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מתיש לכיש 2015 we:Photo

צילום: גלעד קוולרצ'יק
רבות נאמר כבר על המתיש לכיש השני, תחרות ה XC/ גראבל/ CX הלא רשמית 

והכה ייחודית שמפיקים BikeWay ועז הרים. 
את התמונה של בנג'מין שמידט מבצע החייאה לפנימית בחר אחד מצלמי הבית שלנו 

גלעד קוולרצ'יק, שהיה גם הצלם הרשמי של האירוע. 
בחרנו להעלות אותה שוב, כי תמונה זאת יחד עם תמונות נוספות מהאירוע עלו לשלב 

הגמר של "עדות מקומית". התערוכה האזורית לצילומי עיתונות, המוצגת מידי שנה 
לצד התערוכה העולמית לצילומי עיתונות "WORLD PRESS PHOTO". בתערוכה 

השנתית מוצגים מיטב צילומי העיתונות והתיעוד מישראל ומהרשות הפלסטינית כפי 
שנבחרו על ידי חבר שופטים בלתי תלוי מתוך אלפי צילומים, אותם שולחים צלמים 

וצלמות פעילים לתחרות המקדימה. התערוכה נאצרת בקפידה מדי שנה על-ידי אוצר 
אורח ומשקפת רצף אירועים שנתי ותמונות נבחרות המנציחות רגעים בעלי ערך 

תרבותי, חברתי, תקשורתי ובעלי משמעות אנושית. התערוכה מוצגת במוזיאון ארץ 
ישראל, תל-אביב ותופסת את מקומה כאירוע התרבותי החשוב, והמרכזי בתחום צילום 

העיתונות בישראל.
 צוות we:Ride כוסס ציפורניים בצפייה ללא פחות מהמקום הראשון, 

קוולרצ'יק, אנחנו סומכים עליך.
ממש עכשיו נערכות ההכנות לקראת הפקת הגרסה השלישית של המתיש לכיש, גם 

השנה נהיה שם להביא לכם את הסיפורים והתמונות והאירוע המדליק הזה.

http://weride.co.il/article.aspx?id=74


we:Photo

05 |  04

צילום: יוהן יאורד
יונתן יתום בוחן את עצמו על סינגל האנדרטה 

ביער עופר באירוע מדידת זמנים עם חברים

יער עופר
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DESERT FAMILY FUN
לילדים  ורכיבה  ריצה  מקצי  והספורט.  הרכיבה  הריצה,  בתחומי  המציגים  מיטב  עם  מקצועי   EXPO יריד 
קמפינג  כפר  קרוואנים,  מתחם  הכולל  לינה  אזור  המחנה.  את  ומקיף  ומסומן  מואר  המסלול  לגילאי 4-12, 
באוהלים, מקלחות, שירותים וחצאי חביות לברבקיו. הפעלות לילדים בפינת יצירה ומתנפחים, קבלת שבת, 

מופע להקה, דוכני מזון ושתיה, פינות רביצה ועוד...

טיולי רכיבה מודרכים
הרמות.  בכל  ולרוכבים  הגילאים  בכל  לילדים  טיולים  וחובבים.  למשפחות  ושבת  בשישי  רכיבה  מסלולי 

הטיולים מלווים במדריך מקצועי, חובש, מכונאי ורכב ליווי.

 25 ק"מ 15 ק"מ 6 ק"מיום שבת 14 ק"מיום שישי

התחרותיים למקצים  במקום  הרשמה  תהיה  לא 

אתגר המשלב שלושה מקצי סיבולת ארוכים בשני מסלולים שונים:
ULTIMATE 69 | ULTIMTE 131

משתתפי האתגר הקשוחים ירכבו ביום שישי בבוקר בדרכי מדבר תלולות ואתגריות, לקראת ערב יתחרו 
בריצת שטח לילית, ובשבת בבוקר יתעוררו לקראת מרתון רכיבה במסלול סדום פרצים. 

Moon RUNריצת שטח לילית לאור ירח ופנסים בלב המדבר 

ה-MOON RUN היא ריצת השטח הלילית הוותיקה בארץ, וככל הנראה הקסומה שבהן. אתם 
מוזמנים להתנתק מהלחץ וההמולה של שבוע העבודה ושל מרכז הארץ, לרדת לים המלח 
ולהשתתף בריצה חווייתית מיוחדת במינה, בנוף קדומים מדברי לאורך הקניונים הלבנים של 

נחל פרצים, נחל סדום ובמרחבי מישור עמיעז.
מגוון המסלולים של מקצי הריצה מתאימים לכל סוגי הרצים - כביש או שטח - ולכל הרמות, 

ממתחילים ועד למנוסים, כהכנה, ריצת נפח או ריצת שחרור למי שמתאמן לאירוע גדול.

כל מסלולי הריצה מתחילים ומסתיימים במתחם פסטיבל הספורט-טבע הגדול בארץ, עם 
הפעלות  חיות,  מוזיקה  הופעות  ספורטאים,  פאב  קראוונים,  חניון  מפנק,  קמפינג  מתחם 
עממיים  שטח  אופני  רכיבת  מקצי  ועוד.  חמות  מקלחות  מסעדה,  ענק,   EXPO לילדים, 
ותחרותיים מתקיימים בשישי ובשבת בבקרים, ומרוץ ה-ULTIMATE CHALLENGE משלב 

בין ריצת השטח לרכיבות השטח וממתין לספורטאים הרב-תחומיים שביניכם.

המסלולים ברובם הנם דרכי עפר ושבילים נוחים לריצה ולא דורשים מיומנות טכנית גבוהה.
הריצה עם פנס חובה.

D E S E R T
CHALLENGE
FEST IVAL

24-26.12.2015
פסטיבל הספורט-טבע הגדול

והוותיק בישראל

תחרות השטח הגדולה והוותיקה בישראל שחוגגת 21 חורפים.
תחרות דו-יומית עם שני סטייג׳ים: בשישי ובשבת ולצידה מקצי זוגות, מקצי בודדים ומקצים חד-יומיים.
"המסוע" חוזר - לרוכבים חזקים ומיומנים שמסוגלים להתמודד עם עליית השטח הקשה ביותר בארץ - 

עם טיפוס מצטבר של 1,170 מטר ושיפועים של 33%.!
הבינלאומי: ההרים  אופני  ענף  של  האקשן  ומלאת  הצעירה  הקטגוריה   -  Eliminator-ב הארץ  אליפות 

4 רוכבים מזנקים ראש בראש על מסלול קצר וטכני, עם מלא עקיפות, ספרינטים ואגרסיביות. שניים 
עולים לשלב הבא, שניים עפים בנוק-אאוט...

מרתון אופני הרים לזוגות ויחידים
DESERT CHALLENGE

 62 ק"מ 35 ק"מ

ארוך בינוני

 48 ק"מ 24 ק"מיום שישי

ארוך בינוני

יום שבת

35 ק"מ רכיבה שישי בבוקר
10 ק"מ ריצה שישי בערב 

24 ק״מ רכיבה בשבת
+
+

62 ק"מ רכיבה שישי בבוקר
21 ק"מ ריצה שישי בערב 

48 ק�מ רכיבה בשבת
+
+
131
ק"מ

69
ק"מ

32
Km

21
Km

10
Km

5
Km

איגוד
האופניים
בישראל ייזום והפקה מקבוצת פורום

פורום פקטור

www.desertchallenge.co.il לפרטים נוספים ולהרשמה

http://www.desertchallenge.co.il/he/
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 על השער: שי מגן על הסכין
כתבה בעמ' 52

 צילם: אילן שחם 

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 / 
חנוך רדליך / שחר ברטל / דן דורון / בן קדמי / 
רועי קפח / עדי בלן / עידן טופר / לילך גרופר / 

נועה לוריה / איילת ניר / טל רוזוב / טל פיטל / יונתן 
יתום / אילן "המלך" כרמל / שלומי דויטש / צחי 

אוחובסקי / כפיר כחלון  /  ליאור דיין / שחר מיליס / 
גיא בר / בני גרנות/

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.

פטל!
עמוד 116

תוכן

ה
רי

לו
ה 

ע
נו

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
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איילון שגיא: רוכב, חושב 
כותב אחרי שסייע לארבעה 

פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם 
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא 

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

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

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

והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש 
את שבילי הארץ כבר שני 

עשורים, כותב ומצלם על כך 
למיטב המגזינים ואפילו לספר 

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

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

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

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

IlanShacham.com  "...?מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 

מסוף שנות התשעים של המאה 
הקודמת ולא נראה שמתעייף. 

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

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

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

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

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

ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 
לא מזקק קילומטרים של סינגלים 

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

  בגידולן של איה ורוני

רועי קאפח: חובב ציוד 
ומאסטר ווילי גם כשרועי לא 

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

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

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

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

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

שנראו בשבילי ישראל.

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

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

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

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

דותן הלוי: צלם וידאו 
וסטילס כשהוא לא מצלם 

משהו, הוא רוכב בשטח ומצלם 
משהו. נמצא במערכת יחסים 

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

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

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

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

אופנת הסגפנות ההזויה על סינגל ספיד בשבילי 
המידלאיסט ולתרגל אותה כמנטור לקהילה שלמה. 
בעברו נהג לעסוק בסימון כל דרופ הזוי רק כי הוא 
שם, היום הוא מתון יותר בגבהים אך קיצוני יותר 

במרחקים.

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

מגדיר את עצמו רוכב הרים, 
אבל נאלץ להסתפק בגבעות, 

צובר KOMים "בלי להתכוון". מר בלן הוא מוותיקי 
בוחנים האופניים בביצה המקומית, בעבר התפרנס 

משתיית בירה מקצועית לצורכי ביקורת ומהדרכות 
טכניקת רכיבה בעז הרים ובפארק האופנים היחיד 

שהיה בישראל, "צובייק" זצ"ל. הוא תל אביבי 
"שורשי", אבא צעיר והייטקיסט ותיק, חיי ונושם 
אופני הרים, אבל לא מסרב לצאת לסקי "קיצוני" 

כשבנות המשפחה מאשרות.

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

מהוותיקים והמוכרים בענף. 
כצלם הבית של מגזין "אופניים" 
מיום היווסדו, הוא ליווה בתמונותיו את התפתחותו 

של ספורט הרכיבה מתחביב של כמה משוגעים, עד 
שנהפך לתרבות פנאי מובילה בישראל. במשך שנים 
שימש צלם חדשות ראשי ועורך צילום של "הארץ". 
כשהוא לא מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על 
אופני BMX יודע לרכב: הרבה אוויר, קצת קרקע, 

alonron.com  וערימות של 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. 

רוכב עם חברים בעיקר XC, 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. 

בני )בנג'י( גרנות "לא 
להפריע אני רוכב" רוכב וחי 
אופני שטח. בנג'י הוא הקפטן 

והרוח החיה של קבוצת  "סיקס 
אינץ " אחת מהקבוצות הפעילות, התוססות 

והמצולמות בסצנת רכיבת השטח המקומית. הוא 
הוביל אינספור טיולי רכיבה בארץ ובחו"ל, רכב על 

לא מעט זוגות אופנים ובעיקר חפר לעומקו של 
הכדור ב-10 שנים שהוא על האופניים. כשהוא לא 

רוכב)וזה לא קורה הרבה..(, הוא מחלק את זמנו בין 
התעדכנות אובססיבית בכל הקשור באופניים, לבין 

חלוקת טיפים להמונים בעניני רכישה, שדרוג או 
סטיילינג. על כך, הוצמד לו הכינוי "הדולה")תומך 

לידה(.

we:Startמשתתפים

CYCLOCROSSLEAGUE

19.01.16
אליפות ישראל 

2016 בסייקלוקרוס 
 ,Lake TLV

פארק מנחם בגין

החל מ-08:00

22.01.16
סייקלוקרוס 

ראש העין

החל מ-10:30

09.12.15
הכנה לאליפות

ישראל בסייקלוקרוס
 ,Lake TLV

פארק מנחם בגין

החל מ-08:00

www.israelcycling.org.il  תקנון והרשמה באתר איגוד האופניים בישראל
פרטים ועדכונים בטלפון ובאתר www.bikeway.co.il 03-9075890ז

Powered by

BIKE WAY
ROAD-MTB-URBAN

משתתפים

https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://www.bikeway.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

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. 
work-" המוטו שלה אותו היא מיישמת בחיים הוא

life-balance. בחיוכה, היא מצליחה לגרום למי 
שלא רכב מעולם לעלות על אופניים ולהבין על מה 

היא מדברת. הספר הילדים "סהר קדימה!" הוא 
 | www.r-s-g.co.il .ספר הביכורים שלה

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

נועה לוריה מאוהבת ברכיבת 
שטח מימי סובב גליל 1995 

ועד ימינו אנו. אוהבת: רכיבות 
ארוכות, רכיבות קצרות, 

ורכיבות בינוניות. לא מדהימה אף אחד בעליות אבל 
בירידות דווקא די מהירה. מדריכה את קבוצת "עז 

ואחות" הנשית, טיולים וסדנאות רכיבה טכנית. 
מפיקה באירועי רכיבה )סמרתון, דזרט צ'אלנג', יום 

הרוכבת( ולפעמים כותבת על רכיבה. אוהבת גם: 
לרוץ ביער, לשיר מונטוורדי ולבשל מרק כתום

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, 
 .XC רק כי כרגע הוא נותן לכולם בראש באנדורו וב
 XC ה"חייה" מחלק את חייו בין תחרויות אנדורו ו

מקומיות, פתיחת קווים הזויים בחורשים, ייצוג 
ישראל בסבב האנדורו העולמי, ומשרה נחשקת 

בסטארטאפ. תכלס דיי עסוק לגילו...

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 
 Style beforeבכל הקשור לסטייל ולבוש )״

performance"(. בעברו היה מכונאופן, כרגע 
הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים אבל בעיקר על 

צמיגים דקים.

חנוך רדליך בן 34, אך עם יותר 
מ-20 שנה של כורכר וסינגלים 

תחת הרגליים, ועדיין מחפש את 
הקצוות של היכולת האנושית. 

רק תנו לו אוכל ומים, והוא יגיע לשם. בוחן אופניים 
וציוד עוד מימי MBAction העליזים ובעל טורים 

עוקצניים על כל דבר שמתגלגל. מדריך ומאמן 
קבוצות ויחידים בכל מקום בו ניתן לרכוב. מומחה 

לקבלה, חשבונית, העתק ומוסיקת עולם.

 )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/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
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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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עונת המלפפונים בעולם האופניים היא שלהי הסתיו, 
זאת התקופה בא אתרי הרכיבה כבר סגורים ברובם 

ומעטה שלג מתחיל לכסות את פסגות ההרים הגבוהים. 
זוהי גם  התקופה של חרושת השמועות בתחום מעברי 

רוכבים לקבוצות/ חסויות חדשות בעיקר בתחום 
הגרביטי )דאון היל ואנדורו בעיקר(. אחת השמועות 

המרכזיות שהסתובבה בענף ההתבררה כנכונה כאשר 
משפחת המלוכה של הדאון היל, הלא היא משפחת 
את'רטון,חתמה על חוזה חדש ל-3 השנים הקרובות 
עם חברת TREK העולמית. בכך סתמו האתרטונים 

את הגולל על החוזה עם GT שהייתה נותנת החסות 
העיקרית שלהם בשנים האחרונות.

ג'י ורייצ'ל )אלופת העולם ה-כה דומיננטית למי שלא 
מכיר( יתחרו בסבב הדאון היל העולמי של ה UCI ודן 
ימשיך את נסיונותיו להתברג בצמרת רוכבי האנדורו 
העולמיים )מבלי להיפצע...(, בדגש על השתתפות 

.EWS בסבב ה

 TREK FACTORY. שמה של הקבוצה החדשה יהיה
TEAM בגזרת הדאון היל ירכבו האחים על שלדת ה 

SESSION המוכרת ובגזרת האנדורו על ה- SLASH או 
.REMEDY 29 -ה

שלושת האחים יהנו בוודאי מהמשאבים האדירים שיש 
לחברה כמו TREK להציע וללא ספק יעזרו לה בפיתוח 

אופני הגרביטי העתידיים. כמובן, בשלב ראשון ומידי אנו 
לא צפויים לראות דגמים חדשים או שונים מהותית ממה 

שיש לTREK בקו המוצרים הקיים.
האתרטונים ימשיכו את הקשר ההדוק שלהם עם חברת 

 TREK בולמים( שלה גם קשר מאד מעמיק עם( FOX
)בולמי DRCV,RE’ACTIV..( ויעזרו בפיתוח טכנולוגיות 

חדשות בתחום זה.
בנוסף לאחים,הג'וניור טיילור וורנון, רוכב הדאון היל 
שרכב איתם ב GT יעבור גם הוא לקבוצה החדשה 

האתרטונים עוברים לטרק

we:News    גיל בניטה  

 www.recycles.co.il
מהרשת לשטח בלחיצת כפתור

לפרטים נוספים הקליקו כאן

במחיר חו"ל
SCALPEL 3

גם כשהשיפוע עולה המחיר יורד
20%OFF

המחיר באתר
₪ 16,499
במקום 18,000 ₪

http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-scalpel-29er-carbon-3-15?bsp=248
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על מגוון הדגמים המשתתפים במבצע 
20%VIDEOהנחה 

להשיג בסניפי רוקנרוד ובחנויות נבחרות 



https://www.youtube.com/watch?v=bJ0fADSmMjQ
http://rocknroad.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2/
http://rocknroad.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2/


25 |  24

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 

אחד הצמיגים המעניינים שהוצגו לאחרונה, הוא ה- 
MINION SS מבית MAXXIS . הצמיג החדש מבית 

מקסיס מייצג גישה חדשה יחסית בצמיגי אולמאונטיין/ 
אנדורו/ דאון היל– צמיג קל יחסית עם סולייה בעלת 

קוביות צד בשרניות במיוחד לאחיזה גבוהה בסיבובים 
)במקרה זה לקוחות מהמיניון הקיים והמוכר( וקוביות 
אמצע קטנות ונמוכות לגלגול מהיר במיוחד )בדומה 

 specialized וה schwalbe RAZOR ROCKל
.)... SLAUTHER

הצמיג מיועד בעיקר לשימוש כצמיג אחורי בתנאים 
יבשים עקב הוויתור המסוים על יכולות הבלימה ואחיזה 
אבסולוטית וכבר נראה על לא מעט אופניים של רוכבי 

אנדורו במסלולים שונים בעולם.
ה MINION SS מגיע במגוון גרסאות -  27.5 ו 29 עם 

דופן EXO,תאימות לחישוקי טיובלס ורוחב  במשקלים 
מרשימים כאמור2.3 . ורוחב 2.5 ב 27.5 בלבד בשני 

פליי לדאון היל 

מקסיס מציגים צמיג חדש  
MAXXIS MINION SS

we:News    גיל בניטה  

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/Giant.israel
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
http://giant.co.il/
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קצת היסטוריה
סובב סדום עבר כמה גלגולים עד שהגיע לקונספט העכשווי המוצלח 

של פסטיבל ספורט-טבע של כמה ימים וכמה דיסיפלינות שפונה 
לקהל מגוון. האירוע יצא לדרך ב-1994)!( כיוזמה של יעקב אקריש, 

רוכב ומנהל הספורט במ.א. תמר ביחד עם אלי סט, שהמציא למעשה 
את סובב גליל, את טיולי אופני ההרים בארץ ועזר ליזום גם את סובב 

סדום. בתחילת שנות ה-2000 החליטו אנשי מחלקת הספורט במועצה 
האזורית תמר, ביחד עם קברניטי איגוד האופניים, להפוך את האירוע 

לתחרות מקצועית בינלאומית. תקציבי ענק הושקעו, רוכבים זרים 
הוזמנו להתחרות ולהתארח כאן במימון מלא, שופטי ופקחי UCI, איגוד 
האופניים הבינלאומי הוזמנו ארצה, והשיא הגיע ב-2003, שנה טרום 

אולימפית, בה הגיעו לתחרות קרוב ל-40 מתחרות ומתחרים בינלאומיים, 
על מנת לנסות ולהשיג ניקוד דירוג חשוב שיכניס אותם לאולימפיאדת 

אתונה 2004.
אך ככל שהתחרות הפכה ליותר מקצוענית ובינלאומית, הקהל הגדול 

והחובבני הלך ונעלם ממנה.
משהו היה צריך להיעשות, כדי לחבר את האירוע בחזרה לקהל, ואת 

הקהל בחזרה לאירוע.

ההחלטה לשנות את פני האירוע ולהופכו ממקצועני לפסטיבל שפונה 
לכל קשת רוכבי השטח בארץ, התקבלה אצל יעקב אקריש לאחר 

שהשתתף ב-Volvo Challenge Carmel שארגנה חברת ״עז הרים״ 
ב-2004 ואהב את החוויה ואת כמות המשתתפים. הקונספט הצפוני 

כולל השם והספונסר הראשי הועתקו לדרום, היסודות לפסטיבל הונחו, 
ולמעשה מאז ועד למהדורת 2015, הפסטיבל רק הולך ומשתבח, הולך 

ומתרחב, הולך ומתפתח. 
ישבנו לשיחה קצרה עם נימי כהן, עז ההרים המקורית והמנהל 

המקצועי של הדזרט צ׳אלנג׳ במהדורתו הנוכחית, כדי להבין מה עושה 
את האירוע לפסטיבל, לאיזה קהלים הוא פונה, מה ״המלצת השף״ 

לחוויית המשתמש המיטבית ועוד:

נימי, למה פסטיבל?
״תראה, יש תחרויות שהן תחרויות נטו. הרכיב המרכזי בהן הוא 

התחרותיות וההישג, אתה מתאמן לקראתן, בא לדפוק תוצאה ובסוף 
בוחן את מי השגת ומי השיג אותך. ה״מסביב״ הוא צוות מדידת זמנים, 

פודיום ואולי עגלת קפה. זה אחלה ולרוב משרת קהל ספציפי, קרי 
תחרותי, חברי איגוד וכולי, אבל זה רק קצה הקרחון של רוכבי האופניים 

we:Ride מסקרים השנה את פסטיבל ה-Desert Challenge שמתקיים בכל סוף שנה בסדום, ים המלח.
כמגזין שנוגע בכל תחומי רכיבת האופניים בארץ, ומנסה להיות מעורב בכל אירוע חשוב ומוביל, השותפות עם אתגר 

המדבר היא טבעית. מדובר על אירוע אופני ההרים הוותיק בארץ, המהדורה ה-21 של סובב סדום המיתולוגי, ולמעשה 
הדינוזאור היחידי שהצליח לשרוד מהתקופה הרומנטית של הסובבים הגדולים של שנות ה-90, שעל פי עדויות 

וותיקים הצליחו למשוך קהל מגוון ועממי של אלפים לצד הופעות על הדשא של פיגורות כמו שלום אסייג. 

