעה ויום התקפלות( ותקשיבו 
לי, כל יום רכיבה באלפים, לא יסולא בפז )בש(. ידענו שיהיו לנו בעיות ביום 
הראשון, בו נסענו מג'נבה )שם נחתנו( לכיוון העיירה, וזאת משום שהטור 

דה פרנס עבר במסלול שחפף למסלול הנסיעה שלנו, כך יצא שבזכות 
ה-Waze אומנם דרכנו התארכה עד מאד )במקום שעתיים וחצי, בערך 4.5 

שעות( אך זכינו לראות נופים מהממים, דרכים צדדיות מקסימות ונמנענו 
מפקקים ושאר מרעין בישין.

ביום הראשון להגעתנו לקחנו את אחה"צ להירגע, לטייל בעיירה, לעשות 
לשרון היכרות עם המקומות המעניינים בה, לטייל קצת לאורך הנחל שעובר 

במרכזה, לעשות שופינג ובעיקר לאכול אוכל טוב. בתכלס זה היה כדי לתת 
לה מנת-יתר של זוגיות וזאת על מנת שלא ארגיש רע כשלמחרת אני אעדר 

לרכיבה של 5 שעות.
למחרת התעוררנו ביקיצה טבעית, הכנו ארוחת בוקר בהשראת המקום 

)בגט טרי, גבינות, נקניקים, ליקר שרטרז ושוקולד(, התלבשנו ויצאנו 
למרכז העיירה. באחת הסמטאות )מול Café de Paris( ממוקם לו בולונג'רי 

)מאפייה בצרפתית( שמכין מאפים טריים יום-יום ופשוט תענוג להיכנס 
אליו. פנים הבולונג'רי מעוצב בהשראה של בקתת מטפסי הרים, הריהוט 

כולו מעץ וגילופים בעבודת יד, על הקיר תרשימים של ההרים שסובבים את 
העיירה, מרהיב. לאחר בליסת המאפים והקפה, עוד סיבוב קטן בעיירה, 
לנשום את האווירה, ההרים העצומים שמכל עבר, השמים הנקיים שליוו 
אותנו לכל אורך החופשה )בדר"כ באלפים יש גשמים גם בקיץ, אך מזג 

האוויר האיר לנו פנים( וחזרה לדירה. אני מתחיל להתלבש לקראת רכיבה 
והיא מתכוננת לקראת יום של הייקינג בהרים.
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מה שנחמד זה שבאותה קלות שאני יכול למצוא מה לעשות עם עצמי 
5 שעות על האופניים )לטפס, לטפס, לטפס(, שרון מוצאת מסלולי טיול 

והרפתקאות. הכול נגיש באינטרנט וניתן למצוא פליירים על מסלולי הליכה 
בכל חנות/בית קפה בעיירה. היציאה למסלולי ההליכה/רכיבה הם ממש 

ממרכז העיירה כך שאין תלות ברכב.
ארוחת בוקר... בולנז'רי... נשמע לכם מוזר נכון? באמת כל כך הרבה 

זמן חלף עד שהתחלתי לרכוב בפועל... אני מבין אתכם, גם אני בפעם 
הראשונה באלפים הייתי מבולבל )"כבר 9 בבוקר, מתי רוכבים!?"(, אבל 

לאלפים חוקים משלהם, Take it easy זה המוטו, השמש שוקעת ב- 10 
בלילה ולכן אין לחץ להתחיל את הרכיבה מוקדם, אף פעם לא באמת חם 

ולכן אין באמת חשיבות לשעת היציאה. ובכלל, אתם לא תראו תנועה עמוסה 
של אנשים שממהרים, הכול שם בניחותא. 

הכלל של Take it easy נכון לא רק לגבי ההווי שבעיירה אלא גם לגבי 
אופי הרכיבה. כשאתם יוצאים ליום של רכיבה, אין לכם שום ברירה אלא 

לפעול לפי הכלל שמכתיבות הדרכים... תוואי השטח יחייב אתכם, כבר 
מן הפידול הראשון, להרים ראש למעלה, ולטפס... וכך זה ימשיך לאורך 

90% מהרכיבה, כאשר חלקים ניכרים ממנה בשיפועים דו ספרתיים, 
אז לאן יש למהר? ממליץ לכם לקחת את הזמן, להתרכז בהנאה, עצרו 

לצלם ולהשתעשע, שהרי אם תבואו בגישת כסאח, מבטיח לכם שההרים 
יכסחו אתכם.

לאחר ששנינו חזרנו מעיסוקינו, התרעננו, התלבשנו, ויצאנו לארוחת שישי 
עם זוג חברים שגם הם הגיעו לטובת צפייה בטור דה פרנס על האלפ דואז 

)עומר הורוביץ ובת זוגו אלודי(, עשינו "ארוחת שישי" נחמדה ותכננו את 
יום המחרת, היום הגדול של האלפ דואז...

כובשים את הפינה 
החוויה העוצמתית ביותר של צפייה באלפ דואז הינה בפינה ההולנדית 

)פינה מס' 7(. מדובר בפיסת הר שעמוסה באנשים שפוקדים אותה שבוע 
לפני ההגעה הפיזית של הפלוטון. אנשים מכל רחבי תבל מגיעים עם 

קראוונים ומכוניותיהם להר בשבוע שלפני מועד הסטייג', תופסים חלקות 
ומתמקמים לשהייה של ימים שלמים. 

אנחנו, שלא בראש שלנו לעשות קמפינג, ידענו )מהפעם הקודמת שהייתי 
ב-2013( שכל התורה היא לצאת עם רכב מהעיירה שלנו כמה שיותר 

מוקדם בבוקר לפני סגירת הכבישים, לחנות בכפר סמוך, ומשם ללכת כ-4 
ק"מ על מנת להגיע לפינה ההולנדית וכמובן, להצטייד במזוודה עם גלגלים 

עמוסת מזון, שתייה ושמיכות/מחצלות. נשמע כמו טירונות? לא ממש, זה 
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מהרשת לשטח בלחיצת כפתור



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

ככה קונים היום אופניים

בינינו, קשה יותר להחליט 
אצל מי עושים את החג !

מתלבטים אילו אופניים לבחור 
ממבצע החגים שלנו ?

כביש

הרים

עיר

http://www.recycles.co.il/
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לגמרי איזי כשמולכם הנופים המרהיבים של האלפים ומזג אוויר נעים.
לפינה ההולנדית הגענו בערך בשעה שמונה בבוקר וישר התחברנו עם 

חבר'ה הולנדים שהשתלטו על פיסת דשא רחבה ואסטרטגית, קצת בוקר 
טוב, קצת "רוצים בירה?" והופ, כולם חברים ואנחנו הסתדרנו משום 

שקיבלנו מקום לפרוס בו את השמיכות ולהתמקם לקראת השהייה הארוכה 
על ההר.

טוב, מרגע ההגעה אל ה"נחלה" והתמקמות, כל הזמן שעובר הינו במוד 
מסיבה. מוזיקה רועשת, המון בירות מכל עבר, הולנדים פרועים ושזופים 
כשזיף שרוקדים ריקודים שרק הם מבינים. תוך כדי ההמתנה )שנמשכה 

עד לשעה 16.00 אחה"צ עת הגיע הפלוטון( עולים את ההר המוני רוכבים 
חובבנים שמגיעים לקחת חלק בעידוד וזוכים לקבלת פנים מטורפת של 

הפינה ההולנדית. כמו כן מטפסים את ההר רכבים של הקבוצות ושל 
הגורמים הלוגיסטיים השונים, כל רכב זוכה לקבלת פנים, אנשים שדופקים 

על הפח של הרכב, בירות מותזות לכל עבר, בלאגן שלם. 
בסביבות השעה 14.00 מגיעים הרכבים של הקראוון. מדובר בשיירה של 

עשרות כלי רכב ממותגים לפי הספונסרים השונים של הטור דה פרנס, 
עמוסי רמקולים ואנשי צוות שזורקים לקהל כל מיני מתנות ושטויות, הקהל 

מתנהג למופת ותוך כדי המאבק על לתפוס מתנות ושטויות, הוא גם זורק 
על הרכבים את כל הפסולת שנצטברה במהלך היום. אחרי 45 דקות לערך, 

הקראוון מסתיים וכעת מחכים לפלוטון שיגיע.
מסתבר שאחת מהמשפחות ההולנדיות שבפינה לידנו, הקימה פינת 

טלוויזיה לצפייה בטור. המוני אנשים מצטרפים, כולם מתחלקים בבירות וגם 
אנחנו תופסים הזדמנות לבהות במסך ולהבין מה קורה ומה הסיטואציה. 

אנחנו למדים כי אוטוטו הפלוטון מגיע לעיירה שלנו )שלמרגלות האלפ 
דואז(, יפנה בכיכר הראשית ומשם יתחיל את הטיפוס. אנחנו תופסים 

מקום בעמדת תצפית אשר ממנה ניתן להשקיף על העיירה ולראות את 
הכביש הראשי בו כבר נעות הניידות המובילות של השוטרים, רכבי השיפוט 
והצוותים השונים. עם עיני נץ אנחנו מצליחים להבחין ברוכבים הראשונים 

שטסים את הקטע המישורי.
אנחנו יודעים שעוד חצי שעה מקסימום, הרוכבים הראשונים יגיעו לפינה 

שלנו, על כן הגיע הזמן להיערך. דגלי ישראל יורדים מהצוואר ואנחנו 
מתרגלים איך לנופף אותם מבלי להפריע לרוכבים, איפה לעמוד בכדי לא 

להידרס ובעיקר תופסים את מקומנו משום שכל ההמון הכתום הזה רוצה 
גם הוא להיות בשורה ראשונה.
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סניף בית אורן 04-8307340 
סניף תל אביב 03-6415590 

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

&

חנות היבואן ומרכז שירות

www.thesingletrack.co.il    fox&thesingletrack
תנו לנו לייק והצטרפו למועדון לקוחותינו ותיהנו ממידע מוקדם על מבצעים והנחות קבועות על שרות וטיפולים.

מבצע חודש יוני
Float 32 27.5 Kashima

Factory Tapperd QR15

2015 ניתן לקבל במהלך 120-150 לבחירתכם 

2700 שקלים בלבד

 we:Ride קוראי
שישלחו לנו מייל ל

info@thesingletrack.co.il

יהנו מייעוץ וסיוע אחד-על-אחד, הנחות על 

טיפולים ואביזרים והזמנה להרצאות וסדנאות 

ורכיבות מבחן

FOX 2016 בדרך לישראל
 מזלגות מבחן יאפשרו לכם להתנסות במזלגות הטובים 

בעולם על האופניים שלכם, פרטים על החנויות הנציגות בהן 
ניתן להזמין רכיבת מבחן תמצאו באתר שלנו.

http://www.thesingletrack.co.il/
https://www.facebook.com/thesingletrack
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
mailto:info%40thesingletrack.co.il?subject=%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%20%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20we%3ARide
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הנה זה בא ו/או הופ זה נגמר 
פתאום שקט, ההליקופטר מעלינו, הצופרים של אופנועי השוטרים נשמעים 

במרחק של כמה מאות מטרים והופ! הנה הם כאן, האופנועים מפלסים 
דרך, לאחריהם רכבי השופט, והנה הרוכבים! חולפים על פנינו בשנייה! 

כאילו אין כאן עליה של 6% לפחות, כאילו הם לא עייפים משלושה שבועות 
של רכיבה מטורפת ומעייפת, הם אשכרה עפים פה! בלתי אפשרי לראות 

מי הרוכבים שחלפו על פנינו, הראשונים היו כה מהירים וזיהינו רק שאחר 
לבש לבן והשני לבש משהו עם ירוק. רק לאחר שנגמר היום והתעדכנו 

באינטרנט, הבנו שזה היה טיבו פינו שעף על פנינו.
אחרי ששני המובילים חלפו, עברו עוד קבוצות רבות של רוכבים, קבוצת 

החולצה הצהובה, הקבוצה בה התמקם סאגן וכמובן הרוכבים האחרונים, 
הגיבורים שבכל זאת נחושים לסיים את הסטייג' למרות שהם בפער של 

למעלה מ-20 דקות. האחרונים לא ממש יכולים לטפס את ההר וזאת מאחר 
שהתגבש לו פקק של כלי רכב שנעצרים בהמולה של הפינה ההולנדית. 
ואז כשאותם רוכבים אחרונים נאלצים להאט למהירות אפס ואף להוריד 
רגל מהפדל, ההמון מנצל את ההזדמנות ומתנפל עליהם לסלפי, מפלח 

להם בקבוקים מהאופניים, משקה אותם קולה/בירה...וכולם נלהבים כי זו 
הזדמנות מטורפת ונדירה לפגוש מקרוב את האלילים של הספורט הזה.

באותו רגע שרכב הגרר עובר את הפינה שלנו )הרכב שמסמל כי כל השיירה 
חלפה ובעצם לא נשאר כלום(, באותה שניה ממש, כל האנשים שבפינה 

מתחילים להתקפל, רוכבי אופניים שבבוקר הגיעו לפינה ההולנדית ברכיבה, 
כעת יורדים אותה בהליכה )תוך כדי הרס הקליטים( משום שפשוט אין 

מספיק מקום בנחיל ההמונים שיורד את ההר. אנחנו אורזים הכל למזוודה 
ורק החברים החדשים שלנו )ההולנדים( נשארים לשבת על הכיסאות 

שלהם, הם יודעים שאין מצב שהם יוכלו לרדת עם הקרוואנים היום מההר, 
הם מבחינתם ערוכים לעוד לילה של שדאות על ההר. 

כשאנחנו מגיעים לרכב )שחיכה לנו בכפר ליד( אנחנומעמיסים בזריזות 
ומתחילים במסע חזרה לעיירה. אז נכון, אנחנו עייפים ויש קצת פקקים 

אבל אנחנו נדהמים לראות מולנו, בנתיבים הנגדיים, את משאיות הקבוצות, 
את רכבי המכונאים, כל הטררם הלוגיסטי העצום הזה התקפל תוך שעה 

ומשהו, האופניים של הרוכבים כבר על גגות כלי הרכב )אפילו הבחנו 
באופניים של פרום( וכל הדרך חזרה לעיירה הופכת למשחק של זיהוי 

אופניים שעל הגגונים.
קורסים בדירה, מתקלחים בשארית כוחותינו ויוצאים לפיצה בעיירה. אנחנו 
נדהמים לגלות כמה צבע תפסנו על ההר, עוד לקח שלמדתי לפעם הבאה, 

המון המון קרם הגנה, הקרינה שם על ההר פשוט מטורפת.

יש חיים אחרי הטור 
את היום שלמחרת ביליתי ברכיבה יחד עם עומר ואלודי. התכנון המקורי 

 Col d'Ornon, Villard( של עומר ושלי היה לטפס כ-4 מעברי הרים
Riculas, Alpe d'huez, Col de Sarrene( באותו יום ואלודי הצטרפה 

אלינו לחלק הראשון )Col d'Ornon(. שרון )זאת עם הטבעת...( ניצלה את 
היום למנוחה והסתובבות בעיירה, אלודי הצטרפה אליה ואנחנו הצטרפנו 

אליהן אחרי שכל ההרים נכבשו ועברנו מקלחת ראויה. לקחנו את הרכב 
ונסענו לעיר Grenoble שנמצאת צפונית לעיירה שלנו, עיר מדהימה 

עם ארכיטקטורה מרשימה ונהר שחוצה אותה אך לדאבוננו מדובר היה 
ביום ראשון, כל החנויות סגורות ואין באמת הרבה מה לעשות מלבד ללכת 

לקולנוע ולשבת לאכול משהו. גם זה משהו, לא?
ביום האחרון ובדרך חזרה לג'נבה, עשינו לנו מסלול ארוך, נסענו בדרכים 

צדדיות ועצרנו בעיר Annecy שעל הדרך, עוד קצת ספיגת נופים ומראות 
והופ מגיעים לשדה התעופה, תל אביב הנה אנחנו באים!

שורה תחתונה 
בסופו של דבר, החוויה הזו של לטוס ולקחת חלק בפסטיבל העצום הזה 

 Ground-של הטור דה פרנס, לרכוב את ההרים המדהימים האלו ולהיות ב

Zero של עולם האופניים בדיוק בימים שכל תשומת הלב מופנית לאותו 
אזור, היא מדהימה בכל רמ"ח איבריה. אפילו אעז ואומר שנהניתי יותר 
הפעם כשחוויתי את החוויה הזו במסגרת זוגית. להביט אל תוך עיניה 

ולהסביר בהתלהבות את כל הניואנסים של הספורט, לראות אותה לוקחת 
חלק בכל העידוד והשטויות של הפינה ההולנדית ולצפות בחיוך העצום של 
ההנאה על פניה היו פרס יוצא מן הכלל. תכלס, המנצח האמיתי של הטור 

דה פרנס הוא אני :(
אני רוצה לומר תודה לחברת Le Coq Sportif בישראל שעמלו קשה על 

  VIP מנת להשיג לנו כרטיסי "מאחורי הקלעים" כעיתונאים למתחם האירוח
בקו הסיום של האלפ דואז. אומנם לא ניצלנו את המעמד המיוחד )רצינו 
להיות בפינה ההולנדית עם כל האקשן והפאן(, אך ראוי לציין את הרצון 

הטוב לפרגן לעיתונות האופניים בישראל ואת ההירתמות להשיג כרטיסים 
מול ה-HQ בצרפת )שכללה אין ספור אימיילים ושיחות(. הלוואי ונראה עוד 

יבואנים של מותגי על עוזרים כך ותורמים להתפתחות תרבות האופניים 
.)HQ-בישראל )אפילו אם זה כולל להציק למנהלים בכירים ב

להתראות בטור הבא, אז, אולי כבר עם סל-קל... :( 
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בלי לשים לב ,כבר חלפה לה שנה של רכיבות על מערכת הכביש 
האלקטרונית של שימנו ה- Dura Ace 9070. לפני ההתרשמות ארוכת 

הטווח שלי מהמערכת אתן רקע על מערכות Dura Ace הקודמות שעליהן 
רכבתי למען השוואה והאבולוציה של המערכות.

 Dura Ace 7900 עד לפני כשנתיים האופניים שלי היו מצוידים במערכות
מכאניות ולמרות אהבתי המאוד גדולה למוצרי שימנו כאן המקום לבוא 
ולהודות שהשיפטרים של מערכת 7900 היו הגרועים שרכבתי עליהם 

בחיי, פח אשפה של מוצר. המעבר ממערכת Dura Ace 7800 עם 
הכבלים החיצוניים למערכת Dura Ace 7900 עם כבלים פנימיים הייתה 
גרועה. מבחינתי זאת הפעם השנייה )פעם ראשונה הייתה בליין מוצרי 
השטח עם השיפטרים דואל-קונטרול( ששימנו שחררו לשוק מוצר שלא 

נבדק מספיק זמן. השיפטרים מדגם Dura Ace 7900 לא עבדו חלק, 
הם היו מחסלי כבלים סדרתיים ולא משנה כמה שימנתי, כיוונתי וליטפתי 
אותם הם לא נשארו מכוונים או בעלי עבודה חלקה ליותר משבוע. )זאת 

מבלי להזכיר את הביצועים שלהם בחורף(. לזכות שימנו יאמר ששאר 
חלקי המערכת היו ממש טובים ואמינים, אבל מה כל זה שווה כשלב 

המערכת- השיפטרים, לא עובדים טוב?
הזדמנות בצורת מערכת Dura Ace 7970 יד שנייה גרמה לי להחליף את 
 Dura Ace 7970חלקי ההינע המכאניים בחלקים אלקטרוניים. מערכת ה

שקניתי הגיעה עם סוללה וחוטים חיצוניים שבנקודת הזמן ההיא ממש 
לא הפריעו לי טכנית או מבחינה ויזואלית אבל בהשוואה לכבלים והסוללה 

הנסתרת של מערכת Dura Ace 9070 שאליהם אני רגיל היום, מדובר 
בשינוי אסתטי ונעים לעין וכנראה לא הייתי מוותר עליו עכשיו. השיפור 
מאיכות העברת ההילוכים של המערכת המכאנית לעומת האלקטרונית 

היה אדיר, התקנתי את המערכת וכיוונתי אותה פעם אחת בלבד ועד לאותו 
היום שמכרתי אותה לטובת המערכת מדגם Dura Ace 9070. במערכת 

ה-7090 לא עשיתי כלום מלבד ניקוי ושימון. חורף, גשם, בוץ, חול וג'יפה 
של קיץ, דבר לא השפיע על איכות ההעברה של ההילוכים ואני הייתי 

שמח וטוב לבב. הצורה של הידית שונתה ומאוד התחברתי לתכנון החדש 
שלה, אבל מאז מערכת Dura Ace 7800 שימנו לא הצליחו לשחזר את 

נוחות האחיזה בשיפטרים.

7970 ל-9070 
את המעבר ממערכת 7970 למערכת 9070 עשיתי בגלל המהלך של 

שימנו במעבר מ10 הילוכים ל11 הילוכים, הוא לא נעשה בגלל תוספת 
גלגל שיניים נוסף )שגם היום אחרי שנה אני לא מרגיש אותו(, אלא בגלל 
המהלך האגרסיבי של שימנו ובו הם גרמו לחלקי 10 הילוכים להפוך ללא 
אקטואליים, בכך שלא התאימו את קסטות 11 הילוכים החדשות לנאבות 
10 מהלך שדרש בפועל החלפת סט גלגלים. נכון, זאת לא סיבה להחליף 

גרופ כזה יקר אבל תוסיפו על כך עד פעולה מכוונת נוספת של שימנו, 
בכך שהם צמצמו את הייצור של חלקי Dura Ace 7970 באופן כל כך 

משמעותי שלקוחות רבים מצאו עצמם חופרים את האינטרנט בחיפוש 
אחרי כבלים )שהתאימו רק למערכת 7970( ומעבירים אחוריים שנעשו 
מאוד נדירים ויקרים. אישית לא רציתי לחכות שהערך של המערכת שלי 
יעלם או להיתקע בלי חלקי חילוף )זאת מכה גדולה שאני צופה במעבר 

מבלמי חישוק לבלמים הידראוליים בעתיד המאוד קרוב(  ולכן מכרתי את 
 Dura Ace המערכת שלי במחיר נמוך יחסית והחלפתי אותה במערכת

9070 חדשה וקצת מאוד יקרה.

על האספלט
למה חפרתי לכם? התשובה היא פשוטה, בכדי להעריך את האיכויות 
של מערכת Dura Ace 9070 חייבים לעבור דרך המערכות הקודמות 
ואף להשוות אותה למערכת האלקטרונית הקודמת שגם עליה רכבתי 

במשך שנה.
כאמור שנה עברה על מערכת Dura Ace 9070 והאמת, אין כל כך מה 

לחדש לכם מעשרות כתבות של אתרים גדולים ומפורסמים, גם אחרי שנה 
העברת ההילוכים נשארה איכותית וקריספית כמו ביום הראשון שהתקנתי 

אותה. הדבר היחידי ששיניתי מיום הקנייה היא תוספת מבורכת ומאוד 
מומלצת של שיפטר SW-R600 )נקרא שיפטר מטפסים( בחלקו העליון 

של הכידון ומאפשר להעביר הילוכים כאשר רוכבים באחיזה עליונה.
מבחינת בלאי חלקי המערכת, איכות הטעינה ואורך חיי הסוללה לא 

השתנו או ירדו במהלך הזמן וככלל הסתפקתי בטעינה של הסוללה פעם 
בכמה חודשים. השיפטרים והמעבירים לא מראים סימני שחיקה או ירידה 

באיכות התפקוד. הדבר היחיד שיש לציין לחובת המערכת, הוא איכות 
נמוכה מאוד של ציפוי הגומי על השיפטרים. הוא הפך דביק ולא נעים 
למגע אחרי חצי שנה ובנוסף לזאת מרגיש מעט חופשי על השיפטר. 

