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”אבא, תוביל מבנה”

ולמשווקיםלחנויות
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http://www.ktm-bikes.co.il/
http://www.motosport.co.il/
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Pro Caliber על השער: עומר שפירא על 
מבחן בעמ' 94
 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.

עמוד Demo Day16... היק!

תוכן

רון
ון 

אל
ם: 

לו
צי

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


13 |  12

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

www.daa.co.il

ניתן להשיג 
אצל המשווקים 

המורשים

EMPOWERTAP
YOURSELF

מד וואטים חדש מבית פאוורטאפ
פאוורטאפ מציגים את הפדאל המוביל בתעשיה 

שיעניק לך דיוק ועמידות לאורך זמן שיאפשרו 
לך לכבוש את היעדים שלך

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://tinyurl.com/ovw28sc
http://tinyurl.com/ovw28sc
http://www.daa.co.il
http://www.daa.co.il
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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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ה- Demo Day השני של מגזין we:Ride מאחורינו, האדרנלין כבר שקע 
והתפוגג לו במחזור הדם, אפשר להוריד לרגע את הרגל מהגז ואפילו 

לנסות לסכם את הדבר הגדול הזה.
בשנה שעברה הבטחנו לענף אירוע שטח מסחרי שלא היה כדוגמתו, 
והצלחנו להניע כמות מציגים, כמות קהל ואווירה שלא נחוותה מעולם 

בארץ בשום תערוכה או מתחם אקספו. לקראת שנת 2015 הצבנו לעצמנו 
מטרות צנועות:

• להצליח להביא פנימה את כל הענף, כולל אלו שלא נכחו בדמו דיי 
2014, כי אנחנו ממש מאמינים ש״אם אתה לא שם – אתה לא קיים״, 
ואם יש אירוע שיכול להביא את כל הענף, מקטן ועד גדול – זה האירוע.

• להביא למציגים קהל נסיינים ומתלבטים גדול יותר מאשר ב-2014.
• לשדרג את המימד החווייתי של האירוע הן לקהל האורחים והן למציגים.

 ״וואו, איזה כיף פה...״
עוד לפני שהבזנ״ט הראשון באירוע נתקע בקרקע של יער בן שמן היה 

ברור שעמדנו בשתיים מתוך שלוש מטרות:

המטרה הראשונה שהשגנו הייתה שדרוג מטאורי של מתחם הצ׳ילאאוט 
בעזרת הגוף החשוב ביותר לתרבות ופעילות אופני ההרים בארץ )כן-כן, 

אפילו יותר ממגזין we:Ride( הלא הוא הקרן הקיימת לישראל. זה התחיל 
מהקצאת חלקת יער גדולה מאוד ומרכזית עבור האירוע הצומח וגדל שלנו, 

והמשיך דרך התגייסות וחסות ראשית של אתר המסלולים החדש קק״ל, 
שאפשרה לנו להציע למאות אורחי המתחם בכל רגע נתון מתחם מפנק 

ומוצל עם פינות רביצה, שיכוך של כריות ופופים, מוזיקת רקע נעימה, 
מים, דוכן מזון טרי ובריא של קייטרינג מונה הדרוזי מהגליל ולאלו שרצו 

להתפנות, תא שירותים ממוזג כמו בחתונות של הביוקר )-:
הטאץ׳ הסופי שהעיף את מתחם הצ׳ילאאוט של דמו דיי 2014 

הגיע באדיבות בירה קרלסברג: בר הבירה הנייד הענק של קרלסברג 
ישראל, שהגיש בירה חופשית לנרשמי האירוע, וכמובן לצוות העובדים 
והמציגים. כן, מדובר על אותו בר ששירת את כל 20,000 באי סובב תל-

אביב האחרון...
המטרה השנייה שהשגנו הייתה התגייסות ותמיכה נלהבת מצד כל יבואני 

ומפיצי מותגי האופניים והציוד הנלווה בארץ, כולל שני גופים גדולים 

ומשמעותיים שלא פינקו את דמו דיי 2014 בנוכחותם. הם וכל השאר 
שכבר לקחו חלק בדמו דיי 2014, השקיעו רבות במתחמים שלהם, 

מהגדלת שטח התצוגה, דרך גיוס צוות מוכרים, יועצים ומכונאים מובחר 
וכלה בהמצאת אטרקציות מפתות ומלכודות דבש למשיכת הקהל למתחם 
שלהם )מי אמר פרלינים של מוצארט?(. קהל המבקרים שנכנס למתחם 

ונרשם לרכיבות דמו ללא תשלום נהנה מאינספור צ׳ופרים ופינוקים 
באירוע ככל הנראה המשתלם בענף.

היושב/ת במרומים תיבל/ה את הדמו דיי השנה במזג אוויר על פי הזמנה, 
אריק ונימי סידרו ומיקמו את שורות המתחמים בסדר שוויצרי מתוח, 

צוות באלאנס העמיד מתחם צ׳ילאאוט מרווח ומפנק וכך קיבלנו את אחד 
המתחמים הכי צבעוניים, יפים, עשירים וכיפיים באירוע אופניים ישראלי 

מאז ועד היום.
לגבי עמידה במטרה השלישית, ניתן לסטטיסטיקה לדבר:

• 40 מציגים • 29 מותגי אופניים • 20 מותגי ציוד נלווה )אופטיקה, 
אופנה, מחשבונים ומכשירי ניווט, אביזרים וחלקים, תזונת ספורט וכולי( 

• 90 אוהלי גזיבו • 165 דגמי אופניים שונים • 250 זוגות אופניים 

לרכיבה • 2,700 רכיבות מבחן שהוזמנו באתר המיוחד • 1,750 רוכבים 
שעברו דרך שער ההרשמה וקיבלו צמיד זיהוי • 1,500 מבקרים ללא 

צמיד, שבאו להסתובב, ליהנות מהאווירה ולשתות לנו את הקרלסברג 
• אפרופו קרלסברג - 23 חביות ששקולות ל-3,000 כוסות בירה

נתונים אלו מצביעים על אחד מאירועי האופניים הגדולים ביותר שנערכו 
עד כה במחוזותינו, ומי שהגיע נהנה מסדר וארגון קפדניים וזורמים והרבה 

הרבה פינוקים ואטרקציות.
חברים יקרים הסבתם לנו אושר גדול, אנו רוצים להודות לכל אחד ואחד 

מכם שתמך בנו לאורך הדרך עם תגובות על המגזין ותגובות על האירוע, 
בהיענות להרשמה ובעיקר בהצבעה ברגליים. זאת הרוח הגבית והפרגון 

הטוב ביותר שיכולנו לבקש ולקבל כדי שנוכל להמשיך ולעשות באהבה 
גדולה את מה שאנחנו עושים במגזין, והדרך שלכם לסמן לנו שכדאי לארגן 

עבורכם עוד אירועים חווייתיים. לא יזיק כמובן להביע את אהבתכם בכל 
האמצעים המקובלים, לייק וקרובי המשפחה שלו, יו נואו אנחנו חיים 

על זה...
האירוע המדהים הזה לא היה יוצא אל הפועל ללא כמה גורמים חשובים 

We:Ride Demo Day 2015 בשיתוף קק״ל:
עוד קפיצת מדרגה של ענף האופניים בארץ

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

we:Startפתחנו   אלון רון, אוריאל כהן, אילן שחם

we:Start

https://www.youtube.com/watch?v=o4WsMw6j--s
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מאוד שהלכו איתנו יד ביד משלב הרעיון ועד יום שישי האחרון, ברשותכם 
נבקש להודות להם:

• ליבואנים, למפיצים ולמציגים שהולכים איתנו גם בשנה השנייה, 
מפרגנים, משקיעים ותומכים.

• לאנשי קק"ל ואתר מסלולי האופניים החדש שלהם, שהאמינו בנו 
ובחזון שלנו ונתנו חסות מרכזית למתחם הצ׳ילאאוט המפנק באירוע, 

וביניהם: תמר לבון ואילה כהן, רן קציר, מירה, נורית, אלי, ליאוניד, ראשד.
• לחברה המרכזית למשקאות, יצרני ומפיצי בירה קרלסברג, ככל הנראה 

הבירה הטובה בעולם, שהפכה את התערוכה שלנו ל״אירוע״, להראל 
חייק, מנכ״ל קרלסברג ישראל וליגאל אבן מנהל שיווק השטח של המותג.

• לעז הרים הדרכות והפקות, שותפינו בהפקת האירוע, ולנמרוד כהן 
)נימי(, האיש שעזר לנו להפוך את חומר הגלם הזה ליהלום אותו קיבלתם 

בשישי האחרון, וגם כרוז אירוע ותחרויות טריינר לא רע בכלל.
• לאוהד בן חמו מבאלאנס אקסטרים, שסיפק והקים את כל לוגסטיקת 
המתחם, מדגלון ועד גנרטור שמחשמל עיר שלמה, ותרם רבות לשדרוג 

רמת האירוע משנה שעברה.
• לחברת DAA יבואני PowerBar על המשקאות האיזוטוניים שנשפכו 

כמים ו-SHIMANO על התמיכה הטכנית באירוע.
• לחברת אדסטיק, יצרנית ומפיצת Joe's No Flats, על הפרסים 

.Nano Lub לתחרויות ושימון כל באי האירוע בבקבון שמן

 middleasta-לארנון פישר, האיש והסטייל, ולאילנה מ״גורדון בנט״ ו •
על הקמת וארגון תחרויות הטריינרים הקטלניות.

• לאוריאל כהן, מנהל אבטחת האירוע, לשי שלום מ״רומח״ וכל 
המאבטחים, על האבטחה באירוע.

• לאילון שגיא, הפעם בתפקיד פרמדיק, על שירותי הרפואה באירוע.
• ל יובל שדה מחברת AddUp על האוהל המתנפח המדהים בו הצגנו 

ומכרנו את חליפות וחולצות we:Ride המגניבות.
• לצוות we:Ride, המגזין הטוב ביותר במידל איסט, הכותבים הטובים 

ביותר, הצלמים הטובים ביותר והמפיקים הטובים ביותר, שתמכו לאורך כל 
הדרך ונתנו את הנשמה ביום האירוע.

• ומעל לכל למתנדבים הרבים, מקרב ידידי המגזין, המשפחות והחברים 
של החברים שנתנו את הדם בהכנות ואת הזיעה באירוע בנתינה גדולה 

ובחיוך ענק, אוהבים אתכם עד כלות, אתם הסיבה שהכל תקתק והיה מלא 
באהבה ובנתינה – וזה הורגש על ידי כל לקוח וכל עובר אורח בדמו דיי!

• ואחרונים וחביבים לכם ציבור הקוראים, שוב תודה על התמיכה והפרגון.
• אם שכחנו מישהו, אנחנו מתנצלים, זה האנדורפינים זה לא אנחנו...

 תודה גדולה לכולכם,
  we:Ride ,עדי גיא ואריק פלדמן

we:Startפתחנו   אריק פלדמן
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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/
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האבק שקע, הגוף נרגע, והגיע העת לסיכום אישי של 
חוויית הוט אפיק ישראל 2015. כפי שוודאי עקבתם 
וראיתם, מגזין we:Ride לקח השנה חלק משמעותי 
בסיקור האירוע, לא רק כשותף העיתונות ואחראי על 

כל קשרי העיתונות של המירוץ, אשר ליווה את הרוכבים 
משלב ההכנות ועד לקו הסיום, אלא גם השתיל אותי 

ואת שותפי לרכיבה רועי גרון על מנת שנסקר את 
המירוץ מתוך הקרביים שלו. כך קיבלתם מאתנו בסוף כל 

יום סוג של חוויית משתמש עם סיקור כמעט בזמן אמת 
בסיום כל שלב. 

בחוויה האישית שלי האירוע השנה היה מוצלח מכל 
הבחינות, והיווה קפיצת מדרגה נוספת ברמת ההפקה 

הגבוהה גם כך. כ-270 זוגות זינקו אל המירוץ, כולל 
כ-50 רוכבים מחו"ל בכללם רוכבי עלית לצד רוכבות 

אנדורנס ברמה הגבוהה ביותר לצד עיתונאים/ מתחרים 
ממדינות שונות. סיימו את המירוץ כ-201 זוגות, ועוד 

כ-21 רוכבים בודדים שאיבדו את בני זוגם במהלך 
התחרות עקב פציעות ותקלות שונות. אם המנצחים 
הדרום אפריקאיים הצעירים סיימו את התחרות בזמן 

רכיבה מצטבר של 11 שעות ו-49 דקות, הזוג האחרון 

עשה זאת ב-27 שעות ו-43 דקות!! דמיינו לעצמכם זמן 
רכיבה יומי ממוצע של 9 שעות, כאשר מרבית הרוכבים 
רכבו בין 16 ל-20 שעות. להבדיל מהמרוץ אשתקד, בו 

מזג האוויר היה חם בצורה קיצונית, השנה ירד גשם 
בימים שלפני המירוץ, וגם תוך כדי המירוץ, מה שתרם 
להידוק המסלולים ולטמפרטורות נוחות יחסית. אמנם 

ביום השני היה מקטע רכיבה בגשם בכרמל שהפך חלק 
מהסינגלים לחלקים מאד וגרם לתקיעות בוץ אצל חלק 

מהרוכבים, אבל זה בהחלט הוסיף לאווירה המגוונת 
של המרוץ.

ההפקה 
כפי שכבר נאמר לא מעט, גם  השנה ההפקה הציגה 

רמה גבוהה מאד של ארגון וירידה לפרטים. החל 
משלב ההרשמה ואופציות הלינה השונות, דרך ערכות 

המשתתף המפנקות, מתחם ההרשמה היעיל, כפר 
התחרות עליו נפרט בהמשך, המסלול, תחנות ההאכלה, 
ובכלל. ניכר שבכל אחד מהשלבים והפונקציות הושקעה 

מחשבה והופקו לקחים משנים קודמות. התוצר הסופי 
הוא אירוע "זורם" בו הכל מתנהל כמתוכנן וכצפוי, עם 
כמות תקלות מצומצמת ביותר. הגישה השירותית של 
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אבל כרגיל נשכחו על קו הסיום. למשל, עלייה מאלייקים 
לנוף כרמל ביום השני, רק על מנת לרדת שוב לכיוון 

יקנעם, ולטפס שוב לנוף כרמל בדרך חתחתים מסולעת. 
או שני קטעי הייק-א-בייק קשים ותובעניים ביומיים 

הראשונים. או היום השלישי בו עבר המסלול בתוך שדה 
שנחרש בטעות ברגע האחרון ולמרות טיפול חרום של 

צוותי מסמני המסלול ושל גל עצמו "זכינו" ל כ-3ק"מ 
מפרקי עצמות, בעיקר עם אופני הז"ק שלי. משנתו של 
גל צחור היא שאלמנטים אילו מוסיפים לאתגר ונותנים 
יתרון לרוכבים קשוחים וטכניים יותר. אישית אני חושב 

שאכן האלמנטים הקשים מאתגרים ומוסיפים לחוייה 
הכללית, אולם צריך לקחת בחשבון את הflow הכללי 

של הרכיבה, ולהשתדל להמנע מצווארי בקבוק הגורמים 
לעיכובים מיותרים. כמו כן, אין לי ספק שתא השטח של 

התחרות קרוב למיצוי ולא אתפלא אם בעתיד ישתנה 
איזור התחרות. 

התחרות 
אפיק ישראל הצליח למצב עצמו כמירוץ אופני ההרים 
החשוב ביותר בסצנת רכיבת שטח בישראל. הרוכבים 
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הצוות באה לידי ביטוי כמעט בכל אינטראקציה, כמות 
עובדי ההפקה והמתנדבים שהתרוצצו בשטח הייתה 

עצומה ומרשימה, בין אם בכפר התחרות או על פני 
המסלול ובתחנות ההזנה המפנקות, תמיד עם חיוך 

וגישה חיובית.  

המסלול 
זוהי כבר השנה השלישית שהתחרות נערכת באותו תא 

שטח הכולל את רמות מנשה, הר חורשן, רכס הכרמל 
ופאתי עמק יזרעאל. בכל שנה ניסו המארגנים לגוון 

מעט, אולם בסופו של דבר, כאשר מתחילים ומסימים 
באותה נקודה לא ניתן להמנע מלעבור שוב ושוב באותם 

תאי שטח. סה"כ כלל המסלול השנה כ-290 ק"מ 
ו5000 מטרים של טיפוס מצטבר על פני 3 ימי רכיבה. 
את תיאורי המסלולים בטח כבר קראתם בסיקור היומי 

שלנו - הhighlights היו  קטעי הסינגלים הארוכים 
בחורשן, בכרמל וברמות מנשה, תצפיות נוף עוצרות 

נשימה מרמת הנדיב, מהכרמל ומדרך נוף כרמל. כמו 
גם כמה "סוכריות" אכזריות פרי יצירתו של גל צחור שזכו 

לפחות אהדה בקרב המתחרים בזמן התחרות עצמה, 
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האוירה 
למרות התחרותיות, האווירה הכללית של האירוע היא 

ברובה חברית ונינוחה. המרחק הגדול אותו עוברים 
במשך התחרות מאפשר לך אין ספור מפגשים עם 

רוכבים שונים, עבודה משותפת, עזרה הדדית, ופה 
ושם גם מריבות קטנות. תחנות ההזנה המפנקות 

הפרוסות לאורך הדרך, והמתנדבים שיוצאים מכליהם 
לעזור לרוכבים, מוסיפים גם הם לאוירה. השנה היתה 
גם נוכחות מורגשת של רוכבים בינלאומיים מה שגם 

כן תרם לאוירה. משיחות שערכתי עם חלק מהרוכבים 

הזרים יצאתי בתחושה שהם נהנו מהאירוע ומהאוירה 
כפי שלא נהנו כבר הרבה זמן. כפר התחרות גם הוא 
היה מאורגן ושידר אווירה מדהימה של מדורת שבט 

ענקית, המתחמים השונים בכפר, כמו מתחם הבירה, 
מתחמי העיסויים, אמבטיות הקרח וחדר האוכל, איגדו 
את הרוכבים עם הגעתם להחלפת חוויות סביב אוכל 

ובירה. כפר התחרות כלל השנה מספר מכובד של 
מציגים, כשכולם עושים מאמץ אמיתי לסייע לרוכבים 

במידת הצורך. 
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לוקחים את המירוץ ברצינות רבה ומתאמנים חודשים 
ארוכים, בין אם בקבוצות, עם תכנית אימון אישית, או 
באופן עצמאי. כפועל יוצא מכך הרמה עולה וכך גם 

התחרותיות. עיקר העניין דווקא אינו בראש הפירמידה 
– קטגוריית העלית שבה התקיים קרב מעניין בין הדרום 

אפריקאים שפיגרו ביום הראשון עקב תקלה, לבין הזוג 
הגרמני ומספר זוגות עלית ישראלים או מעורבים -  אלא 

דווקא בקרבות אישיים בעיקר בקטגוריות השונות. 
כך למשל היו קרבות אגו בחוד קטגוריות המאסטרס 

והגראנד מאסטרס, אותן ניצחו גלי רונן וליאור זך מאור, 

ועמוס גרי ואורן עוזרד )בהתאמה(. בשתי הקטגוריות 
ניצחו המנצחים בהפרש של שעה מהזוג השני באותה 

קטגוריה. כך שעיקר הקרבות היו על המיקום השני 
והשלישי ביניהם היו הפרשים קטנים ביותר. הקרבות 
יכולים להיות פנימיים בתוך קבוצות חברים, או סתם 

רוכבים המכירים אחד את השני. הרי רוב הרוכבים יודעים 
שסיכוייהם למיקום משמעותי לא גבוהים וכל שהם רוצים 
הוא להוציא מעצמם את המיטב, ולהשיג רוכבים אחרים 

שקרובים לרמתם.
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מה הלאה? 
האפיק היא תחרות קשה ומאתגרת, וככזאת אינה 

מתאימה לכל אחד. האפיק דורש הכנה משמעותית, 
הקרבה רבה, ולא משנה כמה מתאמנים,הרכיבה עצמה 

קשה ותובענית. רבים מהמתחרים שאלו את עצמם 
בוודאי למה זה טוב והבטיחו לעצמם שלא יירשמו שוב 

בשנה הבאה. אחרים שקראו ושמעו על התחרות בוודאי 
מציבים לעצמם אתגר להשתתף בפעם הראשונה 

בשנה הבאה. בסופו של יום זהו האירוע המרכזי ביותר 

בענף, וכל מי שמחשיב את עצמו כרוכב אפיק ירצה 
להמשיך ולהשתלב באירוע בצורה זו או אחרת. על 
המארגנים לדאוג לשמר את הרמה, להיות קשובים 
למעט ההערות הבונות שהם מקבלים מהרוכבים, 

ולנסות וליצור גיוון ועניין שימשיכו לגרום לרוכבים להגיע 
ולהשתתף. וברמה האישית, אצטרך לתת לאבק לשקוע 

עוד קצת לפני שאני מחליט מה קורה בשנה הבאה, 
אבל כמו שאני מכיר את הדינמיקה ואת עצמי, קשה לי 

לראות את עצמי מפספס את אפיק ישראל 2016 
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giant.co.il

ישראל

סניף ראשי - נתניה
073-2660-616

רח' המחשב 1 א.ת. החדש
Giant.israel 

סניף הגשר - תל אביב
077-551-6642

רח' מנחם בגין 65
)מתחת גשר מעריב(

סניף רקפת - משגב
04-9800-588

רקפת
GiantRakefet 
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https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
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מלכת הכאב בארץ הקודש

ראיון: רבקה ראש we:Interview Brian Lipstick, Corey Rich ,יואב לביא, אלמוג חלילי   נועה לוריה 

ראיון: רבקה ראש
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אוקטובר הזה היה מרגש במיוחד. רק להיות רשום לאפיק 
ישראל זה כבר עניין שמספק כמויות לא סבירות של 

התרגשות, אז גם לגלות פתאום שרבקה ראש מגיעה 
להתחרות? מי היה מאמין. 

למי שישן בעשור האחרון ואולי פיספס, רבקה ראש 
))Rebecca Rusch, 47, היא אגדת אולטרה-אינדורנס 

חיה ובועטת, עם רשימה ארוכה ומאד מייגעת של 
אליפויות עולם, הישגים בולטים וניצחונות במירוצי 

XC/ מרתון/ 24 שעות/ רב-יומיים/ בייקפאקינג, וכל 
מה שקשה וקיצוני. הקריירה המעמיקה שלה זיכתה 

אותה בכינוי The Queen of pain ובהרבה מאד 
תהילה. היא רוכבת ושגרירה של Niner ושל דר-לוב ויש 

לה אפילו ץורמ לבארג הלשמ, בחצר האחורית שלה 
באיידהו. ובנוסף לכל אלה, היא גם כבאית במשרה 

חלקית. 
 Selene לאפיק ישראל רבקה הגיעה בצוות נשי עם
Yeager, דמות מרתקת בפני עצמה: מעבר להיותה 

רוכבת נורא נורא חזקה, היא גם כוהנת פיטנס, בריאות 
ותזונה עם עט מושחזת וכתיבה מומלצת בחום. סלין היא 

 Rusch to זו שכתבה יחד עם רבקה ראש את הספר
Glory, שמתעד את הקריירה האימתנית של ראש.

היה כיף לראות את סלין ורבקה מרקידות את פודיום 
הנשים באפיק ישראל, והיה עוד יותר כיף לקבל הזמנה 
להשתתף ביום רכיבה עם הרוכבים והעיתונאים הזרים 

שהגיעו לאפיק. הרכיבה, שאורגנה ע״י ערן בר-גיל 
)Recycles / Niner(, עברה לרגל המצב מדרך הסוכר 

לסינגל עדולם-קנים, שקיבל אותנו במצב נפלא. 
השתדלתי כמיטב יכולתי לנצל את השארית של השארית 

של מה שנשאר ברגליים יומיים אחרי האפיק, כדי לרכב 
לצד רבקה ולהציק לה בכל מיני שאלות, בעיקר מהתחום 

שמעניין אותי יותר ושאיכשהו משותף לשתינו - קידום 
נשים ברכיבת שטח.  

אז איך היה לך באפיק ישראל? היה שונה ממה 
שציפית? מה היו האתגרים המיוחדים מבחינתך?

״כשחשבתי על רכיבה בישראל, לא ממש ידעתי 
למה לצפות. הופתעתי לטובה מהארגון של האירוע 

ומהרכיבות הנהדרות. ממש לא היה לי מושג שיש כאן 
כזאת קהילת רכיבה גדולה ופורחת וכאלה מסלולים 

מעולים. 
האתגרים בתחרות היו הנסיעה הארוכה, החום וכמובן 
האלמנט הפשוט של ״הלא-ידוע״ כשנמצאים במקום 

חדש. ובכל זאת ברגע שהגענו התחלתי להרגיש בבית 

בין כל רוכבי השטח האחרים. אני מוצאת שלא משנה 
לאן אני מגיעה בעולם, רוכבים הם משפחה ואת כולם 

מניעים אותם דברים״.  
בעמוד הפייסבוק שלה, רבקה כתבה שסבלה מענייני 

בטן לאורך כל שלושת הימים וללא ספק לא היתה 
במיטבה. ״מה שהראש שלי רצה לעשות ומה שהגוף 

שלי היה מסוגל לעשות היו שני דברים שונים לגמרי. זה 
מתסכל כשיש מוטיבציה אבל הגוף לא משתף פעולה. 