 Veolia Desert Challenge we:Desert

 Veolia Desert
 Challenge

 מערכת Veolia Desert Challenge    we:Ride יואב לביא  
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בארץ. בשנת 2002 טיילתי עם אופניים במשך כמה חודשים ברחבי 
ארה״ב והשתתפתי בכמה אירועים מדהימים בקליפורניה וקולורדו: 

פסטיבל אופני ההרים של העיירה הזו, של העיר ההיא וכולי. כל אירוע 
כזה נמשך כמה ימים, הציע תחרויות במגוון סגנונות: קרוס קנטרי, 

מרתון, דאונהיל, פור קרוס, קריטריום שטח בעירום, סייקלוקרוס 
תחפושות ואלכוהול ועוד מגוון שטויות שרק אמריקאים יודעים להמציא. 

כמעט תמיד היו גם שתיים-שלוש חסויות קטנות של מבשלות בירה 
מקומיות, ובכל לילה היו אטרקציות כמו הופעות מוזיקה חיות או תחרויות 

שטותיות של החלקה על שולחנות ששופכים עליהם בירה… מצד אחד 
כשאירוע כזה נגמר ייחלת רק לכמה ימי התאוששות ממנו: רוכבים חזק 
ביום וחוגגים חזק בלילה, מצד שני אירוע כזה נחקק חזק בתודעה שלך 

והחיוך לא ירד מהפרצוף במשך ימים ארוכים לאחריו. למעשה הדזרט 
צ׳אלנג׳ הוא פסטיבל שכזה שעבר ישראליזציה ומדבריזציה״.

מה המרכיבים של פסטיבל מוצלח?
״קודם כל לב המוצר הוא הפעילות הספורטיבית, קרי הרכיבה לרוכבי 

אופניים והריצה לרצי שטח. מסלולי הרכיבות באירוע חייבים להיות 
משובחים ובמגוון רמות. מסלול המסוע הארוך ביום שישי הוא יוצא דופן 

בכל רמה ביחס למסלולי הרכיבה בארץ. בהלוך יש את אחת מעליות 
השטח האתגריות בארץ, עלייה שהיא מיתולוגיה, מעין ״סמל יחידה״ 

שמי שסיים רשאי לענוד. בחזור טסים מטה את מעלה עזגד, ללא ספק 
ירידת השטח הארוכה ביותר שיש כיום בתחרות אופני הרים. בשבת 
רוכבים את הקלסיקה הישראלית של נחל פרצים-מישור עמיעז-נחל 

סדום. זה מסלול מדבר חורפי במיטבו. הזרימה בחזרה למתחם האירוע 
בקניונים המפותלים של נחל סדום היא פשוט פיצוץ של רכיבה, גם 

למתחיל וגם למקצוען.
קהל לא-תחרותי. זה לא אירוע למקצוענים בלבד, ויותר מזה, זהו לא 
אירוע למתחילים בלבד. אני שונא את המילה ״עממי״. היא מנמיכה 

את כל חוויית הרכיבה הלא-תחרותית. תביאו לי שם תואר חיובי לתאר 
את הפלח ה״עממי״ וקבלו הזמנה משפחתית חינם לצ׳אלנג׳… אנחנו 

משקיעים רבות בפלח הזה, שרוצה לקחת חלק בפסטיבל, לישון 
בקמפינג, לאכול פויקי, ולא בא לו תחרות, מדידת זמנים, עקיפות ולחץ. 

 Go Ride עבורם אנו משקיעים במדריכים ומובילים מיומנים מחברת
של עידו שביט, רכבי ליווי וחילוץ, אופני השכרה - גם עם מתקני ילדים 

- ומסלולים לכל גיל: 14 ק״מ בצהרי שישי, ובשבת ניתן לבחור בין 3 
מסלולי טיול מודרך שונים: 7 ק״מ לזאטוטים והוריהם, 13 ק״מ לילדים 

קטנים ומסלול ״חריץ בחוואר״ המלא באורך 24 ק״מ למשפחות רוכבות 
עם ילדים גדולים ולרוכבים מיומנים יותר.

ריבוי הרמות נמצא גם במסלולים המוצעים לקהל התחרותי. גם בשישי 
וגם בשבת ניתן לבחור בין מסלול בינוני למסלול ארוך: 35 ק״מ לעומת 

62 ק״מ בשישי, 24 ק״מ לעומת 48 ק״מ בשבת.
 SPY יש גם את הפלח של אלו שרוכבים ורצים, אז רקחנו עבורם את

Ultimate Challenge, שמשלב את שני העולמות. 69 ק״מ של רכיבה, 
ריצה ורכיבה לאולטימייט הקצר לעומת 131 ק״מ לארוך. מה שמגוון 

אפשרויות ההשתתפות האלו מאפשר הוא פנייה לכל פירמידת הרוכבים 
בארץ: חובבנים, מתחילים ומשפחות שרוצות לטייל ביחד, רוכבים 

תחרותיים בתחילת דרכם ובבסיס כושרם, לצד מקצוענים ואלופי ישראל 
שמתמודדים על הפודיומים בקטגוריות הבכירות, על פרסים יקרי ערך 

ועל תארים כמו King Of Masoa ושיאן תחרות מלך/כת המסוע )בשנה 
שעברה עומר שובי בגברים ופז בש בנשים(. העבודה שרוב המתחרים 

נרשמים לתחרות הזוגות ולא כאינדיבידואלים, תורמת גם היא לאופי 
המיוחד והמשוחרר של האירוע. כיף יותר ומלחיץ פחות להתחרות בזוג, 

ולא לבד, ״אני נגד כל העולם״.
המרכיב השלישי והכי חשוב בהפיכת הדזרט צ׳אלנג׳ לאירוע שמעבר 
לתחרות, הוא מגוון הפעילויות והשירותים שכלל לא קשורים לרכיבה 

עצמה, שהופכים אותו לפסטיבל ככל פסטיבל בארץ, ולא משנה אם הוא 
פסטיבל מוזיקה, יוגה או אופניים. זה מתחיל בכפר האירוע. הפסטיבל 
הוא פסטיבל מדברי, ולכבודו מקימים עיר באמצע המדבר, כפר רוכבים 

ואירוע שמוקם עבורו בתחילת מסלולי סדום-פרצים, ויומיים לאחר 
האירוע הוא נעלם כלא היה. מגרשי חניה, מסעדת רוכבים, בר רוכבים, 

מתחם קמפינג ענק שיכול להכיל יותר מ-1,000 לנים )sold out בשנה 
שעברה, הוגדל השנה(. המתחם נפתח לקהל כבר ביום חמישי 24.12 

אחר הצהריים, כך שניתן לצאת מהמרכז לסופשבוע מדברי ארוך של 
ניקוי ראש והטענת הנשמה, לישון ולאכול ברוגע בכפר הרוכבים, ולזנק 

בשישי בבוקר לרכיבה רגוע וטעון בשעות שינה.
הקמפינג מציע גידור ושמירה, תאורה, מקלחות חמות וקרבה לכל 

האירוע. אנו מכינים ומפזרים חצאי חביות עם גחלים דולקים עבור מי 
שרוצה לעשות לעצמו על האש או לזרוק פויקי על הגחלים. מי שמעדיף 
שאחרים יכינו עבורו ייהנה משירותי המסעדה שעובדת 24/7 מחמישי 
בערב ועד שבת אחר הצהריים. לחובבי הלתת והכשות יש בירת בוטיק 
ישראלית אדירה בשם וילדע חייע, שתפתח דוכן מזיגה ומכירת שישיות 

הביתה באירוע.
לצד הקמפינג יש את כל מה שעושה אירוע לאירוע, כלומר אטרקציות 
ופעילויות שונות, כולן תחת גג משותף של ספורט, טבע ואופניים. יש 

מתחם זולה גדול ומוצל עם פינות ישיבה, פוטונים נמוכים ושולחנות. 
אפשר לאכול שם את האוכל או סתם לשבת לפלברה עם חברים ולשמוע 
מוזיקה. שם יועבר סשן יוגה עם זריחה ולאחר התחרות, לשחרור. בערב 

שישי תהיה שם מוסיקה וקבלת שבת, ומול המתחם במת הפודיומים 
וטקסי הסיום.

בשישי אחר הצהריים נערוך תחרויות ריצת ילדים ורכיבת ילדים. יש כמה 
קטגוריות גיל והקפה פשוטה באורך ק״מ. הקטנים יותר עושים הקפה 
אחת והגדולים שתיים. ההקפה עוברת סביב המתחם וההורים והקהל 
מעודדים וצועקים ומתלהבים יותר מהילדים עצמם. הקונספט שהביא 

לנו ליאור זך מאור הוא של ״כל ילד זוכה״. יש להם מספר מתחרה וזינוק 
ותדריך, אבל אין דירוג ופודיומים, בקו הסיום הצוות שלנו מדביק לצווארו 

של כל משתתף מדליה.
בערב יוצאות תחרויות ריצת השטח הלילית באורכים של 5, 10, 21 ו-32 

ק״מ.
לאורך כל האירוע פתוח מתחם ה-EXPO העשיר של האירוע, גם בלילה, 

עם תאורה וצוותי תצוגה ומכירה עליזים ושירותיים. הדזרט צ׳אלנג׳ 
מצליח להעמיד בכל שנה אקספו מאוד אטרקטיבי לשני הצדדים: 

deal משתתפי האירוע מקבלים מתחם עשיר, עם הרבה דוכנים, הרבה
ים של סופשנה והרבה מבצעים. המציגים מקבלים אקספו שעובד 

ומייצר מכירות. כיוון שאנו מקימים כפר מדברי מבודד, בו לנים קרוב 
ל-1,500 איש כולל הצוות הגדול וחניון הקרוונים, האקספו הוא למעשה 

אחת האטרקציות. המשתתפים מסיימים פעילות, מתקלחים, לובשים 
משהו חם ומסתובבים במתחם: אוכלים במסעדה, שותים וילדע חייה, 

מסתובבים באקספו וקונים פנס ראש חדש וחסכוני או חטיפים במבצע 
או שמן מגנזיום לעיסוי הרגליים ))-:

כבכל שנה, גם השנה נקים מיני מתחם של מסלולי רכיבה מלאכותיים 
אתגריים של חברת Balance. המתחם מלמד מיומנויות רכיבה טכניות 
שמיישמים לאחר מכן בשטח, בעזרת צוות של מדריכי רכיבה מיומנים, 
ואחת לשעה נערכות עליו תחרויות שליטה ״ראש בראש״ על מסלולים 

זהים. זה מקום קלסי לשלוח אליו את הילדים להוצאת האנרגיה 
שנשארה להם, כשאתה מתיישב על מחצלת, חולץ נעליים, ולוגם 

בהנאה cold one שאחד הילדים הביא לך מהדוכן הסמוך. ההנאות 
הקטנות האלו של החיים, אתה יודע״.

נשמע חתיכת אירוע מורכב ורב גוני, וגם חתיכת אתגר הפקתי 
וניהולי. אפרופו האתגר הזה, בשנה שעברה היו קצת חריקות 
בארגון: רוכבי מסוע ארוך שהגיעו לתחנת רענון ריקה, פיצוי 
למאות מבוטלי יום שבת )המקצה העיקרי בוטל בשל שטפון 
- א.פ.( שהגיע מעט מדי ומאוחר מדי - אפשר לקבל תגובה 

רשמית?
זו שאלה קשה אבל במקום. בשנה שעברה עשינו הרבה שינויים וניסינו 
לצמוח בהרבה גזרות, ובדיעבד זה עבד לנו חלקית, בלשון המעטה. חלק 
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מהעובדים באירוע הגיעו ממיקור חוץ, במקום אנשי עז הרים הוותיקים 
או אנשי פורום-פקטור חברת ההפקה, כמו באיוש ותפעול תחנות 

ההאכלה, והניסיון לחסוך בעלויות יקרות היה בעוכרינו. על ביטול חלק 
ממקצי הריצה וכל מקצי הרכיבה של שבת אין לנו חרטות, ומי שחזה 

בשיטפון יודע שזו הייתה החלטה נכונה. אבל הטיפול במאות המבוטלים 
היה לקוי והצענו להם פיצוי ראוי )הרשמה באירוע 2015 ב-100% 

 הנחה( מאוחר מדי ואחרי הרבה חשיפה שלילית ברשת. 
 Desert-כדי להחזיר עטרה ליושנה ואת אמון הלקוחות במותג ה

Challenge עבדנו קשה. כוח האדם באירוע הוגדל והצוות שיתפעל את 
תחנות ההאכלה חזר להיות מקצועי ובניהול אנשי עז הרים. אני שבתי 

לניהול המקצועי של כלל האירוע, וטיפלתי אישית בכל לקוח מאוכזב 
ומתלונן, עד שהגענו לפתרון שהניח את דעתו/ה. הקפדנו לשמור על 
מחירי שנה שעברה או אף להוזיל אותם, על אף שכל ההוצאות שלנו 

עלו וכל המשכורות לקבלני המשנה עלו גם הן. שיפרנו את המסלולים 
העממיים, הוספנו מדרגת כניסה קלה יותר ל-Ultimate, הגדלנו את 

הקמפינג שמאפשר לינה ותזונה זולה בעשרות מונים מבית מלון, 
השקענו בעיצוב וייצור של כובע רכיבה שמחליף את החולצות המנדפות 

שעולות לנו כחצי מעלות הכובע, ייצרנו לראשונה סט ביגוד רכיבה 
מקצועי בעיצוב הדזרט בשיתוף פעולה עם Jinga ועוד.

יופי, זה קצת מרגיע, כי נשמע שאתם מודעים ל״מורשת 
2014״ ושניסיתם לטפל בבעיות שצצו. בוא נחזור לאירוע 

2015. התמקדנו עד כה בפן הפסטיבלי והזנחנו מעט את הקהל 
התחרותי. תן כמה מילות הסבר על מקצה האלימינייטור ועל 

תחרות מלך המסוע
״לא מבטיח שאסתפק בכמה מילים אבל בוא ננסה: אלימנייטור היא 

תחרות אקסטרים קצרה ואינטנסיבית לרוכבי קרוס קנטרי ומרתון שאנו 
עורכים ביחד עם איגוד האופניים בישראל זו השנה השנייה ברציפות. 

פרט לכך שזו אליפות ישראל הרשמית ויחלקו בה חולצות אלופה ואלוף 
ישראל וניקוד חשוב מאוד למירוץ להכנסת רוכב/ת ישראלי לריו 2016, 
זהו מופע אקסטרים משובח ומלהיב שמתרחש מול עיני הקהל בסמוך 

לקו הזינוק/סיום של מסלולי המרתון הרגילים. 4 רוכבים חזקים מזנקים 
יחד למסלול קצר וטכני שכולל סינגל, קפיצות, דרופים וסיבובים צפופים, 

ורק שני הראשונים עוברים לשלב הבא בשיטת הנוק אאוט. זה מדיום 
שמייצר מלחמה על הקווים, אגרסיביות, עקיפות ולעתים התרסקויות 

ספקטקולריות. ממש זירת גלדיאטורים מודרנית, רק על גלגלים. 
התחרות השנה תהיה מעניינת מתמיד עם הצטרפות כמה רוכבי אנדורו 

חזקים לקאדר של נבחרת ישראל בקרוס קנטרי, ובמיוחד יהיה מעניין 
לצופים עם כריזה חיה מסביב.

המסוע הוא עלייה רצחנית שהוספנו לסטייג׳ הראשון בשנה שעברה. 
מדובר על קו אכזרי ומלאכותי שחוצה את המדבר ישירות ממפעלי ים 

המלח לערד. מאוד תלול, מאוד גבוה. למזלם או לרוע מזלם של הרוכבים 
באירוע בצמוד למסוע יש דרך שירות… המסלול הארוך )62 ק״מ( 

של יום שישי עובר לאורכה, וכל מי שמתחרה במסלול המסוע הארוך, 
משתתף אוטומטית בתחרות בתוך תחרות: נמדדים לו זמנים על ציר 

המסוע בלבד, מקטע של 11 ק״מ וכמעט 700 מטרים של טיפוס אנכי. 
עבור רוכב חובבן זה בלתי נתפס ונראה כלא אפשרי לרכיבה. עבור עומר 

שובי, שיאן המסוע ומנצח התחרות בשנה שעברה, זה סיפור של 42 
דקות בלבד… זה הזמן אותו יש לשבור השנה, זמן מטורף.

המסוע הוא icon רציני בדומה לעליית נס הרים בכביש. לטעמי כל רוכב 
צריך להתנסות ברכיבה בו, לבדוק את עצמו מול הדבר הזה. מי שמנסה 
פעם אחת רואה שהשד לא כזה נורא, ושהמשך המסלול ברמת המדבר 
והירידה במעלה עזגד מתגמלים על כל גרם זיעה ועל כל פעימת דופק 

שהושקעה בדרך מעלה״.

וואו לעסת לי את הראש. 
אבל ממה שתיארת כאן בקיצור נמרץ, זה נשמע פסטיבל 

אמיתי, בהחלט המקום להיות בו כדי לחגוג את סיום השנה. 
מערכת we:Ride מאחלת לכם בהצלחה באירוע ועם מזג 

האוויר, אנחנו מגיעים לחוות ולתעד בהרכב מלא, על טפינו, 
  !see ya - צלמינו וכתבנו
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we:Desert challenge !למה? כובע   Veolia Desert Challenge נימי כהן, מנהל מקצועי  

למה? כובע!
מורה נבוכים לכיסוי

ראש בסטייל 
ב 25-26 לדצמבר יערך בפעם ה-21 פסטיבל ה 

Veolia Desert Challenge, אירוע הספורט שטח 
הגדול הוותיק והמשמעותי בישראל, שהיה אחד המנועים 

העיקריים להתפתחות תרבות האופניים המקומית עוד בימיו 
כסובב סדום לאופני הרים. יומיים של פסטיבל ספורט מדברי 
עם תחרויות אופניים, תחרויות ריצה, טיולי אופניים ופעילות 

לכל המשפחה.
 גם Veolia Desert Challenge בחרו השנה במגזין 

we:Ride לשמש כשותף העיתונות של אירוע השטח המוביל 
בישראל. אנחנו נהיה שם למענכם בסדרת כתבות הכנה 

לאירוע, בסיקור LIVE, בחוויות משתמש מהוקצעות של 
הכתבים החזקים והמסוקסים שלנו ובסיכומים עתירי תמונות 

וסרטונים אחרי האירוע. 
לפרטים והרשמה מוזמנים להיכנס לאתר האירוע

למה? כובע!

http://www.desertchallenge.co.il/he/
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חברות וחברים יקרים. 
 Desert-שאנו מארגנים )ה Challenge-למרוצי ה

Challenge הנוכחי וה-Carmel Challenge הצפוני( 
יש היסטוריה של ראשוניות בדברים רבים. היינו מירוץ 

מרתון הזוגות הראשון בארץ, מירוץ עם מעל 500 
משתתפים הראשון בארץ מאז התפיידות הסובבים 

הגדולים של שנות התשעים, ואז המירוץ הראשון עם 
מעל 1,000 רוכבים, המירוץ הראשון שחילק לכולם טי 
שירטים מעוצבים כהלכה, ואז המירוץ הראשון שחילק 
לכולם חולצות מנדפות, המירוץ הראשון עם הופעות 

מוזיקה חיות ואיכותיות )קרולינה, התקווה 6, גבע אלון, 
Lions of Zion ועוד(, המירוץ הראשון עם ברזי בירה 
תוצרת הארץ ותוצרת חוץ ו-Beer Garden ועוד ועוד.

השנה החלטנו לעצור לרגע עם החולצה המנדפת 
הקבועה שלנו, ולהחליף את השי למשתתף במשהו 

הרבה יותר סטייליסטי, משהו ייחודי לרוכבים ולא גנרי 
לספורטאים באשר הינם, שמשקף את ההיסטוריה 

והעבר ספורט ותרבות האופניים: כובע רכיבה, ידוע גם 
.La Casquette-ידוע גם כ ,Cycling Cap-כ

זה לא סוד שרוב החולצות המנדפות שמחלקים 
ב-Desert Challenge ובאירועים אחרים כלל לא 

מגיעות לשימוש הולם אצל הלקוחות שלנו, שמעדיפים 
חולצות רכיבה מקצועיות ואיכותיות )שבת׳כלס עולות 
קצת יותר מדמי המשתתף באירוע(. מאז שהחולצות 

שמחלקים כשי למשתתף הן מנדפות מפוליאסטר ולא 
רגילות מכותנה, אז גם השימוש המסורתי של סמרטוט 

לניגוב שמן מהשרשרת כבר לא כל כך עובד…

אז שוב אנחנו פה בשבילכם, עם כובע רכיבה שעוצב 
במיוחד לדרישותינו בגזרה ייחודית, עובי וגודל מצחייה 

ייחודיים, ובצבעים איך לומר, מדבריים.

מהו כובע רכיבה? 
טוב, נו, מדובר על כובע בד קטנצ׳יק, שמקיף את הראש, 
עם גומי מאחור שלא יעוף ברוח, מבד כותנה דק, שמנדף 

זיעה בכיף ולא תופס מקום מתחת לקסדה, עם מצחייה 
קטנה וקשיחה בעלת שני מצבים: למעלה או למטה. 

המצחייה משמשת כנגד גשם או שמש, והיא קצרה 
יחסית כדי שלא תשמש כמעצור מול הרוח או תגרום 

לכובע להתעופף מהראש. ניתן לחבוש עם המצחייה 
מלפנים או מאחור, להגנת העורף מצריבת שמש. 

הגזרה והבד של הכובע מאפשרים קיפול קל והכנסה 
לכיס מאחור ללא תפיסת נפח משמעותית.