בהשוואה לאיכות הגומי בשיפטרים הקודמים, בחדשים האיכות נופלת 
בהרבה, אך לא על זה הייתי מחליט לקנות את המערכת או לא.

בהשוואה למערכת האלקטרונית מהדור הקודם….אין מה להוסיף, 
מבחינתי אין כל כך הבדל, שתי המערכות עובדות נהדר והשיפור 

המשמעותי של מערכת 11 על מערכת 10 מסתכמת מבחינתי במעביר 
אחורי יפה יותר, חיווט אלקטרוני עדין יותר וסוללה פנימית שלא ניתן 

לשכוח בבית במטען. )פגשתי רוכבים ששכחו סוללה בבית או כאלו 
שהסוללה הלכה לאיבוד במהלך רכיבה(. יש שיגידו שתוספת גלגל שיניים 

נוסף היא יתרון אבל אני לא נוטה להסכים ומעדיף שתעשיית האופניים 
תפסיק להוסיף גלגל כל שנה ובמקום זאת תעבוד על מציאת חלופות 

למערכת ההילוכים שאותה אנו מכירים לטובת הילוכים פנימיים בשלדה. 
אולי אוסיף שהעברת ההילוכים מאחור קצת חלקה יותר והתפקוד של 

המעביר הקדמי נעשה מהיר יותר, אבל רק אולי.
למתלבטים במעבר ממערכת מכאנית לאלקטרונית, אין כאן שאלה בכלל 

מה טוב יותר, כי האלקטרונית טובה יותר בכל מובן כאשר החיסרון היחידי 
שלה הוא העלות. 

סיכום 
בשורה התחתונה מדובר במערכת הכביש הטובה ביותר שניתן לרכוש 

כיום. לא רואה את עצמי הולך אחורה וחוזר למערכת מכאנית ושוב מסתבך 
עם כבלים וכיוונים של הילוכים, את כל אלו לשמחתי אני כבר לא זוכר. 

את המערכת האלקטרונית-אלחוטית של סרם אשמח לבדוק כשהיא תצא 
לשוק ואולי היא תפתיע אותי, כנ"ל לגבי המערכת האלקטרונית שחברת 

FSA תשווק בקרוב 

Dura Ace 9070
מבחן שנת השימוש הראשונה

we:TestDura Ace 7900   רועי קפח



  cube bikes ilזוגות אחרונים במלאי

לרשימת חנויות התקשרו ל: 052-633-7766

Stereo 160 Super HPC Action Team

Elite C68 SL 29

http://www.cube.eu/en/bikes/mtb-hardtail/elite/
http://www.cube.eu/en/bikes/fullsuspension/stereo/
https://www.facebook.com/pages/Cube-Bikes-IL/358126247687919
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו שלל 
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד. הדרכים 

להתמודדות הן רבות ומגוונות, כל אחד על פי אופיו, 
תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים. לסדרת כתבות 
מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה, רתמנו למענכם 

את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה 

פרטית. בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא 
לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה, היכולת הטכנית, 

ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה.  
הפעם  אנו מארחים לראשונה את הסנדק/ האב הקדמון 

והרוח הגדולה אמיר כספי, לחדד למענכם את היסוד 
החשוב ביותר ברכיבת שטח- עמדת המוצא. 

בהצלחה 

אמיר כספי האב המייסד והגורו הראשון של רכיבת הגראווטי בישראל. 
באמתחתו של גוש הכישרון הג'ינג'י הזה שלל תארים ואין ספור ניצחונות 
בתחרויות דואל-סלאלום, פור-קרוס ודאונהיל בארץ ובעולם, חלקם תחת 

המטריה המאוד מכובדת של רד-בול העולמית שתמכה בו במסגרת תוכנית 
הספורטאים המצטיינים הנודעת שלה. כספי הוא האחראי הכמעט בלעדי על 

שימור, הפצה, והנגשת מורשת ה-DH המקומית ע"י הפקה עקשנית של סבב 
ה-DH הישראלי במשך שנים, עד שנכחד במסדרונות הבירוקרטיה. הטאלנט 

הג'ינגי יבקר כאן מידי פעם ויפזר עלינו קצת מאבק הפיות שלו.

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

we:Techni טכניקות רכיבה להמונים

עמדת מוצא

 אריק פלדמן     דותן הלוי     אמיר כספי   

we:Techni

https://www.youtube.com/watch?v=omO-EQaqiK0
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Trek Madone 9.2 2015

יבואן: CTC | מחיר: 28,950 ₪

Trek Madone 9.2  we:Testכפיר כחלון   גלעד קוולרצ'יק   כפיר כחלון 

 Trek Madone 9.2 :מבחן אופניים

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

 	OCLV 600 קרבון
 	H2 גאומטרית
הולכת כבלים פנימית מוסתרת לחלוטין	 
מעצורים אינטגרליים	 
מזלג קדמי א-סימטרי מקרבון מלא, 	 

בעל כנפוני Vector, תכנון אווירודינמי 
מתקדם, סטם וברקס אינטגרליים

מערכת סטם/ כידון מיחידת 	 
קרבון אחידה

 	IsoSpeed מערכת שיכוך
 	BB90 ציר מרכזי בשיטת
אורך צינור כיסא: 55.3 ס״מ	 
זווית צינור כיסא: 73 מעלות	 
אורך צינור עליון: 57.3 ס״מ	 
אורך צינור ראש: 19 ס״מ	 
זווית צינור ראש: 73.8 מעלות	 
משקל: ??? ק"ג	 

*האופניים במבחן הינם מידה 58

Trek Madone 9.2  we:Test
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על האופניים 
את חברת Trek אין צורך להציג, מדובר באחת החברות 

הגדולות ועשירות בשוק. חברה בעלת תקציבי פיתוח 
ענקיים, קו מוצרים עצום שרץ מאופני ילדים, דרך אופני 

הייבריד וכלה באופני כביש דקיקים וקלים. Trek מתהדרת 
בפיתוחים טכנולוגיים רבים הן בתחום השטח והן בתחום 

הכביש, כאשר הם הכריזו על ההשקה של האופניים 
דנן, היה ברור שהושקעו כאן מאמצים רבים בלהפוך ידע 

וניסיון למוצר מוגמר שיציג אווירודינמיקה, איכות רכיבה 
ואינטגרציית מכלולים, שלא נראו כמותם.

 Madone-טוענים שהתכנון ועיצוב החדש של ה Trek
לא רק יצר את אופני ה-Aero המהירים ביותר בשוק, 

אלא גם את מכונת המרוצים הטובה בשוק. הם מייחסים 
זאת לעיצוב החדש, אשר משלב את מערכת השיכוך 

IsoSpeed שלהם )אשר נועדה לשכך את תוואי 
הכביש ולהפחית עומס מהרוכב( ויוצר איזון בין היתרון 

האווירודינמי )בהקטנת גרר(, הקשיחות )לטובת העברת 
אנרגיה( ושיכוך הזעזועים, איזון אשר מציג את המכונה 

התחרותית הטובה בשוק לטענתם.
כטיעון להוספת מנגנון השיכוך IsoSpeed, טוענת 
Trek כי מאחר ואופני Aero מאופיינים בהתנהגות 
האגרסיבית והיגוי בעייתי, הם ראו לנכון להוסיף את 

אלמנט השיכוך לאופניים על מנת לשפר את הנוחות של 
הרוכב, את תחושת הביטחון ואת ההיגוי. הטענה הלוגית 

לגמרי מובנת, רוכב מתחרה צריך להיות מרוכז וערני, 
וככל שיפחתו האלמנטים המאייפים במהלך המרוץ, כך 

ישתפרו ביצועיו.
גם בעין בלתי מזוינת ניתן להבחין כי עיצוב כל צינורות 

השלדה )עבים מאוד ובעלי צורה ייחודית( מעיד על תכנון 
מדוקדק של מאפיינים אווירודינמיים אשר מטרתם להקטין 
את הגרר, או יותר נכון לחץ האוויר המופעל על הצינורות 

)ככל שיש יותר לחץ, כך נדרש יותר כוח מהרוכב(, ובכך 
לתרום למהירות גבוהה יותר בפחות מאמץ מצד הרוכב. 

מאפיין שמאוד הרשים אותנו בהקשר זה, הוא 
ההתחשבות במיקום המדויק של בקבוקי המים על ה- 

DownTube, כך שגם אם הרוכב סוחב איתו בקבוקים 
ברכיבה )מי לא?(, לא אמורה להיות כל השפעה על 

הגרר שנוצר. מנתונים טכניים ש-Trek פרסמו, מסתבר 
שלמיקום הנוכחי של בקבוקי השתייה על האופניים, יש 

השפעה של הפחתת הגרר ב-5.5%.
כמו כן, Trek מציינים כי בכל מגוון המידות של הדגם 
החדש, השינויים בגאומטריה של השלדות, משתנה 

לא באופן פרופורציונאלי )יחסית לגודל( כמו בלא מעט 
חברות, אלא באופן שבאמת יעיל ומהונדס נכון בכדי 

להביא למקסימום את שיפור הביצועים ושמירה על 
היתרונות של הגיאומטריה הייחודית.

גם בכל הקשור למכלול הסטם/כידון, Trek לא חסכה 
בשעות פיתוח, החלקים עוצבו בחשיבה אווירודינמית 

דקדקנית מאוד. מהמידע ש-Trek שחררה לנו, מסתבר 
שמכלול הסטם/כידון של האופניים חוסך 34 גרם של גרר 

 Bontrager XXX Aero בהשוואה לכידון האווירודינמי
Bar. את הגרמין שלכם לא תוכלו להרכיב על התושבת 
הסטנדרטית, אלא לתושבת מיוחדת שמתחברת לכידון 

בחלקו התחתון כחלק ממערכת התושבות של Trek אשר 
."Blender" נקראת

מכלול הסטם/כידון עשוי One Piece ולכן קשה יותר 
לשחק עם מידות שונות של סטם או של כידון. הרוכב 

לא יוכל להתאים לאופניים סטם/כידון של חברה אחרת, 
מלבד זו של Trek. סי.טי.סי )יבואנית Trek בישראל( יציעו 

מלאי מכלולים בגדלים שונים על מנת שלקוחות שרכשו 
יוכלו לבחור את המידה הנכונה עבורם.  

כשמביטים באופניים לראשונה, די קשה להבחין באלמנט 
חדש לגמרי, כזה שטרם נראה בשלדות אופניים. בין היתר 
הם מצוידים בכנפונים )Vector Wings( אינטגרליים על 

המזלג הקדמי, המכסים על חלק גדול ממכלול המעצור 
הקדמי ונפתחים ככל שהכידון מסתובב ימינה/שמאלה. 

מדובר בכנפונים אשר נועדו "לרמות" את הרוח בכל זוויות 
ה-Yaw )סבסוב( של האופניים, כתוצאה מפניות, ובכך 

לתרום להפחתת הגרר האווירודינמי בפניות. 
אלמנט נוסף הוא נושא העברת הכבלים. כל הכבלים 

עוברים דרך הכידון והסטם, ישירות לתוך השלדה 
ויוצאים ממנה רק בסמוך לנקודה החיבור למעביר או 

המעצור. אני רק יכול לשער לעצמי איזה כאב ראש צפוי 
למכונאים בחנויות. 

 Center-Pull מעצורי האופניים ייעודיים, בשיטת
המעוצבים ומתוכננים לעבוד בצורה מושלמת עם 

האלמנטים האווירודינמיים של השלדה )הסתרת הכבלים 
והמכלולים הפנימיים כאמור(. המעצור הקדמי מוסתר 

כמעט כולו ע"י הכנפונים ומבנה המזלג הקדמי. האחורי 
יושב על תושבת יעודית מאחורי מוט הכסא והכבל שלו 
מוסתר כמעט לכל אורכו בשלדה ויוצא החוצה מנקודה 

.SeatTube-בחלק האחורי של ה
 Control Center-פיצ'ר אחרון עליו ארחיב הוא ה

שקיים על ה-DownTube. מדובר על פיצ'ר שמשתלב 
באופן יפיפיה עם הלוק של ה-DownTube והוא בעצם 

מאפשר, ע"י בורג ריגולז', לכוון את המעביר הקדמי 
במערכת הילוכים מכנית. במערכת הילוכים חשמלית, 

החלון של ה-Control Center מאפשר גישה לסוללה 
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האופניים. אם זה לא ברור, אז טיפ קטן לקוראינו, ככה 
על הדרך, לפני שרוכשים אופניים חדשים, חשוב מאוד 
להתייעץ טוב, טוב עם מודד מקצועי, בטח אם מדובר 

באופניים עם מכלול סטם/כידון מסוג זה.
ישר ולעניין? מדובר כאן על מטוס! ההרגשה הראשונית 

היא שכל הממבו גמבו השיווקי עם כל הסלוגנים 
המפוצצים, באמת עובדים. ברכיבות מישורים, שמצריכות 

להיכנס לקצב ולשייט במהירות גבוהה, ההרגשה היא 
הרבה יותר "קלה" לעומת כל אופניים אחרים שרכבתי 

עליהם. ההרגשה היא שהאופניים עובדים בשבילך לא 
פחות מאשר העבודה שאתה משקיע בלייצר התקדמות. 

כשמגיעה הרוח יש הרגשה שהאופניים עובדים 
"בלרמות את הרוח". פתאום רוח פנים לא כ"כ 

"מפחידה" כפי שאתה רגיל על אופניים אחרים, וניתן 
להרגיש באופן חד משמעי שהעיצוב האווירודינמי 

משפיע לטובתך. רוח גב? כאן ההרגשה היא כאילו אתה 
מחובר למפרש, או כאילו פתחת מבער אחורי ועלייך 

להיזהר שלא לטוס הרחק מכל החבר'ה )שלא יכעסו(.

ול-Junction Box, ה"מוח" של המערכת אשר כולל גם 
את פתח ההטענה.

כפי שכבר מובן לכם, האופניים עמוסים בטכנולוגיה 
ופיתוחים חדשניים, ובאופן אישי לא יצא לי )עדיין( 

להיתקל באופניים כ"כ מתקדמים, שאפו לטרק. 

על האספלט 
את האופניים שבמבחן, בעצם הדגם הראשון שנחת 

בארץ, קיבלנו לאחר שנשלפו ישירות מהארגז והורכבו 

ביסודיות ע"י גבי מחנות טרק פולג. אין ספק שההרכבה 
של אופניים כה חדשניים, עם כל כך הרבה ניואנסים 

והעברת כבלים מסובכת, חייבת להיעשות ע"י מכונאופן 
מקצועי ביותר.

אופני המבחן הגיעו עם מכלול סטם/כידון שלא ממש 
התאים למידותיי )הכידון רחב והסטם קצר ממה שאני 
רגיל( ולכן לקח לי זמן רב למצוא את התנוחה הנוחה 

והיעילה על האופניים. לאחר כשבוע וחצי של רכיבות, 
כיוונים והתאמות למיניהן, התחלתי להרגיש טוב על 
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"עצבנית". מרגישים בכידון את הכביש, את ההתנהגות 
של הגלגל הקדמי, את החיספוס ותחלואי הכביש ללא כל 
סלחנות. יחד עם זאת, בכל מה שקשור להרגשה באוכף, 
מערכת ה-IsoSpeed עושה את העבודה באופן מושלם. 
באוכף לא מורגשות תלאות הכביש, לא מורגש שאנרגיה 

מתבזבזת ובעיקר מקבלים יותר נוחות וסלחנות.
יחד עם זאת, ככל שזה נוגע לטיפוסים, האופניים לא 

מרגישים מהירים באופן מיוחד על פני אופניים אחרים 

שרכבתי עליהם, התחושה אפילו די כבדה. אינני יודע 
מה הסיבה המדויקת לכך, מבחינת משקל האופניים לא 

כבדים מדי )קצת מעל 7.3 ק"ג לפני פדלים(, אין תחושה 
שאתה מאבד אנרגיה בפידול, אבל ההרגשה היא 

שאתה לא לגמרי על פלטפורמה שמיועדת להביא אותך 
למעלה ההר, במינימום זמן. לא שזה דבר רע, אחרי הכל, 

האופניים האלו הם לא אופני הטיפוס של טרק אלא 
 Overall-יותר מכוונים להיות האופניים שנותנים את ה

הטוב ביותר.

בתקופת המבחן, שברתי לא מעט שיאים אישיים וזה לא 
בגלל שהצלחתי להוציא יותר וואטים מאיזה מאגר נסתר, 

אלא הרגשתי מהיר יותר ולאורך זמן רב יותר. אני מאמין 
שעם גלגלים אווירודינמיים )בעלי פרופיל עמוק( ניתן 
היה באמת להגיע למהירויות מדהימות ביחס למאמץ 
ומעניין מאוד יהיה לרכוב על האופניים הללו בתצורה 

אווירודינמית מושלמת יותר.
ביציאה לספרינטים או לאינטרוולים ההרגשה היא 

שהאנרגיה מושקעת חזק בקרקע. ההאצה טובה מאוד 
ואין את התחושה ה"עצבנית" שמאפיינת לא מעט 

אופניים כאשר יוצאים לספרינט. החלק הקדמי באופניים 
מאוד קשיח וההרגשה היא שאתה יכול למחוץ את 

הכידון, לטלטל את האופניים ולהיות בטוח בעצמך בכדי 
להתרכז בספרינט. 

אם כבר צויינה קשיחות, ראוי שארחיב מעט. בכל מה 
שנוגע לחלק הקדמי של האופניים, ההרגשה היא 
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בהרמוניה מלאה עם המכלולים שמורכבים עליהם. 
חוויה מדהימה!

אין ספק שמדובר באופניים מדהימים שמציגים את מיטב 
הטכנולוגיה והחדשנות שקיימים כרגע בעולם האופניים. 

האופניים מתנהגים מעולה יחסית למטרה לשמה 
הם נבנו, להיות מכונת מירוצים אולטימטיבית. הרוכב 

האידיאלי לאופניים האלו הינו בעל ניסיון רב, רוכב בעל 
טכניקה שיידע להשתלט על העדר הסלחנות בחלק 

הקדמי )בעיקר בפניות( , רוכב בעל ידע מכני אשר יוכל 

להתמודד עם המורכבות של האופניים כאשר הוא נזקק 
לעשות טיפולים קטנים בבית.

כשחושבים על זה, האופניים הללו מושלמים לתחרויות 
בישראל, רוב התחרויות הן מישוריות ועם גבעות )לא 
גבוהות מדי(, בדיוק הטופוגרפיה בה האופניים האלו 

מצטיינים. אולי שווה לעשות עצומה לאיגוד האופניים 
ולדרוש מהם לאסור להתחרות עם האופניים האלו 
 Aero-Doping בעונה הקרובה, אחרת זה לגמרי

מבחינת מכלולים הייתי מאוד מרוצה, מערכת השימנו 
אולטגרה )6800( 11 הילוכים היא מערכת שאני תמיד 

נהנה לרכוב עימה, אפס תקלות ודיוק בכל העברה. 
המעצורים הייחודיים מספקים איכות בלימה מצוינת אשר 
לא נופלת מאיכות בלימה של כל מערכת אחרת שניסיתי. 

הגלגלים מעולים, לא מדובר על גלגלי הקצה של 
בונטרגר, אך הם פשוט מרגישים פנטסטי. הם 

מתגלגלים מעולה, קשיחים, הטיובלס עובד נהדר )היה 
לי חור בצמיג שנסתם ע"י החומר(, קלים יחסית )1446 

גרם לזוג(, בעלי חישוק ברוחב 19.5 מ"מ וגולת הכותרת 
היא שהם בנויים סביב נאבות DT240 שלטעמנו הן 

נאבות לכל החיים.

סיכום 
כשאני מנסה לסכם את תחושת הרכיבה עליהם אני יכול 
לומר בלב שלם "זה לא כמו שום דבר שאי פעם ניסיתם", 

מדובר באופניים מהירים שזוללים את המישורים, 
שמרמים את הרוחות, שמציגים חדשנות ושפועלים 
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מי אתה האיש שבקיר? שמי אורי שחם בן 42, נולדתי בקיבוץ עין 
שמר דור שלישי למכונאים. הרקע הטכני שלי מתחיל בילדות במוסך של 

אבא ומשם כבר המשכתי להסמכות בתחום רכב, ציוד חקלאי, צמ"ה, 
הידראוליקה ודיאגנוסטיקה. ב-2005 החלטתי על הסבת תחום עיסוקי 
לאופניים ופתחתי את סניף כרכור של מצמן את מרוץ. כמובן ששילבתי 
את אהבתי למקצוע המכונאות בעסק, והקפדתי במהלך השנים לצאת 
להשתלמויות בתחום. כיום אני עוסק בעיקר בעבודות המורכבות ביותר 

בתחום בין היתר טיפול באופני קצה, כביש/הרים, טיפול ושיפוץ בולמים 
ומזלגות בעיקר דגמי הבריין של ספשלייזד, מוטות כסא של רוב היצרנים 

ועוד שלל טיפולים מורכבים. כמו כן אני משמש כסדנת היבואן של מניטו, 
ספשלייזד, קראנק ברדרס ו DT-SWISS , מרכז שרות מורשה ע"י היבואן 

של ROCK SHOX  וסדנא ראשית של מצמן את מרוץ, יש עבודה...

רוכב? אני רוכב בקבוצת "אשכולות", קבוצת מאסטרס ועילית עם גרעין 
 Specialized ,רוכבים הארד קור חזק מאוד ומשלב שטח וכביש. בשטח על

S-Works Epic אחרי שעברו אצלי כמעט כל סוגי האופניים מ-SS ועד 
DH התבגרתי והתמקדתי, לראייתי עם אופני XC 29 מודרניים אפשר 

לעשות הכל.
בכביש על Specialized Roubaix S-Works אופני האינדורנס של 

ספשלייזד, כלי שאני מכנה אופני +40 ומתאימים ל-90% מהרוכבים בארץ 
שקונים את דגמי התחרות...

סדר על הקיר? הכלים בקיר הסדנא מסודרים לפי תכיפות השימוש 
בהם, אלו שמשמשים אותי ברוב העבודות זמינים יותר ואלו שהם יותר 

כלים מיוחדים וספציפיים "היהלומים" מסודרים בארגז הכלים במגירות 
לפי נושאים, הקיר שלי מורכב מכלים אוניברסליים למעט חולץ הבושינגים 

של ברנט.
הכי כלי כלי? מלבד הידיים, סט חולצי O-RING שנראים כמו כלים של 

רופא שיניים ומשמשים אותי בכל סוגי הבולמים לחליצת הגומיות.
הכי לא כלי כלי? מכיוון שאני חולה כלים אז לרוב שיוצאים עדכונים 

ושדרוגים של כלים קיימים או סתם שמוצר נעלם מהשוק והכלים המיוחדים 
שלו כבר לא רלוונטיים, אני גונז במגירות את הכלים המיוחדים הישנים אבל 

לפעמים מוצא שימוש באחד מהם.
מי הבן המועדף? כל כלי שמקצר לי זמניי עבודה, כמו ראצ'ט פניאומטי 

)מפתח קרקש לשיריונרים( שמשמש לפתוח מכסים עליונים במזלגות 
ומברגת אימפקט קטנה לאום תחתון של מזלגות שחוסכים דקות יקרות. 