היה עליי להסתמך על הרבה תכסיסי מחשבה ומוטיבציה 
לחפור עמוק כדי לסיים עם גישה חיובית״.

זוהי הפעם השנייה שאת מתחרה בזוג עם סלין. 
תוכלי לספר קצת על הבחירה להתחרות בזוג נשים 

ולא בזוג מעורב?
כשאני יכולה, אני אוהבת ומעדיפה להתחרות בצוות נשי. 
הסיבה המרכזית היא לקדם השתתפות ולקיחת חלק של 

עוד נשים ברכיבה. חשוב לי להראות לנשים שכל אחת 
יכולה לרכוב רכיבת שטח וכל אחת יכולה להתחרות. 
התחריתי גם בזוגות מעורבים בעבר ואני אוהבת את 

שתי האפשרויות. בסוף היום הכי חשוב למצוא בן/ת זוג 
שחולקים איתך את אותן מטרות ושכיף לך להיות איתם. 

הגעת להיות רוכבת אופני הרים מקצועית רק 
מאוחר יותר בקריירה שלך, בגיל 38, אחרי שכבר 

היית ספורטאית תחרותית במגוון מקצועות: 
רפטינג, טיפוס, קאנו Outrigger )קאנו ענק עם 

צוות של 6-9 חותרים שמתמודד עם גלים גדולים, 
כמו בהוואי, למשל( ועוד. בספר את מציינת שזו 

הייתה דיסציפלינה חלשה אצלך לפני כן. מה גרם 
לך ללכת על זה? מתי ולמה התחלת להרגיש אחרת 

לגבי אופני הרים?
התחלתי להתחרות באופני הרים רק בגלל שהחוזקה שלי, 

מאז ומתמיד, היתה סיבולת, ולא משנה באיזה ספורט. 
מרחקים ארוכים - זה מה שאני טובה בו. למרות שאופני 
הרים היתה הדיסציפלינה הגרועה ביותר שלי, מרוצי 24 

שעות סולו הפכו באותה תקופה לפופולריים מאד וזה 
היה המרוץ הארוך ביותר שיכולתי למצוא. עברתי לספורט 
הזה מתחרויות Adventure Racing, שנמשכות לעיתים 

שבוע שלם )ומשלבות ריצת שטח, סנפלינג, חתירה 
ועוד - נ״ל(. החלטתי להתמקד ולהשתפר ברכיבה כדי 

להפוך אותה למקצוע שלי. התחלתי לאהוב רכיבת שטח 
ברגע שהתחלתי להשתפר קצת במיומנויות והבנתי כמה 

מהעולם אוכל לראות עם אופני ההרים שלי. זה הכלי 
הטוב ביותר לטיול ולחקור את העולם!

ראיון: רבקה ראש we:Interview
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באימוני הרכיבה שלך, כמה את מקדישה לאימון 
טכני? האם את מרגישה שאת עדיין לומדת?

״אני משתדלת שכמעט בכל רכיבת שטח הירידות 
יהיו טכניות ומאתגרות מספיק כדי להוות עבורי אימון. 

למדתי המון מבעלי, שגם הוא רוכב תחרותי וחזק, ואני 
עדיין לומדת. אין לי ספק שבכל גיל אפשר עוד ללמוד 

ולהתקדם״.
את השאלה הזו שאלתי אחרי שבקטע הסינגל הראשון, 

ההוא הנחמד שיורד מהר שוכה עם הרבה סלעים 
וסוויצ׳בקים, כשקלטתי שרבקה ״יושבת עליי״ הצעתי לה 
לעבור קדימה. התגובה שלה קצת הממה אותי: ״לא, לא, 

תמשיכי, אני מאד נהנית מהקווים שלך!״. מודה שהייתי 
צריכה לצבוט את עצמי, רק ככה לוודא.

את מלמדת בסדנאות רכיבה לנשים. למה את 
עושה את זה ומה את אוהבת בזה? 

 SRAM Gold Rusch ״לפני 5 שנים התחלתי את סדרת
שלי, אירועים עם סדנאות ורכיבות לנשים, ללא תשלום. 

יזמתי את הטור מתוך ראיית המחסומים שלי עצמי 
ברכיבה, כמו חששות בנושא הציוד, העדר מיומנויות 

ומחסור בנשים אחרות לרכב איתן. ידעתי שאם אני חווה 

את הדברים האלה, אז כך גם נשים אחרות. אני מצאתי 
את הרכיבה בשלב מאוחר בחיי והתאהבתי בה. רציתי 

לפתוח לעוד נשים את הדלת להתאהבות באופנים, 
ואירועי הטור שלי פשוט מספקים לימוד והזדמנות לעוד 

נשים וילדות להיכנס לעניינים״. 

האם את מוצאת שנשים מתמודדות עם אתגרים 
שונים מגברים? 

אני חושבת שהאתגר הגדול ביותר שעומד בפני נשים 
שנכנסות לרכיבה זה פשוט למצוא עוד נשים לרכוב 

איתן וקהילה שאפשר להצטרף אליה. נשים הן חברתיות 
ואוהבות ללמוד בקבוצות. ברגע שאת מספקת את זה, הן 

ממריאות ומתאהבות בספורט, כמו שקרה לי. 

מהם האתגרים שלך כמורה ומאמנת?
״האתגר הגדול ביותר מבחינתי כמורה/ מנטורית, זה 

שאני יכולה להיות רק במקום אחד ברגע נתון. זו הסיבה 
שאני תמיד מעודדת נשים אחרות, ספורטאיות אחרות, 
להקים מועדוני רכיבה, להביא חברה לרכיבה ולהמשיך 

לגדל את הקהילה גם באזור שלהן״. 

האם זה חשוב לדחוף ולקדם השתתפות נשים 
במרוצים? למה?

״ברור. התשובה שלי היא ׳למה לא?׳. תחרויות מאפשרות 
לך לדחוף את עצמך הרבה יותר חזק מאשר אם את 

לבד, וחשוב מכך - את הופכת לחלק מקהילת הרכיבה. 
את לא חייבת ללכת על ניצחון כדי באמת ליהנות מכל 

היתרונות שתחרות נותנת״. 

מה דעתך על אירועים לנשים בלבד?
״אני חושבת שזו דרך מצוינת לנשים להיכנס לעניינים 

מבלי להרגיש מאוימות. אני מוצאת שנשים שעושות 
את הצעדים הראשונים באווירה רגועה עוברות בקלות 

לאירועים מעורבים ואין להן בעיה לרכוב ולהתחרות 
עם גברים״.  

ולסיום: מה האתגר הבא?
 Rusch to ״האתגר הבא שלי הוא קידום הספר

Glory. כתיבתו היתה האתגר הקשה ביותר בחיי, ואני 
לומדת מלקחי המרוצים שלי איך להמשיך לדחוף קדימה 

כדי שהספר יגיע לכמה שיותר אנשים. 

מטרות אתלטיות: מרוץ Colorado Trail )תחרות בסגנון 
Tour Divide באורך 800 ק״מ, טיפוס מצטבר 21,000 

מ׳ - נ״ל( ותחרויות בייקפאקינג ואולטרה-אינדורנס 
דומות, מסתמנות כמה שמניע אותי כרגע. אני חושבת 
שזה חשוב ללכת בעקבות התשוקות שלך ולהשתתף 

באירועים שמרגשים אותך. יש כל כך הרבה אירועי רכיבה 
טובים בעולם, שלפעמים ממש קשה לבחור!״  

 
לפני שנפרדנו, קיבלתי מרבקה עותק של הספר ובעת 

כתיבת טור זה אני עדיין קוראת אותו. זה ספר מרתק, 
קולח ומלא סיפורים מדהימים. והכי מפתיע לגלות 

שהדמות החזקה הזו, שכל כך רגילה לעמוד על פודיומים 
ולנסוע בכל העולם כאתלטית מקצועית, התחילה 

את דרכה בתור ילדה אסתמטית עם דימוי גוף בעייתי 
והפרעות אכילה. להרגשתי הוא עוד יספק לי הרבה 

השראה וחומר למחשבה, ואולי אפילו כוח לעבור מעל 
כמה מחסומים. מקווה שגם לרוכבות אחרות. בהקדשה 

 .Thanks for making a difference :האישית שלי כתוב
אז לא, לא, רבקה. תודה לך 
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איידהו
רכיבות ונופים בבירת 
התפודים של ארה"ב

we:Exploreליאור דיין    איידהו – רכיבות ונופים בבירת התפודים של ארה"ב

חו"ל: איידהו
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בלי לזלזל באינטלגנציה של קוראינו היקרים, אני בספק 
אם רובכם הייתם מצליחים למקם מדינת איידהו על גבי 
מפת ארה"ב, ואני לא מאשים אתכם. מכירים את מבחני 

האופניים שמתעסקים בדגם כה אקזוטי ויקר שהסיכוי 
שאי פעם תיתקלו בו בשטח קלוש למדי? ובכן, איידהו 

בטח איננה היעד הרלוונטי ביותר לרוכב הישראלי, וספק 
אם הכתבה הבאה תגרום לנחשול של רוכבים ישראלים 
לקנות כרטיסי טיסה ולהציף את המדינה. אך בדיוק כמו 
אותו דגם אקזוטי, החוויה כה טובה שהייתי חייב לחלוק.

במסגרת עבודתי כקלישאת הייטק )משרה כמעט 
מיותרת בהתחשב במזוודות המזומן וטובות ההנאה 

שמקבל צלם אופניים מזדמן(, מצאתי את עצמי נשלח 
לביקורים תכופים באיידהו בשנתיים האחרונות. פרט לכך 

שמדובר בבירת תפוחי האדמה של ארה"ב, לא ממש 
ידעתי דבר על המדינה. עם אוכלוסיה של 1.6 מליון 

איש בלבד, המתפרשת על-פני שטח שגודלו פי עשר 
ממדינת ישראל, איידהו היא למעשה המדינה ה-44 

במדד צפיפות האוכלוסין מבין כל מדינות ארה"ב. במילים 
פשוטות – איידהו היא חור נידח. כינוי גנאי עבור חובבי 

השופינג והערים הגדולות, אך תואר נכסף בלקסיקון של 
חובבי טבע. 

איידהו נמצאת בצפון מערב ארה"ב, בין יוטה, אורגון 
וקנדה. רוב אוכלוסיית המדינה מרוכזת במספר ערים 

בודדות, בעיקר בעיר הבירה בויסי וסביבתה. עונת הקיץ 
חמה ביותר, והחורף יחסית יבש וסביר אך עם טמפרטורות 
שיורדות עמוק מתחת לאפס במשך שבועות ספורים. רוב 

מוחלט משטחה של המדינה הינו הרים, יערות ושמורות 
טבע מהגדולות בארה"ב. נתוני פתיחה מבטיחים למדי 

בכל הנוגע לאופני הרים...
כבר בביקורי הראשון התחלתי לגשש אחר סצנת רכיבה 

מקומית. היות ואיידהו היא מקום כה עצום, החלטתי 
לצמצם את חיפושיי למקום קצת יותר אינטימי – 

האינטרנט. שוטטתי במספר אתרים ופורומים במטרה 
להטריד אנשים זרים שיואילו בטובם לכוון אותי למקום 

הנכון. בכל זאת, אם את רוב הדייטים שלי עד היום השגתי 
בעזרת נדנודים אונליין לבחורות, אין סיבה שלא אצליח 

לפתות איזה גבר אקראי שיקח אותי לסיבוב אופניים ביער.  
עד מהרה קיבלתי הזמנה מבחור  בשם בראד, שהציע 

שאצטרף אליו למחרת לסיבוב בפארק האופניים המקומי.

Eagle Bike Park
למחרת לקחתי את אופניי השכורים ושמתי פעמיי לפארק 
האופניים של Eagle, דקות ספורות מבויסי. בחניה פגשתי 

את בראד וכמה מחבריו, שקצת התפלאו לראות אורח 
ישראלי בפארק האופניים הקטן שלהם.  מולי התפרשו 

מספר גבעות נמוכות ותמימות למראה. שום רכבל ושום 
כלום.  לא בדיוק הרי האלפים. התחלתי לתהות שמא 
המונח "בייק פארק" עשוי להיות קצת מוגזם למקום 

כזה... ואז פתאום ראיתי איזה חבוב מרחף בגובה פסיכי 
ומנקה גאפ של כ8-9 מטר. 

בגבעות הספורות האלו הצליחו בראד וחבריו מאיגוד 
BAMBA )שלוחה מקומית של IMBA( לדחוס מגוון 

מסלולים מדהים.- מספר סינגלי XC מתפתלים, מסלול 
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 flow trail ,מהיר עם כמה עשרות טייבלים למתחילים
רחב ועמוס קפיצות, מסלול דאונהיל קצר אך מהנה, 
ולקינוח כמה מסלולים עם גאפים אובדניים לחלוטין 

ואלמנטים צפופים שלא יביישו גם פארקים ברמה 
עולמית. למרגלות הפארק הבחנתי במתחם קפיצות דירט 
מקצועי לגמרי, מהסוג שרואים בעיקר בסרטונים עם המון 

 BMX-סלו-מושן בפינקבייק. הא, ומסלול פאמפ-טרק ו
שהיה תחת בניה. בקיצור, אם מישהו רוצה ללמוד כיצד 

לנצל תא שטח קטן ובעל הפרש גובה נמוך – זה המקום! 
וכל זה בעיר עם אוכלוסיה דומה בגודלה לפתח-תקווה.

הכניסה והרכיבה בפארק בחינם לגמרי, והבניה 
והתחזוקה נעשים בהתנדבות מסורה של מקומיים, תחת 
ייעוץ מקצועי, ולמרות בירוקרטיה לא פשוטה מול רשויות 

המחוז. מצחיק לחשוב שאפילו בארה"ב, עליה אנחנו 
נוטים ללעוג כגן עדן לתביעות נזיקין מגוחכות, הצליחו 

להקים פארק כה מגוון ועתיר אלמנטים. כנראה שזה מה 
שקורה כשיש לממשלה ביצים לחוקק  חוק פשוט הקובע 

כי אדם העוסק בפעילות פנאי בשטח פרטי\ציבורי הוא 

שאחראי לבטחונו, לביטוחו ולמעשיו. אבל זה כבר דיון 
לכתבה אחרת לגמרי...בקיצור, פשוט לראות ולקנא!

McCall איזור
הרכיבה הקצרה בפארק של Eagle פתחה לי את 

התיאבון והשאירה אותי רעב לעוד זמן אוכף. החלטתי 
להאיץ את יחסיי עם בראד, והצעתי שיצטרף אלי 

לגיחה קצת יותר רחוקה. בראד, שהתגלה כחובב טבע 
והרפתקאות שרוט למדי קפץ על ההזדמנות והזמין כמה 
חברים לסופ"ש של רכיבות סמוך לעיירה McCall- איזור 

טבע, אגמים ואתרי סקי  הנמצא כ-3 שעות נסיעה 
צפונית לבויסי. נסענו דרך עיירות קטנות, הרבה עצים 

ונהרות ובסמוך )מדי(  לזוג איילים שמנים עם מבט מופתע 
שגרמו לי להודות לגאון שהמציא את בלמי ה-ABS לרכב. 

את היום פתחנו בסינגל שנקרא Goose Creek אשר 
יורד דרך היער ונושק מדי פעם לנהר שוצף מתחת. הקור 

של הבוקר טרם נעלם, וברוב המקומות האדמה עוד 
היתה קפואה ונוקשה. הסינגל מגוון יחסית, ברובו זורם 
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NINER 15 Jet 9 Pro 29er
מחיר לפני החגים: 19,128 ₪

מחיר מבצע: 13,999 ₪

אחרי החגים זה עכשיו

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
www.recycles.co.il
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ומהיר אך עם כמה קטעים קצת יותר טכניים וחלקים. 
אופני ה-Kona Honzo ששכרתי התגלו כשותף אידיאלי 

והזכירו לי כמה הנאה ובטחון אפשר לקבל כיום מאופני 
זנב קשיח פשוטים ונאמנים. שלכת הסתיו צבעה כל 

עץ בצבע שונה, החל מירוק כהה ועד כתום בוהק. 
פשוט מהפנט. 

בסוף הסינגל חיכה לנו פינוק נוסף בצורת שכשוך ארוך 
במעיין חם קטן באמצע היער. איידהו, כך מסתבר, היא 

אחת המדינות הכי פעילות גיאותרמית בכל צפון ארה"ב. 
לאורך המדינה מפוזרים מאות נביעות מבעבעות, חלקן 

מוסדרות ואחרות פחות. בביקורי הבא, בשיא החורף, 
מצאתי את עצמי מבלה שעות בהשריה עמוקה בכמה 
מהם. אין חוויות רבות שמתעלות על הפשרה בבריכה 

חמימה אחרי רכיבה קפואה, מוקף בשלג עם פחית בירה 
קרה ביד. 

איזור מק'קול נחשב תיירותי )במונחים של איידהו כמובן(, 
ועל כן מכיל שפע מסלולי הליכה וסינגלים. סביב אתרי 

הסקי ניתן למצוא מגוון סינגלים- חלקם מסודרים ומיועדים 

לאופניים, בעלי אלמנטים במגוון רמות, ואחרים התגלו 
כסינגלים חצי פיראטיים, מדורדרים למדי ובעלי שיפועים 

קצת פחות שפויים, בטח לא על אופניים שכורים וללא 
מיגון נורמלי. 

Stanley העיירה
מרוצה מסוף שבוע מוצלח ועמוס רכיבה, הייתי נחוש 

לצאת לסיבוב גם בשבוע שאחרי. על אף עומס בעבודה, 
בראד לא הצליח לעמוד בפיתוי וחמק מהבית לסופ"ש 

נוסף של רכיבה. היעד – העיירה סטנלי והרי "שן המסור" 
)Sawtooths( הסובבים אותה. 

העיירה הקטנה ממומקמת בעמק רחב, ולא גבוה במיוחד, 
אך מסתבר שמשטר הרוחות וההרים שמסביב מורידים 

את הטמפרטורה הממוצעת מספיק כדי למקם את סטנלי 
קרוב לראש רשימת העיירות הקרות ביותר בארה"ב )פרט 
לאלסקה כמובן(. תואר מפוקפק למדי, בטח לתייר ישראלי 

שהגיע עם מכנסי רכיבה קצרים וכפפות חצי. למזלנו, 
זכינו בסוף שבוע נאה למדי, עם שמש שהבריחה את 
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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(
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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
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הקור המקפיא של הלילה והפשירה את השבילים ואת 
עבדכם הנאמן. 

בראד התגלה כשותף חזק והיפראקטיבי לפחות כמוני, 
כך שלא בזבזנו זמן ברביצה מיותרת, ומיד ניגשנו לתפור 
כמה שיותר שבילים. הסינגלים באיזור סטנלי היו זורמים 

וארוכים יחסית, דומים מעט לסינגלים הרשמיים של קק"ל 
בארצנו. במשך יומיים לא ראינו ולו מטייל או רוכב נוסף 

בשטח. על פני עשרות קילומטרים של סינגל, לא נתקלנו 
בפיסת זבל אחת – שינוי מרענן לעומת יערות ישראל. 

לאורך כל היום נפרש מולנו נוף פנורמי יפהפה של רכס 
הרי ה-Sawtooths, שמצדיקים את שמם לגמרי, עם 

אוסף של מאות פסגות מחודדות.
תשושים ומרוצים, ואחרי ארוחת שטח מאולתרת, התחלנו 
את הנסיעה הארוכה חזרה. מיד כשיצאנו מסטנלי האפירו 

השמיים לגמרי ואיתם הגיעה סופה ארוכה ומושלגת 
שפתחה באופן רשמי את החורף. בסוף השבוע הזה, 

הקארמה היתה לגמרי לטובתנו.

איזור בויסי ושאר ירקות
בויסי, בירת איידהו, היא עיר רגועה ומרווחת למדי. לא 

תמצאו כאן גורדי שחקים או רכבת תחתית. רוב הבניה 
נמוכה, עם שכונות פרבריות פתוחות ושקטות. מרכז 

העיר קטן אך חי ובועט, עם מגוון פאבים ומסעדות 
ואופי קצת היפסטרי.  את העיר חוצה נהר בויסי הרחב, 

ומעליה מתנשא הר Bogus, עם אתר סקי הפועל 
בחודשי החורף.  

לאורך ביקוריי בבויסי קיבלתי מספר הזמנות מחבר'ה 
מקומיים לדגום כמה מהמסלולים המקומיים. באיזור 

Military Reserve ישנם קילומטרים רבים של סינגלים 

חלקים וזורמים אשר עולים ממש עד להר בוגוס הגבוה. 
במזרח העיר נמצא הר Table Rock השטוח והסלעי, 

המציע נוף יפה ומספר סינגלים עם מעברי סלע 
המזכירים מסלולים בשמורת מואב ביוטה.  שותפי החדש, 
קרייג, רוכב חזק  ואחלה גבר באופן כללי,  ראה שנדלקתי 
חזק ואיתגר אותי בכמה קווים טכניים וצרים למדי. הנאה 

צרופה שהעלתה לי חיוך שלא נמחק שעות. 
לאורך ביקוריי קיבלו אנשי איידהו מקום חם בליבי. נדמה 

שבתוך ארה"ב יש לאיידהו מוניטין מעט מזלזל,  של 
מדינה בעלת תושבים שמרנים ומחוספסים שאוהבים 

לקנות רובים ולירות בכל יצור פרוותי שזז מולם. אז נכון 
שמדובר במדינה עם יותר רובים מבני אדם, שהגאווה 

העיקרית שלה היא ייצור תפוחי אדמה בכמויות מטורפות, 
ורוב העיירות בה כה נידחות שרוב התושבים הם כנראה 

עדי מדינה שנשלחו לשם כמסתור מטעם התוכנית 
להגנת עדים... אך לטעמי, מדובר במדינה הנעימה 

ביותר בה ביקרתי בארה"ב. על אף שמרנותם, האנשים 
התגלו כפתוחים ואדיבים ביותר, ומכניסי אורחים באופן 

שלא פגשתי במקומות רבים בארה"ב. לא פעם ולא 
פעמיים נתקלתי ברוכבים שהגישו לי פחית בירה והזמינו 

אותי לשבת איתם. נדמה לי שאנשי איידהו מאמצים 
את המוניטין הפשוט והרגוע הזה ברצון מסוים. לרובם 
אין שאיפה להיות המדינה הבולטת והמשגשגת ביותר 

בארה"ב, ופשוט יעדיפו לחיות בשקט בפיסת הטבע 
הגדולה שלהם. אז מה אתם אומרים, יש סיכוי שנשאיר 

את הסוד הקטן הזה שנקרא איידהו בינינו...? 
ואסיים בתודה לחבר'ה המקומיים, בראד, קרייג ושון, 
שהזמינו אותי לטעום מהמסלולים והטבע של איידהו 
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  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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כשפנה אלינו גלי מנדלסון וביקש שנקרא את ספר 
הביכורים שלו למבוגרים "הסינגליסט" ונחווה את דעתנו 

התלהבנו מאד שהרי מדובר בספר ראשון מסוגו בשפה 
העברית שכל כולו עוסק ברכיבה על אופניים, שנכתב 

בידי רוכב אופניים, ששמו )הסינגליסט( הוא שם אופניימי 
מובהק, ואפילו על הכריכה שלו מופיע איור מקסים, 

ממממ... של אופניים... אלא שמהר מאד התברר לנו 
שמדובר במשימה קצת יותר מורכבת.. כי בתור התחלה 

הסתבר לנו שאם יש משהו אחד שמשותף לכל בוחני 
המגזין, זולת האהבה לאופניים כמובן, זהו גם ציון בגרות 
נמוך )מאד( בספרות... על כן כבר בשלב זה נדגיש, לא 
תתקלו כאן במושגים כמו אקספוזיציה, ארס-פואטיקה, 

או אנאפורה )כפי שאתם רואים נכנענו כבר באות א' 
כשחיפשנו "מושגים בספרות" בגוגל..( כי אנחנו אפילו לא 

מבינים מה הם אומרים ומעבר לכך, כל אחד מן האנשים 
שקראו את הספר התרשם ממנו אחרת... כן, מסתבר 
שלבחון ספר זה קצת כמו, אמממ, לבחון אופניים.. כל 

אחד חש אחרת וחווה משהו שונה ולכן החלטנו לעשות 
  "את מה שאנחנו יודעים הכי טוב, לכתוב "מבחן לספר

כמה מילים על היצרן, סליחה... הסופר..
גלי מנדלסון, הוא רוכב אופניים בעצמו שבגיל 53 החליט 
לשלב בין שתי האהבות שלו – כתיבה ורכיבה. זהו אמנם 
ספרו הראשון למבוגרים אך יש באמתחתו כבר ספר אחד 

לילדים בשם "שער העץ", שתורגם גם לצרפתית. 
חלקים נבחרים

הספר מכיל את כל מה שרוכב אופניים בסופו של דבר 
צריך: אופניים – צ'ק, רוכב אופניים – צ'ק, מסלולי רכיבה – 

צ'ק וכמובן תובנות והגיגים שנולדים תוך כדי דיווש – צ'ק. 
אה, ויש גם כלבה... שמדברת... אין לנו מושג אם הרעיון 

לכלבה מדברת נולד כתרגיל ספרותי מתוחכם )אנחנו 
כאמור לא מבינים בזה..( או כתוצאה מהאפכה על הראש, 
אך כך או כך מדובר במרכיב חשוב מאד בעלילה שכן גיבור 

סיפורנו – להלן הסינגליסט, מנהל עם הכלבה הזו לא 
מעט דיונים בנושאים שונים ומשונים.