עד 2003 קסדות לא היו פריט חובה בתחרויות אופניים 
- הייתם מאמינים?! - וכובעי רכיבה היו מה שראו חובבי 

רכיבה בכל העולם בתחרויות הגדולות על הקלאבסה של 
הגיבורים שלהם, אך מאז זהו פריט פרקטי מחד שעוזר 

להתמודד עם מזג האוויר ביחד עם הקסדה, ואפנתי 
 off מאידך שמהווה הצהרה לסגנון החיים ולספורט שלך

.the bike

 ולמה זה טוב?
קודם כל הכובע מרפרר )מלשון referance( עם 

העבר של הספורט שלנו. כל אלי הרכיבה בפנתאון של 
הספורט השתמשו ומשתמשים בכובעים כאלו: ברטלי, 

קופי, ג׳ימונדי, למונד, אולריך, פנטני, אינדורן וכמובן 
מרקס המלך. בימינו אפשר למנות את  לאנס והמילטון 

המסוממים, סאגן, קאבנדיש, טי. ג׳יי., אבנס, בונן, מת׳יוס 
ובעצם כולם. לדעת את העבר שלך הוא שלב הכרחי 
כדי לדעת לאן אתה הולך. כך טוענים לפחות. ואם כל 
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עד 2003 לא חייבו שימוש בקסדה בתחרויות אופניים…

ואפשר גם הפוך, להגן על העורף מהשמש

מישהי אמרה ״הצהרת אופנה״?

קופי וברטלי. פעם העולם נחלק לשני 
מחנות: האוהדים של זה או של זה...



 
הבאת כריך טרי-טרי לרכיבה ואכלת רק חצי?

עטוף את החצי השני בכובע הרכיבה!

המשקפיים מלאי אדים או טיפות זיעה?
נגב אותם בעזרת כובע הבד שבכיס!

עצרת בבית קפה לאיזה אספרסו כפול ומאפה 
חם וה-Helmet Hair שלך גורם לך להיראות כמו 

תחת )ויש מלא עלמי/ות חן מסביב(? שים ת׳כובע 
.cool as it gets על הראש ולפתע אתה

מי לובש כובעים כאלו?
חוץ מאור כחלון ומקן בדמי הישראלים, ומנימי שלנו, כל 
המי ומי של עולמות הרכיבה )הרים, כביש, סייקלוקרוס, 

עיר, פיקסי, סינגלספיד( לובשים את הכובעים האלו, וגם 
מובילי דעה מעולמות אחרים כמו ווסלי סנייפס מהסרט 

״גברים לבנים לא יכולים לקפוץ״ או רובין וויליאמס אללה 
ירחמו, שהיה חובב רכיבה אדוק וידוע וגם חבר של 

ההוא, המסומם מטקסס.
יש כאלו שחושבים שכובע הרכיבה שלנו נראה טפשי, 

שלא לומר מגוחך, שלא לומר מטומטם. הם יגידו לך 

שלא ילבשו כובע כזה בחיים, בטח לא בפומבי או 
מחוץ לרכיבה.

מזכיר לכם משהו?
״לא הייתי לובש טייטס כזה בפומבי״. ״לא מבין איך אתם 

מגלחים רגליים״. יצא לכם לפגוש או להכיר אנשים 
 Garmin/Polar/Suunto-שעונדים, ובגאון, את שעון ה
Spy/Oakley/Rudy/-שלהם כהצהרה או את משקפי ה

Smith שלהם גם מחוץ לרכיבה?
אז זהו, שלנו יצא… ואנחנו אוהבים את זה ומוקירים את 

זה. בעינינו זו עוד הוכחה לקיומה של תרבות רכיבה, 
כן-כן, אצלנו בארץ. ואת כובע הרכיבה הזה, אולי הראשון 

מתוך רבים שתאספו בדרך, תלבשו אתם הרוכבות 
והרוכבים, כי הוא של השבט שלכם.
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השמות שצוינו לעיל לא אומרים לך כלום, אז היי, אתה 
מנותק מההיסטוריה של הספורט שלך. בלי שיפוטיות, 

רק אומרים.
חוץ מזה זה סטייל. זה סטייל כל כך גבוה ונחשב ומדויק 

ומגניב, שהיפסטריות והיפסטרים בכל ערי התרבות 
המרכזיות בעולם החלו לחבוש כובעים כאלו, בלי קשר 

הכרחי לרכיבה. ת׳כלס, לא בטוח שזו תופעה חיובית 
בכלל, אבל כאמור, בלי שיפוטיות, רק אומרים.

 

ברמה הפרקטית, הבאנו רוכב בלגי להסביר לתושבי 
הלבנט למה הוא לא יוצא לעולם לרכיבה ללא כובע 

רכיבה על הראש או בכיס. הבלגים כידוע הם גזע עליון 
בכל הקשור לאופניים )אדי מרקס(, והם ויודעים דבר או 
שניים על רכיבה בתנאים קשים. הנה עיקרי דבריו של 
רוכב בלגי מקצוען שבחר להישאר בעילום שם )ותודה 

לרן מרגליות על השידוך( וישב איתנו לשיחה קצרה על 
״למה? כובע!״:

למה?
כובע!

חם ולח בחוץ?
הכובע סופג זיעה ומגן משמש!

רטוב ובוצי בחוץ?
הכובע שומר על חום הראש והמצחייה מונעת מחתיכות 

בוץ לעוף לתוך העיניים!
שמש לוהטת בחוץ?

הכובע יעזור לקרחת הארצישראלית כנגד צריבה 
מהשמש, ימנע סימני שיזוף מגוחכים על פדחת הרוכב 

דרך חרכי האוורור של הקסדה, ויספוג זיעה מציקה 
שללא הכובע הייתה זולגת לעיניים!

גשום בחוץ? לא הבאת נרתיק אטום למים 
לטלפון הנייד?

עטוף אותו בכובע!
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ההיפסטרים בברוקלין גילו את הסטייל של 
כובע הרכיבה. באעסה.

אז חשבתם שפנטני רכב רק עם בנדנה 
ולכן נקרא ״הפיראט״. אז חשבתם.

אז נכון שקאדל אבנס רואה את פרומי בצהוב 
)cool( בעיתון, אבל היי, לפחות הוא נראה צונן

אדי ״הקניבל״ מרקס, הרוכב המנצח 
ביותר בכל הזמנים מדגים רכיבה 

בתנאי קצה.

Time סנייפס מפרסם שלדות של

סנייפס מפרסם את קולנגו...

הייתם מאמינים שהאיש הזה זכה במדליית זהב 
באופני הרים בסידני 2000 )לצד ברונזה באטלנטה, 
2 אליפויות עולם בקרוס קאנטרי, אחת בסייקלוקרוס 

ועוד מלא אליפויות אירופה ומקומות ראשונים 
בגביעי עולם(?

חם בחוץ. לוהט.

https://en.wikipedia.org/wiki/Eddy_Merckx
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חומרי עזר להעשרה:
לזכרו של כובע הרכיבה מתוך אתר 

ולומינאטי המשובח. ואם אתם 
כבר שם, אל תפסחו על אם כל 

הקלאסיקות: החוקים. 4, 5, 8, 9, 
 ,35 ,34 ,33 ,31 ,25 ,14 ,12 ,11
40, 41… כל חוק מלמיליאן. רק את 

22 הם יכולים לדחוף עמוק עמוק 
ל$%ת .

מה כובע הרכיבה שלך אומר עליך, 
מתוך מגזין Bicycling האמריקאי.
למה לעולם איני רוכב ללא כובע 

רכיבה, מאת Headgear רציני, שם.
איך ללבוש כובע רכיבה, מהאתר 

האהוב והמוערך )והאוסטרלי( 
cyclingtips

 Bike Doctor נקנח בציטטה מאת
Frederick, מבלוג האופניים של 
בעל חנות וסדנה ומודד אופניים 

שלו מקלדת מושחזת במיוחד. 

אותןו פרדריק התמלא מרמור על 
כך שגדולי הרוכבים עולים היום 

לפודיומים עם כובע בייסבול, בעוד 
היפסטרים שכלל אין להם פיקסי 

)או גרוע מזה, שיש להם פיקסי והם 
לא יודעים לרכוב עליו( התלבשו על 

כובע הרכיבה וניכסו אותו לעצמם:
It is time for real cyclists to 

reclaim the cap.  Pull it low, 
hide the suffering, and destroy 

the mountain. Dip it in a 
silty drainage ditch and let 
the muddy water cool your 

broiling head. If you race, take 
the podium in a cap, not a hat.  

If you race in the rain, wear 
it under your helmet.  If you 

go out to eat, wear something 
decidedly unhip, and a cycling 
cap, to undermine those who 

wear it with senseless irony.
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יאללה, תמונות טריוויה:

אז ביי

הכי ידוע, הכי מפורסם, הכי משפיע 
ופעם גם הכי עשיר.

לשעבר אלוף עולם. בלגי. מגדולי 
הקלאסיקנים ever. גם מבשלת 

פרימוס בלגית.

זה לא מהסרט פישר קינג, זה רק 
נראה ככה…

הייתי אלוף עולם. הייתי הכי מהיר 
בעולם.

אלוף עולם, הכי מהיר בלה בלה בלה, 
הפעם בהומאז׳ למרקס.

איזו חברת אפנת רכיבה צילמה אותי 
לקטלוג שלה?

זכיתי רק חמש פעמים ב-TDF, אבל 
הכובע תמיד ישב עלי בול.

״רכיבה היא הדת שלנו״. אחד מהשניים 
בתמונה חזק לאללה, לאחד יש כובע 

רכיבה. נסו לזהות מיהו מהו. צילום: 
אבי קליין

עשו לעצמכן/ם טובה ובפעם הבאה 
שלכם בלונדון עצרו בקפה/חנות ששמו 

מופיע על הכובע שלה.

הרוכב הכי מבטיח במאה ה-21.

פעם, ההוא שהיה הכי עשיר ״נתן לי 
ת׳מבט״ באמצע עלייה ופירק אותי 

מנטלית. השמנתי, הלכתי למסיבות, 
נשמתי אבקות, השעו אותי.

פרסומת קיקיונית למותג קיקיוני 
כלשהו.
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חוגג בנובמבר 
סיפורו של טל פיטל

we:KeepRolling אלון רון    טל פיטל  חוגג בנובמבר - טל פיטל

חוגג בנובמבר - טל פיטל
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נובמבר, עבורנו הרוכבים הוא חודש של חגיגה, חודש 
שמקבל בברכה את החורף בשיא תפארתו עם אחיזה 

מדהימה בסינגלים, מזג האויר נוח לרכיבה, עיניים שלא 
שובעות מהפריחה שמלבלבת גם את הלב, והריח הזה 

של אדמה אחרי גשם שאין דומה לו. בנובמבר לפני שנה 
אצלי הכל היה שונה, נובמבר לפני שנה היה חודש 

מופרע והכי קיצוני שהיה לי בחיים.

סערת נובמבר
לפני שנה רכבתי המון, הייתי בכושר מטורף והשתתפתי 

בסבב תחרויות האינדורו של עירא שמש, מתוך שתי 
תחרויות שהשתתפתי עליתי על הפודיום וזכיתי בשתיהן 

במקום השני, לא רע בשביל זקן כמוני. היה מקום לשיפור 
והמשכתי להתאמן חזק ,הגוף אמנם תיפקד אבל משהו 

בתוכי שידר אותות מצוקה. מי שרוכב יודע שאין קשה מידי 

ועל אתגרים בעיקר מתגברים, לכן לא ייחסתי משמעות 
רבה מידי לאותות שהגוף שידר, והייתי בטוח שהעייפות 
המטורפת שפתאום נחתה עלי משום מקום היא סה"כ 
עייפות כללית. כאיש טלוויזיה )במאי במקצועי( אני רגיל 
לעייפות, לעמידה ממושכת על הרגליים, ולוחות זמנים 
שנמשכים אל תוך הלילה. "אז מי את עייפות שתכניעי 

אותי?!", כך חשבתי לעצמי, אבל כאבי הבטן שלא חלפו 
באמצע פרויקט עבודה אינטנסיבי גרמו לי לתחושה 

שמשהו באמת לא טוב עובר עלי והחלטתי לבדוק לעומק. 
בחרתי גסטרולוג בכיר באיכילוב שהתור אליו נקבע רק 

לעוד חודשיים קדימה אבל הפעם החלטתי להקשיב 
לתחושות הבטן שלא הניחו לי, התקשרתי שוב ודרשתי 

תור כאן ועכשיו וכך היה.
הגסטרולוג עלה מיד על הדיאגנוזה אבל עדיין לא חלק 

אותה איתי, נקבעו לי בדיקות אחרונות, סוג של ישורת 
אחרונה מקובלת לפני גזר הדין, ואני המשכתי הלאה 

מקווה לבשורות טובות.
23/11/14 יום שלישי, ייחרט בזיכרוני לעד. הלכתי ליום 

צילום שנקבע מראש, לו"ז רגיל ומלא של עבודה אבל 
הטלפון לא הפסיק לצלצל. על הקו הייתה הפקידה 

מאיכילוב "אני מבקשת שתגיע מחר לרופא" ציוותה. 
"אבל יש לי יום צילום מחר" ,השבתי, "אתה חייב!" 

קבעה נחרצות.
סיימתי את השיחה, בחוץ התחוללה סערה של נובמבר, 

אנשים בחוץ נעו ממקום למקום מחפשים מסתור מהגשם 
ואצלי בלב ובגוף התחוללה סערה מסוג אחר, סערה שאין 

ממנה מסתור.

24/11/14 יום רביעי, התייצבתי בבית החולים, בחדר 
המתין לי ההמטולוג שבישר לי בצורה שלא משתמעת 
לשתי פנים "טל, תוצאות הבדיקות הגיעו, יש לך סרטן 

"לימפומה מנטל" שלב 4 והמחלה משתוללת בכל בגוף, 
אתה חייב להתחיל כבר מחר טיפול כימותרפי ראשון מתוך 

סידרה של שישה".

עונת הסרטן 
המילים עברו דרכי וחתכו בבשר החי "זה לא באמת 

קורה לי, חשבתי, מאיפה זה נחת עלי?! פניו של הרופא 
נראו חתומות, על הקיר מאחוריו התנוססה כרזה ענקית 

- האגודה למלחמה בסרטן. מחשבות רצו ללא הרף, 
תמונות, רגעים ושמות עלו בי בלי שיכולתי להם. מחשבות 

על חיים, משפחה, מה עם הוריי שכבר מבוגרים, ענבל 
אשתי ואיך שאני הופך לה כעת את החיים הילדים שלי, 

we:KeepRollingחוגג בנובמבר - טל פיטל



45 |  44

מה יהיה איתם? איך אבשר לשני המלאכים שלי שאבא 
שלהם חולה בסרטן? איך מסבירים לילד דבר כזה בכלל? 
תמונות של רגעים מרכיבה, ראנים מדהימים על אופניים 
ממורזין חלפו במוחי יחד עם מחשבות על מוות והתפלשו 

יחדיו. האם זה הסוף שלי ? זהו? ככה אלך מן העולם 
הזה? ואז כמו באותיות קידוש לבנה ראיתי למולי משפט 

אחד שחברה אמרה לי פעם "אלוהים מעניק אתגרים למי 
שיכול עמוד בהם" ובו ברגע החלטתי- אני לא מוותר! את 

האתגר הזה אלוהים יקר, אני מנצח! 
25/11/14 יום חמישי, ביום חמישי לא משנה מה, ידוע 

שמרבין בשמחה. אצלי ביום חמישי התחילה מלחמה, 
מלחמה שלא התכוננתי אליה מראש- טיפול כימותרפי 
ראשון, קרב ראשון במסכת קרבות שעוד עתידים לבוא.

26/11/14 יום שישי, התקשרו אלי מסניף הדואר, שלדת 
הדאונהיל שהזמנתי חודש קודם החליטה להגיע דווקא 

עכשיו, כמה אירוני..

הישרדות 
התקופה הבאה הייתה הכי קיצונית שאפשר לדמיין, הן 
ברמה הפיזית והן ברמה הנפשית. הפכתי מאדם שחי 
לאדם שעסוק בהישרדות, כמו שבוי מלחמה, העינויים 

היו תמידיים. טיפולי הכימו שהם כמו נפט גולמי שמוזרק 
לתוך הורידים, כרסמו בגופי וכשם שהרגו תאים סרטניים 

כך הרגו ורמסו גם תאים חיים שנקרו בדרכם והחלישו 

עד קליל את המערכת החיסונית שלי. ההקאות הבלתי 
פוסקות, כאבי השרירים והעצמות לא פסקו, הקילוגרמים 
עפו ממני עד שהגעתי למצב של תת משקל, מיום ליום 

הפכתי לצל של עצמי.
אני זוכר איזה בוקר שהבטתי במראה ולמולי נשקף פליט 
שואה מאושוויץ... לא הכרתי את האדם הזה במראה, "מי 
אני?" פרצתי בבכי, הדמעות זרמו ללא סוף כמו ממאנות 

להשלים עם מה שהייתה אז המציאות.

סרטן כנקודת מפנה 
הספר היחיד שקראתי באותה תקופה והיווה השראה 
עבורי היה "הסרטן כנקודת מפנה". הספר גרם לי כל 

הזמן לחשוב איך אני משתנה אל מול הסרטן, מה אני יכול 
לעשות אחרת, איך אני חושב חיובי, איך אני מנצח את 

הבן זונה, איך אני שולח לתאים הסרטניים בגוף שלי לא 
רק אנרגיות של מלחמה אלא גם מתקיף אותם באהבה- 

אהבה שתשתק אותם ותגרום להם להתקפל ולסרטן 
ללכת ממני.

חג האורות 
דצמבר עמד בפתח וחנוכה היה החג הראשון שחגגתי 
כחולה סרטן. בתקופה החשוכה הזאת קבלתי גם מלא 
אור בעוצמות שאף פעם לא חוויתי, אהבה שהורעפה 

עלי מכל החזיתות, אמא שלי בשלה לי כל יום אוכל טרי, 
ענבל לא זזה ממיטתי 24 שעות ביממה חוץ מהפסקות 
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FLY LIKE A ROCKET

מוכן
ריסייקלסברשתלשיגור

THE ALL NEW

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
www.recycles.co.il

http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-rkt-9-rdo-race-16
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מנוחה ואז אחותי החליפה אותה, חברי ילדות שחזרו לחיי 
והיו שם בשבילי באופן טוטאלי, רוכבים ששמעו על היותי 
חולה שמרו על קשר ושידרו אנרגיות חיוביות. עדי צפריר, 
חבר טוב שלי, הפתיע והחליט יום אחד שהוא בונה לי את 

אופני הדאון היל שהגיעו איך שפרצה המחלה. אהבתי 
אותו על המחווה והמחשבה, והאופניים האלה עמדו 
בסלון כל הזמן לנגד עיניי, למעשה כל שלושת זוגות 

האופניים שלי עמדו שם בסלון כמו פסלים.
נהגתי להביט בהם במבטי שנאה אהבה. שנאה על 
שאיני יכול לרכוב, על שהרכיבה שהיא חופש מוחלט 

והנאה צרופה שנקטעה ממני באכזריות כמו איבר 
שנקטע בפתאומיות, ומצד שני ידעתי שיבוא יום ואשוב 

אליהם או לפחות כך רציתי להאמין.
נמנעתי מגלישה באתרי אופניים, הזיכרון כאב מידי ואי 
היכולת לרכוב העצים את זה עוד יותר. ויכוחי הרוכבים 

ברשת על איזה מותגים טובים יותר או פחות והתעסוקה 
האובססיבית בציוד ושדרוג ולא במהות הרכיבה, עיצבנו 

אותי. "הנה אני יושב בבית אכול מסרטן, לא מסוגל להרים 
את עצמי ובטח שלא לרכוב והם מתווכחים על מה עדיף 

פייק או 36.
אופניים, בין השאר יוצרים חיבורים אוניברסאליים בין 

אנשים, בזכות הרכיבה ניתן להתגבר על מכשול השפה 
כשהדבק והחיבור היא הרכיבה עצמה והתחושות שנלוות 

לה. חיבור כזה נוצר ביני לבין נייג'ל פייג' מנהלה האישי 
  Chain Reaction Nukeproof של קבוצה הרכיבה

ששמע את סיפורי והחליט ליצור איתי קשר. שוחחנו 
ממושכות בטלפון, גילינו שאנחנו בני אותו גיל ובעלי 

תחומי עניין משותפים וכמובן איך לא, חולקים את האהבה 
הבלתי נדלית לרכיבה. נייג'ל החליט לעודד אותי ושלח לי 

קופסת אוצר מלאה במתנות שכללו ביגוד של הקבוצה 
והזמנה פתוחה לבירה עם סם היל והחבר'ה כשאחלים, 

ומאז ועד היום אנחנו בקשר.

28 ימים ונצחון 1
כך עברו להם שבעה חודשים, שכללו טיפולי כימותרפיה 

מפרכים, עשרות ימי אישפוז, 1,000 דקירות מכל הסוגים 
ולבסוף בידוד בן 28 ימים והשתלה עצמית של מח עצם. 

28 ימים שבסופם נכנס ההמטולוג ההוא שבישר לי 
את בשורת הסרטן וכעת חיוך התנוסס על שפתיו והוא 

הכריז בקול רם ונישא "ההשתלה הצליחה, הסרטן נסוג, 
טל ניצחת!"

"טל ניצחת"- המילים הדהדו בראשי, התחושה הייתה 
עילאית, ניצחתי במלחמה! המחלה נעלמה הסרטן 

התפוגג, אבל אני הייתי חייל עייף במיוחד, רדוף 
במחשבות, כחוש וחלש שצריך לברוא את ה"יש" מחדש 

בחייו. חייל שמערכת החיסון שלו היא של תינוק בן יומו 
וכמו תינוק, צריך ללמוד ללכת מחדש.
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סניף בית אורן 04-8307340 
סניף תל אביב 03-6415590 

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

&

חנות היבואן ומרכז שירות

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

סוף שנה בסינגל טרק!!! זה הזמן ל:
לנצל את ימי הגשם ולטפל בבולמי ה-FOX שלכם ,המשלוחים עלינו. לתאום 

איסוף ומשלוח התקשרו ל-048307340 להתקדם למזלג חדש מדגמי 2015 , 
מבצע החלף ישן בחדש, הביאו כל מזלג של כל יצרן במצב תקין עם שיכוך שמן 

ותיהנו מ-50% הנחה על מזלג FOX חדש מדגמי 2015. )תקינות המזלג שיביא 
הלקוח מותנה באישור תקינות של טכנאי סינגל טרק(

רוכב על "26? קנה מזלג חדש או משופץ מגובה באחריות במחירים שלא 
יחזרו, לפרטים thesingletrack.co.il בולמים יד שניה, בחרו את המזלג 

שמעניין אתכם, ציינו את מספר התצוגה והתקשרו לתאום הרכבה בבית אורן 
או בתל אביב

http://www.thesingletrack.co.il/
https://www.facebook.com/thesingletrack
http://www.thesingletrack.co.il/
http://www.thesingletrack.co.il/
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לחזור להווה 
הרכיבה הראשונה אחרי הסרטן היתה ביער בן שמן, 

שבת רגילה לחלוטין אבל כלום בה לא היה רגיל עבורי. 
התייצבנו שם עדי צפריר ואנוכי, זוכר שהרכיבה היתה 

שמונה קילומטרים, מרחק שפעם לא היה נספר, 
אבל הפעם הם הפכו בתחושה לארבעים קילומטרים. 