מלבד אלו כלים מתוחכמים ואיכותיים כמו חולץ בושינגים של ברנט ומכניסי 
אטמים של RWC. אבל תכלס זה כמו לשאול מי מהילדים שלי אהוב עלי... 

אוהב את כולם!
כלי מיוחד/ייחודי? אני בונה כרגע משאבת וואקום לקיצור הליך ניקוז 

האוויר בקרטרידג' בריין של ספשלייזד, פרויקט נחמד ומלמד, יש עוד מספר 
כלים מיוחדים ששפצרתי לעבודות מסוימות )סודות מקצוע...(

מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? זה ישמע הזוי אבל 
מדיח כלים )תעשייתי קטן( לשטיפה יסודית של בולמים לפני טיפול, זאת 
הפנטזיה שלי מכיוון שניקיון זה דבר חשוב ביותר בתחום עבודתי. בחזרה 

למציאות, כל כלי ייעודי, חדשני, מיוחד מועמד אצלי לרכש בשלב כזה 
או אחר...

לוקח את העבודה הביתה? בבית יש לי כלים בסיסיים בלבד, אני אוהב 
לטפל באופניי שאני מוקף בארסנל הכלים שבניתי בחנות שלא יחסר לי 

כלום בעת הצורך לעבודה מושלמת.
ה-תיקון? יש הרבה תיקונים מצילי חיים ו"השתלות" שביצעתי, בעיקרון 

אני לא אוהב אלתורים וחובב מקורי ומתאים ועושה רק שאין ברירה שזה או 
ל"קריית הפלדה" או לנסות לאלתר ולהתאים חלק ממקור אחר כדי להציל 

מכלול ישן, תמיד בשיקול כדאיות כלכלית וזמן עבודה
בואו לבקר מצמן את מרוץ פרדס חנה סדנת אופניים, מומחים לכל מה 
שמסובך לאחרים, החלפות מייסבים בכל סוגי השלדות, טיפולי בולמים, 
מזלגות ומוטות כסא, כוון אופניים לרוכב, תיקוני שלדות קרבון, תיקונים 

מורכבים ושמחת חיים לרוב.
טלפון 04-6000062 פייסבוק מצמן את מרוץ כרכור 

קיר מכנאופן: אורי שחם, מצמן את מרוץ פרדס חנה we:The wall עדי גיא    

קיר מכנאופן

https://www.facebook.com/matzmank?fref=ts
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תארו לכם עולם יפה: אתם רוכבים על האופניים שלכם 
כבר שנה, הן קצת מלוכלכים ושרוטים, הבולמים מחכים 

לטיפול התקופתי ואתם יודעים שבעוד שבועיים אתם 
טסים לחופשת רכיבה באחד מהאתרים הנבחרים 

באירופה. באחד הימים שלפני הטיסה, אתם חוזרים 
הביתה עייפים אחרי יום עבודה ארוך ובסלון עומדים להם 

אופניים חדשים ונוצצים מהקרטון, כמובן שהם עטופים 
בחלקי קצה מכל עבר ושלא לדבר על זה שזאת בדיוק 

שלדת החלומות היקרה שלא יכולתם להרשות לעצמכם. 
אתם מתבוננים בתדהמה אל עבר המכונה המחשמלת 

הזאת ולא מבינים אם זה חלום או מציאות, לא חולפת 

דקה והאישה שאתם כל כך אוהבים מגיעה הביתה 
ואומרת: "חשבתי לפנק אותך בתמורה לכל ההשקעה 

והמסירות שלך, מה דעתך? אני מקווה שקלעתי בול...” 

אליפות העולם? הסבב? מה קורה פה?
נו? כבר התעוררתם מהחלום? יופי, אז בואו נדבר תכל'ס 
- אליפות העולם בדאון היל, וולנורד אנדורה 2015. במה 

התחרות הזו כל כך מיוחדת ולמה היא שונה מכל גביע 
עולם אחר? הנה לכם מספר סיבות: בקבוצות גדולות, כל 
רוכב מקבל אופניים עם איבזור וצביעה שונים וספציפיים 

לו. אין ספק שליצירתיות המכונאים אין גבול בנושא של 
ייחודיות והשקעה, ובהשקעה אני מתכוון לליטוש ידני של 

השלדה, עד שתגיע למצב שהיא מבריקה כמו מראה. 
זה ממשיך לצביעה ידנית של ציורים עם משמעות 

מיוחדת לרוכב הספציפי, לדוגמא: ציור של שרשרת 
קרועה על האופניים של גווין אחרי הנצחון בליאוגנג 

או קנגורו עם אצבע שבורה על האופניים של טרוי 
ברוסנן )טרוי שבר את האצבע בואל די סול(. כמובן שכל 
אופניים נצבעים בצבעים הלאומיים של אותו רוכב, וזה 
מן הסתם בגלל שלא כל אחד יכול להתחרות באליפות 

העולם, אלא רק רוכבים שנבחרו ע"י האיגוד שלהם עפ"י 
התוצאות שלהם בתחרויות השונות מסביב לעולם. כמובן 

שהרוכבים מקבלים ביגוד וקסדה שתואמים את צבעי 

הדגל שלהם. בקיצור, לפני שבכלל מתחילה הרכיבה, 
רואים שזהו אירוע צבעוני במיוחד. 

וואלנורד, אנדורה
קצת על המסלול: תלול, שורשים בשפע, שיפועי צד, 

 WC סלעים, ברמים ועוד תופינים הם יעמידו לכל רוכב
את ליטל ג'וני ולכם כנראה יעמידו את השערות על 

הראש. זה כנראה אחד המסלולים המתאימים ביותר על 
מנת לקבוע מי יהיה אלוף עולם מבין הרוכבים הטובים 

בעולם. יתרה מזאת, במשך שלושת ימי האימונים הגשם 
פשוט לא הפסיק לרדת כן שלושה ימי גשם, פלוס 

תלול, פלוס שורשים. ביום שבת העננים החליטו להניח 

we:Newsאליפות העולם בדאונהיל 2015 - וואלנורד אנדורה
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לרוכבים לנפשם ועד ליום ראשון בצהריים, רוב המסלול 
הספיק להתייבש כראוי )אל תטעו, היער עדיין היה 

מטורף ובוצי(. 

לעסק 
את הזמן המעולה הראשון קבע מייק ג'ונס, בריטי צעיר 

ומוכשר שרוכב כבר שנתיים תחת כנפיו של סאם היל 
בקבוצת צ'יין ריאקשן סייקלס.  התוצאה של ג'ונס הצעיר 

החזיקה 20 רוכבים שזינקו אחריו, מה שיותר מטורף, 
הוא שבספליט הראשון של המסלול הוא היה חלש ופיגר 
ב-5 שניות מהמנצח וזאת על מקטע של דקה וחצי. את 
כל הפיגור הזה ג'ונס צמצם בחלק התלול של המסלול, 

תצוגת תכלית מרשימה מרוכב כלכך צעיר. הרוכב 

הראשון שהצליח לשבור את הראן של ג'ונס היה גרג 
מינאר, סבאל'ה גרג נתן כרגיל הופעה מרשימה והוריד 

4.8 שניות מהזמן הכללי של ג'ונס. כמובן שהחגיגות עם 
המעריצים שהגיעו מדרא"פ עד אנדורה לא איחרו לבוא 

ומינאר עשה זאת כמו שהוא יודע. אחרי מינאר הגיע 
ג'וש "ראטבוי" ברייסלנד בן קבוצתו, שלא הצליח לשבור 

את גרג אבל התמקם בעמדת מדליית הכסף. אחריו 
זינק לואיק ברוני הצרפתי הצעיר והסופר מוכשר, מי 

שצפה בשידור הישיר בטח שם לב שהוא מביט על הראן 
הזה בפה פעור מול המסך במשך שלוש דקות כשהוא 

למעשה צופה באחד הראנים החזקים ביותר של השנה 
מהרשת לשטח בלחיצת כפתוראם לא ה! הראן המרשים, הנקי והמדוייק הזה זיכה את 



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

ככה קונים היום אופניים

לבחור את מותג האופניים שלכם, 

זה משחק ילדים לעומת לבחור 

ליד מי לשבת בשולחן החג

עם מי תרצו לשבת ?







we:Newsוואלנורד אנדורה  
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ברוני בהובלה ובעמדת הזהב. אחרי ברוני מזנקים שני 
רוכבים - הראשון, טרוי ברוסנאן האוסטרלי, טרוי מזנק 

לראן איכותי ביותר, בספליט הראשון הוא מפגר רק 
ב-0.5 שניות ובספליט השני ב-0.9 שניות. לא עוברות 

כמה שניות מהספליט והגלגל הקדמי של ברוסנאן נכנס 
 under בחריץ, הוא מאבד שיווי משקל ומתרסק בסגנון
the bar )הפוך מה OTB שכולנו מכירים(. עתה נשאר 
עוד רוכב אחד שיכול להרוס את המסיבה, זהו לא אחר 

מארון גווין האמריקאי, מנצח הסבב והרוכב היציב ביותר 
השנה. גווין מזנק לראן חזק וגם הוא מחזיק בקצב, בזמן 

שברוני נותן חיבוק למאמן שלו ולא מסתכל על המסך 
שמשדר בלייב את התחרות, גווין מתרסק באחד משיפועי 

הצד ולגמרי עף מהמסלול. ברוני מסתובב לקולות 
הצופים וקולט שהוא אלוף עולם!!! פאקינג שיט הילד 
אלוף עולם! לא עוברת שנייה והצרפתי הצנוע פורץ 

בבכי של ילד שלא מאמין למה שמתרחש סביבו. אין ספק 
ששוב אליפות העולם סיפקה את הסחורה והדרמות לא 

הפסיקו להגיע.
לסיום, צוות המגזין רוצה לשבח את הרוכב הישראלי 

אורן חסון ואת נותן החסות שלו סלאלום - אורן הוא אחד 
מהרוכבים הישראלים  הבודדים שייצג אותנו באליפות 

העולם בדאון היל והתמודד בהצלחה עם הקשיים 
והעומס שבאירוע כזה. סחתיין עליך ילד, העפת את 
 we:Ride הוויפים הכי יפים בתחרות, באחריות של

כל מוצרי

 ללא מע"מ!
לא כולל חלקי חילוף

we:News

לחץ כאןלקבלת הצעת מחיר  לחץ כאן  או התקשר 053-7747769

  וואלנורד אנדורה
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הסינגל ספיד שלי מתו. זה קרה בשביל המשובש של 
IMBA  ממש כפסע מן הצומת הגדול בואכה סינגל 

הגתות. שום דבר לא הכין אותי לרגע הזה ומיתות 
שכאלו, המגיעות בחטף, קוטפות את היקרים לך 

באבחה אחת ומותירות אותך מוכה הלם מבולבל וחסר 
אונים. מחייבות אותך להתמודד עם האובדן כאן ועכשיו 

בלי שהיה בידך מספיק זמן להכין את עצמך נפשית.  
היום דווקא התחיל כרגיל, נסיעת בוקר מוקדמת מאד 

לירושלים, מוזיקה נעימה והם שם נחים מאחור על 
הספסל האחורי שהושכב, ממש כמו בעשרות הפעמים 

האחרות בהן הם ליוו אותי להרפתקה חדשה. הלחות 
הדביקה של שעת הבוקר המוקדמת התאבכה לערפילים 

על מורדות ההרים בואכה חורבת סעדים ואני נחלצתי 
מן הרכב, מתמסר שוב לאותה תחושה מוכרת של עונג 

טרום דיוושי הממלאת אותך בשמחה והתרגשות לקראת 
הבאות. הגלגל הקדמי החליק למקומו בדממה והודק 

וצליל נקישת הנעליים המתחברות אל הדוושות בישר כי 
הנה מתחילה לה עוד רכיבה. זה זמן שלא רכבתי עליהם, 

קודם היתה זו הנסיעה לחו"ל ואחר כך הקיץ שהכה בי 
ללא רחם ואוי, כמה שהגעגעתי... אהבה אמיתית, כך 
אומרים, יכולה באמת להיחשב ככזו רק אם בכל פעם 

מחדש שתפגשו יתפשט החיוך האינפנטילי הבלתי 
נשלט הזה על שפתיך, רק לו תחוש כאילו כל גיד ונים 

בגופך ונפשיך נמתחים בציפייה ונכונים להרפתקה, רק 
אם תתחברו עד כי יטשטשו הגבולות ולא יוכל איש לומר 
שניים המה, עד כי תהיו לאחד. ואני, אני באמת ובתמים 

חשתי כך בכל פעם מחדש ושמחתי. כי בורכתי. זרמנו 
יחד. הם ואני. והיו הם קשים עד כאב ורכים ללא גבול, 

איתם חוויתי כמה מרגעי האושר הצרופים ביותר שידעתי 
ויחדיו טיפסנו לשיאים של עונג וצללנו לרגעי מכאוב 

מצמיתים והם היו לי לבני לוויה במפגשים צוהלים מלאים 
מפה לפה בשבילי יערות מוכרים עד לזרא ובשעות 

ארוכות של שתיקה בדד בלב דרכי מדבר שכוחות. והם 
נשאו אותי לכל מקום ומכל מקום ותמיד סמכתי עליהם 
ושמחתי עליהם. מאד.  ולא אחת דיברתי בשבחם. עוד 
בחייהם. והיללתי וקילסתי וגוננתי בציפורניים שלופות 

בכל עת שמישהו פגע בכבודם. וצילמתי אותם, חי נפשי 
כמה שצילמתי אותם... שוב ושוב, משל היו להם חיים 

של ממש. ונשמה. כל כך אהבתי להביט בהם, לפעמים 
גם סתם כך בערבו של יום, מיששתי אותם ועשיתי 

אזני כאפרכסת בכל עת בה נשמעה חריקה או צפצוף 
ומיד הפכתי והפכתי בהם נחוש לאתר את העוולה ולא 
נחתי ולא שקטתי עד שנדמו הצלילים הצורמים והכל 

חזר למקומו וכל ציר וגלגל הולכים וסובבים באוושה 
חרישית כמו מים על סלע.  ואז הם קרסו, לפתע, כך 

פתאום, נקרעו לשנים בין רגלי ונשכבו תחתי פצועים, 
שבורים, גמורים. אז הרמתי אותם וצעדתי, כל הדרך 

בשביל המתפתל צעדתי והם על כתפי ופצעיהם הולכים 

ומתרבים, מעמיקים ומתרחבים מאבדים את צלם 
דמותם ומתפוררים לחלקי חלקיקים עד שלא יכולתי 

יותר לשאתם כך כי כשלו ידי מלהכילם. אז בצד הדרך 
הנחתי אותם, חלקים חלקים, בינות לשיחים והחשתי 
פעמי אל הרכב, כדי שאשוב ואאסוף אותם חזרה אל 

הספסל האחורי, אל הנסיעה ממנה לא ישובו, אל דרכם 
האחרונה.  

הנחתי אותם בדממה בארגז הרכב והבטתי בהם.  
הבטתי בהם, וחשבתי לעצמי... איזה דביל מסוגל 

לחשוב שלברזלים האלו יש באמת נשמה... בסך הכל 
כמה צינורות מרותכים, צירים ומסבים, ברגים וגריז. וכל 

ההאנשה הזו היא באמת אובר רייטד כי בתכלס, זה 
בסך הכל זוג אופניים ולא, זה לעולם לא יהיה יצור חי 

והם פשוט נשברו וזהו.  חייכתי לעצמי, ושמתי דיסק של 
דיסקו ושרתי כל הדרך לשפלה וכבר חשבתי איך היא 

תהיה, השלדה הבאה... 

 רקוויאם

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  
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לכבוד סיום עונה מטורפת וצמודה במיוחד בין שלושה 
פייבורטים עיקריים לנצחון הכללי של הסבב השנתי, 

עצר הסבב לתחרות סגירת עונה בלא אחר מעמק 
השמש )val di sole( שבאיטליה. המסלול האגדתי 

סיפק לא מעט דרמות מורטות עצבים בשנים האחרונות 
ובכל פעם מחדש העלה לאיגרא רמא או הוריד לבירא 

עמיקתא עונה או תחרות של רוכב. ב-2008 היה זה סם 
היל שהוביל בפער של 8 שניות עד שהתרסק בסיבוב 
האחרון של המסלול והגיע לקו הסיום בפיגור של 0.5 

שניה. ב-2010 היה זה אהרון גווין שפספס את הנצחון 
הראשון שלו אי פעם בתחרות גביע עולם לאחר שניסה 

לנקות גאפ פסיכי בלב המסלול וסיים עם הראש נעוץ 
באדמה, באותה העת הרוכב הבריטי מארק באומונט 

הצליח לגבור על התנאים המאתגרים וזיכה את עצמו 
בנצחון השני שלו בגביע עולם לאחר 10 עונות של 

תחרויות מקצועניות. בשנת 2012 הקהל זכה לתצוגת 
תכלית מרשימה בניצוחו של אהרון גווין כאשר הוא 

"מרסק" את התחרות ב-7.8 שניות ומציב את עצמו 
בין הגדולים דוגמת סם היל בימיו הזוהרים, ניקולאס 

ווליוז הצרפתי )10 פעמים אלוף עולם(, קריס קובאריק 
ופביאן בארל.

המסלול נותר ללא שינוים בתוואי במשך שנים רבות, 
אך בתחילת העונה עבר מתיחת פנים גדולה שכללה 
שינוי גדול בתוואי ובאלמנטים שבו, כמובן ללא פגיעה 

באופיו הברוטאלי.
כבר ביום האימונים הראשון ניתן היה לראות בבירור כמה 

המסלול מאתגר פיזית, כאשר כל הרוכבים ללא יוצא 
מן הכלל מסיימים את הראן בהתנשפות וניעורי כפות 
ידיים. לאחר התחרות רייצל את'רטון הבריטית טענה 

שהרגישה מאוד חלשה פיזית על המסלול עד שראתה 
את הגברים החזקים ביותר מסיימים ראן אימונים סחוטים 

לגמרי "זה גרם לי להרגיש פחות רע עם עצמי" אמרה 
רייצ'ל, כנראה שגם לנו זה היה גורם להרגיש פחות רע 

עם עצמנו...
מקצה המוקדמות סיפק את הסחורה כרגיל עם לוייק 

ברוני הצרפתי, רוכב צעיר ומוכשר להחריד במקום 
השלישי 1.3 שניות מהשיא. שני מגיע אהרון גווין 

האמריקאי שכרגע מוביל את הסבב במעט נקודות רק 
0.166 שניות מטרוי ברוסנן האוסטרלי שמנצח את 

מקצה המוקדמות.
בין הרוכבים בלטו גם גרג מינאר הזקן שלא מפסיק לפרק 

we:NewsDHI - World Cup סבב 
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את הילדים ולהראות להם מי הבוס וברוק מקדונלד 
"הבולדוג" שבאחד הקירות של המסלול הציג התרסקות 

מרשימה ביותר ביום האימונים השני שהשאירה אצלו 
פיקת ברך פרוקה שלא הפריעה לו להמשיך להתחרות 

בזמן שאותנו היא כנראה הייתה משאירה דבוקים למיטת 
בית חולים לכמה ימים טובים.

מבין 20 הרוכבים המהירים ביותר במקצה המוקדמות, 
ברוק מקדולנלד היה הראשון לקבוע זמן מטורף על 

המסלול ושבר את השיא הנוכחי של לוריס ורג'ייר הצעיר 
והמבטיח ביותר מ-2 שניות.

לאחר כמה רוכבים זינק דני הארט )אלוף העולם לשנת 
2011 עם הראן המטורף משמפרי( שהוביל בקצב 

בחלק העליון של המסלול, האותו הרגע נראה היה 
שהוא בדרכו לקנח עונה מאוד חלשה בתוצאה נהדרת, 
עד לרגע שבו נבלע עם הגלגל הקדמי בערימת פודרה 

ואיבד שליטה על אופניו.
אחריו מזנק סבא גרג, כאשר המצב הוא כזה מבחינת 

ניקוד, אם גרג מנצח את התחרות וגווין מגיע במקום 70 
או גרוע יותר הוא מנצח את הסבב בסערה, עד לחלק 

האמצעי גרג ריחף על המסלול כשהוא רחוק כחוט 
השערה מלהתרסק, מה שלרוע מזלו אכן קרה בכניסה 

לחלק השני של היער כשפספס נקודת בלימה לפני 
דאבל טבעי ופשוט סיים עם הראש ברצפה. בכך הוא 

הושיט לגווין את הנצחון הכללי של הסבב.