ברכיבה, סליחה, בקריאה...
סיפורו של הסינגליסט דומה קצת לשקדי מרק )הופה! 

הנה יצאה לנו אנלוגיה(, האופניים והרכיבה הם רק 
תירוץ.. אבל לרעיון המרכזי התחברנו ממש כבר בשורות 

הראשונות, שהרי כולנו, ללא יוצא מן הכלל, מוצאים 
באופניים מפלט מהבלי העולם והתלאות שהוא מרגש 

עלינו השכם והערב וגם אם אנחנו רוכבים בחברת גברים 
נוטפי אגו שלא מפסיקים לברבר על קשיחות צידית, 
תמיד יש בנמצא איזה דקותיים של שקט בהן זה רק 

אנחנו, קולות הנשימה שלנו והמחשבות שמתרוצצות 
בראש. הסינגליסט לוקח אותנו למסע בתוך ראשו של 

רוכב שיכול להיות כל אחד מאיתנו, איש שהבין, כמו 
רבים מאיתנו, שרכיבה על אופניים מהווה תחליף מצוין 
לפסיכולוג. הרכיבה, סליחה, הקריאה בספר דומה יותר 

לגיחות סופשבוע לבן שמן מאשר לרכיבת צ'ימיצ'ורי, 
רוצים לומר – לא מדובר פה ברומן מתיש שמחייב אותך 
לזכור כל העת מי אמר למי ובאיזה הקשר, אלא בפרקים 
פרקים, שכל אחד מהם עומד בזכות עצמו ומהווה סיפור 
שיש לו התחלה, אמצע וסוף. כותב הספר מצרף אותנו 

למעשה לרכיבותיו, בכל פעם במסלול אחר, כשאת 

אותה רכיבה מלוות כמובן מחשבותיו, תובנותיו ושיחותיו 
עם ליידי, כלבתו. במובן הזה מדובר בהחלט בספר 

ידידותי מאחר וגם אם הנחתם אותו לשבוע בצד, תמיד 
תוכלו לחזור ולקרוא בו מבלי שתדרשו לדלות ממעמקי 
התודעה פרטים חשובים שאולי כבר פרחו מזכרונכם. 
מנדלסון, כמו כולנו, מתמודד עם המציאות המקיפה 

אותו ונדרש לנושאים שמעסיקים את כולנו. כמונו, גם 
הכותב מתחיל את הרכיבה כשראשו דומה לכדורי הבדולח 

האלו שכשמנערים אותם מתמלא החלל שלהם ברבבות 
פתיתי שלג. בדומה לאלו, שברי מחשבות ורסיסי תהיות 

מתרוצצים במוחו בכאוס מוחלט אך לאט לאט, ככל 
שמעמיק הוא ברכיבה, שוקעים הם ומתקבצים לכדי 

תצריפים שונים ומשונים, פאזלים מחשבתיים שבכל פעם 
מציגים תמונה שונה ודרך חדשה להסתכל על המציאות 

סביבנו. הסינגליסט מדבר על הכל, על המלחמות, על 

האוברדראפט, על זוגיות, ובעצם על הכל. לפעמים זה 
סיפור, לפעמים דיאלוג, לפעמים מונולוג ויש אפילו לא 
מעט קטעי שירה של ממש באמצעותם בוחר המחבר 

להעביר את שחולף בראשו.
לסיכום הסינגליסט הוא ספר חשוב, חשוב ולו רק מעצם 

העובדה שהוא ייחודי ועוסק בדיוק במה שאנחנו כל כך 
אוהבים לעשות. בדיוק כמו כל מבחן אופניים, גם כאן אין 

לנו פסיקה ברורה וחד משמעית, היו בנינו שמצאו את 
הספר מלא תובנות מעניינות, היו שציינו כי הוא משעשע 

ואהבו את ההומור של הסופר והיו גם כאלו שלא ממש 
התחברו... אבל היי, בסופו של דבר, באופניים, כמו 

באופניים, זה עניין של טעם אישי ואו שאתה מתחבר או 
שלא... וממש כמו באופניים, אנחנו ממליצים לכם לקחת 

אותו לרכיבת, סליחה, קריאת מבחן ולשפוט בעצמכם 
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Trek
Top Fuel 8

יבואן: CTC | מחיר: 13,200 ₪

Trek Top Fuel 8  we:Testאלירן )גבו( שקד   אלון רון   צחי אוחובסקי 

 Trek Top Fuel 8 :מבחן
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Highlights

 	 ,G2 שלדת אלומיניום בגיאומטריית
Boost 110/148 בסטנדרט

 	 Active עם Full Floater מתלה
Breaking Pivot המייצר מהלך של 

100 מ"מ
חוליית מינו במתלה האחורי המאפשרת 	 

שינוי גיאומטריה 
 	 Fox 32 Performance מזלג קדמי

 Boost 110 מ"מ בסטנדרט Float 100
מ"מ רוחב

חיווט פנימי מלא ומגיני שלדה	 
מערכות 2x10 של שימנו	 
משקל רטוב 13.2 קילוגרם לא כולל פדאלים	 

*האופניים במבחן הינם מידה 17.5

Trek Top Fuel 8  we:Test
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לאחר מספר שנים בהן הסופרפליי של טרק היו דגם 
הקרוס קאנטרי ומרתון התחרותי של החברה, החברים 

מווטרלו, ויסקונסין, מציגים השנה שם חדש-ישן 
לסדרה זו להלן Top Fuel. שם זה כיכב על אופני 

ה"26 של החברה עד לשלהי העשור הקודם, ומאז לא 
היה בשימוש. כצפוי, השינוי אינו רק בשם – כל אופני 

 Full-השיכוך המלא מקבלים השנה גם את מתלי ה
Floater שנמצאים כבר שנים על מספר דגמים אחרים 
של החברה. בנוסף לכך כל הדגמים החדשים מקבלים 
 ,Boost-את סטנדרט רוחב הצירים החדש של טרק ה

ציר אחורי ברוחב 148מ"מ וציר קדמי של 110 מ"מ. 
הסטנדרט החדש שמאומץ על ידי יצרנים רבים אחרים 
בשנת הדגם החדשה, מאפשר שזירה טובה יותר של 

השפיצים בגלגל לבניית גלגלים קלים, קשיחים וחזקים 
יותר. מאפשר שימוש בצמיגים רחבים יותר כמו ה +27 

העדכניים ומאפשר שימוש בפלטה קדמית גדולה יחסית 
למרות קיצור תומכות השרשרת. כמו כן, החברה מציגה 

את תפיסת ה-Smart Wheel Size – קוטר הגלגל נקבע 
  S-ו XS לפי גודל השלדה/ ממדי הרוכב. אופניים במידה

יגיעו עם גלגלי "27.5 ומידות M ומעלה יקבלו גלגלי 
"29. לטענת החברה שילוב זה מבטיח שליטה ותגובתיות 

מיטביים בכל המידות. 
סדרת ה-Top Fuel החדשה כוללת 5 דגמים )ובנוסף 

דגם אחד לנשים(, מתוכם שניים עם שלדת אלומיניום 
ושלושה עם שלדת קרבון OCLV מתקדמת, כאשר אנו 

 .Top fuel 8-קיבלנו למבחן את דגם הכניסה בסדרה, ה
בהתבסס על המבחן המוצלח של הסופרפליי שעשינו 

לפני מספר חודשים, הציפיות שלנו היו גבוהות. 
דגם ה-Top Fuel 8 שקיבלנו למבחן הינו דגם הכניסה 

של הסדרה החדשה וכולל שילדת אלומיניום שחורה עם 
כיתוב לבן ואיבזור ברמה נמוכה\בינונית. סך הכל, המראה 

הכללי הכולל צינור עליון תלול יחסית וחיווט פנימי נאה 
אם כי מגושם מעט יחסית לאופני XC בהגדרה. 

חלקים בולטים 
כמו כל דגמי השיכוך מלא של המגה יצרן, גם סדרת 

הטופ פיול מתבססת  על גיאומטריית G2 הייחודית של 
טרק, כאשר הבולם האחורי והמזלג הינם מסדרת ה
Performance העדכנית והמצוינת של פוקס עם 

מנגנון Fit4 החדש. הבולמים כוללים מתגי בחירה בין 3 
מצבים, ללא נעילה מהכידון. אבזור האופניים בסיסי למדי 
עם  מערכת הינע מבוססת שימנו בסטנדרט 2X10 עם 
שילוב של שיפטרים SLX, מעביר קידמי Deore ואחורי 
XT, ומעצורי Deore. הגלגלים והצמיגים גם הם ברמת 

ביניים. שאר החלקים הם חלקי אלומיניום גנריים של 
Bontrager. החבילה השלמה מביאה את האופניים 

למשקל כולל לא צנוע במיוחד של 13.2 ק"ג. מפרט מלא 
באתר היצרן. 

על השביל 
קיבלתי את האופניים בשיא האימונים לאפיק ישראל, 
וקיויתי שאוכל לשלב את המבחן באימונים. הזכרונות 

מהמבחן של הדגם הקודם פיתחו אצלי ציפיות גבוהות. 
אולם העורך העלים ממני את העובדה שמדובר על דגם 
הבסיס של הסדרה וכבר לאחר רכיבת בוקר ראשונה עם 

בן זוג חזק שרכב על אופני ז"ק השוקלים מתחת ל-10 
ק"ג הבנתי שטעיתי בהערכה. האופניים הרגישו מעט 
כבדים ומגושמים ובכדי להצמד לבן זוגי נדרשה עבודה 

קשה מאד. מהר מאד הבנתי שלמרות שבטרק מתהדרים 
בסדרה החדשה כסדרת הדגל של אופני השיכוך המלא 

התחרותיים של החברה, עליי להפנים שדגם הכניסה 
של הסדרה כנראה אינו פונה לרכיבה תחרותית אמיתית, 

ומכאן המשכתי במבחן תוך התאמת הציפיות לרמת 
הדגם ולייעודו. 

השינוי העיקרי מהדגם הקודם הוא המתלה החדש, ולמען 
האמת הייתי סקרן מאד לראות איך הוא מתפקד. רבות 
נאמר כבר  על המתלה הוותיק של טרק, בגדול ייחודו 
העיקרי של ה-Full Floater הוא בכך ששתי נקודות 

החיבור של בולם הזעזועים נמצאות על חלקים נעים, מה 
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קנדה. עניין אותי לראות כיצד יתמודדו ה-Top Fuel עם 
מסלול תובעני שכזה. הטיפוס בסינגל השחור בקנדה 

הטכני לפרקים עבר בשלום, המתלים עובדים מצויין 
ומאפשרים רכיבה חלקה יחסית והתמודדות טובה מאוד 

עם הסלעים על הסינגל. ההיגוי מדוייק אם כי מעט 
כבד. בירידות הראשונות לעבר מבוא חורון המתלים 

עשו עבודה מעולה וסיפקו חווית רכיבה מצוינת ושונה 
מאופני XC טיפוסיים, אולם בטיפוס המתון לכיוון המעלה 

להר עוזרר כבר התחלתי להרגיש את המשקל העודף. 

התחושה היא ששילוב הגלגלים\ צמיגים מייצר מסה 
גבוהה, שיוצרת התנגדות גלגול גדולה יחסית. הצמיגים 

מגיעים עם פנימיות ולכן בחרתי לרכב עם לחץ מעט 
גבוה כדי להימנע מצביטות, אולם בהמשך הורדתי אויר 

על מנת לשפר אחיזה ונוחות. 
מבחן ביצועי ה-XC טהורים/תחרותיים היה בעלייה להר 

עוזרר. זוהי עליה תלולה, ארוכה ומדורדרת מאד, אולם 
מניסיוני, בכושר טוב, היא ניתנת לרכיבה רצופה כמעט 

ללא צורך להוריד רגל. לא כך היה הפעם – המשקל, 

שאמור לספק תגובה רכה ומדיוקת בתנאי דרך שונים 
ומגוונים, אקטיביות בשפת הבוחנים. ואכן המתלה עבד 

באופן מעולה – החל בחריצים קטנים וצפופים ועד 
מדרגות סלע גבוהות יותר, הבולם סיפק שיכוך מעולה 

והצמיד את הגלגל לקרקע, תוך שמירה על יכולת 
בלימה טובה. מתג שינוי המצבים של הבולם האחורי 

היה רוב הזמן על מצב הביניים וסיפק פשרה טובה 
בין שיכוך לקשיחות. גם בהאצה ופידול בעמידה מצב 
הביניים סיפק ביצועים טובים, עם מעט מאוד בובינג. 

מיקומו הנמוך של המתג מקשה על מעבר בין מצבים 
כך שבפועל, למעט ירידות ארוכות שלפניהן עברתי 

למצב הפתוח, או דרכים סלולות בהן עברתי למצב נעול, 
העדפתי רוב הזמן לרכב במצב ביניים. המזלג הקידמי 

גם הוא עבד בצורה טובה והנגישות של המתג איפשרה 
מעבר חלק יותר בין המצבים. 

באחת הרכיבות לקחתי את האופניים לסיבוב במסלול 
מרוץ האריות הפיראטי שנערך במאי. זהו מסלול תובעני 
עם עליות ארוכות, ירידות קשות, ומבחר סינגלים בפארק 

Trek Top Fuel 8  we:Test
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we:Thank You
ומפיצי  יצרני  ישראל,  לקלסברג  להודות  מבקשת   we:Ride

בירה קרלסברג, ככל הנראה הבירה הטובה בעולם, שהפכה 

את ה-Demo Day שלנו השנה, לאירוע האופניים המשמח 

ביותר שהיה כאן
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חובה נוספת שהפריעה במהלך המבחן היא העובדה 
שהשלדה )במידה M( יכולה להכיל רק בקבוק מים אחד 

קטן )עד 600 מ"ל(. 

סיכום 
ה-Top Fuel 8 הינו דגם הכניסה לסדרת השיכוך המלא 

התחרותית החדשה של טרק. הוא אכן כולל בתוכו 
שיפורים טכנולוגיים מרשימים, ויכולות מעולות, אולם 
באבזור הנוכחי לא מתקבלים אופניים שבאמת יכולים 

להתחרות מול דגמים קלים יותר בקטגוריית ה-XC מרתון. 
המוצר הסופי נוח ונעים לרכיבה, הוא אמנם כבד ומגושם 

לרוכבים תחרותיים אך יתאים מאוד לרוכבי שבילים 
וטיילים המחפשים אופניים יעילים ומודרניים ללא מהלכי 

מתלה מיותרים ובלתי מנוצלים. לתחושתי החלפת 
גלגלים/צמיגים ומעבר לתצורת טיובלס עשויה לשפר את 

התוצאה בצורה משמעותית. דגם ה-9 בסדרה, למרות 
שעדיין כולל שלדת אלומיניום, יגלח יותר מק"ג מהמשקל 

)12 ק"ג(, אולם עבורו תאלצו להפרד מעוד 5000 ₪ 

התנגדות הגלגול וההיגוי עשו את שלהם, ומצאתי את 
עצמי דוחף ברגל מספר מעברים שאני בדרך כלל רגיל 
לרכב. למרות המתלים המצוינים והגאומטריה הנכונה, 

המסה כנראה עשתה את שלה. לשמחתי הפיצוי בא 
במספר ירידות ארוכות בהמשך המסלול, שם העברתי 

את הבולם למצב פתוח, ונתתי לאופניים לגהץ את 
השבילים כל הדרך חזרה לפארק קנדה. גם בסינגלים 

האופניים עבדו יפה, בעיקר במגמת ירידה. סדרת הטופ 
פיול מאפשרת שינוי בגיאומטריית האופניים על ידי 

סיבוב חוליית המינו במתלה האחורי – שינוי זה יוריד 
את זוית הראש ב-0.5 מעלה, וירים את מרווח הגחון 
ב-10 מ"מ. שינוי שמשנה את אופי האופניים, הופך 

אותם לוורסטיליים עוד יותר ועשוי להיות מעניין ביותר 
לרוכבי השבילים. 

ההילוכים והמעצורים של שימנו עבדו בצורה טובה 
והשיפטרים SLX המאפשרים העברת הילוכים גם עם 
האצבע וגם עם האגודל התגלו כנוחים למדי. נקודת 

Trek Top Fuel 8  we:Test
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מי אתה האיש שבקיר? שמי עידן קידר בן 36 מכפר יונה. בגיל 23 ממש 
אחרי הצבא, פתחתי את ורטיגו, החנות הכי הארדקור בארץ )בזמנו ואולי 

בכלל...( מקום קצת הזוי במרתף, בתוך מגרש חנייה בפאתי קיבוץ שפיים. 
מקום ייחודי עם מוזיקה שלקוחות לא היו מסוגלים לשמוע, עם מפלצות 

דאון היל פרי-רייד )ואולי גם איזה זוג ששוקל פחות מ-22 ק"ג...(, עם 
קסם מיוחד ועם תותחים כבדים כמו בנג'י לנג, אור TSD טל ופיליפ הרטמן. 

במיקרוקוסמוס הזה בשפיים נתתי בראש במשך למעלה מעשור. )כיף 
לראות מכונאים, רוכבים, מדריכים, טאלנטים ואנשי בראנז'ה רבים מאוד בין 

דפי המגזין שגדלו איתי בחנות...ריספקט!( 
עם השנים "נרגענו" והרחבנו אופקים, מפלצות ה-DH פחתו, ואופני קצה 
מכל גווני הקשת קיבלו מקום של כבוד, לצד מכונות הכי אקזוטיות בתחום 

שטופלו אצלנו באהבה רבה...
לתחום הבולמים יש מקום מיוחד בליבי ובמהלך שנותיי בתחום למדתי את 

הנושא לעומק ואפילו די באובססיה. הוצבתי בחזית כתחנת שירות לבולמי 
פוקס וצברתי נסיון עצום בתחום. )תודה למאסטרו אלון שפר מסינגלטרק 

שנתן לי את הפתח לעולם השמן והחנקן הקסום( 
לפני כשנתיים חיפשתי שינוי והתחלתי קריירה חדשה כמכונאי משאיות, 

אך במהרה איש יקר מאוד, מיכאל לזמי, עודד אותי לחזור לתחום ומאז אני 
מטפל בבולמים-בונה גלגלים-ומתכנן פתרונות יצירתיים לעולם האופניים 

בחנות הכי משפחתית-מקצועית שיש- לזמי כפר יונה.
רוכב? אני מחזיק בדעה, שאי אפשר לדעת מה רוכב רוצה ממך כמכונאי 

בלי לרכב...היום אני רוכב על KTM LYCAN 27.5 ועל ריג'יד כרומולי 
מהבית לחנות...

סדר על הקיר? הסדנה עמוסה ומאובזרת בטירוף ואנחנו מחזיקים ליין 
כלים וחלקים עצום כדי לתת שירות מקצועי ומהיר. לכן אני משלב בין קיר 

לכלים היותר נפוצים לבין מגירות גדולות לחלקים וכלים אקזוטיים יותר לבין 
עגלת כלים סקסית בעיקר לתחום הבולמים.

הכי כלי כלי? סט "פיקינג טול" של SIGNET ...4 דוקרנים שונים 
המשמשים לחליצת אטמי בולמים ועוד מיליון שימושים שונים בכל טיפול...

כולל פטנט לשיפור העברת ההילוכים שלכם...
הכי לא כלי כלי? סט בוקסות במידות אינצ'יות שלא בדיוק נפוץ בעולם 

האופניים אבל...לך תדע...
מי הבן המועדף? סטנד עבודה מקצועי של PARK-TOOL שמשמש 

אותי כמובן בכל טיפול. יציב כמו סלע ומאפשר לך לעבוד כמו שצריך כל 
פעם מחדש.

כלי מיוחד/ייחודי? יש הרבה - למשל בוקסות חתוכות באמצע לשיפור 
אחיזה בהברגות, כלי להרכבת מנגנון TALAS ישן, מפתחות שפיצים 

מיוחדים ועוד ועוד.
מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? בהחלט, חולץ 

בושינגים לבולמים קדמיים, עושה את דרכו ברגעים אלו מארה"ב.
לוקח את העבודה הביתה? בבית יש לי כלים בסיסיים בלבד, יהיה קשה 

להתחרות בסדנה לטובת עבודות מקצועיות-מורכבות
ה-תיקון? בגזרת האלתורים: ביטול זמני של חופש בציר מרכזי ע"י 

פחית XL, אטימת נזילה ממזלג שקיבל מכה עם אפוקסי, חליצת קראנק ישן 
ע"י ריתוך אלן 8 ועוד. בגזרת התיקונים: הפעם הראשונה שטיפלתי בבולם 

אחורי של פוקס, אני זוכר שהרגשתי סוג של אהבה ממבט ראשון. 
בואו לבקר אופני לזמי כפר יונה! תרגישו חופשי להרים טלפון ולהתייעץ! 

 09-8985727

קיר מכנאופן – עידן קידר, אופני לזמי כפר יונה we:The wall אריק פלדמן    

קיר מכנאופן
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עונת 2015 מתקרבת לסיומה וטסתי ליעד האחרון שלי 
לעונה, שתי התחרויות האחרונות של סבב האנדורו 

העולמי. בשונה מהתחרויות הקודמות העונה שטסתי 
אליהן לבד )בחושך, בקור(, הפעם יצאנו במשלחת 

גדולה שכללה חמישה רוכבי אנדורו ישראלים חסונים 
ומסוקסים: דימה רפקין השותף הקבוע שלי לרוב 

התחרויות בסבב העולמי, תמיר זינגר ממשגב שמהווה 
אימה למתחרי האנדורו בארץ )במידה והוא מחליט 

להשתתף(, עיטם שולץ הצעיר שמתקרב אלינו יותר 
ויותר בכל תחרות, ובני להט זקן החברה, שהגיע בעיקר 

על תקן מאמן ותמיכה לעיטם ועל הדרך נותן איתנו 

בראש לאירופאים. 
 Ainsa התחרות הראשונה מבין השתיים התקיימה בעיר

שבספרד אשר שוכנת בפירנאים ממש על גבול צרפת, 
כ-3 שעות צפונית לברצלונה. העיר היא "הגדולה" 

ביותר ברדיוס של 50 ק"מ וגרים בה פחות מ 500 איש 
באופן קבוע. במבט לכיוון הקרקע לא נראה שעזבנו את 

ישראל בכלל- אדמה יבשה, סלעית וחולית בדיוק כמו 
שאנחנו רגילים במסלולי הכחול לבן הפרטיים שלנו. אבל 
הרמה קלה של המבט תחשוף בפנינו את הנוף המדהים 

של הפירנאים. רכסי הרים שלא נגמרים משובצי עצים, 

מצוקי סלע, נחלים וסכינים אין סופיים. לפי המדריך 
שהוביל אותנו, על כל גבעה הכי קטנה  נוכל למצוא 

איזה סינגל אחד או שניים וכל האיזור מרושת בכ 1000 
ק"מ של סינגלים.

המסלולים באיזור פחות נועדו ליום ארוך של אימונים 
של לתת בראש בראנים עם הקפצות כמו בפינלה 

ליגורה. כאן הם פחות תלולים וטכניים ולהרבה מסלולים 
נורא קשה להגיע עם הקפצות. מה שכן, ממש מומלץ 

וכיף לעשות באיזור זה טיולים רכובים על הסינגלים 
ברכסים, ועל הדרך להינות מהנוף הציורי שיש לאיזור 

להציע. במלונות בעיר תוכלו למצוא רשימת מסלולים 
מומלצים ואם תיכנסו לאתר תוכלו אפילו להוריד קובצי 

GPS שיעזור לכם לנווט בכל אחד מהמסלולים, לא שיש 
צורך ממשי לכך, כי המסלולים משולטים להפליא לאורך 

כל הדרך.
התחרות התקיימה במשך יומיים עם 3000 מטרים של 
טיפוס מצטבר על 90 ק"מ תוך כדי מעבר ב8 סטייג'ים 

שונים. ביום הקודם לתחרות היה לנו סטייג' פרולוג- 
מסלול של 2 דקות בסלאלומים בתוך העיר העתיקה 

שבהם יצא לנו לראות מקרוב את הקהל הספרדי 

we:Newsסבב אנדורו 2015 - ספרד
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המטורף שגם ליווה ועודד אותנו בסטייג'ים של ימי 
התחרות. הזמן של הפרולוג לא נחשב לזמן התחרות 

המצטבר, אז הרבה לא לקחו אותו ברצינות )ואני 
ביניהם(.