הרכיבה ארכה שלוש וחצי שעות ועצרנו בה לפחות 
שלושים עצירות רק בכדי להסדיר נשימה. שלא נדבר על 
התפרצויות הבכי הבלתי נשלטות שלי מהתרגשות לחזור 
לאוכף, שעדי הכיל בגבורה רבה. הרגע ההוא שם ביער 

בן שמן עם עדי, הוא אחד מאותם רגעים בלתי מתוכננים 
שהמוח מצלם והנפש לעולם לא תשכח. רכבתי שוב, 

נשמתי את הטבע שוב, לא ידעתי אם אחזור לרכוב איך 
שרכבתי בעבר אבל כלום כבר לא עניין אותי, כלום חוץ 

מהרגע ההוא על האופניים.

לאט לאט הרגשתי שאני חוזר לעצמי, הדמות הזאת 
שנשקפת במראה היא אכן אני, אבל היא אני אחר. טל 
של אחרי סרטן הוא טל בוגר יותר, אוהב יותר, חזק יותר 
וכן, גם שרוט יותר. השריטה הזאת בין השאר גורמת לי 

לראות את החיים במשקפיים ורודים יותר ובעיניים חומלות 
יותר. חברים כל הקלישאות נכונות!

התחלתי לגלות צדדים חדשים ברכיבה, בניתי את הכושר 
שלי מנקודת המינוס אפס, והתחלתי לבנות יכולת מהירות 
רכיבה מחדש. בעבר המהירות הייתה הדרייב העיקרי שלי 

ברכיבה, אבל היום אני זורם ומתחבר יותר לטבע, נהנה 
מהחברות והאחווה שנוצרת בשטח עם רוכבים אחרים, 
ומתמוגג מהמוזיקה שהצמיגים יוצרים כשהם מתחככים 

באדמה, ההרמוניה המושלמת הזאת היא עצם קיומי. אני 
לא יודע אם אהיה מהיר כבעבר אני רק יודע שאני רוכב.

חג נובמבר 
השנה אני חוגג את חודש נובמבר, חוגג את החורף 
הנוכחי פעמיים, פעם על חשבון החורף שהפסדתי 

כשהייתי סגור בבידוד, ופעם חוגג את אהבת המשפחה 
שלי,את חברי הילדות שחזרו לחיי ואת אלה שהפכו להיות 
משמעותיים יותר. חוגג כל יום שאני בריא, חוגג את ה"כאן 

ועכשיו" ויותר מתמיד מבין שאף פעם לא מאוחר לחזור 
להווה, שאין בעצם עתיד והזמן הכי טוב להגשים את 

החלומות שלנו הוא היום.

סרט אופניים "תגובת שרשרת"
כיוצר ובמאי סרטים אחד החלומות שלי הוא סרט 

דוקומנטרי על אופניים, סרט שיעשה מסע אל ליבם של 
רוכבי האופניים בישראל, סרט שינסה לגעת באהבה 

לרכיבה והיכולת שלה, בין השאר גם לרפא את הנשמה 

ולהצמיח אותה. בדרכי שלי אסקור ואחקור רכיבה בישראל 
ואפגוש דמויות שונות בתחום. לשם כך אני עומד להרים 
פרויקט ב"הד סטארט" עליו תשמעו בהרחבה בהמשך 

ולגייס תקציב בעזרת הקהילה שלנו קהילת הרוכבים. 
בשבילי הסרט הזה הוא יצירה מקורית משותפת של 

כולנו, וגם עבור אלה שתמיד משקיפים מהצד חוששים 
להתנסות ואולי לא מספיק מכירים. 

סוף דבר 
חברים, כל רכיבה יכולה להיות הרכיבה האחרונה וכמו כל 

קלישאה גם הקלישאה הזאת נכונה, תאמינו לי. ברגע 
שמבינים את זה ומודעים לכך ההנאה מכל חוויה והכרת 

התודה היא כפולה ומכופלת, שום דבר לא מובן מאליו וכל 
רכיבה היא נס בפני עצמו 
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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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על הסכין, על הסכין

מעשה בבחור ושמו קן, שבחר בישראל להזדקן.
ומעשה בבחור ושמו מייק, שפגש את קן על הבייק.

אהבתם לרכיבה אותם חיברה, ועל הפרויקט הם שקדו במהרה.
הם עקבו אחר הגמלים, ובנו חיש קל, בלי בלבולים,

סינגל מטריף שאותו הרוכבים מהללים.

טיול: על הסכין, על הסכין

 טיול החודש

we:Explorewww.ilanshacham.com | אילן שחם     

טיול החודש: על הסכין, 
על הסכין

http://www.ilanshacham.com/


הנתונים הבסיסיים
מרחק: 20 ק"מ 
זמן: 3-4 שעות 

קושי פיזי: בינוני 
קושי טכני: בינוני

קושי ניווט: קל-בינוני
טיפוס כולל: 400 מ' אנכיים

מפה: מפת שבילנט – "מרכז הנגב 
ושדה בוקר" )הסינגלים חדשים 

ואינם מופיעים במפה(
מעגלי: כן

הגעה לנקודת המוצא: נקודת 
המוצא הינה בחוות נחל בוקר. 
ניסע דרומה בכביש 40, וכ-10 

ק"מ דרומית לצומת טללים נפנה 
ימינה לדרך עפר המובילה לחוות 

נחל בוקר. נחנה מול השער. 
וויז: "חוות נחל בוקר"


 להורדת קובץ

ניווט
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פקחו עיניים ואולי תמצאו מאובנים. 
הצדף הזה בראש גבעות משורה נשאר 

שם מים העבודה שהשקיעו קן ומייק תחת אחורה ולזרום
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אי שם ברכס בוקר שבנגב ממתין לנו הלהיט של החורף 
הקרוב. שילוב של זוג סינגלים עם השמות ה)לא( 

מבטיחים "אבטיח" ו"הללויה" שמספק 20 ק"מ של 
חווית רכיבה מדברית מזוקקת – סינגל זורם להפליא 

המטובל במספר מכשולים טכניים, רווי נוף מופלא על 
כל דיווש ודיווש, אך עם זאת מקפיד לעשות את הצעד 

הנוסף ולהביא אותנו לנקודות תצפית המשאירות אותנו 
בפה פעור וללא נשימה )או שאולי הייתה זו העלייה 

שבדרך אליהן?(.
רכיבה על צלע ההר, שלוחות סכין דקיקות, מערות, 

בורות מים, מאובנים, מדבר פראי. הכול נמצא כאן 
ובשפע במסלול זה הנמצא ברכס בוקר שבנגב, מעט 

צפונית לשדה בוקר.
המסלול נראה אולי מעט קצר על הנייר, אך מומלץ בחום 

לתת לו זמן וליהנות מכל מה שיש לו להציע. לעצור 
לכוס קפה מול הנוף, לשאוף את המדבר עמוק אל 

הריאות ולחיות את החיים. למי שבכל זאת חייב את מנת 
הקילומטרים שלו נציע שתי חלופות – הראשונה היא 
להשתעשע עם שני הסינגלים, פעם אחת בכיוון אחד 

ופעם אחת בכיוון ההפוך – הם רכיבים לחלוטין לשני 

הכיוונים, ומהנים לא פחות גם כך.
החלופה השנייה היא להוסיף את אבטיח והללויה לסינגל 
חלוקים – יוצאים משדה בוקר על סינגל חלוקים ובנקודה 

בה הוא חוצה את נחל הרועה פונים שמאלה בדרך עם 
סימון השבילים האדום )או בסינגל נחל הרועה המקביל(, 

ופוגשים את המסלול שלנו בתחילתו, במקום בו הוא 
פוגש את האדום, רוכבים את אבטיח והללויה וחוזרים 
להמשך סינגל חלוקים. סה"כ ניתן להגיע לכ-60 ק"מ 

של סינגלים מדבריים במסלול כזה.
הסינגלים אינם מסומנים בשטח, למעט רוג'ומים )מגדלי 

אבנים( בנקודות מפתח. מרגע שעולים על הסינגל אין 
בעיה לעקוב אחריו מכיוון שהוא בנוי בצורה כל כך יפה 

בשטח, אך יש לשים לב לנקודות הבלבול האפשריות כפי 
שהן מופיעות בתיאור המסלול בהמשך, וכן לעקוב אחרי 

תיאור המסלול בקטעי הקישור בעמקים.

יוצאים לדרך 
נצא לדרך דרום מערבה, לאורך הגדר של חוות נחל 
בוקר וחוות זית המדבר ולאחר 800 מ' נגיע לפיצול, 

בו נפגוש דרך בסימון שבילים אדום, אליה נכנס ימינה 
ונרכב 900 מ' נוספים, ואז נפנה ימינה לדרך פחות 
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רכיבה מעל הנוף
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שעשועי אוף-פיסט מעל נחל הבשוראיך אפשר לא לחייך כשכל היופי הזה סביבך
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ברורה בכיוון צפון מערב החוצה את ערוץ נחל בוקר.
נמשיך באותו הכיוון אל תוך סינגל העושה דרכו לכיוון 

הרכס ומתחיל לטפס עליו דרך אחד הערוצים כשלאט 
לאט הנופים נפרסים לפנינו ואנו מבינים מה מצפה 

לנו. 3.6 ק"מ מתחילת המסלול, בראש העלייה, 
נגיע לאוכף )1(. 

זוהי נקודה שחשוב להיות בה ערני - הכיוון הטבעי 
להמשך הוא ישר, אבל אם נעיף מבט מסביב נראה 
שיש סינגל שיוצא שמאלה, ועוד יותר חשוב, סינגל 

שיוצא שמאלה ואחורה, כמעט לכיוון שממנו הגענו, ובו 

אנחנו צריכים להמשיך. המשך הסינגל ישר, בו לא נרכב 
היום, מהווה קיצור דרך לסינגל הללויה ומאפשר מספר 

קומבינציות שונות של רכיבה בסינגלים הללו.
מה שעברנו עד כה היה רק החימום לדבר האמיתי, 

ולפנינו קילומטרים של רכיבה על קו הרכס עם נופים 
משגעים משני עבריו – נחל הבשור מדרום וגבעות 

משורה מצפון. מהר מאוד גם תבינו שלכל סנטימטר 
בשביל יש סיבה, וגם אם אתם רואים את המשכו חוזר 

שני מטרים מכם אסור להתפתות ולדלג לשם – נוף 
מטריף ימתין בהמשך.

מספר מדרגות טכניות יפתיעו אותנו בהמשך וייאלצו 
את רובנו הגדול לרדת מן האופניים וללכת כמה מטרים, 
ו-3.5 ק"מ מן הפיצול באוכף נגיע שוב למספר מדרגות 

טכניות בכניסה לאלמנט שהעניק לסינגל את שמו 
– רכיבה על שלוחת סכין מדהימה עם תהומות מימין 

ומשמאל המפתים אותנו להרים את העיניים ולהתמסר 
לנוף, בעוד שחשוב לנו מאוד למקד את עינינו על פס 

האדמה הצר עליו יש לשמור את גלגלינו )2( .
נעפיל עם הסינגל אל הכפה הבאה, נרד מצדה השני 
ונגיע לעיקול חד בשביל. כאן נעזוב זמנית את הסינגל 

המסודר ונמשיך ישר, עם מגמה ימינה על שביל פחות 
ברור המקיף את הכפה הבאה מימין. לאחר כ-200 
מ' תתגלה לעינינו בהמשך השביל ערמת שפוכת 

של אבנים ואדמה ואליה נעשה את דרכנו. השביל 
בקטע הזה אינו נוח לרכיבה, כך שניתן להשאיר את 

האופניים ולהמשיך רגלית עד לפתח המערה שבראש 
השפוכת )3(.

הגענו אל "מערת האוצר" – אגדה אודות פקיד טורקי 
שהסתיר כאן אוצר מטבעות זהב במלחמת העולם 

הראשונה הביאה את הבדואים בסביבה לחפור ולחפור 
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הללויה קן ומייק 
קן קווין נולד בצפון קרולינה שבארה"ב ב-1946, אך כנוצרי שמאמין בתנ"ך, 

הוא הגיע לביקור בישראל, התאהב בה, והחל לרכב בה על אופניו, כבר בשנת 
1989. כיום הוא מתגורר באמסטרדם, אך את החורפים שלו הוא מבלה 

בהתנדבות בקיבוצים ובחוות בנגב.
כרוכב אופניים נלהב הוא חיפש קיצור דרך מקיבוץ אשלים, בו הוא שהה, 
לשדה בוקר, ויום אחד כשראה שיירת גמלים על גבעות משורה הוא הבין 

שהנתיב הכי נוח יהיה זה של הגמלים. הוא קנה מגרפה טובה, העמיס בתיקו 
גם פטיש גאולוגי ומזמרה, ויצא לסלול שביל רכיבה איכותי בעקבות הגמלים.

לאחר מספר שבועות הוא פגש במקרה את מייק סמואלסון, גמלאי ורוכב 
אף הוא, מקיבוץ רביבים. השניים התחברו מיד וקן לקח את מייק לראות את 

הסינגל עליו הוא עובד. מייק נעלם פתאום וקן לא הבין לאן, אך לאחר שעתיים 
מייק הופיע שוב והסתבר שהוא הזדרז להפשיל שרוולים והתחיל לעבוד על 

הסינגל, וכך נולד שיתוף הפעולה בין השניים.
במשך חמישה וחצי חודשים בחורף 2012, מדי יום שישי, נפגשו השניים 

והמשיכו בעבודות, עד שלבסוף גלש הסינגל מרכס בוקר אל נחל בוקר ודרך 
הקיצור נפרצה. שם הסינגל, "הללויה", משקף את אחת המילים הנפוצות 

ביותר בלקסיקון הדיבור של קן, שגם מתקשרת לאמנותו הדתית. עם זאת, אני 
טוען שזו פשוט המילה שקן פלט כשהוא ראה את שיירת הגמלים על ההר 

ו"פתר" את בעיית המסלול )המילה "יוריקה" כבר הייתה תפוסה(.
הסינגל הפך במהרה ללהיט בקרב רוכבי הסביבה אך כמובן שכישראלים 

וכרוכבים אנחנו תמיד רוצים יותר – אם יש סינגל מעולה לכיוון אחד, למה לא 
להשלים מעגל?

קן לא היה בארץ באותו זמן, אך מייק לקח על עצמו את בניית הסינגל על 
הרכס שמדרום לסינגל הללויה, וכשהגיע למקטע העובר על שלוחה צרה, "על 

הסכין", הוא ידע מה יהיה שמו של הסינגל – אבטיח.
מייק לא נח, וכשהוא איננו רוכב בסינגלים, כך הוא מגלה לנו בסוד, הוא כבר 

עומל על סינגל שלישי, מצפון מזרח לשני הקודמים. יש למה לחכות!

63 |  62

we:Exploreטיול: על הסכין, על הסכין



במערה בחיפוש אחר האוצר האבוד אותו הם לא מצאו. 
או שאולי כן? על קירות המערה ניתן להבחין בסימנים 

לכך שמחפשי האוצר לא הסתפקו באתי חפירה והביאו 
לכאן ציוד מכני הנדסי כבד למדי.

נשוב לפיצול בו עזבנו את הסינגל ונמשיך לרכב בו 
בירידה ארוכה ומשגעת המסתיימת בערוץ נחל הבשור. 

נשים לב לא לפספס את הנקודה בה הסינגל פונה ימינה 
ואז מתחבר לדרך רחבה המטפסת בתלילות לאוכף 

בשלוחה, סביבה מתפתל הערוץ הרחב.
בראש העלייה )4( נעזוב את הדרך הרחבה ונפנה 

שמאלה להמשך הסינגל בקטע מטמטם נוסף הגולש 
לבסוף חזרה אל הואדי. נרכב בדרך העושה דרכה חזרה 
מזרחה, נתחבר לדרך בסימון שבילים אדום, אך במהרה 
נעזוב אותה ונמשיך צפונה במקביל לקו המתח הגבוה. 

לאחר כ-500 מ' במקביל לקווי החשמל נשתלב ימינה 
בדרך העוברת מתחת להם אל ערוץ נחל זלזל, ולאחר 

300 מ' נוספים נפנה ימינה להמשך הסינגל )5(. עכשיו 
נכנסנו לסינגל הללויה.

לפנינו טיפוס של מאתיים מטרים אנכיים הנפרסים 
על פני חמישה קילומטרים של עלייה ארוכה, אך 

הבניה הנהדרת של הסינגל, בשילוב הנוף הנשקף 
בכל רגע ורגע מאוכף האופניים על השביל העושה 

דרכו בעצלתיים על צלע ההר, מקלים מאוד על הכאב 
ומובטחת לכם אחת העליות היותר מהנות שרכבתם. 

כ-4.5 קילומטרים אחרי שעזבנו את נחל זלזל נגיע 
לפיצול בשביל )6(. פניה כאן ימינה תחזיר אותנו כעבור 
כמה מאות מטרים לנקודה )1(, אך אנו נמשיך שמאלה 

להשלמת הקפה מלאה. עוד כמה מאות מטרים של 
עבודה והנה אנו בשיא הגובה, מוכנים לטיסה חזרה 

לכדור הארץ. ירידה מהירה תוביל אותנו לכיוון דרך 
רחבה, אך נשים לב כעשרה מטרים לפני המפגש עם 

הדרך לפנות ימינה, בין שני סלעים, אל המשך הסינגל. 
הגענו אל הגראנד פינאלה של המסלול, אז הדקו את 

חגורות הבטיחות, פתחו את הבולמים ושחררו את 
ברזי האדרנלין.

עם ההגעה מטה, אל נחל בוקר, נמשיך ישר בדאבל 
נחמד ונשים לב כעבור כמה מאות מטרים להתפצל 

ממנו שמאלה לסינגל החוצה את העמק לכיוון אוהלי 
הטיפי הרחוקים המסמנים את נקודת הסיום, אליה 

נגיע לבסוף לאחר רכיבה קצרה חזרה בדאבל לאורך 
גדרות החוות 

שי נותן באלמנט
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו שלל 
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד. הדרכים 

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

את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה 
פרטית. בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא 

לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה, היכולת הטכנית, 
ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה.  

כפועל יוצא מבואה של העונה החביבה על רוכבי 
האופניים, ומהעובדה שירד גשם זלעפות ביום הצילום, 

החלטנו לפנק אתכם בשני טיפים הכרחיים לרכיבה 
בתנאי שטח חלקלקים. קבלו את היפים והשעירים 
בטיפים לתיקול סלע בעלייה וירידה בתנאי בוציאטו 

בן קדמי המנטור עם שיער הפנים, האיש שהוכיח כי 
זקן צפוף ושחור חותך את האוויר טוב יותר מאירובר 

וחליפת לייקרה צמודה. בן הבעלים והמדריך הראשי של 
"בן קדמי הדרכות רכיבה טכניות" הוא מותיקי מדריכי 

הרכיבה מארץ. הוא מנהל אורח חיים סמי סמי מקצועני 
של מתחרה XC, מתחרה אנדורו, מתחרה DH בדימוס 
ותופר מרחקים לא שפויים בתחרויות מגה בייקפאקינג. 

בשאר הזמן הוא מדריך קבוצות ובודדים בטכניקת רכיבה 
מתקדמות בשילוב דמיון מודרך.

www.bkedmy.com  בנצ'י בפייסבוק.

דן דורון קבלן תארים בפרישה אקטיבית , ברזומה של 
רוכב הבית של רד בול בדימוס, אין ספור פודיומים במגוון 

תחרויות בכללם תואר אלוף וסגן אלוף הארץ ב- DH,אלוף 
תחרות הדואל סלאלום של רד בול בחיפה, אלוף סבב 

ה-DH הישראלי וכו'. גם דנצ'י נמנע על דור המייסדים 
של הדרכת רכיבה טכנית בארץ ובמרכז מיר"ב ובימים הוא 
משמש כמדריך פרטי לרכיבה טכנית, יותר ממומלץ לעקוב 

אחרי הפעילות בעמוד הפייסבוק.

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

we:Technikaטכניקת רכיבה

תיקול סלע רטוב

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון   

הדרכה: טכניקת רכיבה

https://www.facebook.com/bkedmy
http://www.bkedmy.com/
https://www.facebook.com/%D7%93%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94-357533367763861/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=iYLgi32qzYU
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Giant Trance Advanced 1
יבואן: ג'יאנט | מחיר: 26,000 ₪

סינרגיה: בעברית ִאְגּבּור. )מיוונית: synergos לעבוד 
יחד( היא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר הנותנת 

תוצאה טובה יותר מצירוף פעולות כל הגורמים בנפרד.
סינרגיה בתחום שלנו היא זוג אופניים שמצליח להעצים את 
חווית הרכיבה מעבר למצופה מהאבזור או הנתונים היבשים 

בלבד. ג'יאנט מציגים בטראנס אדוונסד )קרבון( את מיטב 
החלקים שניתן לבקש בזוג אופניים אחד, מתלה מאסטרו 

מהולל, מהלך של 140מ"מ, משקל סופי קליל, צביעה מעולה 
וצוות רוכבי אנדורו שעזרו בתכנון. האם יש כאן פוטנציאל 

לסינרגיה? זאת ועוד בסקירה שלפניכם.