שלישי מהסוף זינק ברוני המוכשר שבמשך כל העונה 
חיפש ולא מצא את נצחונו הראשון אי פעם בגביע 

העולם בקטגוריית העילית, במשך כל הראן ברוני נראה 
מושלם על האופניים ובלתי ניתן לעצירה וקובע זמן 

מהיר ב-1.8 שניות משל ברוק הבולדוג מקדונלד.
מיד אחרי ברוני מזנק לא אחר מאהרון גווין, הפייבוריט 

הראשי לנצחון, לראן מהסרטים. בסגנון שמאפיין את גווין 
הוא פשוט מרסק את המסלול כל הדרך למטה ומנפץ 

לברוני את הזמן ב-1.6 שניות.
באותו הזמן בדיוק יושב לו אוסטרלי קטן וצעיר במשקל 
58 על במת הזינוק כשהוא יודע שמצד אחד הוא עומד 

מול המסלול הכי אכזרי שהתחרה עליו השנה והסיכוי 

להיפצע לפני אליפות העולם גבוהה, אל מול הרעב הלא 
מוסבר לנצחון. הראן של ברוסנן נפתח בספליט ראשון 

מהיר, 0.5 שנייה מהיר יותר משל גווין, אך בספליט השני 
הוא בפיגור של 2 שניות מאחור. באותו הרגע לא היה 

ברור אם קרה משהו לברוסנן או שפשוט הראן של גווין 
מטורף לחלוטין. בסיום הראן נראה היה שברוסנן סובל 
מכאבים ביד ולאחר שהוריד את הכפפה התברר שהוא 

התרסק בחלק העליון ושבר אצבע ועוד כמה עצמות 
בכף היד. בנוסף להכל סיים ברוסנן במקום השלישי רק 

20 מאיות מאחורי ברוני. דמיינו מה היה קורה אם... 
כואב הלב 

DHI - World Cup סבב    we:News
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ענק הציוד היפני Shimano מציע כיידוע מגוון אדיר של חלקי אופניים 
וציוד משלים ואחד הפריטים היותר מוכרים )ומוערכים יש לומר( שהוא 
מוציא תחת ידו הוא ליין נעלי הרכיבה שלו. לקראת שנת 2016 השיקו 

AM-בארץ השמש העולה סדרה חדשה של נעלי רכיבה ממשפחת ה
ואנחנו קיבלנו לידנו את ספינת הדגל – דגם ה-AM9, או AM900 כפי 

שמופיע במקומות מסויימים. המיועד לרוכבי DH ואינדורו, אח לדגמי 
ה-  AM7 בעלי הסוליה השטוחה נטולת הקליטים וה-AM5 בעלי המבנה 
האגרסיבי פחות. די במבט אחד כדי לזהות ששימנו החליטו הפעם ללכת 
על עיצוב קשוח, הנעלים בעלות החזות הקרבית נראות כמי שמצהירות 

שהן באות לעבוד והעובדה שהן חפות מגימיקים כמו מערכות מתיחת 
שרוכים אוטומטיות ומגיעות בצבעי שחור וכחול עם עיטורים שהזכירו 

לי את הסימונים המופיעים על ציוד צמ"ה כבד, לא מותירה ספק באשר 
לייעודן. ואם בעיצוב עסקינן, הרי שהמראה הנ"ל יכול להיות להן 

לרועץ בקרב אלו שאינם מוקירים את מאפייני העיצוב הללו אך על טעם 
ועל ריח הרי לא נתווכח. לצורך פיתוח הנעל גייסו בשימנו את אגדות 

הרכיבה האחים )והאחות(  לבית משפחת Atherton אשר היו מעורבים 
  DH-בתכנון ובעיצוב ואף רכבו עם הנעליים במסגרת סבבי תחרויות ה

האחרונות.  מאפייני הנעל החדשים כוללים בין היתר: תעלה מיוחדת 
בסוליה המאפשרת חיבור וניתוק לדוושות בצורה נוחה ומדויקת יותר 

ואחיזה משופרת בהן גם כשאינך מחובר, חפירת התעלה הזו גם "גילחה" 

ממשקל הנעל הכולל. עוד חידשו שימנו ויצרו מבנה גפה משודרג בו 
נעשה שימוש בקצף מיוחד שהופך את הנעל לקלה יותר, הוסיפו מערכת 

הגנה א-סימטרית על הקרסוליים, חירוץ מיוחד בקצה הקדמי והאחורי 
של הסוליה לאחיזה משופרת בזמן הליכה, לשונית חיפוי חיצונית המונעת 
כניסת אבק וחלקי עפר לתוך הנעל ורצועת הידוק בנוסף לשרוכים לצורך 

עיגון ומניעת תזוזות.  
התאמת הנעל לרגל בשל המראה הקרבי ועב הבשר קל לחשוב 

שמדובר בנעל כבדה, אך כשהנפתי אותה ביד ניתן לומר שהופתעתי 
לטובה, אין מדובר כמובן במשקל הלקוח מעולם נעלי הכביש עתירות 

הקרבון, אך ביחס לנעליים מקבילות של יצרנים אחרים המכוונות לאותה 
נישה המשקל סביר בהחלט. עבדכם הנאמן אוחז במידת רגל 42 וזוג נעלי 

המבחן הגיעו במידה 43, בפועל בחרטום הספינה נותרה נימה קטנה 
של מרחב מה שלא ניתן לומר על הצדדים וזה לאור העובדה שאמנם אני 

מאותגר אורך אך רוחב כף רגלי מפצה על כך.. וזה המקום לציין כי לדאבוני 
אצל רוב חברות הנעליים בעולם שמים בעיקר דגש על האורך ופחות על 

הרוחב מה שמותיר אותנו, בעלי היסודות היציבים, חשופים יותר לאי 
נוחות הנובעת מן הצורך לקחת נעל במידת אורך חריגה כדי להתמודד 
עם עניין הרוחב... אך תנו לי להרגיעכם, תחושת הלחץ הראשונית הזו 

התפוגגה במהלך הרכיבות, יחד עם זאת, רצוי ומומלץ למדוד את הנעלים 
טרם רכישתן כדי לוודא שהן אכן תואמת את מבנה כף הרגל שלכם ופחות 

להסתמך על המידה המוצהרת.  לאחר שנמתחו השרוכים, הודקה רצועת 
ההידוק והתכסנו בלשונית הרחבה, הרגל הרגישה כמקשה אחת עם 

הנעל, דבר מבורך שמקנה תחושת ביטחון ויציבות בעיקר למישהו כמוני 
שנוטה לנקוע את קרסולו בכל הזדמנות. גם הרפידה בתוך הנעל הרגישה 

נוחה ונעימה. התקנת הקליטים היתה פשוטה ונוחה, התושבת עליה 
מותקן הקליט קשיחה מאד מה שמבטיח העברת כוח טובה והמסילה 

ארוכה דיה כדי לאפשר למקם את הקליט בנקודה הדרושה.  
בשימוש התעלה המיוחדת שחצבה שימנו בסולית הנעל הוכיחה את 

עצמה כבר מן הרגע הראשון וההתחברות וההתנתקות מהדוושות הייתה 
אינטואיטיבית ופשוטה ולא דרשה מאמצים ותרגול כפי שקורה בנעליים 
אחרות בהן הקליט יושב בתוך גומחה צרה וקטנה יותר. החלקת הרגל 
קדימה מכיוון החרטום מתעלת את מנגנון הדוושה למקומו והחיבור קל 
ופשוט. ברכיבה הנעל חבקה את הרגל היטב והקניתה תחושת יציבות 

החשובה כל כך במיוחד בקטעים טכניים וברכיבה מהירה והעבירה היטב 
את הכוח אל מערכת ההניע. כשעוברים להליכה מתגלה ייתרונותיה של 

הסוליה אשר סיפקה אחיזה נהדרת גם בדרדרת ופטרה אותנו מן החשש 
שמא נאבד אחיזה גם בהליכה על גבי סלעים בזכות התעלה המיוחדת 

המאפשרת חיבור מהיר מחד גיסא וקליט שאינו בולט החוצה מדי מאידך 
גיסא. מערכת הרכיסה ומבנה כתפי הנעל שאוחזים את אזור הקרסול 
היטב הוכיחו גם כאן את עצמם וסיפקו תחושת ביטחון שאינה מובנת 

מאליה כשמדובר בנעל משולבת קליטים. באגף העמידות גם תלאות הקיץ 
הישראלי לא הותירו על הנעל רושם והיא נותרה קשוחה וספגה בגבורה 

חבטות ושריטות מבלי להראות סימני בלייה יוצאי דופן, התפרים נותרו 
שלמים ואין סימני הפרדות בין הגפה לסוליה . הדבר היחיד שהעיב על 

החגיגה התגלה כאשר קוץ סורר שהשתכן בגרב מבעוד מועד החליט 
לומר את דברו מה שחייב אותנו לחלוץ את הנעל, לשלוף אותו ולנעול 

אותה חזרה מה שהתגלה כפעולה הגוזלת לא מעט זמן בשל ריבוי אמצעי 
הרכיסה, ההידוק וההגנה, ובנוסף הזכיר לנו שריבוי אטימה מן הסתם 

גורם לנעל לא להיות מאווררת כלל... אבל היי... בשביל כבוד צריך לעבוד 
ואמצעי ההגנה המרובים גרמו לנו לראשונה מזה זמן לא לחוות כניסת חול 

ואבק לתוך הנעל. 
סיכום שימנו הגדילו לעשות וייצרו נעל המשלבת קשיחות ועמידות, 

יעילות ויציבות הן ברכיבה והן בהליכה, נעל המאפשרת חיבור מהיר ונוח 
לדוושות אוטומטיות ובמקביל, בזכות מבנה הסוליה אחיזה יוצאת מן 

הכלל גם כשהדוושות לא מחוברות )בהנחה שהן רחבות דיין כמובן..( וגם 
בהליכה לצד האופניים, וזו נעל שכל רוכב שטח אמיתי למעשה מחפש, 

הלא כן? 
יותר קיבוע מצוין לאזור הקרסול, אטימה, העברת כוח, חיבור וניתוק 

מהירים וסוליה בעלת אחיזה טובה גם ברכיבה לא מחוברת וגם בהליכה. 
פחות אוורור, מערכת רכיסה והגנה המאריכה את זמן תהליך הנעילה 

Shimano AM9 יבואן: DAA | מחיר: 669 ₪ | משקל: 888 גר
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מהרגע שבו חברת Oakley התחילה לחשוף את הדגמים החדשים של 
משקפי הרכיבה שלה, הורגשה תזזית כאן במערכת we:Ride וההמתנה 

לקראת המועד בו נקבל את המשקפיים למבחן, בערה בנו. אחרי הכל, 
מדובר באחת החברות החדשניות והמגניבות בשוק האופניים ותמיד כיף 

לראות את החידושים של החברה שהמציאה את משקפי הרכיבה.
 James Jannard הוקמה ב-1975 בגראז' של מייסד החברה Oakley

אשר ייצר גריפים לאופנועי מוטוקרוס, אותם מכר ישירות מהטנדר 
שלו באירועי מוטוקרוס ברחבי קליפורניה. הגריפים היו עשויים מגומי 

ייחודי ובכך המוצר נבדל מכל המוצרים שהיו דאז בשוק )אותו גומי הוא 
הגומי המיוחד ש-Oakley משתמשת עד היום לאפונים ולגומי בזרועות 
המשקפיים(. ב-1980 ייצרה Oakley לראשונה משקפי סקי וב-1984 

יצרה את ה-Factory Pilot Eyeshades, לראשונה משקפי אופניים 
ייעודיים שדמו מאוד למשקפי סקי. הדגם אומץ מהר מאוד ע"י אושיות 

סטייל כגון גרג למונד ואנדי המפשטיין ומאז Oakley הלכה וצברה 
פופולריות בתחום. אגב, לפני שנתיים הוציאה Oakley חידוש למשקפי 

ה- Factory Pilot Eyeshades, עיצוב זהה ועדשות עם אופטיקה עדכנית, 
הראשון לחנוך אותם בעולם האופניים המקצועני היה אושיית הסטייל 

העדכנית, טיילור פיני.
מלקסאוטיקה ישראל נציגי היצרן בישראל קיבלנו את דגם הדגל של 
אוקלי לשנת הדגם החדשה ה-Jawbreaker. כשליחי ציבור מסורים 

רכבנו, הזענו, ישבנו לקפה והסתובבנו עימם ברחוב על "אזרחי" וכעת אנו 
שמחים להביא בפניכם את התרשמותנו.

Oakley Jawbreaker הפעם הראשונה בה נתקלנו בדגם 
Jawbreaker, הייתה כאשר מרק קוואנדיש )The Manx Missile( חבש 

אותם בטור דה פרנס של 2014. מאז התחילו שמועות ולחשושים לגבי 
הדגם החדש ש-Oakley מכינים לנו, מה המאפיינים של המשקפיים, מה 

הטכנולוגיה שתיושם בהן ובעיקר, איך מקבלים זוג כזה?
 Oakley Jawbreaker מאז עברו הרבה ג'לים בנחשון וקיבלנו לידנו זוג של

בצבע Sky Blue. מבנה המשקף בנוי ממנגנון פריק, המאפשר שליפת 
 .Oakley של Switchlock העדשה )אם רוצים להחליף או לנקות( בשיטת

נציין כי בשל ריבוי החלקים הזזים/פריקים במשקפיים ובשל העדשה 
המיוחדת, יש לשטוף במים זורמים את המשקף לפחות פעמיים בשבוע על 
מנת למזער פגיעות מהמלח שמקורו בזיעה )קורוזיה, בלאי מואץ של הגומי 

באפון וכו'(.

התאמה לפנים זרועות המשקף ניתנות לכוונון ולהארכה בקלות ובאופן 
זה מאפשרות התאמה מושלמת למבנה גולגולת שונים וקסדות שונות. 

המשקף מצויד באפון ובכריות הצמדה )שיושבות על האוזן( מגומי ייחודי 
)Unobtanium( אשר שומר על מנח המשקפיים גם כאשר הרוכב מזיע.
אוורור וניקוז זיעה לאחר שלושה חודשים של שימוש על בסיס כמעט 

יומ-יומי במשקפיים, בחום הישראלי האגרסיבי של יולי-אוגוסט, באימונים 
ארוכים קשים ובשימוש של מזיע מקצועי, גילינו משקפיים שהם לא 
פחות ממצוינים. במבחן הרעידות והזיעה של רכיבת כביש ישראלית 

טיפוסית המשקפיים עמדו מאחורי הסיסמאות ותפסו היטב את מקומן 
על הראש/אף ללא כל תופעה של החלקה, וללא מסך אדים בטיפוס 

ובהתנשמויות כבדות.
 Sapphire עדשות ואופטיקה משקפי המבחן הגיעו עם עדשה בצבע
Iridium בעלת אופטיקה בטכנולוגית HDO של אוקלי שלפי דברי היצרן 

מעניקה צלילות וחדות אופטית בכל זווית, וחריצי אוורור העוזרים לנדף את 
הלחות משטח העדשה. העדשה מספקת אופטיקה מעולה והראייה דרכה 

אכן חדה וצלולה )הבוחן הוא משקפופר ביומ-יום ובשימוש במשקפיים 

הללו לא נדרש לאף אמצעי עזר כגון עדשות מגע(. לעדשה יכולת מצוינת 
לדחות נוזלים כגון גשם/זיעה וכו', יחד עם זאת, עמידות העדשה לשריטות 

איננה מקסימלית, לאחר מספר רכיבות החלו להופיע מעט פגיעות 
מזעריות לא ברורות, כנראה ממפגש במהירות עם חרקים.

סטיילינג במקרה ואתם לא מעודכנים, ה-Jawbreaker הם 
"ה"משקפיים של העת הזאת, רוכב אשר רוצה להראות עדכני וסטייליסט, 

זה המשקף עבורו. מלבד ה"טרנד", מדובר על משקפיים במראה ספורטיבי 
אגרסיבי אשר לא משתמע לשתי פנים וסביר להניח שהוא לא ישמש רבים 
כמשקף קז'אל טיפוסי. סייג קטן, המשקפיים לא יתאימו/יחמיאו לכל אחד 

וזאת בשל המבנה הרחב שלהם, ובכל מקרה עדיף להצטייד בקסדה...
סיכום מאוד נהנינו מהמשקפיים, אפילו אהבנו אותם מאוד. באם אתם 
מחפשים משקפיים שגם נראים טוב )לטעמנו(, גם מספקים אופטיקה 

 Jawbreaker-ה ,No matter what מעולה וגם יושבים על הפנים
מומלצים בחום.

יותר סטייל, אופטיקה, נידוף, ישיבה איתנה על הפנים פחות עמידות 
בנזקי מלח, תחזוקה, סטיילינג שלא יתאים לכל אחד 

יבואן: לקסאוטיקה ישראל | מחיר: 980 ₪  
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ההגנה מהשמש בארצנו היא חיונית מבחינה בריאותית, מצד שני 
התמרחות בתחליב הגנה לרכיבה ארוכה היא אמנם ריחנית אבל לא תמיד 
נעימה, דיי דביקה ולרוב מצריכה עצירת רענון. יתרה מזאת החומר עצמו 

לא תמיד חי בהרמוניה עם זיעה מרובה וענני אבק מזדמנים. 
הפיתרון הטקסטילי לכך הוא רכיבה עם חולצה ארוכה ומייגעת או שרוולי 

קיץ יעילים.
בניגוד לשרוולים מחממי הידיים המספקים נידוף וחימום בחורף, על 

שרוולי הקיץ לא רק לנדף את הזיעה ביעילות מוגברת, אלא גם לספק 
הגנה אמיתית מקרינת השמש ואם אפשר גם להשתמש בלחות המופרשת 

לטובת צינון, מה טוב. מ DAA קיבלנו למבחן את שרוולי השמש החדשים 
של PEARL IZUMI, עם הצהרה ברורה על האריזה שמבטיחה  הגנה של 

UPF  50 ועוד..
במבט ראשון הם נראים עדינים, אולי בגלל צבעם הלבן והכבישוני )יסלחו 

לי מסוקסי הכביש( ואולי בגלל עוביים הדק, במבט שני הבחנו שהלוגו 
העדין באזור האמה משמש  גם כמחזיר אור לרכיבה בלילה, מבחינתנו 

אפשר לרשום נקודת זכות מידית. 
בשימוש כזכור קיץ עכשיו , כך שאת הרכיבות המוקדמות אנו נוטים 

להתחיל בסביבות השעה שבע לפנות בוקר ומכיוון שהשרוולים דקים למדיי 
יכולנו לאחסנם לאחר מעיכה קלה בכיס החולצה בלי שיתפסו יותר מדיי 

מקום. עם עליית החמה לגובה מאיים מספיק, נשלפו השרוולים אחר כבוד 

ונלבשו על ידים מזיעות קלות.
ראויה לציון רצועת ההידוק הממוקמת בחלקו האחורי של השרוול, אשר 

הידקה את אחיזתה באזור העליון של הזרוע – אחיזה איתנה אך לא עוצרת 
דופק שלא אכזבה ולא החליקה לכל אורך המבחן.

במהלך הרכיבות בימים הקשים של הקיץ, קשה לומר שהתרשמנו 
מאד מאפקט ה"צינון באמצעות זיעה", אך מצד שני, השרוולים פשוט 

נוחים ובזכות מארג המאפשר זרימת אויר טובה, נידפו היטב את הזיעה 
המצטברת והיה ברור שלולא הם היינו "מתבשלים" – כמעט לרכוב עם 

ולהרגיש בלי.
מוטיב נוסף שחזר על עצמו הוא נטייתם של השרוולים הלבנים לחזור 

מטונפים למדיי בסיום כל רכיבה. לזכותם יאמר שעמדו בגבורה בכביסות 
חוזרות ולא נרשם כל בלאי אפילו לאחר סשן מלוח במיוחד של חתירה 

מאומצת בלב ים )לא קשור לאופניים אבל מראה שאנחנו מעודכנים 
בטרנדים(.

סיכום מדובר במוצר חיוני לכל רוכב מרתונים שמכבד את עצמו ואת 
השמש, וגם סתם למי שיוצא לרכוב דווקא באזורים חשופים ודווקא בשעות 

החמות.
יותר נוחות, נידוף מעולה, הגנה משמעותית מקרינה פחות לבן לא הולך 

טוב עם אבק  

we:Testאילן כרמל 

Pearl Izumi 
Sun Sleeves

יבואן: DAA | מסנן קרינה: UPF 50 | מידה במבחן : L | מחיר:  189 ₪ 

Hydrapack
WOOLY 

חברת Hydrapack האמריקאית מתמחה, כמתחייב משמה, בפתרונות 
נשיאת מים ונוזלים אחרים לצריכה ספורטיבית. מפדלים היבואן המקומי 

קיבלנו את הדגם הגדול של בקבוק ה-WOOLY המתיימר לתת פייט 
לבקבוקי המים המבודדים האחרים שהשתלטו על השוק.

ה-WOOLY בנוי משתי שכבות פנימיות ומבודדות האמורות לשמור על 
המים שלנו קרירים גם לאחר רכיבה לא קצרה בחום יולי-אוגוסט, הוא 

גמיש ונוח להחזקה, מכיל עד 740 מ"ל מכובדים, מתאים בדיוק לכלוב מים 
סטנדרטי ומשקלו הכללי קליל )128 גרם(. 

ראוי לציין גם את מכסה ה-GRIPPER הענק שלו המאפשר פתיחה קלילה 
וסגירה איתנה ואת פיית הסיליקון הנעימה שלו )פיה, בפ' דגושה וחיריק, 

אם למישהו היו תהיות...(.
בשימוש לקחנו את ה-WOOLY למספר רכיבות מבחן כשלצידו בקבוק 

מבודד מדגם פופולארי מתחרה. 
לאחר יותר משעה ברכיבת קיץ אופיינית, שמרו שני הבקבוקים על 

מים צוננים, אולם לאחר כשעתיים של רכיבה חמה ומאובקת הגיעה 
הטמפרטורה בשני הבקבוקים לפושרת למדיי – ללא הבדל משמעותי, 

אמנם מזרח תיכון חדש, אבל בכ"ז מזרח תיכון.
לאורך כל תקופת המבחן הבקבוק לא נזל מאזור המכסה ולא טפטף כלל 

מהפיה, מצד שני פתח השתייה גדול איפשר זרימה קולחת של מים צוננים 
ללא צורך בפעולת יניקה מערפלת חושים.

לסיכום, מדובר באלטרנטיבה מצוינת ולטעמנו מוצר בסיסי לאקלים 
הישראלי.

יותר פקק ופיה מעולים, משקל פחות לא מצאנו 

יבואן: פדלים | מחיר: 69 ₪ | משקל: 128 גרם | תכולה: 740 מ"ל
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Lazer היא אחת מחברות הקסדות הוותיקות בעולם והם מייצרים קסדות 
לאופניים ואופנועים בבלגיה כבר מאז 1919, בתחום האופניים אפשר 

לומר שלייזר הוא מותג מוכר יותר בתחום הכביש והטריאתלון, אך בשנים 
האחרונות מורגש המאמץ של המותג לתפוס נתח שוק משמעותי יותר 

ברכיבת שטח ואקסטרים. 
ה-Ultrax  היא קסדת "השימוש הכללי" של Lazer לרכיבת שטח, ויש 

לה כמה תכונות ייחודיות מעבר למבנה הקל )פחות מ 300 גרם( והאוורור 
המצוין שהקסדה מציעה. לקסדה מנגנון רכיסה אוטומטי בשם המפתיע 

Auto-Fit, למעשה אין מנגנון רכיסה ידני כלל, והוא מתבסס על מתח קפיץ 
מסוים המהדק את מערכת הרכיסה לראש. בנוסף הקסדה מאובזרת בנצנץ 

LED מובנה בעל סוללה נטענת )מגיעה יחד עם כבל USB לטעינה(.
מ-DAA, היבואן המקומי, קיבלנו את האולטרקס בגוון כתום בוהק וזרחני, 

שתאם היטב את קיט ה-Pearl Izumi שנמצא אצלנו במבחן במקביל 
)ועליו מבחן בגיליון הבא(, והבטיח שחברי מערכת we:Ride האחרים 
יוכלו למצוא אותנו במצפה מודיעין בשישי בבוקר גם בלי צורך לרימון 

עשן צה"לי.
בשימוש ראשית, לאחר מבחן של כמה קסדות "אנדורו" בעלות סטיילינג 
שמזכיר יותר קורס מט"קים של השריון, שמחנו לחזור ולחבוש על ראשנו 
קסדת שטח "נורמלית" עם צורה מינמליסטית יותר ומשקל נמוך בהתאם.

מנגנון ה-Auto-Fit של לייזר הפתיע אותנו לטובה, אנחנו אוהבים להדק 
את הקסדה יחסית חזק לראש על מנת למנוע תזוזות בקטעים טכניים, 
ולמרות שההידוק הרגיש עדין יותר ממה שאנו רגילים, הקסדה לא זזה 

בשוב שלב במהלך המבחן. 
האולטרקס היא קסדה נוחה מאוד )לפחות לגולגלתו של כותב שורות אלו( 

ולא ייצרה נקודות לחץ או כאב בשום מקרה, האיוורור של הקסדה היה 
מצוין והורגש שיפור משמעותי ביכולת הקירור במעבר מאחת מקסדות 

הטנקיסטים ללייזר.
הנצנץ המובנה הוא תוספת נחמדה, המועילה בעיקר ברכיבת עירונית או 
רכיבת יוממות, לא מצאנו שום שימוש בפ'יצר הזה במהלך רכיבות שטח 

אמיתיות )ולא, לא מדליקים נצנצים אחוריים ברכיבות לילה, זה לא מועיל 
לאף אחד(.