בימי התחרות היו עיכובים רבים שנגרמו בעקבות תקלות 
לוגיסטיות ופציעות. העיכובים בשילוב זמני מעבר 

מאוד מתירנים נתנו לנו את האופציה להגיע לסטייג'ים 
בקצב קל++ ועדין נשאר לנו זמן לאיזה שנ"צ קטן לפני 

כל סטייג' בערך. זה פחות טוב לזנק עם רגליים קרות 
לסטייג'ים, אבל אין משהו שג'ל קטן וכמה סקאווטים 
לפני הזינוק לא פותרים. העיכובים גרמו לי ולדימה, 

שזינקנו לקראת הסוף, להגיע לסטייג' האחרון של היום 
הראשון 10 דקות אחרי שהתחיל גשם ולהחליק את 

סטייג' במקום לרכוב אותו. ביום השני היה סיפור זהה, 
עיכוב )ספרדי( של יותר משעתיים בזמנים הכניס את 

המקצוענים האחרונים לגשם שוטף שאומנם פסח עלי 
הפעם, אבל הגשם היה כל כך חזק עד שהוחלט לבטל 

את הסטייג' ולא להתייחס לזמנים של אלו שהצליחו 
להגניב ראן יבש.

לצערי, לשאר הישראלים התחרות לא הלכה כמתוכנן 
והם סבלו מתקלות בזמן התחרות. לעומת זאת עבורי זו 

הייתה תחרות חזקה במיוחד. הישגי השיא שלי בתחרות 
כללו סטייג' שהביא לי את אחת ממטרותי העונה והכניס 
אותי לטופ 100 בסטייג' בודד הישר למקום ה83. סטייג' 

נוסף הביא לי הישג שיא עבורי כשהצלחתי להיות רק 
מהרשת לשטח בלחיצת כפתור9% בזמן מאחורי מנצח הסטייג', הפרש שלא התקרבתי 

www.recycles.co.il

אחרי החגים זה עכשיו
CANNONDALE  JEKYLL 4 15

מחיר לפני החגים: 18,099 ₪

מחיר מבצע: 11,999 ₪

ככה קונים היום אופניים
ים

פני
ככה קונים היום או

W
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אליו בעבר בסטייג' בודד בסבב האנדורו העולמי. בזמן 
המצטבר הכולל זכיתי להישג שיא נוסף כשמוקמתי 

כ17% זמן מאחורי המנצח, כשלעולם לא ירדתי מתחת 
ל20%. בתחרות היו הרבה מתחרים יחסית, אז ה17% 
לא באו לידי ביטוי במקום ה143 הכללי שהיו לי טובים 

ממנו בעבר.
אני מאמין שההצלחה שלי בתחרות נבעה ממספר 

גורמים שונים. את האימונים לתחרות לקחתי ברצינות 
וניסיתי לרכוב את הקטעים במהירות בזמן האימונים 

כדי להבין איפה יצוצו הבעיות בתחרות ותוך כדי ניסיתי 
לקלוט כמה שיותר איזורים בעייתים, איזורים ששיננתי 

במעבר על סרטונים ממצלמת הקונטור שלי לאחר 
מכן במלון. יצא שלסטייג'ים הגעתי כשאני מכיר את 

המסלולים ממש טוב ביחס לתחרויות קודמות וכשלא 
הכרתי מספיק טוב הייתי מודע לכך, וידעתי שעלי פשוט 

להסתכל קדימה ולהגיב במקום לנסות לזכור דברים 
חצי נכונים. כמובן שהטיסות הקודמות שלי בעונה עזרו 

לי מאוד גם כן והעלו לי את רמת הרכיבה והשליטה 
באופניים. הקרקע הדומה לקרקע בארץ העלתה לי 

את הביטחון ושינתה לי את הגישה המנטאלית שאיתן 
הגעתי לזינוק. גישה שאני מאוד מקווה לקחת איתי 

לתחרויות הבאות.
שמח על הביצועים בספרד, המשכתי לאיטליה, לתחרות 

האחרונה והלא מוצלחת שלי לסבב האנדורו העולמי 
לשנת 2015. הגישה החיובית שאיתה הגעתי לא עזרה 

במיוחד וסבלתי משתי התרסקויות באימונים בנוסף 
להתרסקות חזקה בסטייג' הראשון ביום התחרות. 

ההתרסקות שלחה אותי להיתפר בבית החולים הסמוך 
ובעצם סיימה את העונה שלי. לא לקחתי את זה קשה 

במיוחד ונותרתי עדין עם טעם טוב מספרד.
פה בעצם נגמרה עונה עמוסה ומלאת חוויות עבורי 

שהתחילה אי שם במרץ בניו זילנד הארוכה, המשיכה 
בקיץ בוויסלר והסתיימה פה באירופה. למדתי המון 

מהעונה הזאת ובעיקר נהניתי בערימות. כדי לסגור את 
העונה כמו שצריך, יומיים אחרי התחרות באיטליה כבר 

הייתי בפריז עם חברתי האהובה שתומכת בי לאורך 
כל הנסיעות והשגעונות שלי, חברה שהפכה לארוסתי 

לאחר הצעה רומנטית מתחת לאייפל...
אני עדין לא יודע מה אעשה בעונת 2016, אבל כנראה 

שאוריד הילוך, בעיקר כי אני אתחיל  ללמוד לתואר ראשון 
במדעי המחשב, תמשיכו לעקוב, כאן אהיה תמיד 

we:Newsסבב אנדורו 2015 - ספרד

 קק"ל משיקה: אתר "מסלולי אופניים"
 עם מגוון מסלולי רכיבה וסינגלים

eyarok.org.il/bike

אתר חדש!

ה( 
ם: אלי צורן )בוז

צילו

סינגל הרצל
יער בן שמן

חורבת
רגב

מסלול
למתחילים

מסלול
למתקדמים

טיפוס מצטבר: 
240 מ'

למידע נוסף: קו ליער - מוקד המידע של קק"ל 1-800-350-550

סרקו 
להרשמה 

לניוזלטר

עצי אורן מסוג ברוטיה
ניטעו ב-1929

http://www.eyarok.org.il/bike/
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בתאריך 17 בדצמבר 1903 ניתר מטוסם )אם אפשר לקרוא למבנה 
הגמלוני העשוי עץ ובד - מטוס..( של האחים רייט על הגבעות החוליות 
של קיטי-הוק שבצפון קרוליינה והצליח, לראשונה בהיסטוריה, לשהות 

באוויר כמעט דקה שלמה ולגמוע מרחק של 279 מטרים שלמים. 
בתאריך 21 באוקטובר 1976 נערכה תחרות ה DH הראשונה )אם 
אפשר לקרוא לחבורת מדרובים על אופני קרוזר עם מעצורי טורפדו 

- DH..( בשביל האש היידוע בכינויו Repack Road אשר בפיירפקס 
קליפורניה והמשתתפים הצליחו לגמוע את 400 המטרים בירידה 

בכ-5 דקות. 
ובימים אלו, כאשר ניתן בפועל לרכוש כרטיסי טיסות מסחריים לחלל וב-

Red bull Rampage רוכבים מבצעים Back flip מעל גאפ באורך של 22 
מטר אני מגלגל את עיני לשמיים ושואל את עצמי, האם הם באמת הגבול.. 

אז בואו באמת נדבר רגע על גבולות. כמו כל דבר בחיים גם הגבולות 

שלנו הם עניין יחסי. קמרון זינק הרי יכול לדלג מעל הדרופ הגדול של 
בייק-פארק לה-ז'ה בעיניים קשורות, על חד אופן, בלי ידיים ובמקביל 

לשיר הבה נגילה בזמן שאני עמדתי שם דקות ארוכות והזעתי בתחתונים 
עד ששחררתי אותו. מצד שני יש אי שם בשבילים רוכבים שמסתכלים 

אפילו על זקן שכמוני בהערצה... הוא שאמרתי, הכל יחסי... יהיו שיאמרו 
שהגבולות שלנו נמתחים במקום בו אנו מפסיקים לחלום ושבעצם 

המגבלה היחידה שלנו קשורה בחוסר היכולת שלנו לדמיין את עצמנו 
עושים משהו. היוטיוב מלא בסרטונים על אנשים שעשו דברים מדהימים 

וחדשות לבקרים אנחנו שומעים על עוד איזה סופר-מן שבמשך חודש שלם 
התמודד עם אתגר איש ברזל. יום יום... תודו, נכון שזה נשמע לא אמיתי? 

כי איך באמת מישהו מסוגל לעמוד בכזה מאמץ מטורף, וסיפורים כאלו 
עבור רובנו הם בבחינת מדע בדיוני. אבל לא צריך ללכת עד כדי כך רחוק.. 
עבדכם הנאמן מתגורר באותו מושב בו שוכן חנוך רדליך, וזה בעצם מסכם 

את המשותף בנינו.. שהרי רדליך בעיני, הוא סוג של אנומליה, טעות 
סטטיסטית של הטבע שיצרה אדם שיכול לרכוב מאות קילומטרים בלי הנד 
עפעף בעוד הישבן שלי כואב רק מלחשוב על רכיבה של מעל כמה עשרות 

קילומטרים )עם הרבה מאד הפסקות כמובן...(. 
ובכן, האם באמת אני הוא זה שלא מאפשר לעצמי להתקדם? האם 

העובדה שהשתתפות בצ'ימיצ'ורי נראית לי לא ישימה בעליל היא תולדה 
של תבוסתנות גרידא? ומה אם פתאום אחליט בוקר אחד להגדיר לעצמי 
 Red מעל הגאפ של Back Flip אתגר ולהיות הישראלי הראשון שיעשה

Bull? האם זה ישים או שאני מגזים עם החלומות שלי... 
אחד הקטעים האהובים עלי בסרט "המטריקס" הוא הרגע בו ניו "רואה" 
לראשונה את המטריקס. זהו אירוע מכונן, סימבולי כל כך, רגע בו הנפש 
מצליחה להשתחרר מעבותות הקיבעונות המחשבתיים שינקנו מילדות, 

התסביכים שלנו באשר לאופן בו אנו מעריכים את עצמנו והחשיבה 

הטבלואידית המסרסת שריבעה את מוחנו וגרמה לנו לאבד את הגמישות 
המחשבתית הדרושה על מנת לחלום באמת. לא לחינם רוב רובם של 

"רוכבי העל" התחילו את דרכם הדו גלגלית בגיל צעיר מאד, ככל שאתה 
צעיר יותר, אתה נענה פחות לתכתיבים, איסורים ומגבלות ובמובן מסוים, 

)כל עוד לא נולדת באזור ורשה(, כל דבר נראה אפשרי.   
הלוואי ויכולתי לחזור אחורה בזמן. הלוואי שהייתה לי הזדמנות חוזרת 

להפוך למשהו או מישהו... אך את הזמן כיידוע לא ניתן להפוך ונשאלת 
השאלה, האם באמת הכל אבוד? האם נגזר עלי להביט בעיניים כלות על 

אגדות הרכיבה, להיאנח ולגשת למקרר ולקחת עוד פרוסת כנאפה או 
שאם אחליט ברגע זה לקום ולהפוך לדני מק'סקיל הבא אוכל להגשים 

את החלום... אם אתם שומעים על איזה ספונסר שמוכן להפוך חטייאר 
מדופלם לאלוף עולם, תנו לו את הטלפון  

השמיים 
הם 

הגבול )?(

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  

פינה אישית: איילון שגיא
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Red Bull Rampage 2015

Red Bull Rampage 2015
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 Red Bull -גם השנה הגרסה העשירית של  ה
Rampage, תחרות האופניים המוטרפת בעולם, 

הגיע ליוטה לתת אקורד סיום לסבב ה-FMB המרהיב 
.עשרים מטובי רוכבי האקסטרים בעולם נלחמו בתכסית 

המטורפת של צוקי החול ומזג האוויר ההפכפך של 
וירג'ין יוטה. זאת השנה השניה בה עוזבת התחרות את 

הצוקים חרושי הקווים המוכרים בפארק Zion עליהם 

התקיימו רוב התחרויות, לטובת אתר חדש ובתולי 
לחלוטין. התחרות היא למעשה אירוע של שבוע אשר 

מתחיל בבניה ובבחירת קוים, אימונים אינטנסיביים 
של המתאבדים, ממשיך לתחרות בין עשרים ושלושה 

משתתפים "פתוחים " שמתוכם נבחרים עשרה שיעלו 
למקצה הגמר ויתחרו מול עשרה מתחרי ברזל.

המנצח הוא מי ש"מפצח" את השטח באופן המוטרף 

ביותר. לרשותו עומדים בחירת קוים חולניים, זמן אויר 
)עדיף מורכב(, זרימה וכמובן ערימות סטייל בביצוע. 

כל אלה גם מהווים את הקריטריונים לשיפוט, הרוכב 
אשר שולט טוב יותר מכולם בארבעת דסיפלינות אלה 

 Kurt תוך כדי ראן אחד הוא המנצח . השנה היה זה
Sorge  שנתן ראן מושלם עם התחלה סופר טכנית 
וכמה תרגילים קשים ומורכבים ביותר תוך כדי זרימה 

מושלמת.  Sorgeהדיח למקום השני את השד הקטלוני 
 .Andreu Lacondeguy מנצח התחרות מאשתקד

 Brandon ואחריו Graham Agassiz שלישי הגיעה
Semenuk הקנדי. 

משנה לשנה המורכבות, רמת הרכיבה, התעוזה 
והביצועים של הרוכבים עולה באופן לא רציונלי. לא נותר 

לנו אלה לחכות ולתהות לאן תלך התחרות הבאה... 

we:NewsRed Bull Rampage 2015

https://www.youtube.com/watch?v=S1FnYtmE8Fs
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Red Bull Rampage 2015   we:News

https://www.youtube.com/watch?v=_ne3xYMQIxs
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we:Testמבחני ציוד   אסף פישר

חברת KTM Bike Industries החלה את חייה ב 1992 
לאחר שחברת KTM "המקורית" פשטה את רגל ונמכרה 

בחלקים. חטיבת האופניים נקנתה על ידי משפחתה 
האסיאתית של המנכ"לית הנוכחית ובעשור האחרון 

חדרה בכל הכוח אל שוק אופני ההרים ופיתחה במקביל 
ליין מוצרים נלווים רחב ביותר הכולל קסדות, מלבוש 

והנעלה. ד.ל.ב, היבואן המקומי, מסר לידינו את ה 
Factory , נעל שטח קשיחה וחסונה למבחן ארוך טווח. 

הנה מקליקים....
הנעל מאופיינת במבנה רחב יחסית לנעלי XC תחרותיות 

ובסיס הסוליה עשוי פלסטיק קשיח מאד המשובץ 
במשטחי דריכה עשויים גומי משונן באזור העקב וכרית 
כף הרגל. גפת הנעל עשויה עור סינטטי שחור ועמיד 

ומשולבים בה אזורי רשת גדולים ומאווררים במיוחד. 
באזור העקב מותקנים חיזוקים קלים ופס מחזיר אור 

איכותי. את מירב מאמץ השריון השקיעו המעצבים 
בחרטום המוצק והמשכנע הכולל שכבת עוד כפולה 

ו"במפר" גומי. 
התאמת הנעל לרגל המבנה הלא-קרבי של 

ה-Factory התאים כמו כפפה ישנה לכפות הרגליים 
הרחבות יחסית של הבוחן ולא הורגש כל לחץ על 

הבהונות או חופש מציק בצידי כף הרגל. האזור האחורי 
של פנים הנעל מצופה שכבת Anti-Slip כסופה 

ואיכותית.
רכיסה כברוב הנעלים מסוגה, גם זאת נרכסת ע"י 

שלושה אבזמים. השניים התחתונים הם רצועות וולקרו 
והאבזם העליון הוא רצועה רחבה בעלת מנגנון ראצ'ט 

מתוצרת atop )המספקת מערכות דומות למותגים 
נוספים(. המנגנון נוח לתפעול ובעל פרופיל נמוך אשר 
מונע פגיעות מעצמים זרים. באופן כללי הרכיסה נוחה, 

מהירה ומהדקת את הנעל היטב סביב הרגל מבלי ליצור 
תחושת מחנק, אולם היינו מעריכים מנגנון ראצ'ט קצת 

יותר צפוף ומדוייק.
קליטים התקנת הקליטים הייתה פשוטה ביותר ולא 

חייבה פירוק מיכסים או התאמות אחרות. למרות שבאופן 
יחסי הקליטים "יושבים" בתוך הסוליה, החיבור של הנעל 

לפדל, אפילו לכזה המתוגבר בפלטפורמת עזר )דוגמת 
ה-647 הארכאי של שימאנו אשר סופק על אחד מאופני 

המבחן האחרונים(, היה חלק ואינטואיטיבי.
בשימוש בסיס הסוליה העשוי פלסטיק קשיח סיפק 

העברת כוח כמעט אבסולוטית לפדלים )לפחות ליכולת 
ההבחנה הלא-כבישונית שלי(. מן הסתם ניתן למצוא 

זוגות יותר קשיחים וקלילים כדוגמת דגם הקרבון הבכיר 
יותר של היצרן. הציפוי הפנימי התממשק מצוין לגרבי 
הרכיבה ונתן תחושה הומוגנית. הנעל מאד מאווררת 

וברכיבות ספטמבר האחרון והשרבי לא נמדדו עומסי 
חום קיצוניים. יכולת האחיזה של הסוליה עם משטחי 

סלע חלקים הייתה בסדר גמור )אם כי המבחן האמיתי 
יהיה בחורף 'על רטוב'(. ירכתי הנעל הרזים מנעו 

חיכוך מעצבן ופגיעות פלסטיות מתומכות השרשרת 
וזרועות ההינע.

עמידות לאורך כל תקופת המבחן הלא קצרה לא נראו 
סימני בלאי מיוחדים. יש לציין שהחרטום והירכתיים 
נהנים מתפרים כפולים וניכר שהנעל תחזיק מעמד 

יותר משתי עונות. משטחי הגומי הקשיח בסוליה גם כן 
לא הראו שמץ של בלייה. לקראת סוף המבחן מנגנון 

הראצ'ט הצליח לקבל ביס מאיזה סלע, התעקם והתחיל 
לזייף מעט. 

יותר נוחות, העברת כוח, אוורור פחות משקל, איכות 
ודיוק מנגנון הראצ'ט 

KTM Factory Team  ₪ 590 :מחיר | KTM :יבואן

מבחני ציוד

http://www.ktm-bikes.co.il/
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מי מאיתנו הרוכבים שמרכיב משקפי ראייה מכיר את ההרגשה – כולם 
מחליפם משקפים עם כל דגם חדש שיוצא ורק אנחנו תקועים עם משקפי 
המרשם שלנו, אותם נחליף במקרה הטוב רק כשיתבלו לגמרי או שיתחלף 

לנו המספר. הסיבה כפולה – גם העלות הגבוהה הכרוכה במשקפיים 
אופטיים, וגם העובדה הפשוטה שמגוון דגמי משקפי הספורט הנותנים 

פיתרון לעדשות אופטיות מוגבל ביותר. 
לרוכבים קצרי הרואי קיימות 3 אפשרויות עיקריות:

1( משקפי ספורט עם תותב )insert( אופטי
2( החלפת עדשות עצמאית אצל אופטיקאי – מתאים רק למשקפיים עם 

עדשות עד גודל מסויים ושאינן קמורות מידי )בדר"כ רלוונטי למשקפי 
קז'ואל ופחות למשפקי ספורט אמיתיים(

3( קניית משקפי שמש עם עדשה אופטית יעודית ישירות מהיצרן. אופציה 
זאת היא היקרה יותר ולא תמיד זמינה בארץ.

 עד היום בחרתי תמיד באופציה 2, ונאלצתי לרכוב עם משקפי קז'ואל 
ספורט של יצרנים כמו בולה, רייבאן ואוקלי. לכן מאד שמחתי כשניתנה 

לי ההזדמנות לבחון משקפי ספורט "אמיתיים". את אוקלי אין צורך 
להציג, ולאחרונה בחנו את דגם ה-Jawbreaker החדש שלהם. היבואן 

לוקסוטיקה, החל לאחרונה לקבל הזמנות לעדשות אופטיות מקוריות  
מהיצרן, דרך האופטיקאים והמשווקים המורשים בארץ. 

הדגם שקיבלנו למבחן הינו דגם ה-Flak 2.0 XL המיועד לריצה ולרכיבה, 
הוא בנוי על בסיס מסגרת עליונה עם עדשות מתפרקות, ומגיע במגוון 

הרכבים של צבע מסגרת ועדשות מסוגים וצבעים שונים. למבחן קיבלנו 
 .Black Iridium מסגרת שחורה עם עדשות

תהליך ההזמנה הוא פשוט מאד – שולחים מרשם מאופטומטריסט במייל, 
ולאחר כשבוע הגיעו המשקפיים לחנות היבואן במשלוח מיוחד מארה"ב. 

התאמה לפנים דגם ה Flak 2.0 XL הינו בעל מימדים צנועים יחסית 
לדגמים האחרים של החברה, ומתאים למגוון רחב של פנים. על הפנים 
הצרים יחסית שלי הדגם התאים בצורה טובה. מסגרת הניילון מבוססת 

טכנולוגיית O-Matter של המגה יצרן אשר מאופיינת במשקל קל והתאמה 
מעולה למבנה הפנים המקובל, עם ידיות מצופות סיליקון הנלחצות 
בעדינות אל הפנים כדי למנוע תזוזה, אבל מבלי ליצור תחושת לחץ. 

החומר ממנו עשוי ציפוי הידיות כמו גם גשר האף רך ונעים ומונע תזוזה 
של המשקפיים גם בתנאי לחות ורטיבות. ברכיבה עצמה המשקפיים לא 

הורגשו ולא זזו על הפנים גם בתנאי לחות קשים. 

אוורור וניקוז זיעה רכבתי עם המשקפיים בתנאי חום קיצוניים, כמו 
גם בממטרי הגשם הראשונים של החורף, והשיפור לעומת המשקפיים 
הקודמים עימם רכבתי )משקפי קז'ואל ספורט( היה עצום. המשקפיים 
לא קלטו זיעה על העדשות וכמעט שלא יצרו אדים. רק במקרים בודדים 
של לחות וחום גבוהים מאד טיפוס במהירות נמוכה מאד החלו להיווצר 

מעט אדים שהתנדפו מיד עם הגברת מהירות הרכיבה. במהירויות גבוהות 
המשקפיים חסמו את הרוח בצורה טובה. 

עדשות כאמור, עדשות משקפי המבחן הן אופטיות ויוצרו עבורי במיוחד 
על פי מרשם. תכנון העדשה הוא דיגיטלי, כלומר אלגוריתם מיוחד 

שבונה את העדשה האופטית בהתאם למרשם ולקימור העדשה. היצרן 
תומך בעדשות אופטיות בין טווח של פלוס ארבע למינוס חמש וצילנדר 
עד מינוס 3. אצלי המספר נמוך יחסית, אבל בהרבה מקרים לוקח זמן 

להתרגל לעדשה אופטית חדשה, בעיקר במשקפיים עם עדשות גדולות 
וקמורות. במקרה הזה, מרגע ההרכבה העדשות נתנו תחושה חדה 

 HDO – וברורה ללא עיוותים כלשהם, כפי שאכן מובטח מטכנולוגיית ה
High definition Optics של אוקלי. החיסרון היחידי כאן הוא המחיר 

היחסית גבוה. 

 UVA UVB על פי היצרן העדשות מספקות הגנה של 100% מפני קרני
ואור כחול מזיק. העדשות כוללות ציפוי הידרופיבי דוחה נוזלים וקל לניקוי 
שאינו משאיר משקעים על גבי העדשה. רמת הסינון של העדשות נתנה 

מענה מצויין לתנאי הקיץ הישראלי, אולם לא הגבילה את הראייה בשעות 
הבוקר המוקדמות או שעות בין הערביים. ניקוי העדשות לאחר הרכיבה 

גרם במקרים מסויימים להתנתקות העדשה מהמסגרת, כך שצריך לשים 
לב לנגבן בעדינות. 