Giant Trance Advanced 1  we:Test גל חסון   דותן הלוי   שחר מיליס 

 Giant Trance Advanced 1 :מבחן

http://giant.co.il/


>> Highlights
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משולש קדמי קרבון Advanced, משולש אחורי 	 
עשוי אלומיניום 

מתלה MAESTRO המייצר מהלך של 140 מ"מ	 
גלגלי קרבון "27.5 של גיאנט בשילוב DT במשקל 	 

1590 גרם
אורך צינור עליון 599 מ"מ	 

זווית צינור ראש 67 מעלות	 
זווית צינור כיסא אפקטיבי 73.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 439 מ"מ 	 
בסיס גלגלים 1156 מ"מ 	 
משקל "רטוב"   כולל פדלים – 12.3 ק"ג 	 

*האופניים במבחן הינם מידה 17.5

Giant Trance Advanced 1  we:Test
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חלקים בולטים
דגם הTrance Advanced 1 שבמבחן הוא בעל המפרט 

האמצעי מבין שלושה דגמי קרבון ועוד 5 דגמי אלומיניום 
המוצעים במשפחת הטראנס הענפה. האופניים מצוידים 

בזוג בולמים מבית פוקס, מזלג פלואט 34 עם ציפוי 
 EVOL ושרוול DPS קשימה מלפנים, ופלואט עם מנגנון
מוגדל נפח מאחור, שניהם מסדרת הפאקטורי החדשה 
והמרשימה של היצרן האמריקאי. המפרט המקורי כולל 

סט גלגלי קרבון מפתיעים של גיאנט C1TRX ואבזור 
שימנו XT, כמו שאומרים המבינים "פול" XT. החלק 

המאכזב במפרט הוא הכידון והסטם ) כידון 730 מ"מ 
וסטם 70 מ"מ( שנראה שנשארו כיתה כשכל שאר 

 הרכיבים עברו לגיאומטריה "החדשה" של
 .Long & slack 

טכנולוגיה: 
MAESTRO בבקשה מתלה הציר הווירטואלי כפול 

החוליות הייחודי של ג'יאנט, מותקן על כל אופני השטח 
שלהם החל מאופני XC ועד DH. הוא מציע פלטפורמה 

יעילה מאד בדווש, ניתוק מוחלט של כוחות הבלימה 
מהמתלה, ומתלה אקטיבי בכל הטווח החל מרעידות ועד 
אימפקט גבוה. לא בכדי זכה המאסטרו לתשבחות רבות 

בעולם, וכיאה לחברה בסדר גודל של ג'יאנט ניתן לומר 
שהם יודעים מה שהם עושים. 

OVERDRIVE 2 מערכת האוברדרייב היא שילוב של 
מיסבי הד סט גדולים וטריז פנימי המגבירים את קשיחות 

הסטירר ואת דיוק ההיגוי בכ-30%. תכונה חשובה באופני 
שבילים המתיימרים לפזול לתחום האנדורו.

על השביל
ממש לפני השביל, שני דברים מאד בולטים באופניים. 

הראשון הוא הצביעה. וואו! כבר במבט ראשון ניתן לראות 
גימור מוקפד ומרשים ביותר, סכמת צבעים אופנתית 

וצביעה איכותית ומושקעת בגרפיקה - ככה צריכים 
להראות אופניים ב-2016. הדבר השני חבוי מן העין 

אמנם, אך מורגש מאד, 12.3 ק"ג כולל פדלים!! כן כן... 
משקל מאד מרשים בהתחשב בעובדה שהאופניים 

מגיעים ללא קראנק וכידון קרבון, ומרכיבי ההינע מבוססי 
XT במשקל בינוני. 

לאחר כוון בולמים וסטאפ מועדף של הקוקפיט כולל 
השמדה ברוטלית של פלטת הפלסטיק השקופה 

המרעישה והמיותרת שאמורה להגן על השפיצים 
ו..."דרופינג אין" מבת שלמה לתוך הסינגלים של חורשן. 

התחושה הראשונית שהטראנס משדרים היא מהירות, 
מהירות מהירות! אופניים כל כך קלים בעלי משקל 

מתגלגל נמוך )גלגלי קרבון כאמור( מושכים לרכב חזק 
ומהר גם אם לא התכוונת. בספרינטים מישוריים הם 
"מאלצים" אותך ללחוץ, קלות הגלגול הרגישה כאילו 

אני רוכב על אופני XC עצבניים ולא על מכונת AM עם 
140 מ"מ מהלך. ככלל האופניים הרגישו מאוזנים מאד, 
אך ללא תחושת כמיהה מובהקת לזמן אויר, נראה שנוח 

להם יותר לשייט על הקרקע מאשר לקפצץ. בירידות 
מהירות התנהגות חלקם האחורי של האופניים על 

השביל הרגיש מוזר, הייתה תחושה שהגלגל האחורי שייט 
לרוחב השביל כשהוא משמיע בררר בפניות ב-ג'י גבוה. 
בדיקות לחץ אויר בסוף כל סינגל לא הצביעו על בעיה 

בלחץ הצמיגים או על ברגים משוחררים כלשהם. בבדיקה 
מעמיקה יותר גילינו שפשוף של הצמיג על תומכת הכיסא 

וגמישות מסוימת מצד הלינק העליון שתורמת לעניין, 
אבל לתחושתנו האשמה העיקרית היא בצמיג. הנובי 

ניק של שוולבה, אמנם אהוב מחוץ לישראל, אך משהו 
בתרכובת הגומי שלו בנוסף לנפח העצום שלו לא מסתדר 

במחוזותינו ויוצר "מריחות" התורמות לתחושת השיוט. 
בחירה שאולי פחות מתאימה למרווח הצמיג במשולש 

האחורי בטראנס. עם העלאת הלחץ מעל לגבולות ה-30 
פי. אס. איי )33-35( תחושה זו פחתה אך רכבנו עם צמיג 
שהרגיש מנופח מדי. בסינגלים צפופים וטכניים, ובגינות 

 we:TestGiant Trance Advanced 1

CHOOSE 
YOUR 
TRADE

הדגמים המשתפים במבצע:
SHIMANO R065 נעל רכיבת כביש
SHIMANO M065 נעל רכיבת שטח

מבצע 
טרייד אין

החזר נעל רכיבה 
מכל סוג ובכל מצב 

 SHIMANO קבל נעל רכיבה
לכביש או לשטח

ב- 289 ₪ בלבד

http://www.daa.co.il/shimano_shoes_deal
http://www.daa.co.il/shimano_shoes_deal
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התנהגות היגוי ומתלים 
ברכיבה, בולמי פוקס של 2016 בשילוב )אולי בזכות( 
מערכת האוברדרייב של ג'יאנט נותנים תמורה טובה 
ביותר מבחינת קשיחות. מתלה המאסטרו עושה את 

העבודה ומרגיש מעולה בשיכוך מהמורות קטנות 
ובינוניות, אך נוטה להסגר ולהיטרק באימפקט גדול 

יותר. בשיחה עם נציגי פוקס נמסר לנו כי ניתן להוסיף 
ספייסרים להקטנת תא האוויר בבולם האחורי להגברת 

פרוגרסיביות הבולם. הולכת הכבלים של הטראנס 
מעולה, האופניים שמרו על שקט מופתי ללא נקישות 

כבלים הידראוליים בתוך השלדה או הצלפות שרשרת. 
יעילות הדווש ראויה לציון לשבח. בטיפוסים תלולים, 

סלעים הורגשה חוסר יציבות מסוימת בשמירה על קו 
בשטח טכני צפוף, גם את זאת ניתן לייחס לגמישות 

החלק האחורי כאמור. 
ג'יאנט טראנס של 2016 הם אופני שבילים מהזן 

החדש. הגאומטריה הכללית, בייחוד זווית הראש ואורך 
הצינור העליון כמו כן תיאור ייעוד האופניים באתר היצרן, 

רומזים לאילו שבילים כדאי להכווין את האופניים. לכן 
תמוהה בעיני בחירת הכידון הצר והסטם הארוך יחסית 

שיוצרים תחושה מעט רכונה שלא מאפיינת אופני 
שבילים עם נטייה קרבית שכזו. את אלו כמובן שניתן 

להתאים להעדפות הרוכב בקלות יחסית וישנו מאד את 
אופי הרכיבה. 

Giant Trance Advanced 1  we:Test
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"מחיר טוב" על 26 אלף ש"ח(. אלו אופניים שיקלעו 
למכנה משותף רחב מאוד של רוכבים שמחפשים 

אופניים עם יכולות טכניות אבל גם יכולות דיווש גבוהות 
במיוחד. אלה לא אופני תקיפה קיצוניים או אופני אנדורו 
במלוא מובן המילה, וחשוב לזכור זאת לא לדרוש את זה 

מהם. במקרה שלנו עם ריבוי הרכיבות, גבר הביטחון 

וההנאה משלל התכונות הטובות ובעיקר יכולות הדיווש 
ותחושת המהירות שהאופניים מיצרים. בסוף היום מדובר 

על אופניים מצוינים עם חבילת חלקים מרשימה ביותר 
כזאת שתייצר את הסינרגיה המיוחלת כל כך לרוכבים 

רבים שיבחרו בטראנס כזוג הכל יכול שלהם 

הרגשתי כי האופניים מבקשים ומתחננים שלא אתעצל 
ואמשיך ללחוץ. לא אחת מצאתי את עצמי מוביל את 

קבוצת הרכיבה שלי בעליה )לא קורה הרבה( וזו תחושה 
טובה לכל הדעות. 

לסיכום
Giant Trance Advanced 1 מקבלים ציון טוב במבחן 
"עלות –תועלת". עם חישוקי קרבון, מפרט חלקים נאה, 

משקל קליל וביצועים טובים זוהי תמורה הוגנת למחיר 
)המילה הוגנת השתרבבה פנימה מכוון שקשה לומר 

Giant Trance Advanced 1  we:Test
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 Joe Shwartz
does Israel

ג'ו שוורץ על ישראל we:Visit  גו' שוורץ, ארז גולן    ג'ו שוורץ | תירגם: ארז גולן 

 ג׳ו שוורץ הוא אגדת פרירייד מהימים בהם רמתו של הרוכב הייתה 
נקבעת עפ"י גובה הסקיני עליו רכב בין העצים, וגודל הביצים בין 

הרגליים. גו', עם שם משפחה שמסגיר מעל לכל ספק את שייכותו לעם 
הנבחר, גדל והתחנך במורשתו של בראד טיפי ווויד סימונס בבריטיש 

קולומביה שבקנדה. הוא שימש בין היתר כרוכב מקצועי בנבחרת 
הכוכבים של Kona, השתתף באינספור הפקות אופניים ברחבי העולם 

 ,Red Bull Rampag-למגזינים וסרטים, היה מראשוני מתחרי תחרות ה
ולא מכבר הגיע ארצה להשתתף במסע רכוב חוצה ישראל בכביש. 

הוא אמנם בא לרכב על כביש ההולי לנד, אבל מבחינתנו זאת הייתה 
הזדמנות פז ליומיים של רכיבות מדבר עם אגדת אופניים אמתית. 

לבקשת אנשי Kona וג׳ו עצמו ארגנו בסלאלום כפר מל"ל אופני מבחן 
)פרוסס 134 דלוקס( וירדנו לרכיבה מערד לים המלח דרך מעלה זרון 

ובהמשך ליום מאלף של הקפצות באזור הרי אילת באדיבות סמר בייק 
הוטל. לאור עברו המפואר שמחנו להכיר לו מעט מאפשרויות רכיבת 

 השטח שמציע הנוף הישראלי, רשמיו של ג׳ו מובאים בטור שכתב 
we:Ride-במיוחד ל      

ג'ו שוורץ על ישראל
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נווה מדבר לאופני הרים בנגב הישראלי 
צריך להיות משוגע כדי לבנות מסלולי רכיבה בתנאי 
המדבר העוינים של הנגב. שילוב של טמפרטורות 

קיץ העולות על 40 מעלות צלסיוס וכמות משקעים 
שנתית ממוצעת נמוכה מ-20 מ"מ, רחוקים מלאפשר 

מקום אידיאלי לרכיבת אופניים. שלבו את התנאים 
המטאורולוגים הללו עם תוואי שטח זרוע-סלעים 

המאפיין את מרבית הנוף הדרום ישראלי ולמעשה 
התקבלה אנטי-תזה מושלמת לרכיבת אופניים. כנראה 

שצריך משוגע אמיתי או חולם בהקיץ שיחלום להפוך 
מקום שכזה ליעד רכיבה...

ירון דרעי מסכים. "אני משוגע, אבל משוגע במינון 
הנכון", הוא מספר לנו בעוד אנו מוקפצים בתוך לנד 
קרוזר המושך נגרר אופניים ייעודי שנבנה לפי מפרט 

מדוקדק בדרך להרים שמעל ביתו בקיבוץ סמר בדרכינו 
לרשת השבילים שבנה. ירון הוא האיש שאחראי על 

רשת שבילי האופניים לשמם הרחקנו עד לפינה הנידחת 
שבדרום ישראל. האיש שניחן במידת השיגעון הנדרשת 

להקים את הפרויקט השאפתני של יעד לרכיבת 
אופניים במקום שעל פניו איננו מסביר פנים לדבר פרט 

לאיתני הטבע.

חרף אופיו העוין של הנגב בכללותו, קיבוץ סמר מתגלה 
כנווה מדבר שופע חיות בתוך המדבר. הקיבוץ הוקם 

בשנת 1967 וכמו קיבוצים רבים אחרים הוקם על 
תשתית חקלאית. עיקר הכנסותיו של הקיבוץ מגיעות 
מעצי התמרים העסיסיים, אך ענף תיירות האופניים 

של הקיבוץ מתיימר ביום מן הימים להוות מקור הכנסה 
עצמאי ומבטיח לקיבוץ. "סמר בייק הוטל" פועל מחודש 

נובמבר ועד מרץ )אנו מבקרים כשבוע לפני פתיחת 
העונה( והעונה הקצרה מנצלת את תנאי מזג האוויר 

השוררים במקום בתקופת החורף והאביב המוקדם.

המלון מורכב מאוסף של חדרי אירוח, סוכת זולה ואזור 
פתוח בסמוך להתכנסות וארוחת בוקר. הכל נינוח נעים 

ובאווירה רגועה כאשר אחד ממאפייניו הבולטים של 
המקום הוא הפאמפ-טרק! המתקן העשוי בטון ותחום 

בדשא מדוקדק ללא ספק בולט וחריג מול הנוף המדברי. 
מערכת תאורה לילית מאפשרת מספר גיחות על המסלול 

בערב הקריר. הפאמפ-טרק הוא הסממן המובהק 
הראשון למחויבות הרבה שיש בקיבוץ לענף האופניים 
וכבר בדקות הראשונות עם הגעתנו אנו משתעשעים 

במספר סיבובים על המסלול.
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למרות מזג אוויר מאוד לא אופייני שפקד את האזור 
לאחרונה )מעל 30 מ"מ של גשם במטר של 20 דק' 
כיומיים לפני הגעתנו( ירון נרגש להראות לנו את פרי 

עמלו הרב בדמות שבילי הרכיבה שבאזור. במהלך 
ההקפצה לתחילת המסלול ירון מראה לי בטלפון וידאו 

קצר בו הצוות שלו מזיז סלעים של מספר טונות עם ציוד 
פניאומטי. למה לא לבנות מסביב,? אני שואל: "החזון 

שלי לשביל היה כזה שדרש את הזזת הסלעים – אז הזזנו 
אותם" הוא מסביר בפשטות.

ככלל שאנו רוכבים ומגלים את המסלולים אני מבין את 
היקף העבודה והזזת הסלעים שביצע ירון. השבילים 

שלו אינם חפורים אל תוך ההר אלא יוצאים מההר עצמו. 
סלעים הוזזו כדי ליצור ספסלי אבן שאינם מתנגדים כלל 

וכלל לתבליט ההר ואופי הטראסות והשביל זורם עם 
המדרון עד כדי כך שמסתיר את מרבית העבודה הקשה 
שנעשתה. לא רק שסגנון הבניה משתלב באופן מוחלט 

עם תוואי הקרקע הייחודי במקום הוא גם מסייע באופן 
מובהק לניקוז המים הניכר בכך שאין כל סממן של הרס 

מהשיטפונות הכמעט "תנ"כיים" שפקדו את המקום 
יומיים קודם.

ירון מוביל אותנו גם בשבילים פחות מתוחזקים. על הרכס 
בו אנו נמצאים, מעל העמק הנפרש ביננו להרי אדום 

נמצא שביל ישראל המשתרע על פני 300 ק"מ שבין 
הים האדום למצפה רמון. מרחק זה מהווה מרכיב מתוך 

1200 ק"מ של שביל ישראל הפרוס על פני שטחה 
של ישראל. אנו רוכבים חלק קטן ממנו ואז יורדים אל 

מדרונות תלולים שלוקחים אותנו חזרה לסמר. המורדות 
הללו סלעיים ואמיתיים. הם חושפים פעם אחר פעם רכס 
קטן שממנו יורדים אל תוך נחל ומקטע זורם ושוב יורדים 
עד למישור המדברי של העמק. השבילים עוקבים אחרי 
דרכי מסחר עתיקות אשר הוסבו במחשבה רבה לשבילי 

אופניים על ידי ירון והצוות שלו.
ככל שאנו מגלים את האזור ברכיבה על האופניים, 

המחשבה הראשונה של תוואי שטח עוין מתפוגגת 
במהרה. ממש כמו הקיבוץ עצמו, מערכת השבילים 

היא נווה מדבר של רוכבי אופניים בינות למצוקים 
ומרחבי המדבר. ההערכה שלנו לעבודתו של ירון 

מעמיקה ומתעצמת עם כל סיבוב בשביל וכל מדרון 
שמתגלה מתחתינו.

צריך להיות טיפוס מאוד מיוחד בכדי לפרוח במקום 
כה שומם וקיצוני בתנאיו וירון הוא בדיוק הטיפוס הזה. 
למזלנו הרב הוא גם ניחן במנת השיגעון הנכונה בכדי 

להתמודד עם האתגר ה"הרקולסי" של בניית שבילי 
אופניים ויצירת יעד רכיבה במדבר להנאת כולנו 
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מי אתה האיש שבקיר?  שמי דניל קורטקוב, בן 26, נשוי, מחיפה.
לפני כ- 3 שנים התחלתי את הרומן שלי עם ענף האופניים כמכנאופן 

בחנות "רוזן מינץ" – בסניף  נתניה. את העבדודה שם התחלתי בזכות 
יכולת טכנית טובה וחיבה לאופניים. אבל ללא ניסיון ממשי בתחום. במשך 

השנה הזאת הרחבתי מאוד את הידע הטכני שלי באופניים וברזי הענף 
בכלל. לאחר כשנה של עבודה , ממש במקרה פנה אליי חברי אלכס )מכונאי 

ותיק ב-Recycles( שהפנה את תשומת לבי לכך ש-RECYCLES מחפשים 
מכונאים. שם בעצם החל הרומן.

רוכב? בטח, לאופניים שלי אני קורא צ'ארלי - אופניי אורבן בבנייה 
עצמית, הבנויים מאפס על שילדת UMF HARDY במידה קטנה במיוחד 

שמאפשרת לי לקפץ איתם בקלות. בנוסף יש לי את ה-GT Chucker, גם 

הם בנויים מחלקים שבחרתי אחד אחד, בתצורת שטח, עם בולם בעל מהלך 
ארוך מקדימה. חוץ מזה אני בעלים גאה של )קחו אויר( צ'ארלי, ריצ'י, 

אגאטה, הכלבים האוהבים שלנו. ובנוסף גוגו, ליאם, סאני, שרדר, שרבודה, 
צ'ס, פטריק וצ'רי החתולים הטרוריסטים שלנו. אוהב חיות ואפילו בוחר 

שלא לאכול אותן!
סדר על הקיר? הסדנא היא המקדש שלנו, המכונאים. רוב הכלים 

מסודרים במגירה וכמה בודדים על הקיר. במגירות בראשונה מפתחות 
פתוחים/צינורות. בשנייה מפתחות אלן ממ"מ 1 ועד ל16 מ"מ ללבבות 

נאבה שמתעקשים להיות מיוחדים. במגירה השלישית, קאטרים, תוכים, 
פלאיירים רגילים, פלאייר שפיץ, פלאייר פטנט ודומיהם. במגירות האחרות 

יש כלים נוספים, "המיוחדים יותר", למשל: סטים למשיכה ודחיפת מייסבים 

לגלגלים, מפרקי מתלי שלדה וכו. בנוסף, מברזים, מקדחים ושלל חולצים.
הכי כלי כלי? אולר האלנים שמלווה אותי מספר שנים ותמיד אצלי בכיס.

הכי לא כלי כלי? מפתח פריילופים פשוטים  
בן מועדף?  תכלס מפתח שפיצים ובכלל נושא בניית גלגלים מעניין אותי 

יותר מהכל.
כלי מיוחד/ייחודי? כלי ייחודי לטיפול בלפטי, זה כלי שהשאיר לנו לארי 
ווסטני, טכנאי הבולמים הראשי של קנונדייל העולמית כאשר העביר לנו 
כאן בסדנא בתל-אביב קורס טיפול בולמים. זה כלי שעיצב בעצמו והופך 

את הטיפול בבולמים להרבה יותר פשוט. חוץ מזה, יש לנו משאבות בולם 
שיכולות להגיע עד ל-600PSI שמיועדות לבולם ההפוך FOX DIAD שמגיע 

על כמה מדגמי קנונדייל.
מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? בקרוב יגיעו פסים 

מגנטיים על הליפט שמשארים חלק מהכלים הרלוונטיים לתיקון בהישג יד. 
לוקח את העבודה הביתה? בבית יש לי קיר מיניאטורי לעומת מה שיש 

לנו בסדנא כמובן. אני אוהב לשפץ גרוטאות ישנות בזמני החופשי. ליד הקיר 
תלויה גם שלדת מוטו קרבון של קנונדייל שמוסיפה לו לא מעט חן.