סיכום הלייזר היא קסדת שטח "קלאסית" )בקטע טוב!(, זו קסדה קלה, 
נוחה ומאווררת מאוד, למעשה כמעט ולא מצאנו בה חסרונות. התוספת 

היחידה שהיינו שמחים לה, היא תושבת מובנת לפנס/מצלמת קסדה. 
לדעתנו רוכבים רבים המתפתים לרכוש קסדות "אנדורו" יעשו בחוכמה אם 

יבחנו רכישה גם "קסדות רגילות" כמו הלייזר אולטרקס. 
 יותר נוחות, קלות, איוורור, סטיילינג פחות חוסר בתושבת 

לפנס/מצלמה 

Lazer 
Ultrax

יבואן: DAA | משקל: 290 גרם )למידה M( | מידה: S M L | מחיר: 579 ₪

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

מבחני ציוד we:Testעדי בלן 

http://www.daa.co.il/%D7%A7%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-Lazer_Ultrax_Helmet_20
https://www.youtube.com/watch?v=-Kc1wl0s68Y
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Mavic Zxellium SLR 
 Ksiryum Elite S-אנו מניחים שלא פספסתם את המבחן על גלגלי ה

של חברת  MAVICשהתפרסם בגליון הקודם, את הרקע של מותג העל 
הצרפתי אתם כבר בטח משננים, וכמובן מעודכנים בתפיסת המותג 

החדשה בישראל מבחינת זמינות חלקים/ חלפים ושירות. אז כמו שאמרנו, 
דברים טובים מגיעים בדרך האבנים הצהובות. את הפדלים שבמבחן 

קיבלנו ישירות מאוהד בן חמו, מנהל מותג MAVIC בישראל, אשר 
פירט לנו בהרחבה על המאפיינים הטכניים של הפדלים והציג לנו את 

הפדלים הנוספים של חברת MAVIC  שזמינים לקהל הישראלי, במגוון 
רמות המחיר.

מאפיינים כללים משקלם הקל של הפדלים ניכר כבר משליפתם 
מהקופסה. המשקל הקליל )190 גרם לזוג( מתאפשר הודות לקרבון ממנו 

עשוי גוף הפדל, משטח דריכה עשוי מאלומיניום )ניתן להחלפה ע"י 
הלקוח( והציר עשוי פלדה, שילוב שמתוכנן במטרה להפחית משקל אך גם 

לשמור על עמידות מוצר. 
הפדלים מגיעים עם קפיץ קרבון אשר יחד עם טכנולוגית ה-iClic של של 

היצרן, אמור לדברי מאביק להקל בהקלקה לתוך הפדל ובשליפת הרגל 

 Stack( טוענים כי בגלל שגובה הפדל MAVIC ממנו. יתרה מזאת ב
Height( הוא מינימלי, המרווח שבין כף הרגל לבין ציר הפדל מצטמצם 

ובכך מעניק אפשרות לפידול עגול ואפקטיבי יותר.
אגב, אני לא יודע מה הקשר בין MAVIC לבין TIME, אך הפדלים שבמבחן 

והפדלים מגרסת   Xpresso דומים באופן מפליא ושניהם משתמשים 
ב-iClic, מי מייצר למי? שווה בדיקה.

MAVIC טוענים כי הפדלים מעניקים כ-10 מעלות של Float )5 לכל 
כיוון( וללקוח מתאפשרת האפשרות להקטין או להגדיל את ה-Float ע"י 
סיבוב בורג. כמו כן, נטען  כי מדובר בפדלים היחידים המאפשרים ללקוח 
את השליטה ב-Q Factor )המשפיע על עומסים בברכיים( ע"י התקנת 

הקליטים במצבים שונים. 
בשימוש החיבור לקרנק הוא פשוט ומתבצע עם מפתח אלן פשוט, 

בחיזוק של כוח סביר. התאמת הקליטים לנעל, במידה ויש לכם פדל של 
חברה אחרת, עלול להיות קצת טריקי, ממליץ לכם להיעזר באיש מקצוע 

ואם אתם מכירים את עצמכם כבעלי עבר של בעיות ברכיים )כתוצאה 
מזווית הקליטים(, אז גם ללכת לכיוון והתאמה אצל אחד מהמומחים 

להתאמת אופניים שזמינים בשוק.
אין ספק שהלוק של הפדלים מרשים, ומשקל קל הוא תמיד מבורך. 

הקליטים לא מאסיביים מדי וההליכה עם הנעל היא הרבה יותר "נוחה/ 
טבעית" מאשר עם קליטים של חברות אחרות.

בפעמים הראשונות ההקלקה לתוך הפדל והשחרור ממנו מאוד קשים 
ותאלצו להפעיל המון אנרגיה, המלצתי היא להישען על קיר ולשחק עם 

הקלקה ושחרור כמה דקות, להרגיש את התחושה של הפדל, את הנעילה 
שלו ואת הזווית בו הרגל משתחררת. שימו לב שלפדל זווית שחרור די 

רחבה ולכן כאמור תאלצו להתרגל אליה.
הפדלים מגיעים כברירת מחדל עם Float מאוד גדול, במאביק סומכים 
עליכם כי תדעו לשלוט ב-Float )ע"י סיבוב של בורג בצידו החיצוני של 

הפדל( ולכוון אותו לפי טעמכם. לכן, גם כאן אמליץ לכם לנסות בבית את 
ה-Float בפעמים הראשונות.

כמשתמש וותיק בפדלים של חברת שימנו, המעבר לפדלים הצרפתיים, 
היה סוג של תהליך למידה. לקחו לי כמה רכיבות עד שמצאתי את 

ה-Sweet Spot ואת ה-Float הנכון לי, יחד עם זווית הקליט שבה 
הרגשתי תחושה טובה של הרגל והברכיים בפידול.

לאחר ה-Fine Tuning גיליתי פדלים מצוינים שמסתובבים חלק, אוחזים 
את הרגל בצורה חזקה אך גם מעניקים מספיק Float שמקל על עומסים 
ללא ביזבוז אנרגיה. העברת האנרגיה הייתה טובה, אם כי משטח דריכה 

רחב יותר, היה מעביר את האנרגיה טוב יותר, אך סה"כ לא הורגש 
בזבוז משווע.

סיכום ה-ZXELLIUM SLR הם פדלים מתקדמים עמוסי טכנולוגיה 
 Fine-ואפשרויות כיוונון רבות, אשר נראים טוב ושוקלים מעט. תהליך ה

Tuning וההסתגלות ל"אופי" של הפדל עלולים לפגוע מעט בחוויית 
המשתמש הראשונית, אך היו סבלניים, בסופו של דבר, לאחר שתמצאו 

את ה-Sweet Spot, הפדל יחשוף את פניו האמתיים ואת יתרונותיו 
הגדולים. 

יותר אפשרויות כיוונון מרובות, אפשרות לשינוי Q Factor, משקל, נראות.
פחות העברת אנרגיה  

יבואן: סער | מחיר: 999 ₪ | משקל: 190 גרם לזוג

מבחני ציוד we:Testכפיר כחלון 

http://www.saar.com/heb/index.php?id=4100
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Knog Blinder Arc 600 
לחברת Knog )מבוטא 'נוג( האוסטרלית מגוון מרשים של אמצעי תאורה 
ובטיחות לרוכבים ולאחרונה גם אביזרי תאורה משלימים למגוון מצלמות, 

ממצלמות אקסטרים אטימות למים ועד לסמארטפונים. כל המוצרים 
בולטים מייד בזכות העיצוב הייחודי והסטייליסטי שלהם - פועל יוצא מכך 
שהחברה מגיעה, לדברי מייסדיה, מ"מורשת" של עיצוב מוצרים, כאלה 
שיהיו נחשקים ממבט ראשון, קלים לשימוש מיידי ורובאסטים לשימוש 

ארוך טווח.
לסקירתינו קיבלנו את אחד מהפנסים היותר עוצמתיים שלהם המיועד 
בעיקרון לרוכביי יוממות עירוניים )ה"קומיוטרים"(, אך בהחלט מסוגל 

לטענתם לתת בראש גם בשטח... כרגיל לפני שנצלול למבחן, הנה כמה 
פרטים טכניים על הפנס הקטן והממזרי הזה:

מפרט טכני
משקל )כולל מנגנון הידוק לכידון(: 150 גרם

מידות: 100.5 מ"מ לאורך מלבן של 32 * 32 מ"מ )בקיצור, קטנצ'יק(
 Cree XML-L2 LED * 1 :נורות

עצמת אור: 600 לומנס במצב תאורה גבוה
 זמן תאורה: אור גבוה: 1.8 שעות, אור בינוני: 3.5 שעות, 

אור נמוך: 7.9 שעות, פלאש: 17 שעות
פיצ'רים: נורית לחיווי עצמת הסוללה ברכיבה או בטעינה, הורדת עצמה 

אוטומטית במקרה התחממות, עדשה אופטית המאפשרת פיזור רחב 
במיוחד, אטימות מלאה לאבק ומים )!(, תקע USB מובנה בפנס המאפשר 

טעינה ללא צורך בכבל ייעודי.
 אביזרים: שני מנגנוני הידוק לכידון צר ורחב, מתקן חיבור לקסדה,

.USB כבל-מאריך' לטעינת'
בשימוש לחימום השתמשנו בבליינדר כפנס עירוני לכידון וככזה הוא 
הצטיין בזכות פיזור אלומה מעולה ופילטר עדשה שמנע את סינוורם 

של הבאים מולנו, לפחות כל עוד השתמשנו בעצמת התאורה הבינונית 
שהיתה מספקת לגמרי.

ברכיבה שגלשה יותר למחוזות העפר הופתענו גם מעוצמתו במצב 
התאורה החזק ו-600 הלומנסים המוכחים שלו הותירו את הפנס הסיני 

שלנו )על זוג נורותיו ואלפי הלומנסים שהבטיח( מבויש וחיוור.

על כל האידיליה הזאת העיבה רק העובדה שלמרות שהשתמשנו במתאם 
לכידון בעובי מודרני, הפנס רטט והחליק מטה כשהדרך החלה מטלטלת. 

הפתרון לכך אמנם נמצא בדמות רצועת ספוג דביקה המסופקת עם 
המכשיר, אולם לשמחתנו דווקא השימוש במתאם הנוסף, שיועד לכידון צר 

ומיושן, עשה את העבודה ואבטח את הפנס לכידון בחזקה.
זמן הטעינה ביום שאחריי נמשך כמעט שבע שעות – די הרבה... אך מצד 

שני מדובר בחיבור ישיר ללפ-טופ ללא מתאמים או כבלים.
מכאן עברנו לרכיבות שטח אמיתיות, עבורן החלטנו להעביר את הבליינדר 

אל הקסדה, אחר כבוד כמובן.
לאחר כמה דקות התעסקות עם מתקן הקסדה, נפלה ההחלטה לוותר עליו 

מכיוון שמצאנו אותו מסורבל וגבוה מדיי לטעמינו.
שוב שמחנו לגלות כי אותו מנגנון הידוק שיועד במקור לכידונים צרים 

ואנכרוניסטיים יעשה את העבודה היטב גם בהידוק ישיר לקסדה ומרגע 
שהפנס ישב טוב על הקסדה, הוא היה פרטנר מושלם לפנס הכידון שלנו 

גם בתנאי שטח מאתגרים.
כמובן שכדי למשוך רכיבה של למעלה משעתיים הכוללת סינגלים נאלצנו 
לדפדף בין מצבי התאורה, אולם זה מצב שאנחנו מקבלים בשמחה לנוכח 

משקלו הקל וגודלו )קוטנו( הפיזי. גם בשילוב הבליינדר על הקסדה והסיני 
הינשופי על הכידון, ניתן היה להתרשם בוודאות מפיזור האלומה הרחב 

ועוצמתו העדיפה של הנציג האוסטרלי. נקודה אחת לרעתו של הבליינדר 
נזקפה עקב מנגנון שינוי המצבים שמחייב מעבר במצב המהבהב/

מסנוור, לטעמינו עדיף היה להשאיר את הדפדוף בין שלושת עצמות 
התאורה בלבד.

לסיכום מדובר בפנס קטן וקל, בעל עצמה חזקה ופיזור אלומה מעולה 
שיתאים הן כאביזר סטייליסטי לרוכבים העירוניים והן כפנס קסדה משני 

לשטיחוני הלילה.
יותר משקל קליל, מבנה קומפקטי אטום וחזק, פיזור אור מעולה, חיבור 

מובנה לטעינת USB פחות מנגנון קסדה, זמן טעינה ארוך, החלפת 
סוללות עצמאית לא אפשרית 

יבואן: DAA | מחיר: 549 ₪ 

מבחני ציוד we:Testאילן כרמל 

https://vimeo.com/84928215
http://www.daa.co.il
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Mondraker 
Dune 2015

Mondraker Dune  we:Test     אוהד נחום    אלון רון    שחר מיליס  
יבואן: mondraker.co.il | מחיר: 25,000  ₪

Mondraker Dune :מבחן אופניים

אז על מה אתם חושבים כשאתם שומעים את השם "מונדרקר"? על עיצוב מוזר? על פביאן בארל?  או על 
דני הארט אלוף העולם לשעבר והאיש עם הדיקציה המוזרה? תכלס , לא משנה מה האסוציאציה, אין ספק 

שהמותג הספרדי החדש יחסית עשה כברת דרך משמעותית בתחום הכרת ההמונים. בעיני בכל אופן  מונדרקר 
הוא כמו גוייאבה, או שאוהבים או שממש שונאים. ואני, אני אוהב גוייאבות. על העיצוב החדשני והלא שמרני 

אחראי מעצב העל סיזר רוחו )Cesar Rojo( אשר עיצב אופנועים ל גאס גאס, KTM ואחראי בין השאר לתכנון 
המתלה והגיאומטריה הייחודית של מונדרקר. אז אפשר לאהוב, ואפשר לא לאהוב, אבל כאמור אי אפשר 

  .להישאר אדישים

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

שלדת אלומיניום "27.5, 160 מ"מ 	 
 	ZERO SUSPENSION מתלה
 	FORWARD GEOMETRY
●אורך צינור עליון 635 מ"מ	 

זווית צינור ראש 66.5 מעלות	 
זווית צינור כיסא אפקטיבי 74.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 432 מ"מ 	 
בסיס גלגלים 1207 מ"מ	 
משקל "רטוב"   כולל פדלים – 13.3 ק"ג 	 

M הנתונים הם למידה*

Mondraker Dune  we:Test



we:Tube 

 
CLICK TO VIEW
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שבסיס הגלגלים גדל על ידי הארכת הצינור העליון, תוך 
 )reach( כדי שימוש בסטם קצר כך שמידת האופניים

נשארת דומה. כשגיאומטריה זו יצאה לשוק, היא נחשבה 
קיצונית מאד ודרשה תקופת הסתגלות. כיום, שלוש 

שנים מאוחר יותר, רוב יצרני האופניים זולגים לכוון של 
צינור עליון ארוך וסטם קצר, אם כי מונדרקר עדיין מהווים 

סמן ימני לגיאומטריה זו.
Zero Suspension הוא השם המפוצץ שנתנו 

למתלה בעל הציר הוירטואלי של מונדרקר, וייחודו 
בכך שהבולם אינו מחובר לשלדה כלל, אלא "צף" בין 
שני לינקים. "מתלה אפס" בתרגום חופשי אמנם לא 
נשמע טוב בעברית אך נובע מתכונות ה"אפס" של 

המתלה המוקפד הזה. "אפס אבדן כח", "אפס נעילה 
בבלימה", "אפס בעיטות פדל" ו"אפס מהמורות" טוענים 

במונדרקר ולא טועים בהרבה. 

חלקים בולטים 
דגם ה DUNE XR שבמבחן הוא בעל המפרט הגבוה 

מבין ארבעה דגמי אלומיניום המוצעים כיום, דגם הקרבון 
שהושק ממש בימים אלו ביורובייק יבחן אצלנו בקרוב 
מאוד. ה-XR מצוייד בזוג בולמים מבית פוקס, מלפנים 

מזלג פוקס פלואט RC2 36, ומאחור בבולם פלואט 
CTD, שניהם מסדרת הפאקטורי עם ציפוי קאשימה. 

האופניים שבמבחן אובזרו מעבר למפרט המקורי בגלגלי 

פורמולה ובבולם החדש והמפתיע של פורמולה איטליה 
Thirtyfive אותו סקרנו בגליון הקודם. המפרט המקורי 

כולל סט גלגלי מאוויק XL ואבזור סראם גבוה, כמו כן 
מעצורי פורמולה CR3 שעליהם ארחיב בהמשך.  

טכנולוגיה 
על Forward Geometry כבר כתבנו כאן מספר 

פעמים, בקצרה ניתן לסכם ולומר שעיקר השוני הוא 
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על השביל 
הופ הופ הופ תעצרו! עוד לפני השביל, בואו נדבר רגע 

על מידות. אולי זה אני, רגע! לא, זה לא אני, זה הם. 
לטעמי ולטעמם של כל בוחני המגזין שהתנסו בדגמי 
היצרן, משהו שגוי לגמרי במידות של מונדרקר, אולי 
זו הסיבה שהביקורות חלוקות מאוד לגבי האופניים 

והגיאומטריה. שמתם לב לאורך הצינור העליון? 635 
למידת M. אז נכון שהאופנים מגיעים עם סטם קצר 

של 30 מ"מ, אבל אורך הצינור העליון ארוך ב-40-50 
מ"מ מאופנים אחרים במידה זו. אבל אולי זו היתה כוונת 

המשורר וצריך לנסות בכדי להבין? אז ניסיתי. אופני 
המבחן הגיעו במידה L המתאימה למידותי על הנייר, 

האופניים הרגישו גדולים אבל בכל זאת לקחתי אותם 
למשגב לקצת שעשוע. היתרון של בסיס הגלגלים 

הארוך מורגש מיד והאופניים מקנים בטחון רב בדריסת 
גינות סלעים במהירות גבוהה. תנוחת הרכיבה הרגישה 
רכונה מדי קדימה, ועם הכידון הרחב, הרגשתי שאין לי 

מספיק מרחב תמרון להעברות משקל. טלפון אחד ויניב 
ממונדרקר ארגן את ההחלפה, תוך יומיים עמדו לרשותי 

אופני קצה במידה הרצויה. 

עכשיו אפשר לדבר על הרכיבה... 
כוון האופניים והבולמים בוצע בקלות יחסית, הסאג 

המומלץ עומד )או שוקע( על 30% וזו גם נקודת האפס 
של המתלה. ההבדל בין המידות מדהים, ההרגשה 
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המגושמת של האופניים הראשונים שקיבלנו התחלפה 
בתנוחת רכיבה מוכרת יותר, מעין תחושת הקלה שכך 

צריכים להרגיש אופניים. הסטם הקצר נותן היגוי מהיר 
וכיפי, והרגשה רעננה של זוית ראש קיצונית יותר מכפי 

שהיא ברכיבה במהירות גבוהה מבלי לפגוע בהיגוי 
במהירות נמוכה. כבר בפידול ראשון מורגש שאלו אופני 
קצה תחרותיים, הכל עובד בסינרגיה מושלמת, המשקל 

הנמוך יחסית )לאופני אלומיניום(, הגלגלים הקלים, 

הבולמים, הזוויות. 
המתלה הוכיח שוב שתכנון מתקדם המתחשב 

בקינמטיקה יוצר מתלה המתפקד היטב בפידול ולא 
מאבד מאיכות השיכוך. תכונה שעוזרת לשמור את 

הגלגלים צמודים לקרקע ולייצר אחיזה יש מאין מחד 
ולא לאבד את כל האנרגיה בפידול מאידך. הטיפוס עם 

האופניים הפתיע לטובה ולא הווה קושי גם ברכיבות עם 
1000 מטר טיפוס מצטבר. 

התנהגות והיגוי- אי אפשר לקרוא ל-Dune זריזים. 
בסיס הגלגלים הארוך וגובה הציר המרכזי בא לידי ביטוי 

בפניות למרות מרכז הכובד הנמוך הנובע ממיקום הבולם 
והלינקים נמוך בתוך השלדה. כאשר מדובר על ברם 
או סיבוב פתוח, האופניים שמרו על הקו הנבחר ועל 

המהירות שהגענו איתה ביציאה מהסיבוב. לעומת זאת, 
כאשר השטח נעשה צפוף, ונדרשו פיתולי גוף שיוצרים 

החלקה של הזנב לתוך הפניה, שם נאמר, היה קשה 

יותר לגרום לאופניים לציית. 
תחושת הרכיבה הכללית מקנה בטחון במהירות גבוהה 
ושחרור בלמים בבטחון שהאפניים יהיו נשלטים וצפויים 

בבלימה מאוחרת ללא תלות בטיב פני השטח, על כך 
ניתן קודוס למתכננים. 

קשה לתאר את תחושת האושר שחווים בכניסה מהירה 
לשטח טכני, מסתכלים על הבורות והסלעים וחולפים 
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 4X4 מעליהם ובתוכם כאילו היו מהמורות קטנות בדרך
מבלי להזרק לצדדים, מבלי לאבד אחיזה. יש חריץ? 

אז מה! סלע גדול?? לא בעיה!! יתרונות של 160מ"מ 
בביצוע מושלם. והופ לתוך הפניה...

הדבר היחיד שפגע באושר העילאי של לרכב על אופני 
אנדורו אמתיים שכאלו היו המעצורים, בלמי הפורמולה 

ללא ספק פגעו באיכות הרכיבה. למראית עין ומגע 
ראשוני יש בהם את כל מה שאני אוהב במעצורים, 

מודולריות בלחיצה ונקודת מגע קרובה ללא מהלך מת, 
אם הם רק היו עוצרים.... ברכיבות הראשונות חשבתי 

שצריך לתת להם זמן להפתח... אבל 5-6 רכיבות מאוחר 
יותר שמתי לב ששמחתי פעם אחת שממש הצלחתי 
לנעול את הגלגל האחורי, טוב לא צריך להגזים, אבל 
הלחיצה בבלימה דורשת כח רב כדי להתחיל להיות 

אפקטיבים. דיברתי על בלימות מאוחרות לפני פניה, אז 
כאן נדרשו לחיצות ממש חזקות שעייפו את ידי העדינות 

לקראת סוף הרכיבה. אישית, הייתי מרכיב את ידיות ה 
XT השובבות ויוצא לדרך.

סיכום 
אופני המונדרקר דיון הם אופני אנדורו אמיתים, 

מהירים, יעילים וקלים! אחד מזוגות האופניים שיותר 
נהניתי לרכב עליהם לאחרונה ושממש התאכזבתי 

להחזיר. בחירת החלקים טובה מאד, למעט המעצורים, 

ומתאימה לסגנון הרכיבה )כולל למשל גלג"ש קדמי בעל 
30 שיניים המותאם בצורה אופטימלית למתלה ואף 

מאפשר מרווח גחון גדול יותר ללא מגן גלג"ש(. העיצוב 
והגימורים איכותיים וכוללים מגן בוץ קטן לבולם האחורי 
וכיסוי חיבור המעביר הקדמי שחלף מן העולם. השלדה 

עברה שינויים קלים בגיאומטריה וחיזוקים במשולש 
האחורי בעקבות מספר מקרי שבר בשנת 2014 ונראית 

טוב מבעבר 

Mondraker Dune  we:Test



103 |  102

השעון הכחול המרצד בממיר של חברת הכבלים מראה 03:15. החדר 
חשוך מאד והדבר היחיד שמאיר את הדרך הוא אור קטן שהושאר 

במטבח ומסמן לי את הדרך כמגדלור. כולם בבית )פרט לי..( ישנים 
שנת ישרים ואף אחד לא מודע למה שהולך להתרחש...