סטיילינג אני לא חובב גדול של משקפי ספורט כפריט אופנה, ובטח 
שלא לשימוש יומיומי. הFlak 2.0 XL הן בעלי מראה עדין יחסית למשקפי 

ספורט, ואכן הם יכולים לענות למגוון רחב יחסית של טעמים והעדפות. 
כנראה שחובבי הJawbreaker יחשבו שאילו משקפיים לא מספיק 

All- תחרותיים, אבל מאידך, הם יכולים בהחלט להתאים כמשקפי שמש
round למי שחובב את העיצוב הספורטיבי. מבחר הצבעים הרחב נותן 

מענה גם מבחינה זאת. אני אישית עובר למשקפי קז'ואל עם תום הרכיבה. 
יותר נוחות, עיצוב, איכות אופטית פחות מחיר 

יבואן: לוקסוטיקה | מחיר: 799-829 ₪ )אופטי 1800-1900 ₪(  

we:Test צחי אוחובסקי 

 Oakley Flak 2.0 XL

מבחני ציוד

http://mag.weride.co.il/015/websearch/page0080.html
http://mag.weride.co.il/015/websearch/page0080.html
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MORGAW הינו יצרן אוכפי רכיבה קטן שהוקם ע"י שני רוכבים צ'כים 
לפני מספר שנים. הם החלו כיצרני אוכפי קרבון, אולם ב-2013 יצאו 

בקמפיין גיוס המונים באתר אינדיגוגו עם פלטפורמה חדשה וחדשנית. 
הפלטפורמה מציגה פטנט שפיתחו השניים הכולל הפרדה בין המושב לבין 

בסיס האוכף ע"י בולמי זעזועים מאלסטומר, כל זאת תוך דגש על עיצוב 
ייחודי ושמירה על משקל נמוך. הפלטפורמה מיועדת לאפשר רכיבה נוחה 
יותר, כאשר הזעזועים שמגיעים בדרך כלל ישירות לעמוד השדרה, אמורים 

להספג ע"י האלסטומרים. כמו כן תוכננה הפלטפורמה כך שתתאפשר 
התאמה אישית של מספר מרכיבים כמו צבע האוכף, מסילות אוכף ניתנות 

להחלפה מקרבון ואלומיניום, סט ברגים הניתנים להחלפה ב-10 צבעים 
שונים, ואלסטומרים ניתנים להחלפה ב-3 דרגות קושי לפי משקל הרוכב 

והשימוש המיועד. 
בעקבות פרוייקט הגיוס החלה החברה בייצור המוצר ואף זכתה בפרס 

עיצוב נחשב בשנת 2014. בשלב זה מייצרת החברה 3 דגמים שונים: 
FORSAGE לכביש, TIRAN ל-XC- וCX, וTIRAN Enduro לרכיבת הרים 
אגרסיבית יותר כאשר כרגע מיובאים לארץ דגמי ה-CX/XC והכביש. אנו 

קיבלנו למבחן את דגם ה-TIRAN עם מסילות אלומיניום.
בשימוש דגם ה-TIRAN הלבן שקיבלנו למבחן נראה קטן וקומפקטי, 

עם פרופיל מעוגל, ומשקל קליל יחסית )200 גרם לדגם הנבחן(. פרופיל 
המסילות אובלי ולכן לא יתאים להרכבה על כל מוט אוכף, למשל המוט 

הפרטי שלי )Cannodale SAVE( כך שהרכבתי אותו עם מוט כסא מתאים. 
הדגם מגיע כרגע רק במידה אחת – אורך 270 מ"מ ורוחב 133 מ"מ וכולל 

ריפוד בדרגת קושי בינונית, האוכף שקיבלנו כלל גם אלסטומרים בדרגת 
קושי בינונית. ברכיבה על אופני XC  זנב-קשיח האוכף הרגיש נוח ונעים 

לרכיבה, אם כי מעט צר עבור מבנה העכוז שלי. 

מערכת השיכוך פועלת בשני מישורים עיקריים - בזמן פידול במקום 
שהישבן יימרח על הכסא בכל פידול צידו האחורי של האוכף יורד מעט עם 

הרגל המפדלת ויוצר תחושת פידול עגולה ונעימה יותר. למרבה הפלא 
זוהי תחושה עדינה מאד שלא בהכרח תורגש אלא אם כן מנסים להתרכז 
בה. כמו כן, המערכת עוזרת בבלימת זעזועים בציר האנכי. השיכוך פחות 

הורגש ברכיבה בשטח מאד משובש כי בשטח כזה יש לי ממילא נטייה 
לעמוד או להוריד עומס מהישבן. היתרון העיקרי היה בדרכי עפר מהירות 
ולא משובשות מידי, שם ניתן לשבת על האוכף בעומס מלא ולפדל חזק. 

שימוש באוכף על אופני סייקלו-קרוס/גראבל בדרכים מסוג זה בכלל 
הפתיע לטובה, כאשר השיכוך העדין שיפר באופן משמעותי את נוחות 

הרכיבה על אופני האלומיניום הקשיחים שלי. 
על פי היבואן צפויים בעתיד לצאת דגמים נוספים ומידות שונות מה 
שיאפשר התאמה מדוייקת יותר של אוכף לכל רוכב. במידה הנוכחית 

מתאים האוכף למי שרוכב עם מידה צרה יחסית. מבחינת מקדם הסטייל, 
האוכף עושה את העבודה, וגם מבלי להתאים צבעים באופן מדויק לצבע 

השילדה, האוכף נראה טוב ומושך תשומת לב. 
סיכום בחירת אוכף והתאמתו היא עניין אינדיבידואלי מאד. המערכת 

החדשנית של MORGAW נראית מבטיחה ועשתה לנו את הרכיבה על 
אופני זנב-קשיח וסייקלוקרוס נעימה ועגולה יותר, ויחד עם זאת קיבלנו 

אוכף במשקל נמוך ומקדם סטייל גבוה. אוכף המבחן הרגיש מעט צר 
עבורי ואני מעריך שמידה מעט רחבה יותר היתה משפרת את התחושה 

עוד יותר. בשורה התחתונה, אני מתכנן להצטייד באוכף כזה לאופני 
הסייקלוקרוס שלי. 

יותר נוחות, משקל, התאמה אישית, סטייל פחות מבחר מידות ודגמים 
מצומצם כרגע 

Morgaw 
Tiran

יבואן: Bikeway | משקל: 200 גרם )מסילות אלומיניום( | מחיר: 569 ₪

מבחני ציוד we:Test צחי אוחובסקי 

http://morgaw.com
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Pearl Izumi
חברת Pearl Izumi )כן, זה שתי מילים נפרדות( היא חלק בלתי נפרד 
מתרבות האופניים העולמית, הסמל האייקוני שלהם התנוסס בגאווה 

על חולצתם של זוכי טור דה פרנס שונים, אלופי עולם ורוכבים מובילים 
בעשרות השנים האחרונות, החברה שנוסדה בכלל ביפן, התבססה החל 

משנות ה-80 בארה"ב ולא מכבר נרכשה ע"י שימנו היפנית. היום, מעבר 
לליין בגדי הרכיבה )כביש ושטח( העצום, החברה מציעה גם ציוד ריצה 

מקצועי כולל ליין נעלים גדול, בגדי ריצה וחליפות טריאתלון. 
מהיבואן המקומי DAA, קיבלנו לכבוד הקיץ סט בגדי רכיבת שבילים קליל 
 we:Ride וכתום באופן מיוחד וזוג כפפות ארוכות תואמות. אז למען קוראי

המסורים, גייסנו את בלוטות הזיעה שלנו למבחן מקיף בדרדרת, החום 
והלחות הבלתי מתפשרת של סוף הקיץ.

חולצת Divide | מחיר: 349 ₪ 
ה Divide היא חולצת רכיבה בגזרה משוחררת ורגועה מאוד ואינה מזכירה 

חולצות פרירייד/DH, והאמת שלא היינו נראים מוזר גם אם היינו יוצאים 
לטיול רגלי כשאנו לובשים אותה. 

לחולצה רוכסן קדמי ארוך )כמעט 30 ס"מ(, המועיל מאוד בעליות להכניס 
מעט זרימת אוויר לאזור החזה, מעבר לכך החולצה מכילה כיס אחורי קטן 

יחסית עם רוכסן ומטלית ניגוב משקפי שמש המחוברת לשולי החולצה.
בשימוש הגזרה של החולצה מוצלחת מאוד לטעמי, אהבתי את הגזרה 

הרגועה והמשוחררת המשדרת - לא באתי לתקוף את הסטרבה היום אלא 
להנות ולשתות בירה עם החב'רה בסוף הרכיבה.

האריג ממנו עשויה החולצה מנדף היטב, אבל עוביו בינוני ולימים חמים 
במיוחד היינו מעדיפים בד מעט דק יותר. הכיס לא שימש אותנו )אנו תמיד 

עם תיק גב/פאוצ'(, הגרפיקה מוצלחת למדי והחלקים הכתומים תאמו 
היטב את המכנסיים הכתומים עד כאב.

סיכום הפירל איזומי היא חולצה מוצלחת מאוד מבחינת נוחות ואיכות 
הבד, היינו שמחים לאריג מעט דק יותר בימים מסוימים, אבל ככלל אהבנו 

מאוד את הגזרה והלוק המשוחרר והרגוע.
יותר נוחות, גרפיקה, רוכסן ארוך פחות בד מעט עבה.

מכנסי Summit | מחיר: 579 ₪  
הסאמיט הם מכנסיים קלילים במיוחד המיועדים לרכיבת שבילים, 

המכנסיים אינם כוללים טייץ' או בטנה, ולכן תאלצו לרכוש בטנה בנפרד או 
ללבוש אותם מעל לטייץ' רכיבה רגיל.

 Summit-הבד של המכנסיים דק ונעים במיוחד, מה שהפך את ה
למכנסיים המועדפים עלינו בימים חמים במיוחד. למכנסיים שני כיסים 
עם רוכסן, וסגירת וולקרו פנימית להתאמה לגודל המותניים. אי אפשר 

להגדיר את הצבע של המכנסיים שקיבלנו כמשהו חוץ מכתום זרחני, אבל 
הוא כאמור התאים היטב לחולצה ולקסדת הלייזר שהמבחן עליה פורסם 

בגיליון הקודם.
בשימוש: הגזרה של ה-Pearl Izumi מוצלחת מאוד, המכנסיים יושבים 

באופן משוחרר יחסית על הגוף הרוכב, אך עדיין הדוק מספיק כדי לא 
להפריע ו\או להיתקע על האוכף. גם מבחינה אסתטית אהבנו את הדרך 

שבה המכנסיים "ישבו" עלינו.
הבד הדק מאוד והמאוורר היטב של המכנסיים הוכיח את עצמו, ולא 

הרגשנו תוספת לעומס החום באזור החלציים שלנו. הכיסים שימשו אותנו 
בעיקר לפני ואחרי הרכיבה על מנת לשמור בהם מפתחות, טלפון וכו'

סיכום ה-Summit שימשו אותנו היטב כל הקיץ, הם הפכו לאחד מהזוגות 
האהובים עלינו בזכות הבד הנעים ומנדף היטב, וכן הגזרה הנוחה 

והמוצלחת מאוד שלהם. הצבע הכתום אמנם חביב עלינו, אך קצת מגביל 
את התאמת הצבעים, לכן יתכן שהיינו בוחרים לרכוש את הגרסה השחורה 

והידידותית יותר להתאמה.
יותר אוורור, גזרה וסטיילינג פחות לא מצאנו דבר

כפפות Divide | מחיר: 146שח 
XL :מידה במבחן

ה-DIVIE הן כפפות ארוכות לרכיבת שטח לשימוש בעונות החמימות, 
כלומר במקרה שלנו, לכל השנה למעט שבוע-שבועיים קרים במיוחד. 

כיאה למותג הפרמיום פרל-איזומי, הכפפה מורכבת ממספר חומרים: עור 

סינטטי רך ותרכובת גומי "נושם" בכף היד, לצד תרכובות ניילון, גומי 
ופוליאסטר מאווררות בגב היד. כמו כן, קצוות האצבע והאמה מעוטרות 

ברצועות סיליקון נאות לנוחות ושיפור אחיזה. אזור כף היד משופע 
בחיזוקים חיוביים לשיפור העמידות, והאגודל זכה בבד מגבת לניגוב זיעה, 

לכלוך וג'יפות אחרות. את החבילה סוגרת רצועת וולקרו מעוצבת ויעילה.
כמי שלובש בד"כ כפפות XL שמעט לוחצות ברכיבה הראשונה, שמחתי 

לגלות שה-DIVIDE במידה XL התאימה מהרגע הראשון. הכפפה קלילה 
ומאווררת ולמרות )או שבעצם בזכות( היעדר מיני פדים, ג'לים וסיליקונים 
בכף היד, הכפפה הייתה נוחה מאד לרכיבה בשימוש עם גריפים חדשים 

ונוקשים וסיפקה אחיזה מצוינת!
לאחר מספר מועט של רכיבות נתגלו סימני בלאי קלים בעור הסינטטי בכף 

היד, אולם בלאי ראשוני זה לא התפתח למשהו רציני במשך כחודשיים 
נוספים של רכיבה מאובקת ומיוזעת מלווה בהחלקות מזדמנות בדרדרת של 

סוף הקיץ. אזור גב היד, אגב, נראה עדיין כחדש לאחר עשרות כביסות. 
לחובבי התיעוד והסלפי נציין שתודות לרצועות הסיליקון, הכפפה עברה 

בהצלחה את מבחן המסך-מגע.
הצביעה השחורה בנגיעות בטטה באה לי טוב עם המבחן למזלגות פוקס 

2016, אבל הכפפות יתאימו לכל חובבי הצבע הכתום, מה גם שהיצרן 
מציע אותן גם בשחור דרמטי, כחול איים, ושלל צבעי רסטה-מן.

יותר נוחות, אוורור, אחיזה, עיצוב פחות פחות תתאים לשימוש 
מאד אגרסיבי 

 DAA :יבואן

מבחני ציוד we:Testעדי בלן, אילן כרמל 

http://www.daa.co.il
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Shimano UNZEN Endurance U4E 
שנתיים אחרי שקיבל מיצוב אופנתי חדש, תחום האנדרו הוא עדיין 

התחום החם ביותר בעולם אופני ההרים. לכאורה נראה כי מירב אנרגיית 
הפיתוח של התעשייה מוקדשת לתחום אופנתי זה, הן בפיתוח דגמי 

אופניים העונים על הדרישות של הז'אנר ובעיקר בפיתוח מוצרים 
היקפיים ופרטי לבוש ייעודיים לתחום. שימנו ענק הציוד היפני הוא אחד 

מיצרנים שלקחו את האנדורו ממש ברצינות, והוא לא מפסיק להנפיק 
דגמי מערכות ייעודיים, פרטי לבוש והנעלה ייעודיים ולאחרונה תיק שתיה 
ייעודי שעומד בכל כללי הז'אנר. לפני כשנה וחצי פרסמנו מבחן בלעדי על 
ה-UNZEN החדש של שימנו, תיק שהציג תפיסה חדשה בנוגע למנשאי 

שתיה. כחלק מאבולוציית האנדורו הגיע תורו של דגם ה-Endurance של 
UNZEN. מנשא אנדרו ייעודי למתחרים קשוחים, מהירים ומאוד מעודכנים.

מאפיינים כללים התפיסה הכללית הרווחת בנוגע לציוד אנדורו, היא 
 UNZEN-מקסימום יעילות במינימום משקל וגודל. כחלק מתפיסה זאת ה

Endurance הוא תיק שתייה בעל ממדים ונפח כללי קטן מאוד. נפחו 
הכללי הוא בסה"כ 4 ליטרים והוא יכול להכיל שקית מים בנפח של לא יותר 

מ-2 ליטרים, )באנדורו כמו באנדורו, אם רוכבים, לא שותים...( אך כאמור 

 X-מסופק ללא שקית. שיטת היישום של התיק על הגוף מבוססת שיטת ה
של שימנו, כלומר זוג כתפיות המתחברות אחת לשנייה ללא רצועת מותן 

או רצועת חזה. במקרה של דגם האנדורנס, הכתפיות שמתחברות באבזם 
חיבור מהיר מתכתי, זוכות לתוספת )אנדורו( מבורכת מאוד של אבזמי 

וולקרו, המאפשרים הידוק מהיר של הרצועות לפני קטעים מטלטלים, ו/
או שחרור הכתפיות לפני קטעי עלייה צורכי חמצן ומרחיבי חזה. התיק 

מבוסס על מערכת הגב Accu-3D, מהותה היא שימוש בפנל גב יציב עשוי 
פולימר גמיש מצופה אריג רשת נושם אשר מתאים את צורתו לצורת הגב. 

גוף התיק עשוי אריג ניילון קליל וגמיש, הוא בנוי שני תאים עיקריים עם 
חלוקה פנימית ועוד מספר פיצ'רים ייעודיים לרוכב האנדורו המסוקס. 

בין היתר ניתן למצוא שם, תא גמיש לבקבוק איזוטוני, רצועות חיצוניות 
לקשירת מגינים, רתמת נשיאת קסדה וזוג אבזמי פלסטיק לקשירת 

הגגולס שהם לא בשימוש. בנוסף לזאת התיק מצויד במערכת מיתרים 
שתפקידם לצמצם את ממדי התיק ע"י דחיסת שקית השתייה. כמו כן 

הכתפיות מכילות תא עבור ג'ל, ואבזם לקיבוע משקפי השמש שמחלפים 
לגוגלס, ממש ארגונומיות יפנית במיטבה.

בשימוש: בגלל מבנה הרתמות הלא שגרתי, נדרשת התאמה מדויקת של 
התיק למימדי גופו של הרוכב. שימנו מציעים ממשק נוח מאוד לקביעת 
מיקום הכתפיות עי" שימוש בוולקרו ומיקומים מומלצים בתא השתייה, 
לאחר הניסיון עם ה-UNZEN הגדול, לקח לנו הפעם בדיוק דקה להגיע 
למיקום האופטימאלי. ככלל התיק מאוד קטן ולא מאפשר העמסת ציוד 

מיותר- שקית מים מלאה, משאבה קטנה, פנימית ספר, טול קיט וחטיף, 
את כל היתר תשאירו לתיק ה" לא אנדורו" שלכם. הגישה לתא המרכזי של 
התיק נעשית ע"י שני רוכסנים גדולים מצידי התיק, העמסת התיק וסידורו 
פחות פשוטה מהתיקים המסורתיים, אבל כאמור העמסת רצינית של ציוד 

לא תואמת את חוקי הפורמט. התיק "מתיישב" היטב על הגב גם כאשר 
השקית מלאה עד סופה )בכ"ז שני ליטר...(, התיק לא מתעוות ומערכת 

הגב מבודדת את התכולה לחלוטין מהגוף. מערכת הכתפיות הייחודית 
מחלקת את משקל התיק באופן אופטימלי על הגב והתיק נשאר יציב 

לחלוטין בכל אתגר אנדורו מקובל. ב-UNZEN הגדול התלוננו על מחסור 
בחמצן בקטעים קיצוניים כתוצאה מלחץ של הכתפיות על בית החזה, 

אבל בדגם זה תוספת אבזמי הוולקרו פתרו לחלוטין את הבעיה- הידוק/ 
שחרור של שניה מבלי להוריד את התיק מהגב "מסדר" את התיק בדיוק 

לייעוד הספציפי )הדוק בירידות, רפוי בעליות(. שלל "פיצרי האנדורו" כמו 
אבזמי הגוגלס ורתמת הקסדה, מאוד נחמדים, אבל יבואו לידי ביטוי בעיקר 

בתחרויות אנדורו אמתיות ופחות ברכיבת רגילות במסלולי האנדורו שלנו. 
אולם תא הבקבוק הייעודי ותוספת רצועות קשירה תמיד מועילות.

סיכום גרסת האנדורו של ה-UNZEN מאוד מהונדסת לייעוד הספציפי 
של תחרויות אנדורו, ככזאת היא נוחה במיוחד, קלת משקל ומאוד ממוקדת 

מטרה. אולם לשימוש "אנדורו" יום יומי שלא במסגרת תחרות, שכולל 
רכיבות ארוכות יותר ייתכן והתיק יהיה קטן וצפוף מידי. אני מצאתי אותו 

מתאים ונוח ביותר לרכיבות טכניות קצרות של עד שלוש שעות, או רכיבות 
ארוכות יותר המאפשרות תדלוק בדרך.

יותר חלוקת עומסים, נוחות, משקל, ארגונומיה קיצונית פחות העדר 
שקית, ממדים קטנים מידי 

יבואן: DAA | מחיר: 489 ₪
נפח התיק מוצהר 4 ליטרים

שקית מים מסופק ללא שקית שתיה

מבחני ציוד we:Testאריק פלדמן 

http://weride.co.il/article.aspx?id=36
http://weride.co.il/article.aspx?id=36
http://www.daa.co.il
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Gravity Gradient  
המותג Gravity אולי לא נראה מוכר במבט ראשון, אך מבט שני ונוקב 

יותר באתר החברה מגלה שמדובר למעשה במיתוג קו המוצרים של חברת 
FSA עבור קהל רוכבי השטח המחפש רכיבי קצה חסונים וקלים לרכיבת 

שבילים אגרסיבית.
מ-Rock n'Road, היבואן הישראלי של FSA קיבלנו את כידון הקרבון 

 ,Gravity Gradient-השטוח והקשוח ואת הסטם התואם שלו מסדרת ה
סדרה המתיימרת להיות "קלה מספיק ל-XC וחזקה מספיק לפרי-רייד".

הכידון, שאגב נראה מעולה באור יום, ימלא את כל הדרישות של רוב רוכבי 
שבילים מהקצה התחרותי ועד לשמנמני השבילים. רוחב של 740 מ"מ 

אמנם לא יתאים לרוכב האנדורו המודרני שחי על הקצה, אבל מי שכן 
יסתפק ברוחב זה יזכה בכידון במשקל קליל של 172 גרם בלבד.

לעומת גימורי הקרבון הנאים של הכידון, נראה סטם האלומיניום די רגיל, 
מעט צ'אבי במקומות הנכונים אך סה"כ נאה, כהה ומעוטר בצורה סולידית 
מעל ציפוי האנודייז השחור שלו, משקלו אגב, 167 גרם – יש קלים ממנו.

לטובת המבחן הרכבנו את שניהם על אופני הזנב-קשיח "29 האגרסיבי 
שלנו )כן, הנישה עוד קיימת, אך על כך בגיליון הבא...(. הסטם בגובה 

40 מ"מ, זווית של 6 מעלות ואורך 50 מ"מ, התאים לנו בדיוק לצינור 
העליון הארוך )והמודרני( של השלדה, אך נציין שהיצרן מספק אותו גם 

באורכים נוספים.
כידון הקרבון על 740 המ"מ שלו החליף כידון אלומיניום צר יותר ועדיין 

השיל ממשקל האופניים כ-65 גרמים, זווית ההטיה לאחור של 9 מעלות 
והטיה קלה למעלה של 4 מעלות השלימו תנוחת ידיים וגוף עליון 

שהרגישה נוחה מאד במבחן מגרש החניה. חשוב לציין רק שבעוד שכידון 
שטוח יתאים מאד לרוכבי ה-"29, בעלי הגלגלים הקטנים )והזריזים( יותר, 

ייהנו יותר מאחיו הגבוה בעל הרייז )15 מ"מ( שלא נבחן כאן.
בשימוש כאמור, כידון ה-Gradient החליף כידון צר וכבד יותר וההחלפה 

הייתה מבורכת. גם אם הפרש המשקל אינו עצום )סדר גודל של חטיף 
אנרגיה או שניים(, הרוחב, הכיפוף וההטיה שלו הוכיחו את עצמם 

כמוצלחים ונוחים מאוד גם בגיחות של שעתיים בסינגלים וגם ברכיבות 
שטח ארוכות.

כיאה לכידון קרבון טוב, הצלחנו להרגיש ספיגת וויברציות מזדמנת 
בקטעים משובשים, כל זאת ללא הבדל מורגש בקשיחותו, למרות נטייתנו 

המובהקת ללחוץ חזק ברכיבה בעמידה, ולאתגר את האופניים ואותנו 
במגוון דרופונים בזרימה. 

הסטם פשוט עשה מה שסטמים טובים אמורים לעשות והיה ידיד 
נאמן שנשא את הכידון על כתפיו החסונות, מעין סאם לפרודו - יעיל, 

אמין ושקט.
יותר נוחות, עיצוב, משקל קל לכידון קשוח פחות משקל מעט גבוה 
לסטם, ולא היינו מתנגדים לתוספת של שני סנטימטר ופחות שקלים 

)אההמ... בכידון, בכידון( 

Rock n' Road :יבואן
מחיר כידון: 1,178 ₪

מחיר סטם: 430 ₪

מבחני ציוד we:Testאילן כרמל 

התמונות להמחשה בלבד

שלדת SANTA CRUZ BRONSON קרבון
FOX CTD Kashima כולל בולם אחורי

עכשיו ב-9,995 ₪ בלבד
במקום 15,495 ₪ מחיר רגיל

יבואן:
הפצה בלעדית:

כשהמחירים יורדים

הביצועים עולים

http://rocknroad.co.il/
http://www.matzman-merutz.co.il/
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Trek Pro Caliber SL 9.8 

Trek Pro Caliber SL 9.8  we:Test     עומר שפירא    אלון רון    אילן כרמל  
יבואן: CTC | מחיר: 23,000 ₪

Trek Pro Caliber SL 9.8 :מבחן

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

שלדת קרבון OCLV Mountain, תרכובת הקרבון 	 
הייחודית של טרק המיועדת לאופני שטח

מזלג קדמי ROCKSHOX SID RL בעל מהלך 	 
100מ"מ

 	SRAM X1 ,מערכת הנעה בעלת 11 הילוכים
חלקי אלומיניום של בונטרגר 	 
 	DT Swiss X1700 גלגלי 

S 27.5 במידה 
29 בשאר המידות

משקל רטוב  10.2קילוגרם 	 
*הנתונים הם למידה 19.5

Trek Pro Caliber SL 9.8  we:Test



99 |  98

משובשים בהם הרוכב הקשיח נאלץ לעמוד ולספוג. 
מתחרים רציניים אמנם יגידו שבמסלול עתיר עליות ודל 

באתגרים טכניים יעדיפו עדיין את הזנב הקשיח, אבל 
אנחנו מאמינים שאף אחד מהם לא יתנגד לקצת פינוק 

שיאפשר לו למשוך עוד כמה דקות / שעות של מאמץ 
בדרך אל הפודיום.