ה-תיקון? אחד מהאלתורים הלא קונבנציונליים והמעניינים שיצא לי 
לעשות, היא לא פחות מכנף/ מגן בוץ משלדת קרבון שנפסלה ופשוט כאב 

לי הלב לזרוק אותה.
באו לבקר Recycles תל אביב 

קיר מכנאופן – דניל קורטקוב Recycles תל אביב we:The wall פיטר שטרנס    

קיר מכנאופן

http://www.recycles.co.il/
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קשה היום להיות רוכב אופניים. אפילו הוותיקים שבנינו, הזקנים שכבר 
ראו הכל בחיים, יכולים לחטוף סחרחורת מכל המושגים, ההמצאות 

והמגוון הבלתי אפשרי שמציף אותנו מכל עבר. אבל מי שרחמי באמת 
נכמרים עליהם, הם הרוכבים הטריים, אלו שמעלים שתי תמונות של זוגות 

יד שניה ופונים בתחינה אל אורקאל חכמת ההמונים בניסיון לקבל עצה 
שתעזור להם להחליט: אופני טרייל 29 אלומיניום עם בולם 130 או אופני 

27.5 אנדורו קרבון עם מהלך 140...
וכאן נשאלת השאלה, האם אנחנו באמת שולטים על הבחירות שלנו? ומה 

הוא תפקידה של אותה חכמת ההמונים שכולם מדברים עליה... ואיפה 
נכנס פה אפקט העדר והדיסונאנס הקוגניטיבי...?

בואו נתחיל את החפירה דווקא בשאלה כיצד מגוון משפיע על הבחירות 
שלנו. כדי לבדוק את השאלה הזו ערכו חוקרים ניסוי פשוט: הם הציבו שני 

דוכני טעימות לריבות בקניון, בראשון היו 6 טעמים ובשני 24. התוצאה 
היתה שבדוכן שהציע רק 6 טעמים אחוז המכירות היה גבוה ב-30% 
מהדוכן שהציע כמות משולשת. מסתבר שאנחנו נלחצים באופן טבעי 

ממגוון גדול מדי של הצעות. כל אחד מאיתנו מכיר את התחושה של 
להיכנס לחנות כל-בו ולחפש זוג מכנסיים או חולצה חדשה. הרי דורות 
שלמים של מוכרות בוטיקים משננות יומם וליל את המשפט "ואאו, זה 
יושב עליך בול!" רק כדי למנוע מעצמן את הצורך לקפל רבבות פריטים 

של נודניקיות שמדדו את כל החנות ובסוף קנו בפוקס. ולא זו בלבד, אלא 
שמסתבר שככל שגדלות האפשרויות, כך יש סיכוי גדול יותר שבסופו של 

דבר נהיה מאוכזבים מהקניה, רוצה לומר, לו יכולנו לבחור רק מתוך 4 סוגי 
קסדות, הרי ישנה סבירות גבוהה יותר שנהיה מבסוטים מהבחירה, אך 

אם יציעו לנו 20, תמיד ישנו סיכוי שתזדחל לתודעתנו המחשבה "למה לא 
קניתי בסוף את האדומה".

ומה אנחנו עושים כשאנחנו לא בטוחים? ברור! – מתייעצים! 

פעם, מזמן, כשלא היו רשתות חברתיות ורק ג.יפית אחת על דף עיתון 
מודפס, הכל היה פשוט יותר. ואם היית רוצה להתייעץ עם חבר )ופעם היו 

לנו אמנם רק 6 חברים, אבל על באמת ולא 1357 וירטואלים(, היית צריך 
לדחוף ת'אצבע לתוך החוגה, לסובב שוב ושוב ולהביט בקוצר רוח בגלגל 
החוזר לאיטו בעצלתיים תוך השמעת קליקים משל היה נאבה חלודה. אם 
היה לך מזל, הוא היה בבית ואם לא, אז לא... ולא הייתה המיידיות הזו של 
הוואצאפ והסלולארי והפייסבוק והאימייל שפשוט הפכו את כל העניין הזה 

של ייעוץ על הראש. 
יהיו שיאמרו, ובמידה לא מבוטלת של צדק, שהעובדה שהיום אנחנו 

יכולים, במחי כמה הקשות על המקלדת, לתת לאורה של חכמת ההמונים 
להקרין מטובה על ראשנו, היא דבר מבורך. אלא שלכל הטוב הזה יש 

גם צד פחות פוטוגני. במחקר שערכה קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה 
העברית מסתבר ש"אנחנו פחות עצמאיים בקבלת ההחלטות שלנו ממה 
שהיינו רוצים להאמין וכי חוכמת ההמונים היא לא באמת אוסף העמדות 
האינדיבידואליות של כל חברי הקבוצה, משום שהעמדה הפרטית שלנו 
מעוצבת בין היתר על ידי העמדות של אחרים בקבוצה ומשפיעה עליהן. 

ככל שטכנולוגיות לעיבוד מידע ותקשורת נעשות נפוצות יותר כך הן 
תופסות תפקיד יותר דומיננטי בתהליכי קבלת ההחלטות שלנו." 

או במילים פשוטות – כולנו משפיעים ומושפעים כל הזמן והעצה שנשיא 
למישהו או נקבל ממשיהו כבר עברה כמה גלגולים והיא בעצמה מושפעת 

מאחרים כך ש"כשאתה מקבל עצה מהחברה שלך, אתה בעצם מקבל 
עצה מהחבר של החברה שלך והחברה של החבר של החברה שלך..." 

ומי שמבלה זמן ברשתות החברתיות ובשרשורי השאלות הארוכים כאורך 
הגלות ודאי יודע בעצמו שכל שאלה תמימה שנזרקת לחלל האוויר הופכת 

חיש מהר לחפירה אינסופית וזיון מוח אדיר )תרתי משמע(. 

אבל אם זה היה נגמר פה – דיינו. רק מה, בנוסף לכל אלו אסור שנשכח 
עוד שתי תופעות מרנינות. הדיסונאנס הקוגניטיבי ואפקט העדר. שתי 

התופעות הללו קצת קשורות זו בזו ובעצם מזינות אחת את השניה.
בתור התחלה יש לנו נטייה טבעית להצדיק החלטות שעשינו, לזה קוראים 

דיסונאנס קוגניטיבי )זה קצת יותר מסובך מזה כמובן, אבל בקליפת אגוז 
זו התיאוריה(, הוסיפו על כך את אפקט העדר שגורם לאנשים לרצות 

להשתייך לקבוצה שנדמית בעיניהם כ"נכונה" ו"צודקת" וקיבלתם מצב 
בו האדם נכנס ללופ אינסופי וככל שגדלה תחושת הדיסונאנס כך הוא חש 
צורך עז יותר להוכיח לעצמו את אמיתות אמונתו והדרך לעשות זאת, כמה 

מפתיע, היא בלשכנע אחרים...
סבא שלי עליו השלום היה אומר: "אל תסמוך על אף אחד, וגם מעצמך 

תיזהר" לכן, אם אתם באמת רוצים לדעת איזה זוג אופניים הכי טוב 
עבורכם תשאלו את התחת. התחת שלכם. כי הוא יודע הכי טוב את 

התשובה  
*בניגוד למה שנהוג לחשוב, עצותיו של אחיתופל היו דווקא טובות 

וראויות. על הסיבות לכך שהביטוי "עצת אחיתופל" השתרש בתרבותנו 
כתיאור לעצה רעה, לכו ללמוד לבד 

כמעשה 
אחיתופל*

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  

פינה אישית: איילון שגיא



מאפיינים בולטים
חביקה של האופניים ע"י אחיזה איתנה של הגלגל הקדמי, ללא 	 

מגע בשלדה
חיבור אוניברסלי נוח ביותר של המנשא לגגונים שונים 	 

כולל נעילה
אפשרות פשוטה להתאמת המנשא להיקף הגלגל	 
 	DH התאמה לממדי אופניים שונים, מאופני ילדים עד אופני
מנגנון ראצ'ט יעיל לחביקת הגלגל האחורי	 
נעילה של האופניים	 
רעש רוח חלש יחסית בנסיעה	 
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מבט חטוף על רכבים בחנייה של אחד מאתרי הרכיבה הפופולריים 
במחזותינו, יגרום למביט התמים לחשוב שאירופה היא השליטה החד 

משמעית בייצור מנשאי אופניים. אבל מסתבר שהעולם גדול וגם מחוץ 
לאירופה יודעים לייצר מוצרי שינוע על רכבים והם אפילו משווקים 
בישראל. Yakima, חברה אמריקאית שנוסדה ב-1979, ביאקימה 

וושינגנגטון, )לא ביפן( מייצרת מוצרי שינוע שונים לרכבים בכללם גם 
מנשאי גג לאופניים. 

לרוב מנשאי הגג המקובלים מתבססים על אחיזה של האופניים בציר 
הגלגל הקדמי או בחביקה של הצינור התחתון. לרוב זה גם עובד לא רע, 

אבל מידי פעם צצות בעיות הקשורות לסטנדרטים השונים והמשתנים של 
הציר קדמי באופניים, חומרי השלדה השונים עם דגש על שלדות קרבון 

דקיקות, ומבנה המתלים שלא תמיד מאפשרים אחיזה טובה של האופניים. 
ה FrontLoader של יאקימה הוא מנשא גג המתבסס על אחיזה של 

הגלגל הקדמי. לא רק שהוא תמיד שם לרשותנו, אלא גם קיבוע איתן של 
הגלגל הקדמי מייצר יציבות טובה יותר של האופניים לפחות מזה של 

האחיזה בשלדה. 

בשימוש הרכבת המנשא על הגגון היא קלה ופשוטה ולא דורשת 
כישורים טכניים מיוחדים או חלילה בעל מקצוע. לאחר עקומת לימוד קלה, 

השימוש במנשא הוא פשוט וידידותי ביותר. ראשית יש להתאים את גודל 
הגלגל מ--24 29 אינצ' המצוינים על הזרוע, מכאן והלאה הכל לכאורה 

אינטואיטיבי. הזרוע הקדמית מכילה את הגלגל הקדמי בעוד שהאחורית 
ננעלת עליו ע"י סיבוב )דיי מתיש יש לומר( של בורג/ חוגה גדולה. תכלס 

האופניים מקובעים כבר בשלב הזה, אבל כדי שלא יצאו לבר ספין על 
הגג יש לקבע גם את הגלגל האחורי בתוך תושבת רחבה, אשר מקבעת 

את הגלגל עם רצועת פלסטיק ומנגנון ראצ'ט גדול מספיק להכיל גם 
צמיג DH או אפילו 27 פלוס. במהלך הנסיעה האופניים מקובעים היטב 
למנשא, אין כמעט תזוזה המאפיינת מנשאים שאוחזים את השלדה, ואין 

כל אפשרות להשתחררות לא רצונית של האופניים תוך כדי נסיעה.  נעילת 
האופניים על המנשא נעשית ע"י מנעול כבל שמחובר לזרוע, ממש כמו 

לקשור את האופניים לעמוד. הפתרון אולי יעיל כנגד גנבים, אבל אי אפשר 

לומר שהוא אלגנטי במיוחד. יתרה מזאת אם השארתם את האופניים 
נעולים ויצאתם לנסיעה שהם על הגג, יש סיכוי טוב שתזכו בשריטה או 

שתיים על השלדה. למרות המראה הברוטלי והבלתי אווירודינמי יחסית של 
המנשא שהוא מקופל, הוא חרישי יחסית למנשאים המקובלים האחרים 

אותם ניסינו.
סיכום ה FrontLoader של יאקימה הוא ללא ספק אחד ממנשאי הגג 

הטובים שניסינו. הוא אוחז את האופניים באופן מעולה, הוא ורסטילי 
ביותר לסוגים וגדלים שונים של אופניים, הוא קל מאוד להרכבה והעמסה 

והוא שקט יחסית בנסיעה. אמנם היינו שמחים לפתרון נעילה אלגנטי 
יותר בדגם זה, כמו ב HighRollerהדגם היקר יותר, אבל גם אם זה 

אפשר להסתדר.
יותר יציבות, אחיזה מעולה, אין חשש לפגיעה בשלדה פחות נעילה לא 

אלגנטית, סיבוב חוגה מעט טרחני 

Yakima FrontLoader יבואן: רוזן ומינץ | מחיר: 1,520 ₪ | 1,020 ₪ לחברי מועדון  

מבחני ציוד



91 |  90

Bolle 6TH Sense | מחיר 799 – 899 ₪
את המשקפיים קיבלתי ללא ידע מקדים על הדגם וגם אין לי כך כך ידע 

על הדגמים האחרים שלהם ולכן הגעתי נקי מכל ידע לבחינת המוצר הזה 
ואני משווה אותו לדגמים של יצרנים אחרים  אותם ניסיתי . המשקפיים 
עצמם מגיעים באריזה שהיא סוג של סטנדרט בימינו, קרטון חיצוני עם 

קייס קשיח ובפנים משקפיים בשק בד ששומר על העדשה וכמובן משמש 
כמטלית ניקוי. בפנים נמצאה שקית עם זוג חיפויי פלסטיק שניתן להרכיב 

בצידי המשקף וכך לשפר את ההגנה בפני השמש - ובדיוק כמו חולצה 
נטולת שרוולים או בנדנה, אין מצב בעולם שאני אעשה בזה שימוש, 

אבל זה כנראה רק אני... העדשה עשויה מקשה אחת וזה בדיוק הסגנון 
המועדף עלי מבחינת מראה וביצועים. את המשקפיים הוצאתי בחוסר 
התלהבות, המשקפיים ירוקים מידי ופחות מידי Oakley שהם מהווים 

עבורי גולד סטנדרט של עיצוב ואיכות עדשה.
התאמה לפנים כשהרכבתי את המשקפיים על פני עלה גם חיוך, הם 
קלים מאוד וגם מאוד נוחים לי באף, וזה לא טריוויאלי עבורי. האפון של 

המשקפיים הוא סיליקוני אבל עם מתכת גמישה בתוכו ולכן ניתן לעיצוב 
לפי גודל האף. אני יודע שאפון מתכוון ניתן למצוא אצל מספר גדול של 

יצרנים אבל כאן מדובר בשילוב של צורת אפון מוצלחת ומשקל נמוך של 
המשקף שמאוד נוחים לי. ברכיבה הדברים המשיכו להתחבר, המשקפיים 

יושבים נוח עם קסדת Lazer Z1 שלרוב יושבת נמוך מאוד ונוגעת 
במשקפיים וגורמת ללחץ על האף

אוורור וניקוז זיעה האוויר זורם טוב מאוד באזור העיניים וחורי האוורור 
שיש בצידי העדשה מורגשים היטב. זה טוב, אפילו טוב מאוד, הזעתי את 

נשמתי בעלייה לצובה ולשם שינוי לא הורדתי את המשקפיים, האוויר 
זרם ולא נוצרו אדים על החלק הפנימי-תחתון של העדשה. המרחק בין 

הפנים לעדשה מאוד נכון ולכן זרימת האוויר טובה ויחסית נטולת אדים. גם 
בגשם כאשר אדים כיסו את העדשה בעצירה, הם נעלמו תוך שניות כאשר 

חזרתי לפדל.
עדשות ישנם מספר גדול של ייצרני משקפיים שאני לא מתחבר לסוג 
האור והצבעים שרואים דרך העדשה שלהם, לפעמים האור בהיר מידי 

ולפעמים כהה בצורה לא נוחה. במשקפי החוש השישי של Bolle מותקנת 
עדשה באיכות טובה מאוד, הצבעים והאור נראים בול כמו שאני אוהב. 
איכות הסינון לא משתנה כאשר מעלים או מורידים את המבט במהלך 

הרכיבה והעדשה נקייה מעיוותים- כאלו שמצאתי בעדשות של מותגים 
מאוד נחשבים וידועים. גובה העדשה טוב לי, לא נמוך ולא גבוה מידי, סינון 

האור נעשה בצורה טובה גם כאשר הראש רכון כלפי מטה.
סטיילינג מלבד הצבע הירוק אליו אני ממש לא מתחבר בשום אופן )יש 

מבחר צבעים גדול, את משקפי המבחן קיבלתי בירוק( המשקפיים נראים 
טוב מאוד ובמראה החביב עלי של עדשה שלמה כאמור שמגינה על הפנים 

בצורה פנורמית. כמו שכתבתי, את ה"כנפיים" המצורפות לא אשים גם 
בתוספת תשלום-זה ממש מכוער.

סיכום אני מאוד שמח שהמשקפיים האלו נתגלו ככל כך טובים וישנה 
אלטרנטיבה למשקפי Oakely ומשקפי Rudy Project שדיי שולטים 

בשוק המקומי. יותר מזה, משקפי החוש השישי של Bolle )ואני נזהר לא 
להשמע כמו מדור פרסום ממומן( פשוט מעולים ולגמרי נמצאים בליגה של 

השחקנים הגדולים ואולי גם מעל, הדבר היחיד שחלש במשקפיים הוא 
מיתוג מקומי חלש יחסית ואולי גם חוסר בפרסום עולמי שבתכלס גורם לנו 

לרצות מה שלהם יש. על האיכות הפיזית של המשקפיים תוסיפו גם תג 
מחיר יחסית ידידותי בהשוואה למתחרים. 

יותר מחיר, עדשה, נוחות, סטייל פחות אין ממש 

Bolle Vortex |מחיר 799 – 899 ₪ 
הוורקטס שקיבלנו למבחן היו בעלי מסגרת לבנה ועדשה בהירה יחסית 

בגוונים ורודים\כחולים, מדובר במשקפיים בעלי עדשה אחת מאוחדת 
ומסגרת "חצי", לעדשה פתחי איוורור עליונים בחיבור עם המסגרת 

בקרבת הידיות.
המשקפיים מצוידים בכל הטכנולוגיות החדישות ביותר של בולה, שאמורות 

להבטיח איכות אופטית מצוינת וגם שמירה על עיני הרוכב במקרה של 
אימפקטים לעדשה.

התאמה לפנים המשקפים קלים ובעלי אפשרות התאמה ע"י עיצוב 
האפון לצורת האף של הרוכב, המבנה של הוורטקס יתאים בעיקר לבעלי 
פנים בינוניים עד גדולים, העדשה גדולה ורחבה ומכסה חלק יחסית גדול 

של הפנים, אנחנו מצאנו אותם נוחים מאוד, ללא נקודות לחץ גם ברכיבות 
ארוכות מאוד. היינו שמחים לעדשה מעט קטנה יותר, אך זה כבר מטעמי 

סטיילינג ולא מטעמים פונקציונליים.
אוורור וניקוז זיעה רכבנו על ה-Bolle החל משלהי החורף ועד תחילת 

הקיץ, כולל כמה רכיבות לחות מאוד )גם בטמפרטורות נמוכות וגם בחום 
מזעזע(, פתחי האוורור בשילוב מיקום העדשה במרחק יחסית גדול 

מהפנים הוא יעיל מאוד בהרחקת אדים וזיעה מהעדשה הורדרדה של 
הוורטקס, למעט מקרי קיצון, לא נתקלנו באדים שהצטברו על העדשה. 

עדשות העדשה הורודה כחלחלה של Bolle מציעה איכות אופטית 
מעולה, שאינה נופלת משום מוצר אחר שבחנו, לא נתקלנו בשום עיוות או 

מוזרות בצבעים כפי שנתקלים לעיתים בעדשות מוצלחות פחות.
העדשה היא בהירה יחסית ויש שימצאו שאינה כהה מספיק לימי קיץ 
בהירים במיוחד, אבל לטעמנו הכהות טובה, במיוחד ברכיבות שכוללת 

כניסות ויציאות משטחים מיוערים מוצלים לקטעי שמש חשופים.
סטיילינג למרות שמבחינה פונקציונלית אין לנו שם טענות לבולה, 

הסטיילינג של הוורקטס מתאים יותר לרכיבת כביש, העדשה היחידה 
והגדולה בשילוב עיצוב שמזכיר את ימי האוקלי M-Frame העליזים גרם 

לכך שהחלפנו למשקפי קז'ואל ברגע שהסתיימה הרכיבה.
יותר נוחות, איכות אופטית, אוורור פחות מחיר, סטיילינג.

Icon :יבואן

we:Test רועי קאפח, עדי בלן, אריק פלדמן 

Bolle
Bolle הוא אחד ממותגי משקפי השמש המוכרים בעולם, החברה הצרפתית שהחלה את דרכה עוד במאה ה-19 )!!( בייצור מסרקים ומוצרים שונים 

מעץ, החלה לייצר משקפי מגן וגוגלס משנות ה50 של המאה ה20, והחל משנות ה60 החלו לייצר גוגלס ומשקפי שמש לשימושים ספורטיביים. החברה 
שממקוממת בגבול צרפת שוויץ נחשבת כיום לאחת המובילות הטכנולוגיות של התחום, בוודאי בענפי ספורט השלג אך גם בענפי ספורט אחרים.

זוכה תחרות ה-Enduro World Series הראשונה, ואלוף העולם בדאונהיל לשעבר, פביאן בארל, הוא אחד האתלטים המובילים שנבחרו לייצג את המותג, 
כמו גם קבוצת אוריקה גרין-אדג' שמתחרה בימים אלו בטור דה-פרנס.

מבחני ציוד
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על אף האקצנט האיטלקי בשם היצרנית, קרטוני היא חברה גרמנית 
גזעית המייצרת קסדות אופניים ואופטיקה החל מ 1985. מהמטה של 

החברה בעיר  Rudersberg, קרטוני מפתחת ליין קסדות אופניים רחב 
מאוד הנוגע כמעט בכל תחומי רכיבת האופניים. ה alltrack היא דגם 
העילית של היצרן בתחום קסדות האול-מאונטיין/ אנדורו המשלב את 

מיטב הטכנולוגיות שמציע היצרן.
מאפיינים בולטים: 

מבנה קסדה קל, חסון ואיכותי, בנוי קליפת פוליקרבונט יצוקה סביב 	 
 EPS מבנה קצף

16 פתחי אוורור גדולים במיוחד, עם דגש ניכר על קדמת הפדחת	 

וויזור מתכוונן, הממוקם גבוה יחסית ומאפשר "חניה" למשקפי אבק 	 
כאשר הם לא בשימוש

מנגנון רכיסה ברצועת ראצ'ט המאפשרת רמת הידוק משתנה ומאפשרת 	 
שחרור ביד אחת בלבד

אבזם פלסטיק לקיבוע רצועת הגוגלס בירכתי הקסדה	 
מתאם מצלמה/ פנס עם שחרור מהיר	 
הידוק ע"י חוגה נוחה עם אפשרות התאמת גובה מנגנון ההידוק	 
ריפודים איכותיים ומתפרקים	 

בשימוש המראה הכללי של הקסדה מסגיר את מאפייני השימוש שלה, 
אי אפשר לטעות בעניין, מדובר כאן על קסדת AM! היא גדולה, היא עונה 

לצו אופנת האנדורו, היא גולשת עמוק לכיוון העורף, ולהשלמת המראה 
היא מאפשרת חיבור אלגנטי של מצלמה. על אף גודלה הפיסי של ה 

Alltrack, היא לא מרגישה כזאת, היא קלה מאוד ובעיקר נוחה ביותר על 
הפדחת. מנגנון ההידוק מעולה, והתאמת הגובה שלו ביחס לקסדה מאוד 

מועיל ומשפיע על הנוחות. יש לקחת בחשבון כי הקסדה מוצעת רק בשתי 
מידות, לכן יותר ממומלץ למדוד פיסית לפני רכישה. המבנה הכללית של 
קדמת הקסדה יחד עם הוויזור הייחודי הממוקם יחסית גבוה גם במצבו 

הנמוך, מאפשר שדה ראייה נקי לחלוטין גם בירידות תלולות ביותר, 
כאלה שמפילות לעיתים קסדות איכותיות על סעיף "הסתרה". הקסדה 
ליוותה אותנו במגוון רכיבות הן במסלולי אנדורו עצבניים והן במסלולים 

ארוכים עתירי דיווש, כאשר המאפיין הבולט ביותר הוא אוורור מצוין. אין 

הצטברויות זיעה, ובעיקר אין טפטופים על המשקפיים. רצועת הראצ'ט 
במנגנון הרכיסה של הקסדה נוח מאוד, הן ליישום והן לשחרור, אבל 

האבזם שקובע את אורך רצועות הסנטר נטה להשתחרר לעיתים ודרש 
הידוק מידי פעם.