המטבח נטוש, על האי במרכזו מפוזרים מפתחות, ארנקים ושאר 
חפצים שאמורים היו לחזור למקומם אם רק למישהו היה כח לעשות 

זאת. על השיש, בר המים המוכר, כלים שנשטפו ביד והושארו לייבוש 
ומעבד )או מערבל( מזון אדום שעלה הרבה יותר מידי כסף.

הדרך המוכרת כל כך שעוברת בין השיש לאי מובילה לקיר שלם של 
ארונות מטבח נוספים, ביניהם שוכן המיקרוגל ותנור האפייה. משמאל 

לתנור ישנו ארון ארוך שנמתח מהרצפה כמעט עד התקרה. הארון 
הארוך כולל כארבעה מדפים נשלפים )שקטים יש לומר(. שניים מהם 

מוכרים וידועים כ"מגירות הממתקים" של הבית.
השעה עדיין 03:15, ואני עומד מול המכרות ומתכונן שוב לוויכוח 
הקבוע שמתנהל כבר כחמש עשרה שנה בין השוטר הטוב לשוטר 
הרע, המלאך והשטן, השמן והרזה, הגנב והצדיק או כל צמד אחר 

שתבחרו. כמעט בכל לילה מתחולל מחדש הקרב הזה ונכפה עלי 
הצורך לקחת החלטה מחדש, האם לשלוח יד ולשלוף ת'מגרה או לא?
הוויכוח בראשי רועש להחריד, אך כלפי חוץ אין רחש, שמא יתעוררו 
בני הבית... הוויכוח מגיע לטונים צורמים, האשמות מוטחות לאוויר, 

הבטחות, איומים, תירוצים, תחנונים. הבעיה היא, שלא כמו בקולנוע, 
לרוב הרע מנצח ומצליח לשכנע את הטוב "לזרום" איתו ולבצע 

את הפשע המושלם!! שניהם יודעים שהצלחה שלהם תעלה להם 
בבריאות )תרתי משמע( אך עדיין הפיתוי הוא כל כך גדול שהם מוכנים 
לקחת את הסיכון. כבר מעל חמש עשרה שנה שהם מתווכחים, דנים, 

רבים אבל בסוף היד נשלחת אל עבר הפרי האסור ומבינים שעם 
התוצאות הם יצטרכו להתמודד אח"כ.

וכמו תמיד הם קמים בבוקר שלמחרת, הם זוכרים הכל ומצטערים 
על הרגע שביצעו את העבירה. הם מנסים לתקן את העוול שנעשה 
בכל דרך אפשרית. שניהם יודעים שהם עומדים להיפגש שוב באותו 

הלילה לוויכוח נוסף.
למרות שלחלקכם התיאור הציורי הזה נשמע כמו לקוח מסרט אימה, 

הסיטואציה הזו הנה אמיתית להחריד עבור אנשים מסוימים. לתופעה 
קוראים נייט איטינג סינדרום )Night Eating Syndrome(. אני 

מתאר אותה כתופעה מכיוון שהרפואה הקונבנציונלית טרם סיווגה 
אותה או שמה אותה במשבצת מסוימת. ההתנהגות הזו נעה על 

הגבול הדק שבין הפרעת אכילה להפרעת שינה וודאי תופתעו 
לדעת שהיא מיוחסת לכעשרה אחוזים מהאנשים המוגדרים כבעלי 

משקל עודף.
בכתבה הראשונה שלי במגזין הזכרתי בהערת אגב את האכילה הלילית 
שלי והפעם החלטתי מעט להרחיב על התופעה. במקרה האישי שלי, 
האכילה הלילית אמנם רגועה יחסית, אך היא מתרחשת והיא בהחלט 
מהווה אתגר ענק ברצון שלי לחיות חיים בריאים ולרדת למשקל תקין. 

לאורך כל תקופת הכתיבה שלי במגזין )כבר כחצי שנה( אני יורד 
במשקל, מעלה מסת שריר, מפתח סיבולת וכשר גופני שלא היה לי 

אפילו בתקופת הצבא וכל זאת כאשר אני עדיין קם כמעט כל לילה 
ומבקר את ארון הממתקים והמקרר. חשוב לי לחשוף את העובדה הזו 

ולכתוב על העניין מכיוון שאני בוודאות יודע שאנשים רבים מכירים 
וחווים את התופעה אך מתביישים לדבר עליה בפומבי. אני בהחלט 

יכול לומר שעם השנים למדתי כיצד להתמודד עם התופעה ואני אפילו 
מצליח מידי פעם לתת לשוטר הטוב לצאת כשידו על העליונה אך עדיין 

יש עוד הרבה עבודה לעשות בנושא. גם פה, אני מנסה לסגל לעצמי 
הרגלים ודפוסי חשיבה שיחזקו אותי במאבק הלילי הקבוע. אני מודע 

לכך שאם אצליח להתגבר על האתגר הלילי, אצליח להשיל מעצמי 
משקל רב יותר במהירות רבה יותר. עם כל הרציונל, הידע והכוונות 

הטובות, ישנם אתגרים אמתיים שדורשים מאמץ רב לאורך שנים. אני 
בהחלט מאמין שבסופו של דבר אצליח למצוא את הפתרון האישי שלי 

ואולי גם אצליח לעזור לאחרים בנושא זה )בלי נדר כמובן!(.
זום אאוט...

חום יולי אוגוסט באמת היה כבד מאד, החודש האחרון כלל הרבה ים, 
בילויים במסעדות, חופשה משפחתית ארוכה, שבוע בבית בשמירה 

על הילדים )כולל אינספור פעילויות, ראו תמונה מעלה(. אני בהחלט 
הצלחתי להחזיק מעמד, לא ליפול ולעלות במשקל אבל החודש האחרון 

עיכב אותי בתהליך האישי.
שאלה אותי אחת הקוראות )טל, תודה על השאלה!( כיצד אני מתמודד 

עם העובדה שלפעמים אני צריך לכתוב על כישלונות בפרויקט. 
"הרי אתה לא רוצה להצטייר כלוזר ואולי בכל זאת יש צורך לשמור 

על פאסון כלשהו כלפי הקוראים..." אמרה. אך כפי שכתבתי בעבר, 

אני מתעד את החיים האמתיים שלי,ובחיים כמו בחיים לצערי, אין לי 
רק הצלחות... עד כמה שהייתי רוצה להגיע במהירות למשקל היעד 

ולמדדי בריאות מושלמים, אני נשאר נאמן לעבודתי העיתונאית ומציג 
את המציאות בלי לייפות אותה. 

אני עדיין שוקל 97 קילוגרמים. כן, רציתי לשקול פחות. אני מכין את 
עצמי )פיסית ומחשבתית( לתקופת החגים הבאה עלינו לטובה. את 

תקופת החגים אקדיש למשפחה, למחשבות עם עצמי ולא אניח לאוכל 
להרוס לי את ההרגשה הכללית הטובה. אני מתכוון לעבור את תקופת 

החגים, להביט אחורה בתחושה של שליטה וחוסן מחשבתי.
ומילה לכם, כל אותם הקוראים שאולי יושבים עכשיו ומהנהנים בשקט 

כי ברור לכם שגם אתם תפגשו היום בחושך שוב עם ארון השדים, 
סליחה, הממתקים הפרטי שלכם, הייתי רוצה לחשוב שאולי דרך 

הסיפור הפרטי שלי תחושו קצת פחות בודדים באישון לילה ותדעו 
שאתם לא לבד שם במטבח בשלוש לפנות בוקר... טוב תעשו אם 

כמוני תפרקו את המערכה המפחידה הזו להרבה קרבות קטנים, כי 
קל יותר לנצח כל פעם בחזית אחת מצומצמת ולא לאבד תקווה מול 

עוצמתה של מלחמה כוללת. הנה כי כן מתרגשים עלינו החגים, אזרו 
אומץ והתמודדו עמם בגבורה. אני יודע שאני, חרף כל החששות, נכון 

אלי קרב.
לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס 

לעמוד   הפייסבוק של הפרויקט 

פרק ז'
השדים בארון

שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live         שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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מבחן עירוני

Dahon

פיצוץ גשר מעריב היה מעיין ירית פתיחה לשנים קשות שעומדות לעבור על גוש דן 
ומרכז תל אביב בפרט, העבודות על הרכבת הקלה עומדות להתרחש זמן רב ולגרום 

לחסימות דרכים עם קשיים בהגעה למקומות מרכזיים, וזה בדיוק הזמן לכתוב על 
האלטרנטיבה הטובה ביותר להתניידות בעיר צפופה ופקוקה כמו תל אביב-אופניים, 

   ולא סתם אופניים, אופניים מתקפלים

Dahon - מבחן עירוני  we:Test
  רועי קאפח    גלעד קוולרצ'יק    רועי קאפח

יבואן: מצמן את מרוץ | מחיר: 2245 ₪  

Dahon:מבחן אופניים

http://www.matzman-merutz.co.il/
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Highlights

שלדת אלומיניום מסוג 	 
Dalloy

 	Hi-Ten מזלג פלדה מסוג
 	 Shimano מעביר אחורי

Altus 8 speed
 	Shimano שיפטר טריגר

קרנק אלומיניום 52 	 
שיניים

גלגל קדמי 20 חור, אחורי 	 
28 חור

 	Winzip V-Brake בלמי
משקל: 11.5 ק"ג עם חומר 	 

בגלגלים

Dahon - מבחן עירוני  we:Test
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ראשית, אני רוצה לתקן תפיסה מוטעית לגבי אופניים 
מתקפלים, את אלו לא קונים רק בגלל שאפשר לאפסן 

אותם בבית ולתפוס פחות חלל מאשר אופניים רגילים או 
בגלל שהם נוחים יותר לרכיבה. אופניים מתקפלים הם 

כלי הרכב האולטימטיבי לתחבורת ביניים- משמע לרכוב 
מהבית לתחנת הרכבת, לקפל אותם בשלושים שניות, 
לרדת מהרכבת ולרכוב לנקודת היעד ללא צורך במונית 

או אוטובוס שלרוב מיקרים את הנסיעה ומאריכים את 
זמן ההגעה וזה כמובן בלי להתווכח עם אנשי הרכבת 

לגבי הובלתם/ גודלם/ קרון ייעודי וכו'. אופניים מתקפלים 
הם גם פתרון אורבני מנצח, השנה חגגתי את השנה 

השלישית שלי ללא רכב בגוש דן )עכשיו זה נגמר בגלל 
שיקולי ילדים ועבודה( ואת כל החיים ניהלתי על אופניים 

רגילים. במהלך הזמן נתקלתי רבות בבעיה של נעילת 
האופניים לפרקי זמן ארוכים, יש לי אופניים יקרים 

והמחשבה שאני יושב בפגישה במשרד והאופניים שלי 
עלולים להגנב בכל רגע נתון שיגעה אותי. לא לכל מקום 
נותנים להכנס עם אופניים רגילים וזאת לעומת אופניים 
מתקפלים שניתן להכניס לכל קניון, משרד, מרפאה וכו. 
מספר פעמים יצא לי להפגש עם חבר שהגיע עם רכב 

לפגישה ופשוט "זרקתי" את האופניים בתא המטען שלו 
והמשכנו יחד בלי חשש שהאופניים יגנבו.

אני חייב רק להדגיש שמצאתי את האופניים המתקפלים 
כאמצעי תחבורה פחות טוב לרכיבות ארוכות בגוש דן, 

הגלגלים הקטנים איטיים משמעותית לעומת אופני 
עיר עם גלגלי 700, אבל יעילות דיווש היא לא העניין 

המרכזי כאן.
Dahon הם שם נרדף לאופניים מתקפלים ונראה שהם 
בשוק מאז ומתמיד, וזה כנראה נכון, דר' דיוויד הון פיתח 

את הדגמים הראשונים בתחילת שנות ה-80 של המאה 
הקודמת ואף היה הראשון לרשום מספר פטנטים בתחום 

האופניים המתקפלים. 
את האופניים קיבלתי ממצמן את מרוץ, שחקן ותיק מאוד 

בשוק האופניים אבל יבואן חדש למותג בישראל.

חלקים בולטים 
לנרקומנים של אופניים )ואני אחד כזה ביג טיים( יש 

בעיה, הם מסתכלים על אופניים ומיד מתחילים לחשב 
איזה חלקים הם היו מחלפים ומה היו משדרגים. עצרתי, 

לקחתי אוויר ושמרתי על מיקוד למבחן..
 Dalloy האופניים בנויים סביב שלדת אלומיניום מסוג

שלפי הצהרות היצרן, קשיחה בעשרים אחוז מאשר 
אלומיניום 6061 הוותיק, אני חייב לומר שהם אכן 

משדרים עמידות ואמינות.
האופניים מאובזרים בפשטות מצד אחד ובפרקטיות 

עמידה מצד שני, החישוקים בקוטר "20 בעלי תקרה 
כפולה ולמראית עין הם נראים עמידים, שיפטר ומעביר 
אחורי של Shimano האהובים עלי כמו תמיד, וקראנק 
אלומיניום עם 52 שיניים שרומז לך שאפשר לרכוב על 

האופניים מהר מאוד אם צריך.

טכנולוגיה 
האופניים מתקפלים, זה אומר שהחלקים הכי מעניינים 

באופנים הם מפרקי הקיפול והחלקים שניתן לכוון 
בעזרת שחרור מהיר. המפרק הראשי של השלדה, זה 
שחוצה אותה לשניים נראה מעולה והאמת, שבה את 

ליבי. מנגנון הקיפול מורכב מלשונית שנראית כמו גרסה 
מוגדלת של מנגנון שחרור מהיר של ציר גלגל וציר נוסף 

שמחבר בין שני חלקי השלדה. המנגנון מוגן על ידי 
לשונית קטנה שמונעת פתיחה לא רצונית של המפרק.

החלק השני שמעניין הוא הסטירר הארוך, שגם הוא 
מתקפל ותורם להקטנת גודל האופניים משמעותית 

במצב מקופל. המנגנון של הסטירר לא נראה מבחוץ 
מפני שבחלקו הפנימי של מפרק הקיפול ממוקמת 

לוחית פלדה שנסגרת ונפתחת לפי שחרור או הידוק של 
לשונית חיצונית שגם היא מאובטחת בלשונית קטנה 

נגד פתיחה לא רצונית, לשונית כבר אמרתי? באופניים 
יש שחרורים מהירים למוט המושב ולכידון )זה אחלה 

דבר, אפשר לכוון את הזווית של ידיות המעצורים ללא 
צורך בכלי עבודה( ופדלים מתקפלים.  פיצ'ר נוסף ונחמד 

בשלדה הוא סוגר מגנטי שתפקידו להצמיד את שני 
חלקי השלדה כאשר היא סגורה.

Dahon - מבחן עירוני  we:Test
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ברכיבה 
גלגלי "20 דורשים כמה דקות של התרגלות והפנמה, 

על זה תוסיפו כידון שיושב על הסטם ואתם מקבלים 
היגוי סופר מהיר ועצבני. מאז מותו הפתאומי של גלגל 
ה-26 אני רגיל לגלגלים בקוטר 700 או 29 בלבד ולכן 

נדרשו חמש דקות להבין את התנהגות הקלילה של 
האופניים. לאחר ההתרגלות הקלה גיליתי שהאופניים 

מהירים וזריזים יותר ממה שהם נראים, הם מאיצים 

בקלות והגלגלים הקטנים מרגישים הרבה יותר יעילים 
מאשר חשבתי. דבר נוסף שצריך להתרגל אליו הוא הפן 
הטכני, קרי עליה וירידה ממדרכות, מעבר מכשולים וכו', 

הגלגלים הקטנים דורשים קצת יותר מאמץ ותשומת לב. 
הפרופיל הקטן של האופניים מרגיש טוב, קל לתמרן על 
האופניים ולעבור לרכיבה בעמידה וככלל מאוד אהבתי 
את ההרגשה. רוב רוכבי הקומיוטינג שאני מכיר עושים 

זאת עם תיק על הגב, על DAHON זה נעים יותר בגלגל 

הסטם הגבוה שמשאיר את הגב זקוף ובאופן זה התיק 
לא מפריע או מכביד על הרכיבה. דבר נוסף שמוסיף 
לחוויה הוא צמד הגריפים הארגונומיים שמגיעים עם 

האופניים, הידיים יושבות עליהם בנוחות ומונעות כאבים 
בכפות הידיים. 

אחרי כמה שעות טובות על האופניים הרגשתי בבית, 
ההיגוי העצבני הפך ליתרון, התמרון של האופניים הוא 

מהנה ויעיל, פתאם אפשר לעשות פניית פרסה בלי 
כמעט לזוז מהמקום והתמרון בין הרכבים על הכביש גם 

נעשה למהנה.
לא פחות חשוב )ואולי יותר חשוב( מחוויית הרכיבה היא 

חווית קיפול וההתנהלות עם האופניים במצב מקופל. 
קיפול האופניים מאוד פשוט ואחרי כמה פעמים התהליך 

לוקח לא יותר מ 40 שניות. כל החלקים מתקפלים 

 we:TestDahon - מבחן עירוני
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בקלות וכנ"ל תהליך הפתיחה, הוא מהיר ופשוט. 
ההתנהלות עם האופניים במצב מקופל עם הכבדות של 

החבילה המתקבלת, שונה מאוד מההרגשה הקלילה 
של האופניים במצב רכיבה. את הבעיה פתרתי על ידי 
שינוע האופניים כמו מזוודת טרולי כאשר מוט הכיסא 
משמש מוט החזקה והאופניים מתגלגלים על הגלגל 

הקדמי. בפועל לא מצאתי את עצמי מתבאס על משקל 
האופניים כי הנשיאה שלהם במצב מקופל היה רק 

כאשר שמתי אותם בתא המטען של הרכב או כשנכנסתי 
למעלית של המשרד.

סיכום 
בנימה פחות פורמלית, Dahon הם אופניים מהירים, 

כייפים ולפי הניסיון שצברתי איתם, הם גם עמידים. 
אם אתם נופלים על המשבצת של מחפשי תחבורה 

עירונית או פתרון תחבורה מהבית לרכבת או מהעבודה 

לאוטובוס, כנראה שלא תמצאו מוצר יותר מוצלח 
ומעשי במסגרת תקציב של 2000 שקלים פלוס מאשר 
ה-Dahon. החיבור לאופניים היה מהיר והייתי משאיר 

אותם אצלי אם היה אפשר, ביום הצילומים קיבלתי טלפון 
מאשתי והיא כרגיל בקשה שאקפוץ לסופר פארם ואביא 

משהו לילדים, שאין עלי מנעול זה יכול להיות בעייתי, 
במקרה של ה-Dahon זה היה פשוט, קיפלתי את 

האופניים ונכנסתי איתם לסניף בלי שאף אחד יאמר לי 

שזה לא בסדר או אסור.
המבחן על האופניים היה קצר ומהנה, אבל נושא 

האמינות שהוא מאוד חשוב צריך להבחן לאורך זמן, איך 
מחברי הקיפול ירגישו בעוד שנה, האם הגלגלים יחזיקו 
עליה וירידה ממדרכות לאורך זמן וכו'. אנו מקווים לקבל 

את האופניים מתישהו למבחן ארוך טווח ולספק לכם 
תובנות בעניין 

 we:TestDahon - מבחן עירוני
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תודה! בזכותכם אנחנו פה

Partners

השותפים שלנו לקידום תרבות האופניים בישראל we:Thank

http://www.bikedeal.co.il 
http://rocknroad.co.il/
http://www.ctc.co.il
http://source-israel.co.il/
http://www.recycles.co.il/
http://ran-zilka.co.il/
http://www.gordon-bennett.co.il/
http://www.gordon-bennett.co.il/
http://www.giant.co.il/
http://www.bikeout.co.il/
http://www.ktm-bikes.co.il/
http://www.daa.co.il/
http://www.matzman-merutz.co.il
http://www.mondraker.co.il/
http://www.joes-no-flats.com/
https://www.facebook.com/pages/Cube-Bikes-IL/358126247687919
http://www.cobra-bordo.co.il/
http://www.slalom.co.il/
http://www.ranofun.co.il/
http://www.aricycles.com/
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חו"ל: חוצה אלפים - ההכנות למסע

 חוצה אלפים
פרק א'- הדרך לחלום

we:Explore לימור שני, יואב לביא     לימור שני   

חו"ל: חוצה אלפים
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איך הכל התחיל?
לקראת סוף ההכנות למסע "קרוס ישראל בשטח" מס' 1, סתיו 2011, 

פנה אלי בחור בשם עטר בבקשה להצטרף למסע. העיתוי היה באיחור רב 
יחסית, ממש לפני מחנה האימונים המסכם, אבל החלטתי להיפגש אתו. 

בפגישה הבנתי שמדובר ברוכב חזק, מנוסה ומעבר לכך, היה ביננו גם 
סוג של חיבור מיידי. מאז הכל היסטוריה, עתר ואני עושים מסעות וטיולי 

אופניים משותפים רבים, מסע הבייקפאקינג הראשון שלנו יחד היה לפני 
כ-3 שנים, התנתקנו לשבועיים כדי לחצות את הארץ דרך שביל הגולן, 

דרום הכינרת, ירושלים, גוש עציון, עדולם, בריטניה, מערב הנגב, מעבר 
פורץ דרך מעזוז לשחרות דרך בורות לוץ והר כרכום עם סיום באיילת כמובן. 

מסע קסום של 1200 ק"מ שהיווה השראה למסלול ה-HLC, תחרות 
שקראתם עליה לא מעט כאן וזכתה להיכנס יחד עם עוד שתי תחרויות 

מחוץ לארה"ב, לרשימת עשרת תחרויות ה-selfsuported בייק פאקינג 
הנחשבות בעולם. בשנה לאחר מכן, ניצלנו גשם מאוחר במיוחד שירד 

בדרום למסע מדברי בעקבות גבי הנחלים שהיו מלאים ורווים באופן נדיר 
ויצרו חוויה מוטרפת.

אחד החיבורים הטובים בין עטר וביני הוא סגנון המסעות, שהוא לא דבר 
מובן מאליו. שנינו רואים את האופניים כאמצעי לטיול ואוהבים להגיע 

למקומות מיוחדים ומורכבים גם במחירים מאתגרים של דחיפה וסחיבת 
אופניים ופחות עסוקים בלחפש את הדרכים הקצרות והמהירות להגיע 

למדידות מרשימות.
לעטר, כך התברר לי, יש חבורה מקסימה שהגיעה בעקבותיו למסע 

"קרוס ישראל בשטח" מס' 2. הקרוס )בשם החיבה שלו( יוצר קפיצת דרך 
משמעותית אצל המשתתפים, החוויה פורצת את תקרת הזכוכית ומושכת 
את המשתתפים בה להרפתקה המשמעותית הבאה. לפני שנתיים יצאנו 
למסע משותף על ה- ALPINE 1 חוצה שוויץ ממזרח למערב לאורך רכס 

האלפים, מסלול הדגל השוויצרי. מסע זה היווה את הבסיס ללמידה והכרות 
לקראת מסע חוצה אלפים, מבחינת ציוד מתאים והפקת לקחים בהערכות. 
הדילמה איפה יערך מסע הבייקפאקינג הבא היתה קשה: אריזונה טרייל, 
קולורדו טרייל, טוסקני טרייל ועוד. חוצה אלפים נבחר בעיקר בגלל חלום 

ישן של עטר שקינן אצלו תקופה ארוכה. 
עטר תכנן את המסלול כאשר לנגד עיניו עמד הרצון ללכת בעקבות 

החלוצים בתחום, אלה שחצו את המסע בדרכים השאפתניות והמאתגרות 
כיאה לאלפיניסטים מנוסים של אותם ימים. אותם חלוצים בחרו מסלולים 

עם מעברי ההרים הדרמטיים יותר, מעבר לאתגר, הנופים המיוחדים 
והשבילים המאתגרים יש בהם גם עניין מיוחד וסיפורים היסטוריים 

מרתקים. הוא התבסס על שניים:
הקלמייר - אלפיניסט שבעקבות תאונה עבר לרכוב על אופניים, הוא 
חצה את האלפים בשנת 89 במסלול באורך כ-310 ק"מ וכ-13.5K מ' 

טיפוס מצטבר. 
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ג'ון – עוד אלפיניסט שעשה הסבה, הוא עיבה את המסלול של הקלמייר 
והגיע ל430 ק"מ עם 14K טיפוסים . 