חברת טרק, שבשנים האחרונות קצת קפאה על 
השמרים עם דגם הסופר-פליי המוצלח והקליל, 

התנסתה במקביל )ובהצלחה מרובה יש לומר(, 
בהשתלת מנגנון שיכוך קליל באופני הכביש והסייקלו 

שלה. ויראו כי טוב ויפנו ויאפיינו את ההשתלה גם 
באופניי השטח הסופר תחרותיים החדשים שלהם – זה 

 זנב קשיח? זה שיכוך מלא? לא, אלה הפרו-קליבר-
אס-אל!

בנוסף להטמעת מנגנון השיכוך )שאינו מתלה 
קונבנציונאלי(, להלן ה-IsoSpeed Decoupler, מדובר 

בשנתיים האחרונות נראה כאילו עולם הזנבות הקשיחים 
עובר תהליך אופטימיזציה מתון יחסית לעולם הסוער 

של אופני השיכוך המלא. יש אמנם דוגמיות פאט-
בייק וסנוניות פאט-בייק-דיאט )"פלוס", הוסיפה קרן( 
אך נראה שהקונצנזוס באופני קרוס קאונטרי ומרתון 

קשיחים התייצב פחות או יותר סביב תומכות שרשרת 
קצרות יחסית, צינור עליון ארוך, זווית ראש מתונה באזור 

70 מעלות, חיווט פנימי וכמובן שלדת קרבון קלילה 

בווריאציות די-דומות המאפשרות דיווש יעיל וקשיח 
לצד ספיגת ויבראציות מובטחת )שלא תמיד עומדת 

במבחן המציאות(. 
אבל, זה לא תמיד מספיק, בפרט אם נסקור את 

ההתקדמות המקבילה של אופניי שכוך מלא תחרותיים 
המגיעים לביצועים מעולים מבחינת משקל ויעילות דיווש 

ובנוסף לכך מאפשרים אחיזה טובה יותר, נוחות, ולא 
פחות חשוב – המשך דיווש רציף בישיבה גם בקטעים 
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פה גם בשינוי גדול מבחינת גיאומטריה ואבזור שעברו 
 .IsoSpeed-מודרניזציה, אך תחילה כמה מילים על ה

 IsoSpeed-הוא לב ליבה של מערכת ה Decoupler-ה
והוא בעצם מחליף את נקודת החיבור המסורתית שבין 
צינור האוכף לתומכות האוכף. המנגנון החדש למעשה 

מאפשר חופש/ תנועה של צינור האוכף שמתבטאת 
בכמה מילימטרים )עד 11מ"מ ליתר דיוק( כאשר הרוכב 
יושב על האוכף ונתקל במהמורות הדרך. לא מדובר כאן 

על מנגנון של ש"מ כי כאמור המנגנון יכול לפעול רק 
במקרה ישיבה וזה לא סופט-טייל כי הזנב נשאר קשיח 

לחלוטין ובכך מאפשר העברת כוח מקסימאלית בעת 
דיווש בעמידה. מצד שני מהנדסי טרק טוענים לשיפור 
של "עד 70% בנוחות הורטיקאלית" של מוט האוכף... 

או במילים אחרות בזמן מרוץ אגרסיבי או לאורך מסע של 
מאות קילומטרים, כנראה שהייאוש נעשה יותר נוח. 

השלדה עברה כאמור רענון מאסיבי, תומכות השרשרת 
קוצרו בסנטימטר שלם ל-435 מ"מ ויישרו קו עם 

המתחרים המודרניים האחרים בשוק, הצינור העליון 
התארך בכסנטימטר וחצי, והציר המרכזי הונמך בכ-5 

מ"מ, כל זאת על מנת לאפשר זריזות בסיבובים בלי 
לפגוע בביטחון וביציבות בקטעים משובשים. זוויות 

הראש ומוט האוכף נשארו דומות באזור ה-69.5 ו-72 
מעלות, בנוסף, השלדה צוידה בפתחים רבים לחיווט 

פנימי בכל קומבינציה אפשרית, כולל תאימות למוט אוכף 
מתכוונן בעל חיווט פנימי.

 ,IsoSpeed-תוספת המשקל, הנגרמת בעיקר עקב ה
עומדת על 100ג בלבד מעל לדגם העל היוצא )הסופר-

פליי SL( ומביאה את שלדת הקרבון למשקל כולל של 
1,012 גרם ע"פ היצרן.

חלקים בולטים 
 Pro Caliber למבחן קיבלנו את דגם הביניים המתקרא

SL 9.8 עם אבזור מרשים ברמה אחת מתחת לאבזור 
החלומות של דגם העל. דגם זה כולל מערכות 1*11 

 X1700 וגלגלי , XT מעצורי שימנו ,X1 של סראם ברמת
מבית DT בפורמט ה-Boost של טרק, קרי ציר אחורי 

ברוחב 148ממ וציר קדמי של 110 מ"מ. יתרונות 
הפורמט מאפשרים שזירה טובה יותר של השפיצים 

בגלגל ומכאן גלגלים קלים קשיחים וחזקים יותר, בנוסף 
לכך חוקי הפורמט מאפשרים שימוש בצמיגים רחבים 

יותר ושימוש בפלטה קדמית גדולה יחסית, למרות קיצור 
תומכות השרשרת.

את החבילה משלימים מבחר חלקים גנריים מבית 
בונטרגר שכללו צמיגי 2.2 חסונים למדי, כידון קרבון 

690ממ צר ולא מעודכן, מוט אוכף אלומיניום ואוכף נאה 
ונוח. הדובדבן השחור על הקצפת הוא מזלג רוקשוקס 

סיד 100 מ"מ רחב )ציר 110 מ"מ כאמור( בעל מנגנון 
נעילה יעיל מהכידון.

התוצאה הסופית והנאה בצביעה התכולה יצרה אופניים 
שסחטו מחמאות במשקל רטוב של 10.2 ק"ג.

על השביל 
מהפידול הראשון ברור שהמכונה הזאת רוצה - קבלו 

תיקון - דורשת מהירות. הגלגלים והצמיגים הם בפירוש 
מהצד העמיד של הסקאלה או במילים אחרות די כבדים, 
אבל הגיאומטריה ומערכת ההילוכים המצוינת לא נותנים 
לזה להפריע. תנוחת הרוכב על האופניים היא תחרותית 

וקרבית, העברת הכוח מהפדל לגלגל מעולה, וכך מצאתי 
את עצמי תוקף בעליה ואז תוקף במישור שוב ושוב וחוזר 

חלילה... ואני בכלל פציפיסט חובב ירידות.
לאורך כל זמן הדיווש, אם בעמידה או בישיבה לא הורגש 

.IsoSpeed-כל איבוד אנרגיה כתוצאה מה
כמובטח, זה אכן לא סופט-טייל משום שהזנב נשאר 
קשיח לחלוטין כמו מיטב שלדות הקרבון שאני מכיר, 

מאידך השיכוך/ריכוך הקל הורגש במעבר בקטעים 
משובשים לייט ובדרכי עפר מדושדשות בהם יכולתי 

להמשיך ולדווש בישיבה עם אחיי המשוככים. 
אבל כאמור, האופניים אינם מתיימרים להחליף שיכוך 

מלא וכאשר השטח נעשה משובש מאד או רווי דרופונים, 
היה זה הזמן לחזור למצב העמידה המוכר ולספוג עם 

המשככים הטבעיים בהם חנן אותנו הטבע.
עוד מחשבה שעלתה בראשי בעודי מדווש בישיבה 

ובעליצות נדירה על קפלי עפר, נוגעת למשקל הרוכב, 
מכיוון שאין לי דרך לכוון את "מנגנון הפריצה" של 

ה-IsoSpeed, האם רמת השיכוך שלו תספק גם רוכבים 
אנורקטיים יותר? כנראה שפחות.

בירידות היה זה תורו של הסיד לזרוח והוא אכן זרח, 
משהו בשילוב של המזלג המצוין הזה עם נאבת 
ה-Boost ו-110 המ"מ שלה, הפך אותו לקשיח 

במיוחד בסיבובים ונעים כהרגלו בשיכוך הקטנות. אני 
לא בטוח ששיפור ההתנהגות קשור למנגנון הבוסט, 
אבל לטעמי המזלג המצוין הזה הפך לטוב עוד יותר 
– בפרט אם מכוונים אותו כראוי. עוד אציין את ידית 

הנעילה החדשה שנראית יותר גדולה ומסורבלת מהדגם 
הקודם אך הפתיעה אותי לטובה בפן השימושי והייתה 
אינטואיטיבית יותר לשימוש בזכות ארגונומיה משופרת.

בקיצור – מי שרגיל ליהנות על זנב-קשיח בירידות ייהנה 
גם פה ואפילו יותר.

עוד כמה מילים על האבזור. אם נתחיל במקום רגיש, 
האוכף נהדר! אבל זה עניין סובייקטיבי. הבלמים מצוינים, 
אבל זה מצופה מ XT. מי שאכזב קלות היה דווקא הכידון 
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הצר ותכלס לא ברור למה יצרן שהתאים את גודל גלגל 
לגודל השלדה, וטרח לשנות אורכי סטם בהתאם למידות 
השונות, לא התאים גם את רוחב הכידון במידת הלארג' 

והשאיר אותו על 690 מ"מ צרים וצנועים. לא נכביר 
מילים על מוט האוכף, אבל כנראה שגם שם אפשר יהיה 

להוריד משקל במעבר לקרבון, או לחליפין להרכיב מוט 
אוכף מתכוונן וליהנות מהאופציה לחיווט פנימי ומהיכולות 

הטכניות המעולות של האופניים.

סיכום 
ה PRO CALIBER SL 9.8הם אופני קרוס קאנטרי 
תחרותיים עם טוויסט מקורי ומרענן ביותר, גם אם 

יתרונותיו של ה-IsoSpeed לא יורגשו בצורה מובהקת 
ברכיבת תקיפה של שעה-שעתיים, אין ספק שברכיבות 

ארוכות יותר יהיה לו תפקיד משמעותי בשמירת רעננות 
הרוכב )בתנאי כמובן שזה החליט לאמץ את המעבר 

ל-11 ההילוכים(. לצד הבולם, מערכת ההילוכים 
והמעצורים המצוינים, יתכן שיש מקום לשדרג את 

הגלגלים ומוט האוכף ובכך לרדת כנראה ממשקל רטוב 
של עשרה קילוגרמים. 

בשורה התחתונה יש פה דילמה כבדת משקל, מכיוון 

שתג המחיר קרוב מאד לאופני ש"מ מצוינים. אבל אם 
אתם מכורים לזנב-קשיח תוכלו ליהנות מהקסם של 

מהנדסי טרק שהצליחו לטעמי, לספק חוויה דומה מאד 
לרכיבה על שלדת ברזל מפנקת תוך שמירה על יתרונות 

המשקל, ספיגת הויברציות והעברת הכוח של שלדת 
קרבון סופר תחרותית 
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 4:30 בבוקר, חושך, נמל תל אביב. אני פוגש את 
אליאס נהג המונית ואת רון. נוסעים מזרחה לכיוון 

ירושלים. אני עומד בתחילתו של טיול/ מסע אופניים 
ארוך אשר, ככל הנראה, יביא אותי די קרוב לקצה 

היכולת הנוכחית שלי.
רון ואני יורדים בחניון גן החיות התנכי בירושלים 

והשמש טרם זרחה. אנו פושטים החוצה מהמונית 
המסחרית הלבנה, שולפים את האופניים, מחברים 
חזרה את גלגל האופניים הקדמי )אותו מפרקים על 
מנת לאפשר לאופניים להיכנס לרכב(, אומרים יפה 

שלום וזהו... מהנקודה הזו מתחילים. 
אחד הדברים המלהיבים בכל הסיפור הזה זו העובדה 

שאנשים כמוני, קוראים רבות על טיולים של אחרים 
בארץ ובעולם במגזינים, בפייס ובדומיהם והנה גם אני 
הצלחתי לצאת מהשגרה, מאזור הנוחות האישי וליזום 

טיול אופניים בארצנו היפה. 
באחד הגליונות הקודמים כתבתי על השתתפותי 

בהרצאה של גל צחור, לקראת תחרות האפיק 
השנתית. ועל הרצון שלי להגדיל את מספר 

הקילומטרים, להתנסות ברכיבות ארוכות יותר של 
קרוס קאנטרי והנה אני כאן בירושלים החשוכה, עם 
זוג האופניים שלי מתכנן להגיע חזרה לרכב החונה 

בנמל תל אביב.
כבר כמה ימים שאני מתעסק עם אפליקציות ניווט, 
מפות מסלול, מכין את הציוד כולל אופניים, צמיגים, 

תיק רכיבה, ג'לים וכמוסות מלח, קורא את תחזיות 
מזג האויר ומקווה מאד שעומס החום לא ישבש את 

התוכנית. כל הרכיבות שהתנסיתי בהן עד כה היו 
רכיבות מעגליות של כ- 50 קילומטרים והיום אני 

כנראה אגרד את מרחק המאה קילומטרים מלמטה. 
אנו מתחילים את הירידה מירושלים. לפני הרכיבה, 

חשבתי לעצמי שהירידה מירושלים תהווה אחלה 
חימום לרכיבה הארוכה שתבוא אחר כך. חייב להודות 
שהופתעתי. אמנם ירידה, אך תוואי השטח, החושך, 

ההתרגשות גרמו לי להתכווץ בתוך האוכף, להפעיל 
את שרירי הידיים, ללחוץ רבות על הבלמים )מאד 
מומלץ בירידה כזו( ועיקר הקושי היה לשמור על 

ערנות וריכוז גבוה.
כחצי שעה לאחר תחילת הרכיבה זרחה השמש על 

מורדות הרי ירושלים, רון ואני זורמים בנחל רפאים 
והנוף משגע! האוויר קריר יחסית וכל דקה שאנו 

רוכבים במזג אויר נורמאלי באה על חשבון רכיבה 
במזג אויר חם, לח ולא נורמאלי בעליל שיגיע בהמשך 

היום. רון ברח לי קצת קדימה, אני רוכב לי בשטח, 
קצת לבדי בשלב זה וחושב על הנוף, האופניים, 

פרויקט הבריאות והכתיבה במגזין. חושב על איפה 
הייתי לפני כמה חודשים כשהתחייבתי והתחלתי את 

התהליך. 
בהגיעי לנחל שורק, השמש כבר מראה נוכחות 

אבל עדיין לא חם, שמש של בוקר נעימה ומלטפת. 
במעבר הנחל אני פוגש את רון, עומד ליד האופניים 

שלו כאשר הוא יחף ונעליו קשורות על צווארו. אחד 
הדברים שאני אוהב אצל רון זה הפשטות. פילוסופיית 

החיים פשוטה וכך ההסתכלות וההתנהלות. אני 
משתדל לשוחח עימו רבות על מהות החיים ותמיד 

נהנה לשמוע את דעתו והשקפתו המיוחדת. לא 
הופתעתי שרון החליט כבר בתחילתו של המסע 

להסיר את נעליו ולשכשך רגליו בנחל שורק אך העניין 
היה נראה לי מעט מוזר בהתחשב בדרך הארוכה 

שעוד מצפה לנו. בהביטי מעבר לעיקול הבנתי 
שלא מדובר בגחמה ספונטנית אלא שאין ברירה 

אלא לצלוח את הנחל הזורם ברגל. נחל שורק זורם 
בחוזקה ולא נותרה לנו ברירה אלא לחצות את הנחל 

יחפים עם האופניים מורמות באויר. מעבר הנחל עבר 
בהצלחה אך יש לציין שהעניין היה די מפחיד. הקרקע 
הייתה חלקה במיוחד וחוסר ריכוז קטן היה יכול לגרום 

לרוכב על כל ציודו ליפול לצידו של המעבר ולתוך 
זרם המים.

פרק ח'
רכיבת האפיק 
הראשונה שלי
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
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כמה דקות עד שרגלינו התייבשו, גרבנו גרבינו, נעלנו 
נעלינו ועלינו על אופניינו. ממשיכים. הגענו לבית 

שמש, ישע, בסיס צבאי בצד שמאל, עוד מסילה בצד 
ימין והנה עברו להם כבר עשרות קילומטרים והגענו 

לאזור קיבוץ חולדה. בשלב זה הגענו למצב ממנו 
מעט חששתי. אנו באמצע המסלול, הגעתי למרחק 

המקסימאלי שאי פעם רכבתי, נשארו עוד כמה שעות 
רכיבה והחום כבר מורגש ומפריע. קראתי מידע רב 
אודות רכיבה בתנאי חום, הבנתי שיש צורך לשתות 
כל הזמן, גם כשלא צמאים ו"לתדלק" בשתייה בכל 

נקודה אפשרית. הבנתי )והצטיידתי מראש( בכמוסות 
מלח. אני לא בטוח מה הייתה מידת ההשפעה אך 
שילוב של רכיבה אחראית, מנוחה חטופה בצל כל 

בערך עשרה קילומטרים, בהחלט סייעו לכך שיכלנו 
להמשיך ולהתקרב ליעד.

עברנו את חולדה, רכבנו לאורכו של כביש שש, מושב 
מצליח, מערבה לכיוון ניר צבי, גנות, חיריה, הישבן 

שלי כבר כואב, חושב על קו הסיום, על הים, אוי כמה 
שהישבן כואב...

לאחר כעשר שעות רכיבה, קרוב למאה קילומטרים 
הגענו לנמל תל אביב ולים התיכון. עברנו בדרך שבילי 
עפר ארוכים, נחלים שוצפים, ירידות עצבניות, כלבים 

נובחים, אנשים סקרנים, תחושה של הנאה צרופה, 
תחושה של "למה זה לא נגמר?", קרירות בחושך 
הירושלמי וחום כבד בשעות הצהריים בגוש דן... 

עברנו המון!
ניסיתי להבין מה ההגדרה הספציפית של רכיבת 

אפיק ובשלב זה אני מבין שמדובר על רכיבה יוצאת 
דופן ביחס לרוכב עצמו וליכולותיו הספציפיות. 

לכן, בכבוד רב, החלטתי להכתיר את הרכיבה הזו 
כרכיבת האפיק הראשונה שלי. כפי שכתבתי בעבר, 

התקדמות בתהליך באופן כללי וההתקדמות שלי 
בפרויקט הספציפי הזה נמדדת רק ביחס לביצועים 

האישיים הקודמים שלי ולכן אני בהחלט יכול להעיד 

על קפיצת דרך משמעותית שקרתה לי במסגרת 
הפרויקט.

חשוב לי לציין לכל אותם קוראים אשר תוהים, 
מתכננים, חולמים על רכיבה דומה שאני באמת 

ובתמים מאמין שאם אני עשיתי זאת, כל אחד יכול. 
העניין כמובן מותנה ביכולת בריאותית, התמדה 

באימונים והמון המון רצון אותנטי.
תודה מיוחדת לרון על הפשטות והחוויה. רוצים 

לרכוב? מתאמנים ויוצאים, בלי הרבה שאלות 
ותהיות... מה הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות? 

העיקר שמנסים! 
לסיכומו של עניין, חשוב לי להביא את הסיפור חזרה 
אל הקרקע. אמנם חוויתי מסע ראשון קסום ומאתגר 
אך הפרס האמיתי זו הבריאות. תקופת החגים הייתה 

מאתגרת בפני עצמה. באופן כללי הצלחתי לשמור 
על תזונה בריאה אך בכל זאת עומס הארוחות 

המשפחתיות והיציאה מהשגרה הקשו עליי מאד. 

הוסיפו לזה הרגשה אופוריה של המסע וקבלו אדם 
שעדיין מתמודד באופן יומיומי עם פרויקט החזרה 

לבריאות. לאורך תקופת החגים היו פה ושם ויתורים 
תזונתיים שעשיתי לעצמי בדמות תירוצים שונים. 

אכלתי יותר מידי פחמימות פשוטות ויותר מידי קלוריות 
באופן כללי.

נשארתי 97 קילוגרם. אני מרגיש ומקבל פידבקים 
חיוביים מהסביבה על כך שההיקפים שלי מצטמצמים 

ואני מרגיש שאני מתחזק ומתעצב אך המשקל 
עקשן. למרות הידע והניסיון ארוך השנים שלי 

בתחום התזונה, אני מתחיל להרגיש שאולי נכון 
יותר לפנות לייעוץ מקצועי בתחום התזונה וזאת על 
מנת להשתפר ולהתקדם גם בתחום הזה. אני מאד 
אופטימי, נהנה מהפידבקים, מההתעניינות )הארות 

והערות( של קהל הקוראים ובעיקר ממצבי המשופר. 
לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע 

ניתן להיכנס לעמוד   הפייסבוק של הפרויקט 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live         שחר ברטל 

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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עשה זאת בעצמך - אופני עיר
כבר שנה שאופני הכביש הישנים שלי שוכבים במחסן 
ללא שימוש. מדובר בקנונדייל RS900  משנת 2002, 
עם שילדת אלומיניום CAAD5, שהוחלפו בדגם קרבון 
חדיש יותר. אני רוכב יחסית מעט כביש, אבל האופנים 
שימשו אותי נאמנה קרוב ל-13 שנים, ולמעט מערכת 

ההילוכים שנשחקה מעט, האופניים במצב מצויין. 
השילדה צבועה בצביעה ייחודית של לבן, תכלת, 

כחול, ובשילוב עם גלגלי המאוויק קוסמוס הכחולים 

מתקבלים אופניים נאים מאד. כאב לי הלב למכור אותם 
ב-1000 ₪, ועוד יותר כאב לי הלב לראות אותם מעלים 

אבק במחסן.
אופני העיר הישנים שלי, המשמשים אותי לקומיוטינג 

לעבודה, התחילו להתפורר, וזוגתי שתחיה הציעה 
שאהפוך את אופני הכביש הישנים ל"אופניים מגניבים 

כאלה כמו של ההיפסטרים". רעיון. 

אז התחלתי לברר ולבדוק לגבי חלקים ואפשרויות, כאשר 
היה לי ברור כבר משלב די מוקדם שאהפוך אותם לסינגל 

ספיד ולא לפיקסי, ושככל הנראה אשאיר את הגלגלים 
המקוריים. כעת נותר לבחור ולהזמין חלקים ולבצע את 
ההרכבה. משימה פשוטה יחסית, אבל די מהר הבנתי 

שיש כל כך הרבה אפשרויות, כך שהכי פשוט יהיה 
להתייעץ עם מומחה ולתת לו לעשות את העבודה. ככה 

 .One Bike Studio-קבעתי דייט עם יובל דוידוב מ

להבדיל מבניית אופניים מאפס, הפרוייקט הזה 
הוא פשוט יחסית מפני שהשילדה והגלגלים כבר 

נתונים, וכך גם חלק גדול מהמכלולים. מה שנדרש הן 
הפעולות הבאות:

	 הסבה לסינגל ספיד: ההסבה כוללת את פירוק 
ההילוכים, כלומר פירוק המעבירים הקידמי והאחורי, 
פירוק השיפטרים, ופירוק הקסטה. במקום הקסטה 
מרכיבים קיט סינגל ספיד הכולל גלגל שיניים אחד 

עשה זאת בעצמך - אופני עיר  we:Buildצחי אוחובסקי     

עשה זאת בעצמך: סינגל ספיד
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וספייסרים שונים המאפשרים לקבוע את מרחק גלגל 
השיניים מציר הגלגל על מנת שהשרשת תהיה מיושרת. 