סיכום ה-Alltrack היא קסדת אנדורו/אול-מאונטיין/שבילים מעולה!  
היא מאווררת ביותר, קלה יחסית ומאוד נוחה לרוב הראשים שניסו אותה. 
שטח ההגנה המסיבי על איזור העורף ועיצובה הבולט עם הוויזור הייחודי 

שלה הופך אותה למוצר אנדורו איכותי ונחשק. 
יותר אוורר, נוחות, שדה ראייה מצוין, מתאם למצלמה פחות רצועת 

סנטר נוטה להשתחרר לעיתים 

Cartoni 
AllTrack

יבואן: Rock n' Road | משקל: כ-330 גרם )למידה M/L( | מידה: 58-61 ס"מ | מחיר: 766 ₪ 
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שנת הדגם 2016 היא שנה מכוננת עבור ענק השיכוך פוקס. לאחר 
דישדוש של מספר שנים יצא יצרן הבולמים האמריקאי בליין המזלגות 

והבולמים המשמעותי ביותר שלו בשנים האחרונות. 
זה היה מהלך בלתי נמנע מהחברה שהתוותה במשך שנים את הסטנדרט 

המקובל בתחום, כוחות השוק חייבו אותם להציג ליין מוצרים מרשים 
שייתן תשובה למתחרים העיקריים שלהם שזכו לפופולריות רבה מאוד על 
חשבונם בשנים האחרונות. בהשראת המנגנון החדש והמוצלח מאוד של 
ה-36 מאשתקד הם חזרו למעבדות, לשבילים ולתוכנות השרטוט וטיפלו 

כמעט בכל אלמנט במזלגות החדשים.
אחרי האירוע המרשים של השקת הליין החדש בפני משווקים ובעלי 

מקצוע, קיבלנו מהסינגלטרק היבואן המקומי שני מזלגות למבחן ארוך 
טווח, את ה-34 ואת ה-32, שניהם מהסדרה החדשה ושניהם מיועדים 

לגלגלי “29. לפניכם חלקו הראשון של המבחן למזלג ה-32 החדש מסדרת 
ה- FACTORY עם מנגנון שליטה מהכידון.

נתונים טכניים 
סטנדרט גלגל: "29	 
מהלך: 120 מ"מ	 
רגליים פנימיות: 32 מ"מ בציפוי קשימה	 
משקל: 1685 גרם	 
מנגנון: FIT4 עם מנגנון שליטה מהכידון	 
קפיץ: אויר	 
סטירר: טפרד	 
כיוונים: עומס קפיץ אויר, ריבאונד, מצבי קומפרשיין, נעילה	 
ציר: 15 מ"מ שחרור מהיר	 

מה חדש ב-2016? מכלולי המזלגות זכו לטיפול מקיף ולהורדת משקל 
דרסטית, כל מכלולי המזלג עברו דיאטה החל מהסטירר, דרך הקראון, 

הרגליים תחתונות ועד לקפיץ האוויר. קרב המשקל הוא ללא ספק אחד 
האלמנטים החשובים בשוק האופניים העכשווי, אולם בפוקס הבינו כי את 
המלחמה תנצח איכות השיכוח, תכונה שזכתה לביקורות פושרות במזלגות 

הקודמים של היצרן כאמור.
מנגנון השיכוך וקפיץ האוויר חדשים לחלוטין ומציגים שינוי תפיסה כללי. 

מערכת השיכוך זכתה לשם FIT4 )למעשה דור 4 של מנגנון ה-FIT של 

היצרן(, היא עדיין מערכת סגורה בנויה על בסיס שרוול גומי מתרחב. 
מנגנון ה-CTD הקודם הוחלף במנגנון חדש בעל שלושה מצבים – פתוח 

לחלוטין, מצב דחיסה בינוני ומצב קשה. הברירה בין המצבים ניתנת 
לשינוי תוך כדי רכיבה במזלג עצמו או ע"י מנגנון שליטה מהכידון כמו 

 Low במזלג שנבחן. השינוי העיקרי במערכת החדשה הוא הצגת חוגת
Speed Compression בעלת 22 "מצבים" אשר משפיעה רק על המצב 
הפתוח ולא על מצב האמצע כפי שהיה עד כה. בתאוריה ניתן יהיה לקבל 
 Compression-מזלג רך אשר לא יצלול לתוך המהלך, בנוסף לשליטה ב

.)Rebound( קיימת כמובן גם שליטה על מהירות ההחזרה
קפיץ האוויר גם הוא חדש לחלוטין ומזכיר את מנגנון האוויר שמצוי 

בבולמי הפלואוט האחוריים. חידוש משמעותי במנגנון זה היא האפשרות 
להשתמש בספייסרים לטובת הקטנת גודל תא האוויר ושינוי התנהגות 

המזלג, בדגש על הגדלת הפרוגרסיביות ועמידות בפני סגירת מהלך. 
 Factory-על השביל ה-32 החדש שבחנו הגיע כאמור בגרסת ה

היוקרתית בעלת מנגנון ה-FIT4 וידית שליטה מהכידון לברירה בין שלושת 
המצבים: קשיח, בינוני, ופתוח. הודות למנגנון החדש הצליחו מהנדסי 
פוקס לחסוך כ-130 גרם לעומת הדגם היוצא, ויחד עם ציפוי הקשימה 

וסט המדבקות הכתום-אש אין ספק שמדובר בחבילה נאה ונחשקת לכל 
רוכב XC חובב סינגלים מהירים.

את המזלג ביקשנו וקיבלנו בתצורת 120 מ"מ ומיהרנו לשדכו לאופני 
ז"ק מקרבון שיועדו ככלי לתקיפת עליות יחד עם דרישות לפאן וקפיצות 

מזדמנות בדרך למטה. מה שמכונה ע"י זקני השבילים "זנב-קשיח 
אגרסיבי לחובבי הז'אנר".

נעילת הבולם הראשונית השאירה נדנוד שנפתר במהירות ע"י סיבוב 
קל של מנגנון הרגולז' הנמצא על מנגנון השליטה מהכידון, כיוונון 

 Low Speed הסאג והריבאונד בוצעו במהירות ואת מנגנון הכיוון של ה
Compression המספק טווח רחב יותר של כיוונון מעבר ללחץ האוויר 

השארנו בשלב זה במצב האמצע.
מהרכיבה הראשונה היה ברור שיש כאן שינוי מורגש, ולא רק ביחס לגרסת 

ה-Evolution מהשנים הקודמות )סדרה שפסה מן העולם, וטוב שכך(. 
הדבר בא לידי ביטוי ברגישות משופרת לקטנות אך גם חבטות מזדמנות 

טופלו היטב ע"י מהלך הביניים ולא גרמו לצלילה של המזלג בצורה 
Low speed compression-לא צפויה. למרות ששיחקנו עם מצבי ה

בהזדמנויות שונות )כאמור, 22 קליקים לחדי האוזן(, השינוי 
בתחושה הורגש בעיקר במצבי הקצה. לבסוף התמקמנו באזור 
השליש הקשיח שסיפק רכות טובה אך לא מפנקת מדיי לסינגלי 

בנ"ש/קנדה/חורשן/משמר העמק וכמובן יער עופר האהוב.
ברכיבות כסאח ובדרופים מאתגרים יותר )שספק אם אלון ירצה 

לראות( לא הצלחנו להדהים את ה-32 וסגירות המהלך לא לוו ברחשי 
טראומה מצד המזלג ששמר על שקט מופתי, נכון שאין מדובר על 
דרופ הסלע במנרה, אבל בכל הנוגע לקפיצות נאות בזרימה חלקה 

סימנו ווי. 
בעוד שנעילת המזלג עבדה היטב )אם כי דרשה מתיחת רגולז' 

קלה מידי כמה שבועות(, קשה היה לי להבחין בצורה חד-משמעית 
בין התנהגות הבולם במצב הביניים למצבו הפתוח לחלוטין, בשני 
המקרים נרשמה עקיבת שטח מצוינת. מאד יתכן שמצב הביניים 

ישרת טוב יותר אופני ש"מ בהם יתכתב המזלג עם מצב הביניים של 
הבולם האחורי, אבל אצלנו הקשיחים, תנו לנו לנעול מזלג בדיווש 

מאומץ בעמידה ולפתוח אותו לגמרי בירידות וקטעים משובשים 
ואנחנו מרוצים – מצב הביניים, עבורי לפחות, רק מסרבל מעט את 

ההעברה, מה גם שהידית עצמה, איך נאמר, מאותגרת אסתטית ויש 
ארגונומיות ממנה.

מבחינת הקשיחות הצידית הכה שימושית בהגיית הרוכבים, 
המזלג הפתיע לטובה ותפקד ללא דופי גם במצביי קיצון בהם 

נשענתי במלוא כובד משקלי על הכידון בסיבובים. יש לציין 
שגרסת ה-120 מ"מ אמורה להיות קשיחה )וכבדה( יותר מגרסת 

ה-100 מ"מ, אבל כך או כך אין לי ספק שרוב רוכבי ה-XC הקלילים 
יהנו מהקשיחות והדיוק של הבולם בכל אחת מהתצורות.

סיכום ה-32 החדש של פוקס בהחלט עומד בהצהרות של מחלקת 
השיווק של ענק הבולמים. השיפור במזלג החדש ניבט מכל עבר 
וניכר במשקל, בעבודת השיכוך ובקשיחות. ה-32 החדש הוא כלי 

ראוי למתחרה XC/מרתון סגפן עם דרישות יעילות מקסימליות, 
ובאותה מידה לרוכב שבילים שמחפש מזלג קל משקל וקשיח, עם 

ביצועי שיכוך מצוינים.
יותר משקל, מנגנון שיכוך, נעילה מוחלטת, קשיחות פחות ידית 
 Low Speed Compression שליטה לא נוחה, אינפלציה במצבי

FOX Float 32 120 Factory 2016 
יבואן: סינגלטרק | מחיר: 4287 ₪  למזלג במבחן, כולל שליטה מהכידון, 4120 ₪ ללא שליטה מהכידון.

מבחני ציוד we:Test  אילן כרמל 
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Kali Maya
קאלי היא חברה בבעלות אמריקאית המתמחה בתכנון 
וייצור קסדות ומיגון גוף לפעילויות ספורטיביות בעלות 

פוטנציאל הרסני מחד ושיווקי מאידך )קרי אופניים, 
אופנועים וסקי(. את החברה מוביל בראד וולדרון, שמלבד 
חיבתו לתכנון קסדות הוא אשכרה מדען רקטות מדופלם 

בעל פילוסופית חיים מעניינת האומרת )בתרגום ישיר( 
"אם אפשר לנפץ את זה, אפשר לבנות את זה טוב 

יותר". הפילוסופיה וההשראה הנ"ל הביאו לקאלי מוניטין 
של חברה מקצועית לעילה המשתמשת בטכנולוגיות 

בטיחות ייחודיות ומודרניות בתחום הגנת הגולגולת.
למבחן קיבלנו את דגם ה-MAYA המיועד לרוכבי 

האנדורו בחבורה )אלא מה...(, כלומר קסדה המבטיחה 
שילוב כמעט בלתי אפשרי של משקל-קל, אוורור, חוסן 

.XC וכיסוי נרחב בהרבה מהכיסוי הניתן בקסדות
בניגוד לחברות אחרות המייצרות קסדה בעלת קליפה 

קשיחה המגוננת על שכבה מוקצפת רכה, הקסדה 
של KALI בנויה בשיטה ייחודית המשתמשת בשתי 

שכבות של חרוטי קצף בצפיפות-נמוכה היוצרים מעין 

"היתוך" בין הקליפה לשכבה הפנימית. בנייה כפולה זו 
מבטיחה את התפזרות האנרגיה לצדדים בזמן התרסקות 

ובכך מגנה בצורה מיטבית על הגולגולת. למרות כל 
הטכנולוגיה הזאת, אין השפעה לרעה על עיצובה 

החיצוני של הקסדה או על נוחות ההתאמה שלה, ואפילו 
המצחייה המתכווננת )המצוידת במתאם למצלמה או 

פנס( עשויה מחומר גמיש אשר יספוג את האנרגיה 
במקום להתנפץ בעת פגיעה.

ל-MAYA יש 12 פתחים לאוורור )5 מלפנים ו-7 מאחור(, 
כלומר פחות פתחים מאשר ברוב קסדות האנדורו/

אול-מאונטיין שבחנו, אזור המצח מרופד באופן עבה 
ועל הפתחים מגנה רשת נגד חרקים מזדמנים. משקלה 
של קסדה במידה סמול-מדיום כבד בכ-30 גרם לעומת 
קסדות דומות אבל תוספת זאת כמעט ואינה מורגשת. 

אגב מידות, שימו לב שמדובר בקסדה בעלת נפח פנימי 
גדול יחסית ולמי שרגיל למידה מדיום/לארג' בחברות 

אחרות מומלץ לו שיבדוק פה את המידה הקטנה 
יותר. רצועת ההידוק האחורית היא בעלת שני תפסני 

רצועה משני הצדדים, מנגנון מעט מיושן לדעתנו אם 
כי אפקטיבי.

במבחן כאמור גם לראש הגדול שלי התאימה דווקא 
המידה הקטנה יותר, כיוון והידוק הקסדה היה קל 

ואינטואיטיבי אם כי הזכיר נשכחות עקב מנגנון ההידוק 
המיושן. מצד שני הקסדה מאד נוחה וגם הריפוד הפנימי 

הרגיש איכותי.
הצביעה הכחולה והמבנה המסוקס )של הקסדה( 

סחטו מחמאות מהחברים שרגילים לראות אותי מאותגר 
בצבעים פחות סולידיים ובכלל תרמו ללוק הכללי של 

רוכב אנדורו מן המניין או לפחות Wannabe רציני.
כיוונתי את גובה המצחייה לזווית הגבוהה ביותר 

ויצאנו לדרך, כבר לאחר שעה קלה הורגש המחסור 
בחרכי האוורור הקדמיים, מה שגרם להיווצרות כמות 

זיעה גדולה מהרגיל באזור המצח לאחר שרצועת 
ספיגת-הזיעה שלי נתנה את כל מה שיש לה... כמו כן 
הגיע גם השלב בו נאלצתי לחזק את הידוק הקסדה, 

דבר שאפשרי בשתי ידיים בלבד, כלומר, או בעצירה או 

במהלך רכיבה רגועה בלי ידיים על הכידון.
מכאן והילך המצב הלך והשתפר, הקסדה כאמור 

נוחה מאד ויושבת היטב, מה שגרם לי להעדיף אותה 
לכל רכיבה מאתגרת מתוך ידיעה שאאלץ לסחוט את 

הבנדנה או סרט ההזעה בתכיפות גבוהה מהרגיל. 
מתאם המצלמה, אגב, נבדק גם הוא והוכח כאמין עם 

מצלמת גו-פרו.
סיכום ה-KALI היא קסדת אנדורו/אול-מאונטיין חסונה 

ואטרקטיבית מבחינת הלוק ובעיקר מבחינת המחיר. 
מנגנון ההידוק שלה פשוט ומצריך שימוש בשתי ידיים, 
האוורור הקדמי לוקה מעט בחסר אך היא נוחה מאד, 
ושינוי גובה המצחייה בין קטעי טיפוס ארוכים לירידות 

תלולות הוכח כשימושי. בנוסף, שטח ההגנה המסיבי על 
אזור העורף וטכנולוגיית ההגנה החדשנית של חברת 

MAYA יכולים להבטיח לכם רכיבה בראש שקט.
יותר מחיר, נוחות, לוק, מצחייה מתכווננת, מתאם 

למצלמה פחות אוורור, מנגנון הידוק 

יבואן: בייקטק | מידות: 54-60, 60-63 ס"מ | משקל: כ-360 גרם )למידה M/S( | מחיר: 550 ₪

מבחני ציוד we:Testאילן כרמל 
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Mondraker Dune RR 

Mondraker Dune RR  we:Test     ברק שפר    גלעד קוולרצ'יק    אסף פישר  

יבואן: מונדרקר ישראל | מחיר: כ-35,000 ש"ח

Mondraker Dune RR :מבחן
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Highlights

שלדת קרבון מלאה )כולל משולש אחורי( "27.5	 
מתלה ZERO SUSPENSION המייצר מהלך של 160 מ"מ	 
FORWARD GEOMETRY – גזרה ארוכה ונמוכה	 
 	)Reach 472 mm( אורך צינור עליון 630 מ"מ
זווית צינור ראש 66.5 מעלות )-/+ מעלה(	 
זווית צינור כיסא אפקטיבי 70 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 430/440 מ"מ	 
בסיס גלגלים 1213 מ"מ	 
משקל "רטוב"   כולל פדלים –  12.8 ק"ג 	 

*הנתונים הם למידה 19.5

Mondraker Dune RR  we:Test
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הצינור העליון, תוך כדי שימוש בסטם קצר כך שמידת 
האופניים )Reach( נשאר בגבולות הנדסת האנוש 

הסבירה. כשגיאומטריה זו הושקה לפני כשלוש 
שנים היא נחשבה קיצונית למדי אולם בשנתיים 

האחרונות ניתן להבחין בעוד יצרנים המאמצים את 
הפילוסופיה הזאת, ביניהם Kona ו-Transition אשר 

 Zero-פועם מתלה ה RR-בחנו כאן בעבר. במרכז ה
Suspension, אינטרפרטציה בנוסח ספרד למתלה 

כפול חוליות עם ציר וירטואלי. ייחודו של המתלה 
במקרה דנן הוא בעובדה שהבולם אינו מחובר כלל 

למשולש הקדמי אלא צף בין שני לינקים. לטענת 
הקופרייטרים האמונים על השיווק, זה לא אפס אחד 
אלא ארבעה אפסים המתארים את תכונות ה"אפס" 
של המתלה המוקפד הזה. "אפס אבדן כוח בדיווש", 

"אפס ברייקינג-ג'ק בבלימה", "אפס פדל קיק-בק" 
ו"אפס במפים" עקב בידוד כמעט מוחלט של ההשפעה 

"Pulpo" תמנון בספרדית, משמש בסלנג הקטלוני 
לתיאור אדם שממאן לשחרר אחיזה, בעיקר מבחורות 

 Dune-בדיסקוטק, או להגדרת הקושי בהחזרת ה
RR בתום חודש מבחן אינטנסיבי. מונדרקר, המותג 

הספרדי הצעיר יחסית זוכה לתשומת לב הולכת וגדלה 
בתעשייה וניכר שהחברה משקיע הרבה אנרגיה ומו"פ 

בשיפור ופיתוח מתמיד של דגמי האופניים שלהם.
על העיצוב החדשני של השלדה אמון מעצב העל 

סיזר רוחו )Cesar Rojo( אשר זכה השנה העיצוב 
בפרס של מגזין Enduro ובצדק לעניות דעתינו.
שלדת הRR Dune היא מאסטרפיס של אומנות 

מודרנית בקרבון עד רמות הפירוט הסופניות ביותר. 
את ה-Forward Geometry אשר עומדת במרכז 
פילוסופיית גאומטריית השלדה כבר סיקרנו במספר 

מבחנים קודמים על דגמים אחרים של היצרן. בגדול 
מדובר על הגדלת בסיס הגלגלים על ידי הארכת 

Mondraker Dune RR  we:Test
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ההדדית מתלה/מתח-שרשרת. לשלדה החסונה מראה 
אוורירי יחסית הודות לעיצוב חיזוק משולשים באזור 
צינור הראש ומוט הכיסא. הולכת הכבלים הפנימית 

מרשימה ביותר וכוללת מכסים אלגנטיים בנקודות 
הכניסה/יציאה אשר מאפשרים למתוח כיאות את 

הכבלאז' למניעת רעשים מיותרים. שני פיצ'רים יחודיים 
אשר מאפשרים התאמה של גאומטריית השלדה 

ליישומי אנדורו שונים הינם הד סט אקסצנטרי מתכוונן 
בטווח בין 65 ל-67 מעלות ודרופאאוט "משתחלף" 

בצורת מעויין אשר מאפשר להאריך את תומכות 
השרשרת ב 10מ"מ שלמים לתוספת יציבות במהירויות 
גבוהות. לשלדה אין הכנה למעביר קדמי, אבל מי צריך 

את זה בימינו. על תומכות השרשרת ניתן למצוא מגן 
גומי אינטגראלי בשרני ומגן גחון משכנע.