במקרה שלנו עטר הגדיל לפנק וסה"כ עברנו כ-500 ק"מ וכ-20K טיפוס 
)תלוי איזה מכשיר שואלים(.

התוספת הייתה בסוף המסלול והכניסה עוד מעבר קסום וירידה דרך שביל 
שנפרץ ע"י האיטלקים במלחמת העולם הראשונה ויורד בשילוב עם סינגל 

מטריף לאגם גרדה. 

ההכנות ואפיון מרכיבי המסע
מסע בסדר גודל שכזה הוא בהחלט מטרה משמעותית. בגישתי, מטרה 

היא הזדמנות "לעשות דרך", כמו שאני נוהג לומר. מול המטרה הניצבת 

לפניך , יש את הלימוד מתוך החומרים הקיימים, הניסיון שיש לך ולקבוצה 
וההבנה איך צריך להיערך בשני היבטים עיקריים:

 1. הרוכב – המוכנות הפיזית והמנטלית
 2. הציוד – האופניים והציוד הנלווה

מתוך חבורה של 8 רוכבים, חלק עבדו עם תכונית אימונים מובנית שיוצרת 
סדר ומחויבות, אני פשוט רכבתי עם התיק והמשקלים שאני די רגיל 

אליהם על הגב באופן קבוע והשתמשתי ברכיבות ההכנה לקרוס והמסעות 
שמסביב לאימונים כדי לייצר את המוכנות המתאימה. 

למסעות שבנויים נכון כמחנות אימון יש ערך מוסף עצום. עומס מתמשך 
מעלה את הרמה המנטלית, את החיבור לציוד ולאופניים, יכולת הניווט 

והדינמיקה הקבוצתית, למרות שמדובר בקבוצה שכבר מכירה ועשתה 
מסעות, מסע אלפיני שכזה מגיע לנקודות קיצון חדשות. 

הניסיון שצברנו במסעות הקודמים תרמו ליכולת לאפיין את הצרכים. גלעד 
מיכאל מונה לחפור ברחבי הרשת ולהביא את הציוד הכי מתאים במחיר 

הכי משתלם. עטר תכנן את המסלול ומקומות הלינה ואני הייתי אחראי על 
מסעות ההכנה והכנת האופניים.

במסע שלנו היה רף גבוה מאד, רצינו לחצות את האלפים 
בדרך הרפתקנית. הבחירה יצרה פרמטרים משמעותיים של טיפוס 

במעברים גבוהים, ודחיפה וסחיבת אופניים עם קטעי רכיבת סינגלים 
טכניים ברמת קושי גבוהה. כבר בשלב התכנון היה ברור שמתינות 

לא תהיה פה, רוב הזמן היינו או בעלייה חזקה או בירידה חזקה, רוב 
השיפועים עברו את ה-20%. לנושא יש משמעויות בהיבט הפיזי, המנטלי, 

הטכני וכמובן בהיבט של הכנת ציוד איכותי וקל.
המסלול עובר במקומות גבוהים מאד עם מז"א שיכול להגיע לקיצוניות 

משתנה. במסע בשוויץ היו ירידות ממעברים גבוהים שבהן קפאנו, 
סינגלים חשוכים וגשם, הפעם אנחנו צפויים למעברים עוד יותר גבוהים 

עם שבילים עוד יותר טכניים והליכה מורכבת יותר ברגל. המשמעות 
שהציוד צריך להיות מאד ורסטילי, ערדליים לדוגמה לא היו מחזיקות מעמד 

בהליכות ולכן בחירה שהתבררה כמצוינת הייתה לרכוש גרביים נגד מים 
ששומרות על הרגל יבשה בתוך הנעל הרטובה. השנה היה אצלנו חורף 
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מצוין לבדיקת ציוד כולל שני אירועי שלג משמעותיים בהרי ירושלים, כמובן 
שניצלנו את ההזדמנות היטב, היה לימוד והפקת לקחים מצוין.

נדרשו נעליים שגם נוחות להליכה אבל בגלל הרכיבה הקשה ,הטיפוסים 
והמרחקים נדרשת יעילות דיווש טובה ונוחיות ברכיבה לאורך זמן. רובנו 

בחרנו בנעלי אנדורו עם סוליות קרבון וציפוי גומי, שהחיסרון העיקרי הוא 
מה לעשות המחיר...

בחירת האופניים למסע 
אמינות האופניים היא מרכיב חשוב במסע כזה, יחד עם זאת האופניים 
חייבים להיות קלים ויעילים, כי כל ק"ג מיותר בהכפלה של המרחקים 

הטיפוסים התלולים, ההליכות ברגל ודחיפת האופניים הופך להיות 

משמעותי. נדרשת נוחות למגוון של מאפייני רכיבה, סינגלים ושבילים 
טכניים לרוב, טיפוסים בשיפועים תלולים. בקיצור צריך כלה גם יפה, גם 

חכמה, גם חמה וגם עשירה ...
אני בד"כ לא יבבן משקל ותמיד מעדיף לסחוב יותר מאשר שיהיה חסר, אך 

היה ברור שבמסע הזה כל גרם מיותר יורגש היטב. רק כדי להמחיש את 
העניין, במסע ההכנה האחרון נתקלנו בדוגמה מצוינת לחשיבות המשקל: 

בעליות יער ביריה אחד הרוכבים נחלש עד כדי אי יכולת להמשיך. הורדנו 
ממנו את רוב המשקל שנשא עליו וחילקנו בינינו וזה אפשר לו לחזור 

ולרכב. בקיצור המשקל כן קובע ! 
כל אחד עשה את השיקול והערכה עם האיזון שבין האלמנטים. מרחב 

ההחלטה נסוב בין אופני מרתון זנב קשיח, אופניי מרתון ש"מ )100 
מ"מ( או אופני טרייל/שבילים עם 120 מ"מ זווית ראש של 69 מעלות 

בד"כ, לרוב ללא הצטיינות יתרה בתחום ספציפי, אלא תפקוד טוב ברוב 
המתארים. היתרון הגדול של אופניים מהסוג הזה הוא הסינגלים והקטעים 

הטכניים. במקרה שלי בחרתי את הקונטרייל של ברגמונט אופני שיכוך 
מלא עם 120 מ"מ מהלך, עברתי ל1X11 של SRAM עם גלגל קדמי 28 

שיניים כדי לאפשר טיפוס טוב )בחירת יחסי העברה הם קריטיים לא פחות 
ואולי יותר מהמשקל(. גלגל ה-10 שיניים מאחור שקיים במערכות של 

סראם מאפשר טווח גדול ומספק את המהירות הנדרשת כשצריך. מדובר 
במערכת קלה ואמינה )0 תקלות במעביר קדמי! באחריות ( וכמעט כל 

הקבוצה השתמשה בה.

הקונספט של אופני הטרייל מאפשר ליהנות מכל העולמות במסע אחד. 
רכבתי איתם מסעות רבים כולל "קרוס ישראל בשטח" חוצה מדבר ועוד 

כמה מסעות מדבר טכניים מאוד והם בהחלט יודעים לתת נוחיות, יעילות 
והנאה גדולה. סידור וארגון האופניים מבחינת הציוד גם הוא היה חשוב, 

ככול שהמסלול יותר טכני ודורש דחיפה וסחיבה, נשאף להעביר משקל אל 
הגב ופחות על האופניים. אופניים נקיים מתיקים בולטים ומשקל מיותר 
הרבה יותר נוחים להתנהלות. זה היה העקרון המנחה ובסך הכל הגענו 

לסידור מאוד דומה אצל כלל החבורה. עוד נקודה קריטית היא בחירת 
הצמיגים, צמיגים קלים יכולים לחסוך עד 1 ק"ג, שמשפיע מיוחד היות 

שזאת מסה מסתובבת, מצד שני לא רוצים להתעסק כל רגע עם פנצ'רים 
או קרעים רחמנה ליצלן. ארצנו היא "ארץ אוכלת צמיגיה" ובארץ אני תמיד 
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עם הצמיגים הכי עבים. חקירה משמעותית של מאפייני השטח האלפיני 
הובילה להחלטה שניתן לעבור לצמיגים קלים יותר כמו ארדנט רייס או 

. vredestein הבלק פנטר של
המעצורים – בירידות אלפיניות נדרשים מעצורים המתאים לעומסי 

העצירה וכולנו החלפנו לרוטור קדמי 180 מ"מ ורפידות איכותיות. בעלי 
הניסיון מכירים את התופעה שירידות חזקות וארוכות גורמות להתחממות 

של הרוטור עד למצב של עיוות וירידה משמעותית ביכולת העצירה )לא 
משחק עם מאפייני מסלול כמו שלנו...( . לכן זה תחום שבו בשום אופן לא 

לחסוך, אלא להשקיע ולהיערך בהתאם. 
ציוד לתיקונים חילקנו בינינו וכיסינו את רוב אפשרויות לתקלות עם 

אופטימיזציה במשקל ופה ניתן להרחיב לעוד פרק שלם. 

קצת על מסעות ההכנה
"המטרה היא הזדמנות לעשות דרך" מבחינתי מסעות ההכנה, מעבר 
לתפקיד הבסיסי שלהם שהוא להכין את החבורה למסע האתגרי, הם 

מייצרים חוויה עוצמתית ומיוחדת בפני עצמה. 
את הדרך להביא למוכנות והמיומנות הבסיסית הנדרשת בחרתי במסע 

פשוט, בן יומיים שכלל עלייה ממסילת ציון לירושלים דרך עין כרם, כניסה 
באור אחרון לעיר. בלילה חגנו בבילוי הגון עם אוכל טוב, בירות ולינה 

באברהם הוסטל. למחרת, סיבוב רכוב בשוק, בעיר העתיקה, כמה מקומות 
אטרקטיביים וירידה חזרה במסלול מעגלי. שילוב כייפי של שבילים, 

סינגלים, נופים, מעיינות, רכיבה אורבנית, ובילוי לילי הרעיון היה לבנות 
מסעות לא שגרתיים, שיתפרו חבלי ארץ דרך מעברים מעניינים, מפגשים 
מרתקים וחיבור חזק לטבע ולארץ. בקיצור לאתגר, להכיר, להנות, ולקבל 

את כל הערכים המוספים שאפשר ממסעות שכאלה.
מסע הפתיחה היה מסע הבייק פאקינג הראשון לכל החבורה )פרט לעטר 

ולי שהיינו למודי מסעות בייקפקינג במאפיינים השונים(, התגלגלות 
עם ציוד היה דבר חדש עבורם ונדרש קרש קפיצה להתרגל לרעיון, ליצר 

חוויה טובה ולעשות חשק )כמובן עבד(. תכלס, מסיבה מוצלחת לפתיחת 
עונת ההכנות.

ברשותכם הערה קטנה לכל הקוראים מרימי הגבה מקרב ההארד קור של 

הבייקפאקרס: חברים יקרים, בייקפאקינג לא חייב להיות תמיד סיזיפי, 
עם לינה על מגן השמש של האוטו ואכילה בyellow. אפשר לעשות מסע 

אופניים מתגלגל ללא לוגיסטיקה מלווה, כולל לישון במקומות מסודרים, 
כולל לאכול במסעדות ואפילו לצאת לבלות! נכון שהתגלגלות עם ציוד 

לינה מאפשרת מצד אחד רמה נוספת של חופש החלטה ומעבר באזורים 
מבודדים, מצד שני תוספת המשקל יוצרת גם אילוצים ומגבלות על 

המסלול ומעבר בקטעים טכניים. בקיצור שני הסוגים הם דרך מצוינת 
להגשים חלומות וכיף גדול, שכל אחד יבחר את הסגנון שמתאים לו, כמובן 

אפשר גם לשלב.
בכל אופן המסע השני היה בחורף והירידה למדבר כמובן מתבקשת. 
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ניסיתי לשלב את היופי המדברי עוצר הנשימה עם הגבים המלאים ובתוכו 
הכנסתי סינגלים, קטעים טכניים בדחיפה וסחיבת אופניים, להרמת יכולת 

המסוגלות של הקבוצה. המסע השני מירוחם לערבה ארך 3 ימים, ביום 
בראשון עברנו דרך נחל שועלים, המכתש הגדול ונחל מיוחד מלא גבים 
והליכה אתגרית ללינה בשדה בוקר. ביום השני רכבנו לשדה בוקר דרך 

הר ערקוב, שביל ישראל, ולמצוקי מכתש רמון שממערב למצפה עם לינה 
 HLCבמצפה רמון. היום תוכנן כך שההקלטה שלו תשמש לעדכון מסלול ה

שהחלטתי שיעבור דרך מצפה רמון שהיא נקודת חובה במסלול. 
ביום השלישי רכבנו לערבה דרך סינגל חווה עם שילובים של נאקבים 

מוטרפים, גבים, קטעים טכניים, וכמובן סחיבה ודחיפת אופניים. 

המסע השלישי היה בן 4 ימים והשתלב בתוך מסע הבייקפאקינג השנתי 
של עטר ושלי שארך בסה"כ 10 ימים )ושווה פרק נפרד, בהזדמנות(. 

ארבעת הימים הותאמו למאפיינים הנדרשים למסע הכנה וכללו בממוצע 
60-70 ק"מ וכ-1800 מ' טיפוס ויותר בכל יום. 

עטר ואני התחלנו את המסע עם ציוד לינה מלא ובבוקר המסע המשותף 
הורדנו אותו למכוניות. רכבנו מעתלית לעכו ברכיבת שטח, חציית הכרמל, 
ירידה בסינגל יגור ומעבר בשמורת נחל נעמן לארוחת דגים טובה וסיבוב 

בעיר היפיפייה והמומלצת. למחרת השלמנו סיבוב בשוק ויצאנו ליום 
קשה במיוחד דרך הר גמל, פלך, ירכא, גיתה, כפר ורדים והמשך ללינה 

בחורפיש. 

היום שלמחרת נפתח עם גשם מרענן של סוף מאי שהפך את הסמבוסק 
של חורפיש לעוד יותר טעים, לאחריו טיפסנו לבית ג'אן , משם בירידה 

אתגרית לדיר אל אסאד, מעבר במעיין המקסים של הכפר, המשכנו לנחל 
צלמון, דיר חנא, הררית, עמק בית נטופה, ועם אור אחרון נכנסנו בכניסה 

משגעת לנצרת דרך שביל הבשורה והשוק אל כנסיית חג המולד. בילוי 
לילי במסעדה טובה וקפה בוקר בנוף הפסטורלי שליווה אותנו ביציאה 

ליום הרביעי. במהלך היום ששווה פרק בפני עצמו, קרו דברים לא צפויים 
כמו אולפן קריוקי ברמת ישי, כולל כל הפעילות סביבו. חבורה של חברה 

מהכפרים הסמוכים שצרפה אותנו לחגיגה של בשר וערק בעין יבקע 
ומשם בשביל ישראל הקסום, טיילת הקישון, טיפוס למוחרקה בשביל 

האדום ומשם דרך דליית אל כרמל, בחזרה לעתלית. אחרי 4 ימי מסע 
מדהימים נפרדנו עטר ואני מהחבורה, העמסנו שוב את ציוד הלינה, עלינו 

לרכבת לנהריה שם ישבנו בפאב לסכם את ארבעת הימים האחרונים 
ולמחרת המשכנו לכיוון גוש חלב וצפת להשלים את ההרפתקה שלנו עם 

עוד ארבעה ימים קסומים שהסתיימו בתחנת הרכבת בבנימינה משם עלינו 
לרכבת כל אחד לביתו, מאוד מומלץ השימוש ברכבת למסעות שכאלה.

בפרק הבא אספר מעט על המסע התלת יומי המסכם ועל המסע לשמו 
התכנסנו- חוצה האלפים כולל בונוס בצורת טיפים לכל מי שרוצה לתכנן 

חלומות אופניים ולהגשימם. 

we:Exploreחו"ל: חוצה אלפים - ההכנות למסע
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במידה והתחלתם לרכוב לאחרונה באופן רציני ועדין לא שמעתם על וויסלר, 
אז כדאי שתתעדכנו חברים, וויסלר הוא לא פחות מפארק אופניים המוכר, 

המוערץ וככל הנראה הטוב בעולם.
כמדי שנה, לפני עונת הקיץ מתמלא מרחב הסייברספייס  בסרטוני תעמולה 

ורכיבה חדשים עם מטרה מובהקת אחת- לגרות לנו את בלוטות החשק 
ולגרום לנו לרוץ ולקנות כרטיסי טיסה לקנדה בכדי לממש את החלום 

ולעלות לרגל למכה של רכיבת השטח. גם אני הייתי בן אלו שחלמו לקיים 
את המצווה לפחות פעם אחת, מאז שהתחלתי לרכב החלום שלי היה לטוס 
לוויסלר לתקופה ממושכת, וכרגע אין מאושר ממני שהצלחתי להגשים את 

החלום הזה. 
בכתבה שלפניכם, אפתח לכם צוהר קטן על המקום, החיים בו, האפשריות  

הגלומות בו וכמובן החוויה האישית שלי מהמקום האדיר הזה. ידוע שמורזין 
שבצרפת הוא יעד הרכיבה האהוב והפופולרי בקרב הישראלים בקיץ, 

בעקבות עובדה זו והעובדה שרכבתי במורזין 4 פעמים בעבר )2013 הייתה 
הפעם האחרונה(, ברשותכם אשווה את וויסלר בעיקר למורזין. 

וויסלר העיירה
בכדי להגיע לוויסלר, כנראה שתטוסו לונקובר שבקנדה ולאחר מכן שעתיים 

נסיעה צפונה יביאו אותכם לעיירה הנכספת. וויסלר היא עיירת נופש 
טיפוסית, בקיץ  מלאת רוכבי אופניים, בחורף גדושת גולשי סקי ו"בין 

הזמנים" בעיקר מתה. להפתעתי הרבה, נתקלתי בהרבה תיירים "רגילים" 
שבאו לנפוש בוויסלר ולא רק בכדי לרכוב במסלולים המטורפים שהפארק 

מציע, כן חברים יש חיים מעבר לאופניים אפילו בוויסלר.

מרכז העיירה סובב סביב הוילג', מדרחוב המוני מפוצץ חנויות מכל הסוגים 
כשבסופו מרכז שאיפתנו, הרכבל. בוילג' אסור לרכוב על האופניים וחייבים 
ללכת לידם )ממש כמו ב Demo Day של we:Ride( אלא אם אתם רוצים 

להסתכן בקנס של עד 2000 דולר. לדעתי, מיקום תמוה של הרכבלים 
במקום שאי אפשר לרכוב אליו, אבל תכלס כנראה שהם מבינים טוב יותר...

המחיר או האלמנט...
כנראה שהסיבה העיקרית שלא נראה הרבה רוכבים ישראלים בוויסלר 

היא המחיר. בשיא הטיול שלי היו אולי 8 רוכבי דאונהיל בעיר כשבמורזין 
לצורך ההשוואה סביר להניח שתשמעו עברית יותר מכל שפה אחרת  

בעונה המדוברת, וכנראה שתראו להקות ענק של רוכבים ישראלים מצויים 
מתגודדים יחד עפ"י המנהג המזרח תיכוני הידוע. בכדי לטוס לונקובר 

תאלצו להיפרד מ-1500 דולר בערך, ללא תוספת על הטסת אופניים כמובן, 
אם תרצו להשתמש ברכבל לתקופה שעל שבועיים תאלצו להיפרד מעוד 

600 דולר )קנדי = 3 ש"ח( עבור סקי פס עונתי. המחייה די זהה לאתרים 
האירופאים, רק כדאי שתשריינו מקום מוקדם יחסית כי האתר מאוד נחשק, 

בייחוד אם אתם מתכננים להגיע בזמן פסטיבל הקראנקוורקס עליו עוד 
תשמעו כאן. 

הבייקפארק
עכשיו הגענו לחלק החשוב, הבייקפארק והמסלולים. בשונה ממורזין, פה 

כל המסלולים מקובצים בהר אחד ולא תאלצו לנדוד חצי יום בכדי להגיע 
לאתר כמו מורז'ן או שאטל )אתרי רכיבה צמודים למורזין(. ההר מחולק ל-4 

אזורי רכיבה: הפיצימונס שאליו מגיעים עם הרכבל שיוצא מהוילג' ועולה 
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לגובה 300 מטרים מעל הוילג'. בפיצימונס נמצא אוסף מסלולים מגוונים 
מאוד, מירוקים פשוטים ועד לרמת מקצוענים בלבד, מסלולי קפיצות, זרימה 

וטכניים. רוב הרוכבים ירכבו באיזור הזה ובימים עמוסים התורים לרכבל 
למטה יהיו ממש, אבל ממש  ארוכים. 

מעל הפיצימונס , שוכן לו הגרבנזו המפורסם, בכדי להגיע אליו נקח 
רכבל נוסף מהאמצע או נקח את הגונדולה מהוילג' שמגיע לפסגת 

הגרנבזו )ועוצרת גם באמצע לפיצימונס(. בגרבנזו אין מסלולים ירוקים 
למתחילים והוא מתבסס יותר על השבילים הטכניים המפורסמים של 

הנורת' שור )למרות שיש בו מסלול קפיצות ממש נחמד(. רוב המסלולים 
בו מדורגים שחור יהלום אחד או כפול וההרגשה היא שהם קצת יותר 

קשים מהמסלולים בדירוג זהה בחלק התחתון. מפסגת הגרבנזו עד לאמצע 

נאבד  700 מטרים ונוכל לבחור לעגל ל1000 ולרדת עד לוילג' או להתחמק 
מהתורים ולתפוס את הרכבל באמצע בחזרה לגרנבזו.

מפסגת הגונדולה נוכל לעלות על רכבל נוסף לאיזור השלישי שנקרא 
פסגת העולם )Top of the world(. בגובה 2200 מטרים מעל פני הים 

ו1500 מטרים מעל הוילג', יוצא רק מסלול אחד )רק אחד רשמי(. בכדי 
לעלות ברכבל תאלצו להיפרד מ 18 דולר נוספים אפילו אם רכשתם סקי 

פס עונתי. המסלול שונה מאוד משאר הפארק, אין בו עצים בגלל הגובה 
הרב, הוא פתוח ומאוד מסולע, עד כמה שמפתיע הוא דומה לארץ בתוואי 

השטח. לי לקח כ-12 דקות לסיים את המסלול שמגיע רק לאמצע הגרבזו, 
בשנים הקודמות נהגו לסיים את תחרות האנדורו בוויסלר בסטייג' שמתחיל 
מהפסגה ויורד עד לוילג', זמן השיא של ג'ארד גרייבס עומד על כ-22 דקות.