בנוסף מפרקים את הקראנק ומורידים את הפלאטה 
הקטנה. את הפלאטה מחזקים בעזרת סט ברגים 

מתאים. כמו כן, בגלל שהשילדה אינה מיועדת לסינגל 
ספיד יש להרכיב מותחן לשרשרת. הפלאטה הגדולה 

היא של 50 שיניים והתאמנו לה גלגל שיניים אחורי 
של 18 שיניים, יחס שאמור להתאים לרכיבה עירונית 

שטוחה יחסית. 
	 החלפת פדאלים וצמיגים: את הפדאלים כביש 
 VP החלפתי לפדאלים שטוחים מקרבון של חברת

Components  הטייואנית. הפדאלים קטנים, קלים 
)כ170 גרם לזוג( וסקסיים. את צמיגי הכביש החלפתי 
לצמיגי עיר – Gator Skin של Continental ברוחב 
25 אשר הורכבו על הגלגלים המקוריים של האופניים.

הצמיגים האילו יפים וידועים בעמידותם. 

	 כידון וידיות בלמים: את כידון הכביש המקורי החלטתי 
להחליף בכידון קרני-שור )Bull horns(. האופציות 

העיקריות הן כידון כביש, כידון שטוח או כידון קרני-שור, 
כאשר הבחירה שלי נבעה בעיקר מהיחודיות של כידון 

זה מכידונים של אופני כביש ואופני הרים. כידון זה מצריך 
ידיות בלם המורכבות על קצה הכידון, והבחירה שלי 

היתה בידיות אלומיניום קטנות יחסית. הכידון שבחרתי 
של חברת Charge כלל כבר סרט כידון דמוי עור בצבע 

שחור שהתאים לצבעי האופניים. נותר רק להרכיב את 
כבלי הבלמים שהותאמו עם מוליכים כחולים בצבע 

הקרוב לצבע השילדה. 
כל התהליך ארך בקושי שעתיים של עבודה נינוחה, 

שכללה גם את בדיקת האופציות השונות והרכבת 
החלקים שנבחרו. עלות החלקים:

 we:Buildעשה זאת בעצמך - אופני עיר
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צמיגים Continental Gator Skin 700/25 .............. 219 ₪ ליחידה
קיט הסבה לסינגל ספיד .................................................  100 ₪
 ₪ 199 ............................................Charge של Bull Horn כידון
ידיות בלם אירובר קטן VI........................................ 150 ₪ ליחידה
₪ 140 ....................................  VP Components Hipac פדאלים
₪ 165 ..........................................  BLB מותחן שרשרת פולי בודד
₪ 65  ......................................................... סט ברגים לפלאטה 
₪ 60  .............................................................. כבלים ומוליכים 
...............................................................  160 ₪ לשעה עבודה 
סה"כ עלות כולל עבודה:..................... כ-1700 ₪

כפי שניתן לראות בתמונות, התוצאה יצאה למעלה 
מהמצופה – התקבלו אופנים יפים, קלים )7.9 ק"ג(, 

ונעימים מאד לרכיבה. לקח לי טיפה זמן להתרגל 
לתנוחת הרכיבה ולבלימה עם בלמי האיירובר, וגם יחס 

גלגלי השיניים הנבחר )50:18( התגלה כמעט קשה, 
אבל לאחר מספר רכיבות האופנים מרגישים מעולה 
ושיפרו את חוויית הרכיבה לעבודה באופן משמעותי. 
הבחירה לבצע את הפרוייקט אצל בעל מקצוע, ולא 

להזמין את החלקים לבד באינטרנט, התגלתה כנכונה 
– זה איפשר לי לבדוק חלופות ולהחליט בזמן אמיתי אילו 
חלקים להרכיב, מבלי להתקע עם חלקים לא מתאימים. 

גם עלות החלקים בארץ אינה גבוהה באופן משמעותי 
ממחירי חו"ל וגם אם קיים הפרש כלשהו לדעתי זה 

בהחלט מצדיק את התמיכה בחנויות המקומיות. 
אופני סינגל ספיד סיניים פשוטים עולים קרוב 

ל-1000 ₪, ודגמים איכותיים יותר עולים 2000 ₪ 
ומעלה. האפשרות של הסבת אופני כביש ישנים 

שנמצאים זרוקים במחסן או הנמכרים בזול באתרי 
יד שנייה היא בהחלט אופציה מהנה, כלכלית, 

ובהחלט מומלצת 

 we:Testכל מוצריעשה זאת בעצמך - אופני עיר

 ללא מע"מ!
לא כולל חלקי חילוף

לחץ כאןלקבלת הצעת מחיר  לחץ כאן  או התקשר 053-7747769

http://groopy.net/default.aspx?siteid=34&pageid=4660&lang=1
http://groopy.net/default.aspx?siteid=34&pageid=4660&lang=1
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חו"ל: חוצה אלפים - הגשמת החלום

 חוצה אלפים
פרק ב'- הגשמת החלום

we:Explore לימור שני      

חו"ל: חוצה אלפים. חלק ב'
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זהו סיפור מסעם של שמונה רוכבים, שחלמו לחצות את רכס האלפים 
בעקבות האלפיניסטים החלוצים. מסע רכיבה מתגלגל ללא לוגיסטיקה עם 
כל הציוד עליהם במסלול מאתגר וקשה במיוחד, עם סיפור היסטורי מרתק 

שמביא אותם בסופו של יום למקומות הכי קסומים ויפים בעולם. 
בפרק הראשון של סיפורנו עסקתי באיפיון המרכיבים, בבחירת הציוד, 

תוכנית האימונים, ובמסעות ההכנה השונים ששיאם היה מסע מתגלגל 
עם ציוד של ארבעה ימים בצפון. בפרק זה אתמקד במסע ההכנה האחרון 

ובסיפור הגשמת החלום עצמו.

הגשמת החלום - מסע חוצה האלפים 
לאחר תקופת הכנה ארוכה שקראתם עליה בפרק הראשון שכללה בחירת 

הציוד, תוכנית אימונים, ובמסעות הכנה רבים ששיאם היה מסע סימולציה 
מתגלגל של שלושה ימים ימים בצפון, נחתנו במינכן והגענו לעיירה 

הגרמנית אוברסטדורף. הרכבנו את האופניים ושלחנו את האריזות למלון 
בו נסיים את המסע באגם גרדה. 

מיד יצאנו לחלץ איברים בסיבוב יפיפה שכבר הכניס לאווירה- טיפוס, 
סינגל טכני, ארוחה במסעדה גרמנית טובה היוו סיפתח מתאים 

להיכנס לעניינים.

היום הראשון 
למחרת בבוקר התחלנו בטיפוס מתון לאורך נהר שהמשיך לטיפוס תלול 

מאד והפך די מהר לטיפוס בשביל רגלי אתגרי על שפת מצוק, כולל מעבר 
בגשרון צר בהתנהלות אקרובטית זהירה- שיעור מזורז להרפתקה שצפויה 
לנו בהמשך למי שעדיין לא הפנים. בתחילת העלייה עקפו אותנו 2 רוכבים 
על אופניים פשוטים ועמוסי ציוד ובחלק הטיפוס התלול והטכני חלפנו שוב 

על פניהם בטיפוס איטי כשהם ברגל ורק בקושי דוחפים את האופניים, 

משל הצב והארנב, וכמובן הקונפיגורציה המתאימה... 
אחרי הטיפוס הרגלי, הגלישה מהמעבר הייתה בסינגל רכיב וכייפי 

שהסתיים בעיירת הסקי הציורית לך שבאוסטריה. מילוי מים זריז בברז 
המרכזי ומתחילים בטיפוס שני )בגדול בכל יום חצינו שני מעברים , 

כלומר שני טיפוסים(. בסיום הטיפוס השני שהיה בזויות מטורפות אבל 
לפחות בשביל נוח, רצו לקראתנו חבורת חזרזירים חמודים. הגענו לאגם 

יפיפייה שממנו גלשנו בסיגנל טכני על רקע נופים קסומים לעיירה דאלאס 
שבאוסטריה. שם חתמנו את היום הראשון בספא כייפי וארוחה טובה. 

היום השני 
את הבוקר של היום השני התחלנו בסופר המקומי להצטיידות של מוצרים 

לסנדוויצ'ים, חטיפים ושוקולדים איכותיים להמתיק את העליות שלא 
איחרו להגיע. טיפוס ארוך ראשון מסתיים בעיירת סקי חמודה, במסעדה 

הראשונה לגמנו בתאבון מרק אלפיני והמשכנו לטיפוס מתון, שהתברר 
כחלק ממסלול תחרות קרוס קנטרי שהתקיימה באותו הזמן. גלעד זיהה על 

המסלול את Heilke Elfering, סגנית אלופת העולם, שחלפה על פנינו. 
הטיפוס השני כבר היה סרט אחר, שיפוע תלול מוות, גשם קל לפרקים, 

שביל דאבל אכזרי שהופך לסינגל טכני עשיר בעשביה ומעבר להליכה 
בשביל הולכי רגל סלעי ופלגי מים חוצים, אבל לשמחתנו הנוף ומזג האוויר 
יצרו אוירה קסומה. בגובה 2,200 מ' גילינו אגם מדהים טבול בהרים סביב 

שלא השאיר אף אחד מהרוכבים המסוקסים אדיש. כל החבורה, גם אלה 
שהעלייה הייתה עבורם קושי עצום נמלאו אושר והגיבו בהתלהבות גדולה. 

לאחר קטע הליכה לא מבוטל, סינגלים מטריפים, עליה אחת רעה במיוחד 
שבקושי מצליחים לדחוף את האופניים, ואגם נוסף בגובה 2,500 מ' 

מסיימים את הטיפוס בטמפרטורה שמתחת ל-6 מעלות. מתכנסים בנקודה 
מקורה ומתכסים מכף רגל בביגוד מקצועי נגד גשם שנרכש במיוחד. 
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עטופים היטב גולשים בשיפועים תלולים, שמאתגרים גם את הרוטורים 
המוגדלים שלנו, מעבר באגם מלאכותי, רכיבה לאורך נהר ומגיעים יבשים 

ומרוצים לעיירת הסקי המפורסמת אישגיל שבאוסטריה. 
כיף גדול וחוויה מתקנת ליום בו קפאנו מקור במסע לפני שנתיים שבו 

לא היינו מצוידים ברמה טובה לקור והרטיבות האירופאית. זה היה 
אחת הסימנים הראשונים שרק הלכו והתחזקו לסיפוק אדיר על בחירת 

ציוד מתאימה.

היום השלישי 
לאחר ריטואל ארוחת הבוקר , הקפה והסופר, מתחיל טיפוס ארוך שמתחיל 

בכביש משופע לאורך מעליות הסקי, חולפים ליד כל המבנים שפעילים 
בתקופות הסקי, המסעדות ובתי הבירות בתוך נופי החורף המושלגים.
בהמשך הכביש הופך לשביל 4X4 מקביל לנהר, עליו אנחנו חוצים את 

הגבול לשווייץ, בה נרכב רוב היום ובסופו נגיע לאיטליה. 
ק"מ ספורים ממעבר הגבול מגיעים למבנה יפיפייה בגובה 2,260 מ', 

 Heidel שמתברר כמועדון שהוקם ע"י אלפיניסטים גרמניים בשם
Hiitte ובו השתכנו בזמן שיצאו להעפיל לפסגת הסילוורטה שמתנשא 

לגובה 3,410 מ'. 
לא מפספסים הזדמנות להיכנס למרק ובירה טובים ומפגש עם מדריך 

אופניים מקומי שמוביל קבוצות לחצייה מקוצרת של האלפים ב-4 ימים, 
העברת חוויות מהירה וממשיכים בטיפוס רגלי בשביל על רקע נופים 

פתוחים עוצרי נשימה. אני אוהב את המעבר אל הנופים שמעבר לגובה 
גדילת העצים, בד"כ סביב ה-2,000 מ' הצבעים ירוקים של עשביה, 

המצוקים אפורים ובולטים יותר והסינגלים נראים בברור על השטח. לאחר 
טיפוס של כ-450 מ' נוספים בסינגל חצי רכיב והחלק השני בדחיפה 

וסחיבה של האופניים מגיעים למעבר בגובה 2,608 מ' ממנו מתגלה נוף 

קסום )מפתיע ( אבל יותר מזה סינגל טכני ארוך בירידה מוטרפת חלומו 
של כל רוכב ודגש על רוכב טכני. הבחירה באופני שבילים במקומות כאלה 

מהווה יתרון שמוסיף כיף גדול לחוויה. 
גלישה ארוכה למטה ומגיעים לעיירה חמודה, מתדלקים בארוחת בולונייז 

במתחם קמפינג ידידותי וממשיכים לטיפוס השני בשביל טיול רגלי בעליה 
לאורך נהר שוצף בתוך קניון סלעי. העלייה הופכת לקשה יותר ויותר, 

השיפועים נעשים מוטרפים, מרחוק כבר רואים את הקטע החצוב בהר 
שבו נעבור. 

השביל הופך לסינגל קסום וחוואית שוויצרית עוברת מולנו עם עדרי 
פרות, איתם אנחנו חולקים את הסינגל. הגענו לקטע שבו דוחפים את 
אופנים בתוך שביל חצוב במצוק מעל קניון מופלא והעיניים לא יודעות 

שובע מהנוף. השיפועים כרגיל חזקים ודחיפת האופניים משמעותית אבל 
המראות והאושר בלתי ניתנים לתיאור. המקומות האלה המאפשרים ראייה 

פנורמית של כל השטח, השקט שרק רחשי זרימת המים מפלחים, ונופי 
טבע נטו מכל עבר עושים את ההבדל במסלול. 

לקראת הירידה הארוכה אנו פוגשים במראה פסטורלי של טירה גדולה עם 
אגם קטן, ממש כמו בסרטים.

מכאן מתחילה ירידה שחיממה היטב את הרוטורים עד שהחל לעלות 
ריח שרוף.

בסיום הגלישה הארוכה והכיפית בשבילים נוחים וכבישי חוות הגענו 
לקראת ערב לעיירה הטירולית היפה גלורנזה שנמצאת במחוז בולזנו 

ובעצם ביום הזה עברנו מאוסטריה דרך שוויץ לאיטליה. העיירה התחילה 
את דרכה עוד במאה ה 14 והייתה לאורך השנים עיר מסחר עם שוק חג 
המולד התוסס. היא מוקפת חומה יפיפייה עם שערים ובמרכזה יש את 

הרחבה שבה היה השוק, כיום ישנם שם בתי קפה, מלונות והופעות 
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שמתקיימות מידי פעם. בבוקר מתמלאים בתי הקפה המקסימים 
והתוססים ברוכבי אופניים מכל הסוגים. יש באזור מסלולים לכל סוגי 

הז'אנרים והיא אחת ממוקדי היציאה לעליה הידועה למעבר הסטלביו.

היום הרביעי כיבוש הסטלביו 
אני רגיל לטיפוסים ארוכים באופני כביש, לטיפוסי שטח במשקל רגיל, 

אבל טיפוס לסטלביו עם הציוד הוא משהו אחר. העלייה לחרמון עם משקל 
מלא בהחלט נתנה את הפרספקטיבה הראשונית לטיפוס הארוך והמפותל 
הזה. לטפס את העלייה הארוכה, האין סופית והמפותלת הזאת היא חוויה 

מדהימה שמלווה בנופי אלפים קסומי. לאורך כל הדרך המון רוכבים, בעיקר 
רוכבי כביש, מכוניות ספורטיביות ומיוחדות של אספנים וכמובן אופנועים 
מכל הסוגים. העיירה נמצאת בגובה של בערך 900 מטר, יורדים בטיילת 

לאורך נהר עם נוף יפיפה עד ל-800 מטר בערך ומתחילים שוב לעלות 

לכיוון סטלביו ל-2750 מטר בטיפוס ארוך של 26 קילומטר. קיבלנו לכבוד 
המאורע עוד יום עם מזג אויר מושלם. במעבר "הרבצנו" ארוחה טובה 
להשלמת אנרגיה והמשכנו לדרכנו בירידת כביש קצרה ונכנסנו לסינגל 

מטריף, דומה לסגנון הנאקבים המדבריים שלנו אבל עם גוון ירוק. הסינגל 
כמובן בעליה ואפילו מעט יותר גבוהה מהסטלביו. המעבר הווה קו הגנה 

עם מוצבים ותעלות לחימה ממלחמת העולם הראשונה. מקומות כאלה 
יוצרים אצלי התכנסות למחשבות מעמיקות על סיפור המקום המיוחד. 

במעבר חד מתחילים בירידה מגניבה בסינגל טכני לחווה קטנה שממנה 
השביל הופך לדאבל יפיפה, בשלב מסוים נכנס ליער, עוד כמה עליות 

וירידות ואנחנו גולשים לעיירת האופניים החביבה והמפורסמת בורמיו. 
נצלנו את העיירה לבילוי ערב וארוחה טובה, התאכסנו במלון עם שרות 
לאופניים שאפשר לעשות שטיפה וטיפול, החלפנו רפידות למעצורים, 

חיזוקים וכל השאר.

היום החמישי 
הבוקר התחיל מעונן אבל עם מזג אויר בסך הכל נוח, כמובן שיוצאים 

לטיפוס והפעם בכביש למעבר המפורסם השני הגביה. גם היום מדובר 
בטיפוס כביש ארוך ומפותל מתחילים מגובה 1200 מטר ל-2700 מטר 

שבשלב מסוים התחיל גשם. עצרנו להצטיידות באוכל ופגשנו ברוכב 
טורינג צרפתי שיצא מוקדם בבוקר, עלה לסטלביו, ירד לבורמיו ועכשיו 
הוא כאן איתנו מטפס לגביה. מדובר בטיפוס של למעלה מ-3500 מטר 

עם כל המשקל, בהחלט קשה מאוד. סיימנו את ארוחת הנקניקים 
והגבינות המעולים, הכנת סנדוויצ'ים וקדימה ממשיכים לטפס למעבר 

הגביה, הגשם פסק ועשה אתנו חסד כל העלייה אבל חזר במלוא העוצמה 
כשהגענו למעלה. התלבשנו היטב לקראת הירידה שהייתה בגשם לא חזק 

אבל בהחלט מורגש, היה ערפל שייצר אוירה חורפית לאורך כל הירידה 
הארוכה וגם חייב זהירות. שוב ההצטיידות הנכונה הוכיחה את עצמה 

והגענו יבשים לסוף היום החמישי. 

היום השישי 
אחרי הגשם של אתמול התעוררנו לבוקר צלול עם מזג אויר מעולה לקראת 

אחד הימים היותר מורכבים. היום התחיל איך לא בטיפוס...קטע כביש 
קצר אל תוך דאבל שעולה לכפר הקסום פונטה, עצירה לקפה קצר ומשם 

ממשיכים בטיפוס אימתני לתחנה אחרונה בגובה של יותר מ-2300 
מטר שהיא רפיוג'י)בקתת מחסה( עם בית קפה ומסעדה, אשר יושבים 

במתחם שהיה מחנה צבאי ממלחמת העולם הראשונה. לאורך כל העלייה 
מהכפר הייתה תנועה של יחידים ומשפחות שעלו למעלה, הסתבר שזכינו 

להיות בדיוק בטקס 100 שנה למלחמה ולנופלים במקום. אחרי שצפינו 
בטקס המיוחד שהכניס אותנו הייטב לסיפור המקום המשכנו בטיפוס 

רגלי בסינגל שצובר עוד 200 מטר גובה עד המעבר בגובה של למעלה 

123 |  122

we:Exploreחו"ל: חוצה אלפים - הגשמת החלום



מ-2500 מטר. המראה היה חזק, גם הטקס עשה את שלו, שוב התכנסתי 
למחשבות על האנשים שנלחמו במקום הגבוה הזה עם מזג האוויר ששרר 

שם בתנאים שלפני 100 שנה, החוויה השאירה בי חותם משמעותי ללא 
ספק. שוב במעבר חד, מבט קדימה מגלה סינגל מדהים ורכיב שמתחיל 

במעבר וממשיך בן ההרים המתנשאים משני הצדדים ומגיע עד לתצפית 
על אגם מופלא וכחול שטבול בתוך יער. בנקודה הזאת הסינגל החל להיות 

מאוד טכני, נכנס ליער היפיפה ומגיע לאגם. משם התגלגלות בירידות 
מחממות מעצורים לעיירה פוליזנו לארוחת פסטה מעולה עם בירות. קמים 

מהארוחה היישר להמשך גלישה מתונה לאורך נהר עד לעיירה הבאה 
שממנה אנחנו מתחילים את הטיפוס הבא בשביל יער קסום כשמדי פעם 

מבצבץ מצוק ענק שמאפיין את הדולומיטים האיטלקיים. הטיפוס מסתיים 
בעיירת הסקי פינזולו שם נלון את הלילה.

היום השביעי 
בוקר היום השביעי, אנחנו לקראת יום עם שני טיפוסים מכובדים נוספים, 

שניים מהחברים מרגישים שהעסק מתחיל להיות גדול עליהם, תכנון מהיר 
מאפשר להם להשלים את חציית האלפים עם יומיים אחרונים מתונים תוך 
שהם יגיעו ללון איתנו ויצטלבו עם דרכנו לקראת הירידה לאגם גרדה. זאת 

תמיד אופציה אפשרית ובהחלט טובה.
אנחנו יוצאים לדרך, נכנסים מהר מאוד לתוך סינגל יער יפיפה, עוברים על 
גשר מעל נחל שוצף, השלב הראשון הולך להיות טיפוס כיפי בן העצים עד 

לאגם ציורי בנופים עוצרי נשימה. מהאגם מתחיל סינגל בשיפוע מוטרף, 
בשלב מסויים עוברים להליכה בשיפוע חזק עד למעבר מאוד מיוחד ומעניין 
שמעבר ליופי והנוף הוא מאפשר ירידה לעוד שני עמקים שונים. ממשיכים 

בסינגל על הרכס ומתחילים בירידה ארוכה לארוחת פסטה ובירה שממנה 
נרד עוד קצת ונתחיל בטיפוס אימתני שילך ויתעצם עד שאתה נמצא על 

סף יכולת להחזיק בשיפוע, פה מתחילה המלחמה הפנימית לא להוריד 
רגל וכך למעלה משעה, אפילו קרוב יותר לשעתיים, אחד החברים שעבר 
להליכה עשה חשבון שברכיבה הוא היה ב-3.5 קמ"ש ובהליכה 3 קמ"ש 

אז ברור שעדיף ללכת אבל מה עם האגו מה???
בסוף השביל מגיעים לבית בודד של חוואי, משם בעליית סינגל שהוא 

מסלול רגלי, לקראת המעבר בקושי מעלים את האופניים, צעד ועוד צעד 
והופ מתגלה הצד השני. אתה על סכין, ממש שפיץ, הגובה קרוב ל-2000 
מטר, מביט בסיפוק על העלייה ועכשיו צריך להנדס את הירידה שהיא עוד 

יותר מורכבת מהעלייה. השביל בשיפוע צד מסוכן שמחייב זהירות גדולה 
אבל הרגעים האלה עושים לי את זה ומעלים את רמת ההנאה לקצה. 
יורדים קרוב לארבעה קילומטרים בשביל מורכב, בשלב מסוים הסינגל 

הופך לטכני מאוד אך רכיב, הטרוף מתחיל ואני מגיע מהר מאוד לחווה, 
שם מקבל אותי בשמחה גדולה חזיר חמוד שמתחיל לנגוס לי בגלגל. 

הבחור הגדול מקבל הסבר מהיר שהגלגל שלי לא יהיה הארוחה שלו היום, 
חוליית החוד מגיעה ואנחנו ממשיכים בצלילה ארוכה לאגם לדרו המדהים, 

ישר לבירה טובה על שפתו. 

היום השמיני והאחרון של המסע 
היום השמיני הוא יום שלא מחויב המציאות, ניתן פשוט לסיים את המסע 
ביום השביעי בגלישה לעבר גרדה. פה נכנס פינוק של יום נוסף שמתחיל 

ברכיבה לאורך האגם, הפעם מצדו השני שמביא נוף יפיפה מזווית חדשה. 
טיפוס מתון וקצר לאורך העמק וקדימה פונים ומתחילים טיפוס כביש צידי 

ארוך שעולה למעבר בגובה של קרוב ל-1900 מטר. ממנו אחרי ארוחה 
טובה נתחיל את הגלישה האחרונה בהחלט במסע והיא הולכת להיות 

המוטרפת ואולי הדרמטית ביותר. היא מבוססת בחלקה הראשון על שביל 
שנפרץ במהלך מלחמת העולם הראשונה דבר שנראה בלתי נתפס - שביל 

we:Exploreחו"ל: חוצה אלפים - הגשמת החלום

125 |  124



לבן, ארוך מאוד, עם המון סרפנטינות בשיפוע בהחלט נוח שמאפשר גם 
טיפוס. עוצמת התכנון והבנייה שכאמור נעשתה לפני כל כך הרבה שנים 

ניכרת ומעלה התפעלות לאורך כל הקטע שמשולב בנופים מדהימים. 
בשלב מסוים אנחנו יורדים מהדרך ועוברים לעליה קצרה למעבר, נכנסים 
לשביל צדדי שלהפתעתנו מתגלה לנו פאב ממש בתוך השטח בין העצים 
עם נוף מהמם לאגם גרדה. אין שאלה, עוצרים לכוס בירה טובה, לספוג 

את האווירה והנוף, בסופו של דבר זה היה אחד מרגעי השיא של המסע. 
פתאום מגיעה תחושת סיפוק וריחוף חזקה, אתה רואה את האגם איי שם 

למטה ואתה מתחיל להרגיש את הסיום, אותי הקטעים האלה מכניסים 
לתחושה מעוד אמביוולנטית, מצד אחד לסיים הרפתקה מוצלחת עם כל 

הסיפוק ומצד שני הכאב של הסיום. 
טוב עכשיו צריך לקום מתוך כסאות השכיבה יישר לתוך סינגל טכני עם 

שורשים ודרדרות, אבל הבירה בהחלט עוזרת וטסים למטה עם רמת 
זהירות גבוהה.