אזור טרי וחדש שנפתח רק בתחילת חודש אוגוסט האחרון הוא הקריק 
סייד. בשונה משאר האזורים שמבוססים על הוילג', הקריק סייד יוצא 

מתחתית ההר 5 ק"מ דרומית מהוילג'. פתיחת הרכבל שהיה פעיל עד כה 
רק בחודשי החורף גם לרוכבים נועדה בעיקר בכדי לפתח את איזור הקריק 

סייד שהיה אזור רפאים בחודשי הקיץ. הרכבל יביא אותנו לאמצע מסלולי 
הגרבנזו ומשם נוכל לעבור ולבלות את היום לכיוון הוילג' על המסלולים 

הישנים והטובים, או לחזור לקריק סייד על אחד משני המסלולים השחורים 
שנפתחו על צלע ההר. )בכל זאת צריך לחזור הביתה בסוף היום(.

הגישה הצפון אמריקאית
כל המסלולים בפארק משולטים להפליא ומדורגים בצבעים מהקל לקשה: 
ירוק, כחול, שחור יהלום אחד, שחור יהלום כפול, אדום מקצוענים בלבד 

)פחות מסלולים, יותר אלמנטים בודדים(. ובתוך הצבעים על השלטים בכל 
מסלול נראה גם סימון לאופי המסלול: מסלול קפיצות כגון הA Line שכולם 

מכירים שמתאפיין בקפיצות גדולות וברמים ענקיים לכל אורכו, מסלול זרימה 
נחמד שיתאפיין בעיקר בברמים ומהירות גבוהה ומסלול טכני שיהיה בדרך 

כלל צפוף, תלול ומלא במדרגות, סלעים ושורשים. 
בשונה ממורזין, הייתי אומר שוויסלר הרבה יותר מסחרי והמוני ממש 

כמו שהאמריקאים אוהבים, יש לזה צדדים טובים וצדדים רעים. הפארק 
והמסלולים מושקעים ברמה מטורפת, אם משהו לא בסדר במסלולים, 

כנראה שלמחרת זה כבר לא יהיה שם. במידה ונפצעת, יגיעו לפנות אותך 
בשניות ויתחקרו אותך לגבי הנסיבות כדי לדעת מה הם יכולים לעשות בכדי 

למנוע בעתיד. מצד שני הכל בנוי טוב מדי ופחות תראו מסלולים פסיכים 

 we:Explore Whistler Canada



we:Explore Whistler Canada

135 |  134

שדורשים יותר מחשבה, יש המון אלמנטים בודדים פסיכים שמשולטים 
ברמה שאפילו עיוורים יראו, אבל אין בבייקפארק )לפחות לא שאני ראיתי( 

משהו מקביל למסלולים הפיראטיים, התלולים והשורשיים שיש במורזין )יש 
במסלולים אחרים באיזור, אבל אי אפשר להגיע אליהם עם הרכבלים(. אפילו 

את האלמנטים הטכניים במסלול הקנדיאן אופן הם סוגרים עד לתחרות כי 
הם מסוכנים מדי לפארק. אני גיא בר דה יזראליין ,הייתי שמח לראות קצת 

יותר העברת סמכות ולקיחת החלטות לרוכב כמו שראיתי בניו זילנד ומורזין, 
לתשומת ליבכם הקנדי....

 שלא תבינו לא נכון, אני חלילה לא אומר שהמסלולים קטנים עלי והרבה 
מהאלמנטים לא העזתי בכלל לעשות, אבל בממוצע, נראה שיותר קשה 

להתפתח שם עבור מסלולים של "העולם האמיתי" כמו מסלולי גביע עולם 

בדאון היל. )אולי זאת הסיבה למיעוט יחסי של משתתפים קנדיים ביחס 
לאומות אחרות( עדין עם כל מה שאמרתי, מתקן האופניים שמחוץ למרפאה 

המקומית מלא באופניים של רוכבים שפינו אותם מההר )אני הייתי אחד 
מהם ליום אחד(. 

ומחוץ לבייקפארק
המסלולים בוויסלר לא רק מתחילים ונגמרים בבייקפארק. הבייקפארק 

נמצא על הר אחד מתוך רכס של מספר הרים שסובבים את העיר. כמעט 
בכל גבעה שנטפס אליה נוכל למצוא מסלולי אנדורו מושקעים, מגניבים 
ומגוונים. המסלולים ייראו שונה לגמרי ממסלולי הבייקפארק עם אדמה 

פחות דחוסה וקשה ובנייה יותר פיראטית. המסלולים יתאפיינו לרוב בשיפוע 
ממוצע גבוה יותר מזה של מסלולי הבייקפארק ותמצאו בהם הרבה יותר 

שורשים. באופן אישי ממש אהבתי את המסלולים האלו ולצערי גיליתי אותם 
מאוחר מדי בטיול שלי. לכן אני מציע שאם אתם מגיעים לוויסלר, בייחוד אם 
זה לתקופה ממושכת, תעשו כמוני ותביאו אופני אנדורו ארוכי מהלך, אופני 
האנדורו המודרניים יכולים לעמוד בגבורה ובכייף בכל מה שהפארק מציע 

ואפילו תוכלו לטפס מידי פעם  וליהנות משלל מסלולי האנדורו באיזור.
רבותיי/ גבירותי לא הכל אקסטרים בוויסלר! קילומטר צפונית מהוילג' 

שוכן פארק האגם האבוד, פארק לשבילי קרוס קאנטרי לסקי בחורף וקרוס 
קאנטרי לאופניים בקיץ. פארק קטן יחסית שגודלו בערך בגודל יער חורשים, 
מרושת במלא סינגלי קרוס קאונטרי מסומנים. סינגלים מאוד כיפיים וטכניים 

במידה, מזכיר קצת את בן שמן באופי המסלולים ובשינוי הגובה המינימלי. 

סוף דבר
כמובן שאני יותר ממליץ לכל רוכב שמחשיב את עצמו חובב ירידות לבקר 

מתישהו בוויסלר. אני מניח  שרק אם אתם ברמה גבוהה , אבל ממש 
ממש גבוהה תרגישו בחיסרון מסוים במסלולים מהסוג הפסיכי והתלול. 

הפארק בנוי בצורה מדהימה לכל הרמות ומאוד תומך בהתקדמות הדרגתית 
ואפשרות להתפתח על כל סוגי המסלולים. כמובן אי אפשר בלי האווירה 

שם, רמת הרוכבים שפוקדים את הפארק על בסיס יומי תשאיר אתכם פעורי 
פה, שלא לדבר על חגיגות כמו הקראנקוורקס שבהם סביר להניח שתאבדו 

כיוון ולא תדעו מאיזה רוכב אגדי לבקש חתימה קודם. בקיצור חברים, 
תתחילו לחסוך, ושנה הבאה בוויסלר הבנויה 
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Marin Attack 
Trail XT8

Marin Attack Trail XT8  we:Test      ספי פישלר    אלון רון    עדי בלן  
יבואן: פדלים | מחיר: 13,125 ₪ )מבצע לרגל חגיגות 30 למארין(

Marin Attack Trail XT8

מארין הוא מותג אופניים מיתולוגי, ראשית כיוון שמחוז מארין נחשב בעיני רבים כמקום ההולדת של אופני 
ההרים )קלאנקרז, גארי פישר, ג'ו בריז וכולי, אתם יודעים..( ושנית כיוון שהחברה עצמה הצליחה במשך 

עשורים לא מעטים לייצר אופניים משובחים ומאוד רלוונטים לתקופה. בעשור האחרון, לפחות עד 2014 היה 
נראה שהחברה מעט איבדה את הכיוון והיו יותר מדי דגמים בליין שלה שגררו התעלמות גורפת מתקשורת 

האופניים העולמית שלא ממש מצאה בהם עניין. ב2014 נראה שחלה תפנית משמעותית ומארין יצאו עם דגמי 
ה mount vision וה -Attack trail המחודשים, הדגמים הראו שמארין עשתה צעד משמעותי לחזרה למרכז 

הבמה, עם שלדות קרבון, גאומטריה עדכנית )שזה אומר יותר long & low( וחבילות חלקים המספקות תמורה 
טובה למחיר.

 Attack מפדלים, החנות הירושלמית )המיתולוגית אף היא( המייבאת את מארין לארץ, קיבלנו למבחן את ה
Trail XT8 , אלו אופני ה"אנדורו" העדכניים של מארין בגרסת האלומיניום שלהם, זה אומר 150 מ"מ מהלך 

מתלה, פייק 160 מלפנים וזוויות אגרסיביות במיוחד.
יצאנו לדרדרת האימים של סוף הקיץ בהרי ירושלים )ועוד כמה מקומות(, כדי לאתגר את המארין )ואת עצמנו(, 

  .המסקנות לפניכם

http://www.pedalim.com   
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Highlights

מתלה Quad 3 המספק 150 	 
מ”מ מהלך

בולם קידמי פייק  RC עם מהלך משתנה 	 
120-160 מ"מ

זווית צינור ראש 66.5 מעלות	 

זווית צינור כסא 73.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 435 מ"מ	 
מעצורי Magura MT5 )שונה 	 

מהמפרט המקורי(
משקל "רטוב" - כולל פדלים – 15.5 ק"ג 	 

M הנתונים הם למידה*

Marin Attack Trail XT8  we:Test



we:Tube 

 
CLICK TO VIEW
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על השביל 
ה- Attack Trail הם אופניים אגרסיביים שמיועדים 

בעיקר לשטח טכני ואלים שנמצא בירידה, הם מבוססים 
על ה Quad-Link 3.0 של מארין, הגרסה השלישית של 
מתלה כפול חוליות קצרות של היצרן האמריקאי )קונספט 
דומה לVPP, מאסטרו, DW-link ועוד...(. מהנדסי מארין 

טוענים שהצליחו להגיע לאיזון במתלה כך שיהיה גם 
פרוגרסיבי, גם רך לקטנות וגם יספק פלטפורמת פידול 

יציבה, ובסה"כ לא הצלחנו להפריך את טענותיהם 

לאורך כל תקופת המבחן. אין דרך אחרת להסביר את 
הגאומטריה והמפרט שבו הם מאובזרים פרט לרכיבה 

אגרסיבית על פי כל כללי הז'אנר המקובלים, מצידנו 
השתדלנו עד כמה שניתן לבחון אותם בקונטקסט הזה, 

אך לצערנו אין עדיין רכבל שמוביל לצומת פישר ולכן 
בילינו לא מעט זמן גם בטיפוסים ורכיבות בשטח מתון 

.Trail Attack-יותר עם ה
הטיפוסים עם המארין התבררו כסבירים מאוד להפתענו, 

הציפייה שלנו מאופניי אנדורו במחיר כזה היה לסבול 

חלקים בולטים 
נראה שמנהלי המוצר של מארין עשו את שיעורי הבית 

שלהם והצליחו להרכיב חבילת חלקים סולידית מאוד, 
המתחילה בבולמים מבית רוקשוקס, שתפקדו ללא 

דופי )למרות שהיינו מוותרים על שינוי המהלך המיותר 
 Mavic בפייק(. ממשיכה בחישוקים רחבים ואמינים של

,WTB העטופים בצמיגים מעולים של 
 Vigilante + Breakout שמתאימים מאוד לקיץ 

הארצישראלי, מערכת הינע 2x10 של סראם שכללה 

גם מוביל שרשרת לשתי פלטות על מנת למנוע נפילות 
 ,Kore שרשרת, ומסתיים בחלקי קוקפיט איכותיים של
בסה"כ חבילה נאה מאוד בהתחשב במחיר היעד של 

האופניים. פדלים, היבואן המקומי של מגורה, שדרג 
את המעצורים באופני המבחן ל-Magura MT5, בעלי 

קאליפרים אימתניים של 4 בוכנות המסוגלים לשמש 
היטב גם אופני DH ללא כל רגשי נחיתות.

Marin Attack Trail XT8  we:Test

https://www.youtube.com/watch?v=DVSdXdOm9oc
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הגאומטריה של המארין מאוזנת מאוד לסוג רכיבה כזה 
ומציבה את הרוכב בתנוחה נייטרלית מאוד המאפשרת 

תגובות מהירות לשינויי התואי בשביל.
להפתעתנו, כבר ברכיבה הראשונה נרשמו זמנים 

תחרותיים )לגבי כותב שורות אלו( בסגמנטי הסטרבה 
שמייצגים את חלקי ה-DH-ים יותר של שבילי ירושלים 

למרות תנאי שביל ורוכב קשים של סוף הקיץ. 

סיכום 
מארין הצליחו להפיק אופני AM/אנדורו ראויים מאוד, 

המצטיינים ברכיבה אגרסיבית וטכנית בירידה כראוי 
לז'אנר, אך מצליחים להתמודד בכבוד גם עם שטח מתון 
יותר. הם יהוו בחירה מצויינת לרוכב שמוקד הרכיבה שלו 
הוא התמודדות עם הקטעים המאתגרים ביותר, הכוללים 
 Attack Trail-קפיצות גדולות וירידות תלולות במיוחד. ה

יבטיחו גם שאפשר יהיה להגיע בנוחות ובקלות יחסית 
לקטעים אלו 

ארוכות בעליות על מנת להגיע ל"פאן" של הרכיבה, 
אלא שהמתלה היעיל של המארין )לא הרגשנו בובינג 

משמעותי גם במצב הפתוח( ותנוחת הרכיבה המוצלחת 
סייעו לנו להגיע טריים יחסית לראש השביל, עד כמה 

שאפשר להרגיש "טרי" באוגוסט הלבנטיני.
במישורים וסינגלים זורמים )בעליה ובירידה(, הצלחנו 
להנות מהמארין, אמנם אופניים עם מהלך קצר יותר 

היו ככל הנראה זריזים ומהירים יותר בתוואי שטח כזה, 
אך ה-Attack Trail  הצליחו לשמר מומנטום היטב, 

והאחיזה המצויינת של הצמיגים סייעה לנו לצאת 
מסיבובים במהירות גבוהה, מה שחסך לנו דיוושים יקרים 

באנרגיה ביישורות.
כאשר הגענו לשטח הביתי של המארין, כלומר שבילים 

תלולים, טכניים מאוד, משובצים בדרופים וסיבובים 
צפופים הבנו את כוונת המשורר. האופניים הרגישו 

פשוט מצוין, הפתיעו אותנו בזריזות שלהם בסוויצ'בקים 
צפופים מצד אחד וביציבות המרשימה במהירות 

גבוהה על קווים מפוקפקים )במקרה הטוב( מצד שני. 

Marin Attack Trail XT8  we:Test
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איך הכל התחיל 
הכול התחיל בפוסט אקראי למכירה של אופנים יד שניה באחת מקבוצות 

האופניים הרבות שקיימות בפייסבוק. אך בשונה ממודעות מכירה שגרתיות 
הפעם לא היה מדובר בעוד שלדה ש"מטפסת כמו XC ויורדת כמו DH" או 
באופניים גנריים כפי שאנחנו רואים ב-90% מהפעמים וכבר ממבט ראשון 

יכולת לראות שמדובר באופניים שהושקעו בהם נפש וממון.
  Eddy Merckx מן התמונה ניבטו אופניים שבנויים משלדת נג"ש של

מאמצע שנות ה-80, בתצורת Sloping, דהיינו גלגל קדמי 650 וגלגל אחורי 
700, בצביעה מדהימה של אדום לבן. גלגלים מושקעים ומדהימים )אחורי 

פרופיל 90 והקדמי Corona טיובולר 4 צלעות, וינטאג' אמיתי(, אוכף 
Brooks ועוד שאר טובין מדהימים. האופניים בנויים בתצורת סינגל ספיד, 

הילוך אחד ועם ברקסים. בפורומים השונים של קהילת הפיקסי הקטנה 

של ישראל היו התלוצצויות רבות על הבחירה של בעל האופניים )שביקש 
להישאר אנונימי( להרכיב אותם בתצורת סינגל ספיד, הרי הם כ"כ קשוחים 

ובעיניהם זה מגוחך לאבזר כזו שלדה יקרה ונדירה, בפריילוף.
אז נכון שהתמונות שבפוסט המכירה הן אלו שמשכו את העין אך לאחר 
שקראת את השורה הראשונה, לא יכולת להישאר אדיש. מסתבר שבעל 

האופניים נאלץ למכור את האופניים על מנת לממן ניתוח יקר )7,000 ₪ 
עלותו( והכרחי במטרה להציל את הכלב שלו. 

התגייסות ההמונים 
אף אחד לא יכול היה להישאר אדיש לפוסט הזה, בן אדם שהתאמץ והשקיע 
את הלב והממון שלו בלבנות אופניים שהם החלום הרטוב שלו, נאלץ עכשיו 

להיפרד מהם וזאת על מנת שלא לאבד את החבר הכי טוב שלו. מיד עם 

פרסום הפוסט, הרוחות געשו, המון אנשים/רוכבים נרתמו והודיעו שהם 
רוצים לעזור, כל אחד לפי יכולתו, על מנת לראות גם את מנשה הכלב וגם 

את האופניים, נגאלים. הפוסט הפך ויראלי בקהילה הקטנה הזו, שותף 
והוצג בכל מיני פורומים אחרים של עולם האופניים, רוח גבית שעזרה 

להביא את העניין לתודעה של המון אנשים/רוכבים ותרמה להתגבשות 
תוכנית פעולה.  

בעקבות אותה רוח גבית/באזז עברו אנשים טובים מהקהילה למוד 
"מעשים" ובכישורי הפקת אירועים שלא היו מביישים את מארגני 

אולימפיאדת לונדון 2012, פתחו איוונט בפייסבוק והרימו ערב התרמה 
לטובת מנשה. את ערב ההתרמה גיבשו בצורה של רכישת כרטיסי הגרלה 

בשווי 50 ₪ לכרטיס והובטחו פרסים מדהימים לכרטיסים הזוכים בהגרלות.
בהתגייסות יפה מאוד נרתמו למשימה גם בלי עסקים, הן מענף האופניים 

והן מענפים אחרים, ותרמו ממרכולתם פרסים מדהימים לטובת הצלתו של 
מנשה. רשימת הפרסים ובעלי העסקים שהשתתפו היא באמת מרשימה 

ואני רואה לנכון לציין אותה, כי פשוט מגיע להם כל הכבוד!
Performance Rock קיר הטיפוס •

• חברת נייקי
• מנעולי קריפטונייט

• דה פפה פיצה
• בר הצינה

• פלאנט באולינג כפ"ס
.HIGH5 חברת תזונת הספורט •

One Bike Studio •

we:Dogsהמקרה המדהים של הכלב בפורום אופניים   כפיר כחלון     אילן ספירא

המקרה המדהים של 
הכלב בפורום אופניים

המקרה המדהים של הכלב בפורום אופניים
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Gordon Bennett •
• אופני סיגמא

• מועדון הברייקפסט קלאב
• מסעדת זויפער

• היבואן הרשמי של MAVIC בישראל
DAA חברת •

• חנות הטריאתלון של עופר ורד

האירוע 
את ערב ההתרמה הרימו בבר "צינה" שברחוב דיזינגוף בת"א, הודפסו 
חולצות מיוחדות לאירוע )שכעת גם מוצעות למכירה כתמיכה בעמותות 

להצלת בעלי חיים(, רוכבים מכל הז'אנרים של עולם הרכיבה הגיעו, 
שטיחונים/כבישונים/פיקסטרים ואפילו היו כמה כלבלבים. מנשה הכלב לא 

הגיע, מצבו לא אפשר לו, אבל נוכחותו הורגשה. 
 Attending הנוכחות הייתה יפה, אומנם לא הגיעו מאות אנשים כפי שעשו
לאירוע בפייסבוק אך מסתבר שאנשים השתמשו בכלים הטכנולוגיים, רכשו 

כרטיסי הגרלה/התרמה, עזרו לאסוף את הכסף לטובת מנשה וזאת אפילו 
מבלי שהגיעו לאירוע.

באירוע יצא לי להכיר את הבעלים של האופניים )והחבר הכי טוב של 
מנשה(, בחור נחמד מאוד שניכר עליו כי הוא מתרגש מהתמיכה במנשה, 

מהאכפתיות, מתחושת הקהילה ומהעובדה שהולכים להציל את החבר הכי 
טוב שלו. כששאלתי אותו מה בעצם קרה למנשה, מסתבר שמנשה חווה 

מקרה של היפוך קיבה, מצב מסוכן מאוד לחיי הכלב, שאין וודאות מוחלטת 
)בעולם הווטרינריה( מהו הגורם לו ואשר דורש ניתוח מורכב ויקר.

ערב ההתרמה התנהל כמו אירוע גאלה חביב ופתוח, המון אנשים שאוהבים 
אופניים ומדברים ביניהם על חוויות רכיבה, על שילדות וחלקים נוספים, 

בירות שזורמות בקצב נאה )מי שהגיע לאירוע נהנה מהטבה של 1+1 על 
בירות(, המון צחוקים והמתנה דרוכה לרגע שבו תתקיים ההגרלה, לאו 
דווקא בשל הפרסים אלא בשל העובדה שכולם היו לחוצים לדעת כמה 

כרטיסי הגרלה ניקנו, כמה כסף נאסף והאם המטרה הושגה.
בסביבות השעה 11 בלילה, החלה שליפת כרטיסי ההגרלה מתוך כובע, 
הוכרז כי מרבית הכסף הנחוץ לניתוח להצלת מנשה אכן נאסף וכי נמכרו 

מעל למאה כרטיסי הגרלה/התרמה )לפי מה ששמעתי באותו ערב, נרכשו 

עוד בשלב מאוחר יותר, רק לטובת השלמת הסכום(. הפרסים המדהימים 
שנתרמו החלו להתפזר בין הזוכים השונים בהגרלה, היו כ"כ המון פרסים 

 . שכמעט יצא מצב של "כל אחד זוכה". עבדכם הנאמן זכה בזוג נעלי נייקי

לסיכום:
דברים יפים קורים בקהילת האופניים הקטנה שלנו, בין אם רכיבות למען 

בית השנטי, רכיבות זיכרון למיניהן וכמובן האירוע להצלתו של מנשה. 
הרשתות החברתיות עושות דברים נפלאים ומאפשרות לכולנו להתחבר 

ולהתגייס למטרות שאחרת לא היינו שומעים עליהן. שוב שאפו ענק לכל 
העסקים שלקחו חלק, למארגני האירוע, לתורמים ולרוכבים שהגיעו ו/או 
שהשתתפו מרחוק. כל מערכת we:Ride  מוסרת החלמה מלאה למנשה 

ומבטיחים כי נעדכן על מצבו של מנשה דרך דף הפייסבוק שלנו. 

we:Dogsהמקרה המדהים של הכלב בפורום אופניים
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www.facebook.com/weride.co.il

אהבתם? קדימה

לא אהבתם? כתבו לנו

https://www.facebook.com/weride.co.il
https://www.facebook.com/weride.co.il
https://www.facebook.com/weride.co.il
https://play.google.com/store/apps/developer?id=we:Ride+Magazine+-+Israeli+bicycle+magazine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weride.magazinexxxxxxxxxxxxxx
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