בשלב מסוים הסינגל נע במדרגה חצובה מעל האגם כמובן במגמת 
ירידה, היופי והכיף עצומים. זהו בעוד כמה דקות ננחת בעיירה ריו דל 

גרדה, גונבים עוד כמה תמונות מהדרך מסניפים את עוד קצת מהנופים 
ומחוויית הרכיבה הקצרה שנשארה והנה אנחנו על האגם לתמונת סיום 

בעיירה המקסימה.

סוף דבר 
אחרי מעבר של קטעים מהסוג הזה המשלבים את כל המרכיבים של 

הכנת האופניים והגוף אפשר לבחון האם ההערכות הייתה טובה ונכונה. 
לשמחתי ההכנה על כל מרכיביה הייתה מעולה ולא במקרה. בחירת 
הקונספט, הורדת משקל מכל דבר אפשרי, החלוקה שלו בן הרוכב 

והאופניים, הציוד, הלבוש, בחירת יחסי העברה, הנעליים, כל רכיב תרם 
את יתרונותיו ואפשר לעשות את הרכיבה וההליכה במינימום תקלות 

ומקסימום נוחות והנאה. 

הניסיון שצוברים מהמסעות הקודמים, מסעות ההכנה הממוקדים עם כל 
המרכיבים בהחלט היוו פלטפורמה ללמידה והכנה של כל המרכיבים, ונתנו 

מענה בפועל למצבים והדברים שצצו ולעוד הרבה שיכלו לצוץ. 

טיפים לסיום 
כל רוכב/ חבורה צריך/צריכה להתאים את הקונספט של המסע ליכולות, 

ללמוד את האתגר ולעשות הכנה מתאימה. הכלל שלי אומר שצריכים 
להיות מוכנים למשימה ועוד 30% לפחות. ה"ועוד" הזה נועד על מנת 
לתת מענה ללא נודע ולמצבים שיוצרים קושי מצטבר נוסף, כמו למשל 

טמפרטורות קשות לשני הכיוונים. אם מצטברים אותם קשיים ואנחנו לא 
ברמת מוכנות שמעבר, לא נוכל להשלים את האתגר.

אפשרויות ביצוע חצייה של האלפים אפשרית בכביש, בשבילים, בטורינג, 
שטח כזה או אחר, כל אחד בוחר את הדרך החביבה עליו. מבחינה 

לוגיסטית יש 3 דרכים עיקריות:

1. המפנקת - לשלם לחברה שסוגרת עבורך הכל- הובלת המסלול ע"י 
מדריך, העברה של ציוד, לינות וכל מה שצריך.

2. המתפשרת - הובלה וניווט עצמאי של המסלול ושימוש בחברה חיצונית 
להקפצת ציוד עם או בלי תאום לינות. יש את המסלולים המוכנים בתצורות 

והמקומות השונים, הם מופיעים בפורומים, באפליקציות ותוכנות ניווט, 
אחת מהם ציינתי כאן בכתבה.

3. המאתגרת - לסחוב את כל הציוד עצמאית ולהוביל עצמאית. 
כלל חשוב נוסף הוא בחירת העונה, אני בעד הקיץ ממש, גם באביב וגם 

בסתיו סיכוי למזג אויר קר.
מסע של רוכב, שניים ואף שלושה מאפשר הרבה יותר ספונטניות מבחינת 

הזמנת לינה ומאפשר לעשות זאת בתנועה.
"אין דבר העומד בפני החלום" 
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איך שביל נולד?
נחל קנה
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we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

we:Explore?איך שביל נולד elements-creative.co.il אבשלום אהרוני   חובב לנדאו  

שביל: נחל קנה

https://www.youtube.com/watch?v=pYt-mszhf2A
http://www.elements-creative.co.il
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אז אם תהיתם, איך נוצר סינגל, או אולי, איך תדאגו שיהיה 
גם לכם סינגל ליד הבית?

הנה כמה נקודות שיאירו את דרככם. 
בין הגופים שמשקיעים בפיתוח שבילי אופניים בארץ, 
יש מוכרים יותר ומוכרים פחות. קק"ל, היו הראשונים 

לקפוץ על עגלת האופניים ותוך שנים ספורות, הפכו את 
המדינה הקטנה שלנו, לרוויית וחרושת סינגלים. מעט 

אחריה, הגיעה רט"ג - להלן רשות הטבע והגנים )בעברה 

- רשות שמורות הטבע( והצטרפה לטרנד, כשהיא 
מובילה את פרויקט ענק כמו  "שביל ישאל לאופניים", 

שהולך ומתפתח. גם משרד התיירות, בעזרת הזרוע 
הביצועית שלו - החברה הממשלתית לתיירות )חמ"ת(, 

משקיע בשנים האחרונות תקציבים מאוד גדולים בתחום. 
במקרה שלנו, סינגל נחל קנה, מומן ברובו ע"י משרד 

התיירות. אפילו משרד החקלאות ורשויות הניקוז מעורבים 
בפרויקטים מסוג זה. מועצות אזוריות ומועצות מקומיות 

מהוות בד"כ את הגורם המניע לפרוייקטים, כיון שיש להן 

אינטרס לפתח את האזור ולהנגיש אותו לציבור הרחב, 
הן למעשה מהוות את הצינור דרכו משקיעים הגופים 

הציבוריים שהוזכרו להלן בפיתוח התשתיות.  

אז איך זה נעשה בפועל?
ישנם פרויקטים שמתחילים בתקציב קיים ואח"כ עוברים 

לתכנון וביצוע וישנם פרויקטים שמתחילים בחלום ותכנון, 
על מנת לאמוד את עלויות הפרויקט ולתכנן את התקציב 

הנדרש ורק בשלב הבא עוברים אם בכלל לביצוע. 

השאיפה שלי, כמתכנן ובונה שבילים, היא להיות מעורב 
כבר משלבי התכנון של הפרויקט. זה שלב חשוב מאוד 

להצלחת הפרויקט ויכול למנוע הרבה טעויות ובזבוז 
כספי ציבור, שנגרמים כתוצאה מתכנון לא נכון, לרוב ע"י 
מתכננים שאינם מכירים את רזי הרכיבה. אם אתה נכנס 
לפרויקט רק בשלב הביצוע, אתה מוגבל יותר ולא תמיד 

תצליח להגשים את כל הפנטזיות והרצונות במטרה לתת 
לרוכב את החוויה הטובה ביותר. 

באופן כללי, במהלך יצירת השבילים שלנו, אני שואף 
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להשאיר את השטח בצורתו הטבעית, עד כמה שניתן 
ולשלב את השביל במינימום הפרה של השטח. זה כמובן 

גם מושפע מדרישת הלקוח והגדרת רמת השביל. לעיתים 
אין ברירה, ואנחנו צריכים להפעיל כלי מכני או לבנות 

גשרים, שייתנו מענה לאתגרים טכניים שקיימים בשטח. 
נקודה נוספת שחשוב לי לציין, היא עניין התחזוקה. לא 

ניתן לבנות שביל בלי לתכנן את תחזוקתו העתידית. 
שביל לא ישרוד ללא תחזוקה הולמת. לצערי, הגופים 

הציבוריים, עדיין לא הפנימו והטמיעו את העניין בתהליך. 

אי לכך, נוצר מצב שיש לנו בארץ הרבה שבילים שאינם 
מתוחזקים כראוי, או אינם מתוחזקים כלל. כך גם מבוזבזים 

כספי ציבור וגם נגרמת עגמת נפש לרוכבים שמגיעים 
לרכוב בשבילים לא תקינים. 

חשוב להבין, שתעשיית השבילים בארץ, לא עובדת עפ"י 
סטנדרט אחיד ולכן, ניתן לראות הבדלים ופערים בין 

פרויקט אחד למשנהו. אלה נגרמים כתוצאה מתפיסות 
שונות, מגבלות תקציב ולא פחות חשוב, מושפעים מבונה 
 Bible-השבילים שמתכנן ו/או בונה את השביל. אצלנו ב

Bike, הרוכב וחוויית הרכיבה, עומדים בראש סדר 
העדיפויות ולכן אנחנו משקיעים הרבה חשיבה ומאמץ כדי 

לגרום לו לרצות לשוב אל השביל. 
למרות העשייה הרבה והברוכה בתחום, אחד האתגרים 

שהגופים השונים יצטרכו להתמודד איתם בשנים 
הקרובות, הוא יצירת תפיסה מרחבית של מערכות 

שבילים מגוונות ולא רק שבילים בודדים שעומדים בפני 
עצמם ופזורים באזורים שונים. 

סינגל נחל קנה 
במקרה של סינגל נחל קנה, הפרויקט התחיל מתקציב 

נתון קטן מאוד ובתכנון של אחד מעמיתיי. בשלב די 
מוקדם, הפרויקט עבר אליי. עפ"י הפילוסופיה המקצועית 
שלי, שכנעתי את הלקוח )מועצה מקומית קרני שומרון(, 

שאנחנו חייבים להגדיל את הפרויקט. כלומר, להאריך 
את השביל לכ 20 ק"מ, על מנת שיצדיק את הטרחה 

של הרוכבים וייתן חוויה מספקת, ומכאן הנגזרת הברורה- 
הגדלת תקציבו של הפרויקט. 
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בנוסף לכך, קטעים רבים בשביל עוברים בשטחי שמורת 
טבע. במקרה כזה, יש לתאם את מעבר השביל בשמורה 

ואת התוואי המדויק שלו, מול נציגי רט"ג. הדבר מצריך 
ישיבות תיאום, סיורי שטח וקבלת האישורים המתאימים. 

אפילו מעבר צינור הביוב, בסוף הירידה של הסינגל 
השחור מכוון מעלה שומרון, הצריכה תיאום על מנת 
לשמור כמה שניתן, על המראה הטבעי ולצמצם את 

הפגיעה בשטח. נדרשנו לבנות טרסה גבוהה וארוכה על 
מנת לאפשר מעבר בטוח של הרוכבים ובשל כך, להעתיק 

את תוואי השביל במקטע זה.
מקטע הגשרים בוואדי איברהים, היווה את האתגר הגדול 
ביותר, גם בהיבטים מקצועיים של מתן פתרונות יצירתיים 

בבניית השביל וגם בתיאום מול הגורמים השונים, כיון 
שגם הוא חולף בתוך השמורה. 

בשלב ראשון, פרצנו את השביל וניסינו לתת פתרונות 
ללא שימוש בכלי מכני או בחומרים חיצוניים. בגלל 

מורכבות השטח, ריבוי בולדרים והצורך לחצות את ערוץ 

הנחל, הגענו למסקנה שבניית גשרים היא הפתרון 
הנכון גם בהיבט המקצועי של בניית השביל, גם בהיבט 

שמירת הטבע וצמצום הפגיעה בשטח וגם, ביצירת 
חוויה ייחודית לרוכב. לאחר חבלי לידה ארוכים ומורכבים, 
נתקבלו כל האישורים הדרושים וזכינו לחוויה מאתגרת, 
מרגשת ומספקת במיוחד. את התוצאות אפשר לראות 

כאן ולחוות בשטח. 

סוף דבר 
בסופו של יום, כמו שרמזתי בפתיחה, כל שביל שאנחנו 

יוצרים, מתחיל מחלום. מצריך הרבה אומץ ולפעמים 
גם חוצפה, דבקות במטרה, שלפעמים נראית כל כך 

רחוקה ולא מציאותית. אבל יותר מהכל, אהבה. אהבה 
ליצירה, אהבה לרוכבים ולרכיבה ואהבה לארץ הקטנה 

שלנו. הסיפוק מתגובות הרוכבים והחיוכים המרוחים על 
פניהם, הוא אדיר ושווה כל טיפת זיעה שניגרת וכל מאבק 

ועיקשות לאורך הדרך 
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Cube Stereo 160 HPA

Cube Stereo 160 HPA  we:Test      אוהד קדיר    אוריאל כהן    אסף פישר  
יבואן: בייק אקספרס | מחיר: 20,900 ₪

Cube Stereo 160 HPA :מבחן
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השלדה עוררו אסוציאציה של טייסת מנ"ט )מרכז ניסויי 
טיסה( בתל נוף ושלחו אותנו לפשפש בארון בחיפוש 

אחר באגיס כתומים, מחווה לסרבל הכתום של דני 
שפירא להשלמת הלוק של טייס מבחן אמיתי. 

ה-160 החדשים שוכנים בקצה הסקאלה של סדרת 
ה-Stereo של היצרן המציעה קשת רחבה של דגמים 
בטווח מהלך שבין 120 ל-160 מ"מ. לאופניים שלדת 

אלומיניום חסונה בעלת חיווט פנימי חלקי )אשר התגלה 
כשקט ביותר בשל האפשרות למתוח את הכבלאז' 

 )Horst Link( מתלה 4 זרועות אמיתי כאמור ,)כראוי
בעל חוליית נדנדה ארוכה ומאסיבית במיוחד שמזכירה 
קצת את האלסוורט'ים של העשור הקודם. ציר אחורי 

בסטנדרט 142X12, הכנה למעביר קדמי בחיבור ישיר 
וצינור היגוי Tapered חסון, על פי כל כללי הטקס.

חלקים בולטים 
בחירת החלקים שבונים את האופניים מאד מושקעת 

ומושכלת, הן טכנית והן בסכמת צבעים הרמונית שלדה-

Cube היתה אחת הסנונית הראשונות אשר צייצה 
בסוף העשור הקודם כי מותר לייצר מתלה הורסט-לינק 
)FSR( אמיתי, מחוץ לארצות הברית גם אם לא קוראים 
לך ספשלייזד. עם ניחוח איכות גרמנית מיערות מזרח 

בוואריה, ניראות בלתי ניתנת להתעלמות, וחבילת 
חלקים סופר מרשימה, כבשו הפריץ בחום וכתום את 

מצעד נחשקות האול-מאונטיין גם בשבילי ארץ ישראל. 
שלא כמו יצרנים גרמנים אחרים הם גם קפצו בדיוק 

בזמן על עגלת ה-29 עם שלל דגמים בסגמנטים שונים 

וקיבעו את עצמם כאחד היצרנים המעודכנים והמובילים 
באירופה, ואחד הפופולריים בישראל.

לקחנו את הסטראו 160, מכונת האנדורו השרירית 
והעדכנית מליין הדגמים האינסופי של היצרן, אל תוך 

עיבורו של החודש האכזרי ביותר בשנה, לאתגר אותם 
ואת עצמנו בתוך ערמות הדרדרת האינסופיות של 

ספטמבר. והרי הפרוטוקול.
המזלג הכתום-זרחני ושאר נגיעות התפוז הבוהק על 

Cube Stereo 160 HPA  we:Test

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90
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Highlights

גלגלי 27.5 	 
מתלה ארבע זרועות עם הורסט לינק 	 

המייצר 160 מ"מ 
צינור עליון קצר )586 מ”מ למידה 	 

18( על סטם 50 
משולש אחורי גדול נדנדה בעל 	 

תומכות שרשרת ארוכות )441 מ"מ(
זווית צינור ראש 66.5, זווית צינור 	 

כסא 74.6 מעלות.
משקל רטוב 14.4 קילוגרם )כולל 	 

דוושות(
M הנתונים הם למידה*

Cube Stereo 160 HPA  we:Test
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צמיגי ה-Hans Dampf עבי הבשר ייצרו התנגדות 
גלגול בלתי מבוטלת ולמעט התמודדות עם דרדרת 

סוף-אוגוסט או שבילי מדבר מתפוררים הם מהווים קצת 
over-kill לרוב מתווי הרכיבה המקובלים בארץ. מאחר 
והאופניים צויידו בפנימיות רגילות בחרנו לרוץ על לחצי 

אויר מעט גבוהים מהרגיל על מנת להימנע מצביטות 
מעצבנות. אל אף האקטיביות הקיצונית של מתלה 

ה-FSR על הנייר, להפתעתנו במקרה של הסטראו הוא 
הצליח לייצר מעט מאד בובינג, יתרה מזאת אם מעבירים 

את מנוף ה-CTD למצב עליות אז בהחלט ניתן להעמד 
על הפדלים ולתת בראש לעליות. קצת מפתיע לטובה 

עבור אופניים כלכך "גדולים". 
רכיבה על אופני אנדורו בכלל ועל ה-160 בפרט דוחפת 
את הרוכב לשנות במקצת את סגנון הרכיבה שלו. אילו 

אופניים שיודעים לדרוס מצוין ותכלס אין צורך לתמרן 
או לקפצץ איתם מסביב או מעל מכשולים, הם יעשו 
את זה בשבילך לטוב ולרע. המתלה האחורי ליניארי 

ביותר ומגיב בשקיעה קיצונית כאשר מעבירים משקל 

 Pike RC Solo Air גלגלים-חלקים. בפרונט ניצב מזלג
 DT גלגלי ,Fox Float CTD קשיח ומוכח, בולם אחורי

 Schwalbe מאסיביים ברוחב 25מ"מ עטופים צמיגי
Hans Dampf בשרניים עם דפנות קרוקודיל. מערכת 

הנעה נוצצת מבית Sram ברמת X0 1:11 כמובן 
ומעצורי Sram Guide R עצבניים אותם סקרנו לא 

 RockShox Reverb מכבר. מוט כיסא הידראולי
 Raceface כמובן, וכידון רחב ואיכותי מבית Stealth

משלימים את החבילה המצוינת והמותאמת מאוד לרוכב 

האנדורו המודרני והמעודכן.

על השביל 
תנוחת הרכיבה הפאסיבית על ה-160 זקופת גו וגבוהת 
ציר מרכזי, אולי מרגישה מעט אולד-סקול יחסית לאופנת 
ה-Long & Low העדכנית. אולם הסטם הקצר מתכתב 
היטב עם זווית הראש השטוחה והכידון ברוחב 740 מ"מ 

מתאים לרוכב הטכני/ אגרסיבי הסביר ומזמין אגרסיות 
וחיפוש אחר אתגרים טכניים.

Cube Stereo 160 HPA  we:Test
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הם קצת קצרים מלפנים )reach בן 42 מ"מ( וארוכים 
מידי מאחורה )441 מ"מ בתומכות השרשרת(. מדובר 

בפרופורציות מאד שונות מאילו המאפיינות שלדות יותר 
פרוגרסיביות ועדכניות בתחום הקרוי אנדורו, ובמהירויות 

גבוהות הן שידרו עצבנות עת חיפשנו את גבולות 
מעטפת הטיסה שלהם.

סיכום 
ה-160 יתאימו לרוכב גדול ואגרסיבי שאינו מוכן לוותר 
על "הקפצות עצמיות" מונעות רגליים לראש הגבעה, 

אחד המעדיף לדרוס ולבחור קוים ישרים וקורקטיים 
ופחות מעניין אותו לקפצץ בקלילות אלא אם כן מדובר 

בדרופ עסיסי. מדובר באופניים בעלי רמת בנייה גבוהה 
וסט חלקים אשר יעמדו במסכת התעללות קשה לאורך 

זמן ומרחב. שיוט בסינגלים של קק"ל עשוי להתגלות 
כקטן עליהם ממרום אוכפם הכתום אך בילוי אחר צהריים 

במרעולי האולד-סקול של הרי ירושלים עם בירה צוננת 
בסוף יכולים לעבוד מצויין 

רב לאחור למשל לקראת עליה לבאני-הופ מזדמן. גילינו 
שצליחת גינות סלעים עובדת הרבה יותר טוב כאשר 

שולחים קלות את האגן לאחור, נותנים למזלג קצת 
מנוחה ומשאירים לירכתיים ולברכיים הכפופות לבצע את 

מירב העבודה.
נקודת חובה בהקשר זה, היא הרעש שהאופניים 
מייצרים במקטעים היפר-משובשים. לא ברור אם 

מדובר ספציפית על אופני המבחן או בכלל, אבל על 
אופניים כמו הסטראו 160 היינו מצפים למצוא מגני 

גומי אינטגראליים על תומכות השרשרת לעידון הרעש, 
עם זאת חווינו אפס נפילות שרשרת, הודות למערכת 
ההינע האיכותית, גלג"ש ה-Narrow-Wide ומוביל 

השרשרת הקומפקטי.
הגאומטריה המתונה, המזלג הארוך והקשיח ואופיו 
של המתלה האחורי הפכה לעיתים את הרכיבה על 

ה-160 ל-"קלה מידי" וקראה לנו לחפש אתגרים חדשים 
בשבילים הישנים. אמנם בסיס הגלגלים שלהם נדיב 

יחסית למידת מדיום )1170מ"מ( אך בחלוקה הפנימית 

Cube Stereo 160 HPA  we:Test
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את מלי ינקו  פגשתי לראשונה כמו את רוב מושאי הסיקור 
שלי בחנות אופניים. באחד הימים, בעודי ממתין לתיקון 

כלשהו  בחנות הבית שלי מתגלגלים בשילת, נכנס האיש 
המאוד חביב הזה עם בקשה צנועה ומעניינת  האם יש 

לכם חלקי אופניים שאתם לא צריכים ?  .......
בתרגול שנראה שיגרתי לחלוטין, החברים בחנות נתנו 
לו מספר גלגלי שיניים ושרשראות משומשות, ומלי יצא 

מהחנות בחיוך גדול. ייצר הסקרנות שלי כמובן גבר עליי, 
ובאופן מאוד לא מנומס שאלתי את אריאל במה מדובר? 

והוא, במקום לדבר, שלף לי "זר פרחים" בתוך כד צבעוני, 
עשוי משילוב של חוטי מתכת וגלגלי שיניים.

אומנות שכוללת מוטיבים מעולם האופניים מרתקת 

אותי, ויש לי אוסף של עבודות אומנות דומות מכל 
העולם. מסתבר שלייצר עבודות שקשורות לאופניים הוא 
תחום שמעורר אמנים מכל רחבי העולם, החל בציורים, 
הדפסים, תכשיטים, פסלים ועוד )כיד הדמיון הטובה על 

האומנים(. מה שמשך אותי במיוחד בעבודות של מלי 
)שאתו נפגשתי בהמשך(, הייתה העובדה שמלי יוצר 

מחלקים משומשים של אופניים בשילוב עץ, ולמעשה 
מדובר כאן על אומנות שימושית, חברתית, ירוקה 

וסביבתית.
מלי בן 63, מהנדס ואיש פיתוח במקצועו, החל לעסוק 

באומנות לפני מספר שנים כתחביב, וכדרך רוב 
התחביבים הרציניים, " גילה " את תחום האופניים 

ונישבה בו. במקביל לעבודות אומנות לקישוט ותצוגה, 
החל מלי ליצור "אומנות שימושית" ייחודית, שנותנת 

פתרונות אכסון מעשיים גם לרוכבי אופניים .
העבודה הבולטת שלו בתחום הוצגה לאחרונה בתערוכת 
EUROBIKE וזכתה להתעניינות רבה מצד אנשי מקצוע 

 RE-  ובעלי חנויות. מדובר על "מתקן" שמלי קורא לו
CYCLE. המתקן הוא שילוב בין פסל/ מיצג אומנותי, לבין 

מתקן בייתי לאחסנה ותחזוקת אופניים וציוד רכיבה, מסוג 
המתקנים שנותנים מענה למגוון צרכים יומיומיים של 

רוכבי אופניים .
למתקן יש מספר מצבי העמדה/ שימוש. במצב אחד הוא 
משמש כבסיס להעמדה/ אחסנה של זוג אופניים, ובמצב 

שני, ניתן להשתמש בו כמתקן לתחזוקת אופניים בדומה 
לסטנד מכונאות מקצועי.

השילוב של העץ שממוחזר ממשטחי עץ ישנים ושל חלקי 
האופניים המשומשים, יוצר מייצג מעניין, ייחודי, אסטטי, 

שימושי ומושך את העין.
למלי יש עבודות נוספות בתחום ורעיונות למכביר. אהבתי 

מאוד את "הראש", את האסתטיקה ואת היצירתיות . 
מלי מחפש רעיונות ופתוח לעבודות CUSTOM. בקרוב 

, מלי יתחיל להציג את העבודות בתל אביב, ובינתיים 
אפשר להתרשם מהעבודות השונות שלו בעמוד 

הפייסבוק שלו 

we:Art The Art Of Bike    Shlomi Deutsch  שלומי דויטש   

מלי ינקו
 The Art Of Bike

 The Art Of Bike
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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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