חלקים בולטים 
ה-RR הוא דגם הביניים מבין שלושת דגמי הקרבון 

ומאובזר ביד רחבה, החל בחומרת השיכוך המשובחת 
 ,Float 3Pos FIT4 מלפנים מזלג - Fox ביותר מבית

ומאחור Float X 3Pos, שניהם מסדרת הפאקטורי 
 E1700 עם ציפוי קאשימה סקסי. דרך גלגלי קצה

של DT במשיכה ישירה עם מנגנון הראצ'ט המהולל 

 Maxxis High בנאבה האחורית, עטופים בצמיגי
 Sram 1 מביתx11 עמידים. מערכת הינע Roller II

בקלאס X1/X01, מעצורי Sram Guide RS מצוינים, 
מוט כסא RockShox Reverb Stealth וצ'יין-גייד 
 Race Face מינימליסטי מקרבון המגן על קראנק

מהרמות הגבוהות. הקוקפיט האיכותי מבוסס על טהרת 
מותג הבית Onoff וכולל כידון קרבון רחב )780 מ"מ(, 
סטם קצרצר )35מ"מ( וגריפים דקים ועמידים. משקלם 

הרטוב של האופניים קצת פחות מ-13 ק"ג.
על השביל 

מספיק מבט חטוף במכונה כדי להבין איך זה ירגיש 
בירידות, אז פנינו להשביע את סקרנותנו ליכולות 
הדיווש שלה. ובכן, המתלה בולע קצת כוח תחת 

מהלומות פדל בתחילת ההאצה אך כמעט חף מבובינג 
בדיווש עגול ורציף וניתן לטפס איתו מאות מטרים 

אנכיים בלי לקלל אפ'אחד. התנהגותם הכללית 
וההיגוי פחות זריזים מזוגות 27.5 קצרי מהלך אשר 

RR-בחנו אך יש לזכור שזה לא כל כך הקטע שלהן. ה
היא מכונת אנדורו מכויילת אשר מכוונת לטופ של 

הפודיום. הם מסתובבים בסדר ולא מפגינים שובבות 
יתרה בגלל הציר המרכזי הגבוה ובסיס הגלגלים הארוך 

Mondraker Dune RR  we:Test
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הארוך יחסית. האופניים מקנים ביטחון רב במהירויות 
גבוהות וממש תבעו להזדכות על הברקסים בסקשנים 

הפתוחים של מעלה זרון. הם מאפשרים לאמץ סגנון 
רכיבה תכליתי ודורסני ומעודדים את הרוכב לקרוא את 
תא השטח הבא ברמת המאקרו מאחר והמתלים, 160 
מילימטרים במלוא תפארתם, פשוט משטיחים סלעים 

 Fox-וחריצים ומגדירים מחדש את דרגת המיקרו. ה

36 המעודכן שבפרונט מתנשף בעת מעבר השמן 
בדאמפר ה-FIT4 החדש. צליל שאפשר להתרגל אליו, 

כזה שמזכיר שמישהו עובד קשה עבורך שם למטה. 
הבולם הרגיש קונסיסטנטי לתוך כל עומק המהלך אך 
נטרק בצליל מתכתי נוקשה בנחיתות אלימות ממטר 

פלוס לפלאט )דבר לא מומלץ בכל מקרה(. מעצורי 
ה-Guide RS מספקים את הסחורה ובעלי מודולציה 

מצוינת. צמיגי ה-High Roller 2 הפגינו איזון שפוי בין 
התנגדות גלגול נמוכה יחסית לאחיזה נחושה במגוון 

תנאי שטח, גם הודות לתערובת גומי רכה יחסית אשר 
הציגה סימני שחיקה לאחר חודש המבחן.

סיכום 
ה-Dune RR הם אופני אנדורו מודרניים במיטבם, 

קלים יחסית ויעילים להפליא בכיבוש פסגות נכספות. 

עם מאפייני שיכוך והבלימה על סף רמת צ'יין-לס בשל 
היזון חוזר אפסי מכיוון השרשרת. הם יציבים ודורסניים 

במהירויות גבוהות וכלל המערכות שלהם עובדות בדיוק 
מרשים ובסינרגיה מושלמת ומעבר לכל זה, הם ניחנים 

 בלוק עדכני וסקסי להחריד.
 el pulpo gusta mucho

Mondraker Dune RR  we:Test
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לקראת הצ'ימיצ'ורי )רכיבה מדברית רצופה של 
160 ק"מ(  אירגן חנוך רדליך רכיבה של יומיים 

במדבר. הרעיון הינו לפצל את המסלול האימתני 
לשניים. לאחר כמה התכתבויות ושיחת טלפון 

אחת החלטתי להצטרף. כשבועיים לפני היציאה 
לרכיבה המדברית, חנוך ארגן רכיבת היכרות 

במרכז הארץ בקצב טיול. והרי סיפורו של 
ה"טיול" הנ"ל...

אני יושב לי על האופניים, שתי רגליי על הקרקע, 
מזיע, מרגיש את הדופק בכל חלקי גופי, מולי הר 

גבוה... אני חושב לעצמי שעם כל הרצון והמוטיבציה 
להיות חלק מחבורה רצינית וחזקה, אולי אני פשוט 

לא מתאים. אמנם התאמצתי והשתפרתי כל כך לאורך 
החודשים האחרונים של הפרויקט, אבל אולי זה פשוט 

עדיין לא זה...
כמה דקות קודם לכן, התייעצתי עם אחד הרוכבים 

בקבוצה, הוא אמר לי בפירוש שאם אני מתלבט, 

במיוחד אל מול ההר הזה שאנו ניצבים למרגלותיו, 
זה באמת הזמן לפרוש ולחזור חזרה על עקבותיי. 
נו באמת... קחו אדם במצוקה, גמור פיזית, סחוט 

מנטאלית ותגידו לו שזו ההזדמנות לוותר, מה 
לדעתכם יקרה?

לו היה מדובר בסרט הוליוודי טיפוסי, הבימאי היה 
צועק "אקשן!", ברקע הייתה נשמעת מוסיקה 

דרמטית והמצלמה היתה מתמקדת ברוכב. הגיבור 
היה לוקח מעט אויר, שלוק קטן מהמים, עולה על 

האופניים, שולח מבט קשוח אל ההר ומסתער קדימה 
)כשבפסגה כמובן נופלת לזרועותיו בלונדינית חצי 

מעורטלת...(. אבל כאן, בסרט שלי, בתוך ערוץ נחל 
כסלון, אין תזמורת, אין אהובה )כלומר יש אבל היא 
ישנה בבית( ולגבי התואר גיבור, על זה עוד נדבר...

ואז אני מבקש מהחבר ההוא , להודיע למוביל שאני 
פורש. מבקש שיתנצל בשמי אבל המסלול, המהירות 

והקצב לא בשבילי.

אני מספיק לראות אותו מנופף לי לשלום, והנה הוא 
כבר טס על מנת להדביק את הקבוצה ומותיר אותי 

שם. אני שותה קצת מים, נותן ללב כמה דקות מנוחה 
ומתכנן את הדרך חזרה. 

כמה דקות עוברות ואז... כמו מתוך סצנה של סרט 
הוליוודי )אחר, הרי בכל זאת צריך קצת דרמה(, מגיע 
עוד רוכב. אני מזהה אותו ונזכר שראיתי אותו בבוקר. 

גם הוא היה חלק מהחבורה וגם הוא נשר בשלב 
כלשהו, לפני אפילו... הוא שואל למצבי ואני מציין 

שהרכיבה קשה לי מידי ואני חוזר על עקבותיי. הבחור 
אפילו לא עוצר את אופניו וצועק לי "בקצב שלך... 

בקצב שלך...".
ברוב הכתבות אני פותח את דברי בסיפור על 

האתגרים אשר ניצבים בפניי בפרויקט. תמיד צריך 
לבחור מתוך שתי אפשרויות: הראשונה - הרסנית, 

ותרנית ולא מועילה. והשנייה - חיובית, בונה, מפתחת 

ומקדמת. יהיו מקרים בהם התודעה תכתיב את 
המציאות, ובפעמים אחרות תבוא קודם כל הפעולה 

שתשנה מאוחר יותר את הגישה. כך או כך מדובר 
בחלוקה דיכוטומית פשוטה, או שאתה לוזר או שאתה 

גיבור הוליוודי. 
אני עומד מול ההר וצריך להחליט האם אני מוותר 

לעצמי וחוזר, או ממשיך בכל זאת.
אז המשכתי.  בפעם הראשונה אני רוכב לבדי, לפני 
טיפוס לצובה, ירידה חזרה לנחל כסלון ואז ללטרון... 

סה"כ חמישים קילומטרים שמאד רציתי להשלים. 
בתקופה זו של החיים וכחלק מהפרויקט הנפלא הזה, 

אני בוחר להמשיך, להילחם ו"לתת בראש". מה הכי 
גרוע שיכול לקרות??

לקחתי אויר והתחלתי לפדל, והמשכתי. לאחר כשלוש 
שעות סיימתי את המסלול. עייף, מאושר ובעיקר 

מודה מאד לעצמי על כך שלא ויתרתי.

פרק ט'
חלק מחבורה 

מנצחת?
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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אחרית דבר 
התלהבתי מאד מהרעיון להשתתף ברכיבה מדברית 

רצינית ועוד עם חנוך. רציתי מאד לעשות את 
קפיצת המדרגה ולרכוב עם ה"חבר'ה". שמחתי על 

ההזדמנות להכיר את האנשים, לשמוע סיפורי גבורה, 
לדבר על אימונים מומלצים או ציוד שאיני מכיר, 

להתחכך עם הגדולים, אתם יודעים... אך לאחר כמה 
דקות במחיצתם הבנתי שאני עדיין לא "שם". ובכל 

זאת, את המסלול סיימתי.
אז תגידו אתם, סיפור הצלחה או כישלון? גם אני 

עדיין מתלבט האם העובדה שהחלטתי להפסיק את 
הרכיבה עם הקבוצה נחשבת ויתור או שאולי נכון יותר 

להסתכל על הצד השני של המטבע ולטפוח לעצמי 
על השכם שהרי בכל זאת רכבתי לבד והשלמתי את 

המסלול?
האמת היא שאלו שאלות טובות אך פחות רלוונטיות. 

הרכיבה הזו היא חלק מדרך ארוכה ובהחלט מסמלת 
המון מחיי היומיום של כולנו. אני חושב שצריך 

לכוון גבוה, צריך לרצות לקפוץ מדרגה ולהשתפר. 
צריך לצאת מגבולות הנוחות ולהתנסות בדברים 

חדשים. צריך גם להיות מודעים יותר ליכולות שלנו 
ובהחלט להיות מספיק אמיצים כדי להודות ש"קפצנו 

מעל הפופיק". בסופו של דבר, לא משעמם וזה 
מה שחשוב.

את רכיבת המדבר בת היומיים של חנוך ראיתי 
בפייסבוק ואפילו עשיתי לייק לחברה. הייתה לי 
צביטה קטנה בלב אבל אני מתכוון לקחת את 

הצביטה הזו ולמנף אותה למקומות חיוביים מאד. 
מקווה מאד שבשנה הבאה אוכל אפילו לעשות את 

הצ'ימיצ'ורי עצמו! 
לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע 

ניתן להיכנס לעמוד   הפייסבוק של הפרויקט 

we:Live

 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

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
http://www.eyarok.org.il/bike/
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10
טיפים
רכיבות לילה

1. הצטיידו בפנס או זוג פנסים אמינים, אמנם כל 
המרבה בלומנס  )LUMEN = יחידת מידה לכמות אור( 
  BMW הרי זה משובח, אבל אין באמת צורך בתאורת

כפולה פלוס פלורסנט סגול על הצינור התחתון )אלא אם 
אתם בקטע של המראה הסרסורי... ולא שיש רע בכך(. 

לענייננו, למרות שמקצועני רכיבות הלילה והבייק-
פאקרים, עברו לפנסי פרימיום שעלותם זהה לפעמים 

לאופני כניסה נחמדים, רוב רוכבי השבילים יוכלו 

להסתפק בפנסים סיניים זולים לרכיבה של כשעתיים 
וחצי - תוך סיכון מחושב שיאלצו לסיים רכיבה לאורו של 

רוכב מסוקס אחר.
2.  אם כבר הזכרנו פנסים סיניים, אין באמת משמעות 

למספר הלומנסים המצוין על אריזתם. בד"כ מדובר 
על העוצמה המכסימלית שנורת הלד שלהם מסוגלת 

להפיק, או הערך בגימטרייה של שמו של בעל המפעל, 
או משהו באמצע. בקיצור, הסתמכו על חוות דעת 

משתמשים לפני הקנייה באיביי ולעיתים אף כדאי יהיה 
לשלב פנסים וסוללות ממוכרים שונים. זה לא באמת 

מסובך ומתואר היטב בקבוצת "משה-לומנס" בפייסבוק 
בתמיכתו של בוגי איש המדבר.

3. פיזור אלומת הפנס חשובה לא פחות מעצמתו, כך 
שגם אם הפנס מפיק 3000 לומן זה פשוט לא יעיל אם 

הם מרוכזים באלומה בקוטר של מטבע )מה גם שהסיכוי 
למצוא מטבע בלילה נמוך מאד(.

אם מדובר ברכיבת סינגלים ההמלצה הגורפת היא 
שני פנסים, אחד על הקסדה – בעל אלומה ממוקדת 
יחסית ומלווה מבט, והשני, בעל אלומה מפוזרת יותר, 

על הכידון. 
אם יש ברשותכם פנס אחד בלבד לרכיבת שטח 

מאתגרת, עדיף שישב על הקסדה. מקמו אותו כך שישב 
גבוה ובמרכז הקסדה ככל האפשר על מנת לשפר את 

יציבותו )ויציבותכם אם אתם בסיכון אפילפטי(.

נשתף  בהם  קצרה  מאמרים  סדרת 
את חכמת המעטים שלנו כדי לעזור 
הרי  נושאים  עם  בהתמודדות  לכם 
לרגל  והפעם  קריטיים.  לא  גורל 
טיפים  הילולת שעון החורף: עשרה 

לרכיבת לילה!

"שקט, לילה כולם ישנים. רק 
שמשון ויובב רוכבים בשבילים..." 

רגע רגע, לא לילה ולא בטיח, אמנם 
מחשיך כבר בחמש בערב, אבל 
השבילים קרירים ודביקים, ומזג 

האוויר - אורופה הקלאסית, אז לא 
נצא לרכוב? בטח שכן!!!

אך תחילה כמה עצות, חלקן אגב, 
נכתבו בדם...

                  

10 טיפים - רכיבות לילה  we:Tipאילן כרמל     

10 טיפים: רכיבות לילה

https://www.facebook.com/groups/moshe.lumens/?fref=nf
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4. משפט אחרון על ציוד: טלפון זה חובה, ביגוד חם 
זה כדאי, ונצנץ עירוני  מהבהב ביער זה פריט שמעצבן 

את השועלים.
 5. אפילו יותר מביום, מומלץ לצאת לרכיבות לילה 
בקבוצה הומוגנית ככל האפשר, תוך כדי הקפדה  על 

קצב שיתאים לכולם. אי שמירה על חוקים אלה תיאלץ 
ביצוע עצירות, עצירות תמיד יובילו לעצירות ארוכות 
)מסנדוויץ' ועד חיזוק הד-סט( ועצירות ארוכות יובילו 
להצטננות וימי מחלה ללא רכיבה. חשוב גם שיהיה 
לפחות מבוגר אחראי אחד, כזה שבודק שכולם עדיין 

אתכם ואם ידוע שהמוביל חרמן סינגלים שמשאיר 
פצועים בשטח, אולי עדיף שיוביל את עצמו למגרש 

החניה ויעזוב אתכם בשקט.
6. אם בעצירות עסקינן, חשוב לכבות את הפנסים 

או לפחות להוריד משמעותית את עצמתם בזמן עצירה, 
מעבר לכך שהדבר מונע את התחממותם וקיצור חייהם 
)של הפנסים(, זה פשוט לא כזה כיף לשאול מה השעה 

ולקבל אלף לומנס מייד-אין-צ'יינה בכינון ישיר לעיניים.
7. שינוי עצמת הפנס תוך כדי רכיבה היא תרגולת 

מצוינת שתיתן לכם עוד זמן סוללה למיצוי חווית הלילה, 
מה גם שלא באמת צריך את מלוא העצמה בדרכים 

לבנות ובעליות ארוכות.
מצד שני, ברגע שתיכנסו  לסינגל היזהרו מהצל 

המתעתע )לא ההוא עם הקסקט, למרות שגם ממנו 
הייתי שומר מרחק( והגבירו את עצמת הפנסים 

למקסימום, ההנאה מובטחת.
8. החושך ממכר והאלומה ממקדת אתכם על הסינגל, 

המיקוד מביא למהירות שלא חשבתם שתעזו לה, אבל 
אסור לשכוח משנה זהירות בגישה לאלמנטים טכניים 

ובפרט כאלה שאתם לא מכירים בעיניים עצומות... 
בקיצור, נא לא לקפוץ מכל קרש שאיזה חמור השאיר 

ביער, כתבינו לענייני אקסטרים מוסר שזה נכון גם 
באור יום.

9. אגב אלמנטים ודרופים, חשוב שיהיה לפחות רכב 
ליסינג אחד בחנייה מכיוון שמקריי פינוי עלולים לקרות... 

זכור לי אירוע אחד בו סובארו אימפרזה ליסינג אמיצה 
אחת עברה קטע שלא היה מבייש דיפנדר בדרך אל חבר 

שהחליט לקפוץ ראש מהמדרגה הקטנה בחדיד.. קורה.
10. הלילה מוציא אל היער כל מיני בעליי חיים 

שבד"כ לא תראו ביום, מתנשמת סקרנית ועד חזיר בר 
ענק ומשפחתו. בקיצור גם פה ראוי להיזהר או לפחות 

לשמור על קור רוח גם בשעה שדורבן מבולבל ירוץ 
לכם לגלגלים. 

מפגש כמעט וודאי עם ה"נואף המצוי" וזוגתו צפוי לכם 
בקרבת מכוניות עומדות שנראה שאבדו בלב היער, 

במקרה זה - אם הרכב מתנדנד, תנו להם להתייחד... 
בונוס: רכיבות לילה הן בהרבה מקרים מפגש חברתי 

ואסקפיזם נפלא, דאגו להזמין מקום מראש לפאב 
המקומי, או לפחות להביא פק"ל קפה ובירות טובות 

לסיום, כי תכלס, אין על רכיבות לילה!
אה, יש גם לינק לקליפ קורע "בן סטילר 

ברכיבת לילה" 

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW
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 we:Tip10 טיפים - רכיבות לילה

www.facebook.com/weride.co.il

אהבתם? קדימה

לא אהבתם? כתבו לנו

https://www.youtube.com/watch?v=gEkX1VsXs1w
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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כבר שנה או יותר שזה בוער, מגרד ומציק: הילדים גדלו 
והתחזקו, הם רוכבים ממש יפה, ויצר המרחבים לא נותן 
מנוח. מתי כבר ניסע לטיול ״רציני״? מתי נתכנן מסלול, 

נרכב ביחד, נישן בחוץ, נבעיר מדורה? לאט לאט זה 
התחיל להתגבש, כשלתמונה נכנס שחקן חדש: נגרר 

מתוצרת B.O.B שהושאל מוורן, הובא אחר כבוד משדה 
בוקר, נוער מן האבק, וקיבל חיבור חדש לגלגל 29״.

אנחנו לא אנשי בייקפאקינג במובן המעשי של 

המילה. בימים כתיקונם אנחנו בצד העוקב והמרייר 
 Tour Divide-המקומי ו HLC של הרפתקאות דוגמת

האמריקאי. ההתארגנות, ההצטיידות האינסופית, 
החלפת האופניים לזנב קשיח, ההתנתקות מהעבודה 

ומהחיים לפרקי זמן ארוכים - כל אלה נראים לנו כמשוכות 
גבוהות מדי בשלב זה של חיינו. השאלה שעמדה באוויר 

- האם אפשר להעמיס את הציוד המינימלי על נגרר 
ולהסתדר ככה, עם מה שיש? 

בראש השנה עשינו ניסוי כלים משפחתי קטן: יומיים 
של רכיבה אל הסבים בעמק ובחזרה. אמנם על הבוב 
לא היה כלום חוץ מקצת בגדים להחלפה, אבל הניסוי 

הניב תשובה חד-משמעית: כן, אנחנו בשלים להרפתקה 
גדולה יותר.

ההזדמנות הגיעה בדמותו של טיול הכנה שהיה עליי 
לערוך לקראת טיול לרוכבות ״עז ואחות״ שלי: 4 ימים 

חוצי-צפון. תכנית פשוטה: מתחילים בצפון הרחוק 

ותופרים בדרך את כל מה שיפה עד לבית בחוף הכרמל. 
המשתתפים: אמא נועה, אבא גיא, אורי )15( ונעמי 

)12( ובוב. 

 היום הראשון: משניר לגדות
42 ק״מ, 570 מטר טיפוס

5:45 בבוקר. בסלון הבית עומד הציוד שלנו בשורות, 
מוכן להעמסה, מסודר, שקול, ספור, מחולק לימים 

we:Exploreמסע משפחתי

בּובֶּע ַמייֵסע*
B.O.B-4 ימים ו

      נועה לוריה 

)* אידיש: סיפור סבתא(

מסע משפחתי

http://holylandmtbchallenge.com/


המשתתפים: אמא נועה, אבא גיא, אורי )15( ונעמי )12( ובוב
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ולשימושים. רשימת הציוד המדוקדקת מסומנת כולה 
ב-V אחר V, פרי תכנון מבעוד מועד. 

6:00. החלום נגמר. לפני פחות מחמש שעות חזרתי 
הרוגה מחתונה בראש העין ועוד לא התחלתי לארוז. 
החבר׳ה שלי עשו כמיטב יכולתם לפני שהלכו לישון 

ועכשיו באמת הגיע הזמן להילחץ: שקי שינה, מזרונים, 
אוהל, צרורות ביגוד, קופסאות אוכל, ציוד רכיבה - כולם 

נזרקים לבגאז׳ ויאללה, נסתדר כשנגיע לשניר. כאלה 
אנחנו, ברדקיסטים. זו תכונה נתונה, מושרשת ועמוקה, 
היא משותפת לארבעתנו ואין לנו ברירה אלא להסתדר 

איתה ולהמשיך לחלום על סדר. 
כמו ציפורים פרועות נוצה אנחנו נוסעים לקיבוץ שניר, 

לארוחת בוקר דשנה לפני תחילת המסע, אצל בני 

הדודים. הם גם אחראים להחזיר לנו את האוטו הביתה, 
בקומבינת-שתי-מכוניות שרק אלת המזל הטוב יכלה 

לארגן. הם שואלים אם אפשר להשאיר את האוטו בבת 
שלמה במקום בבית ואנחנו כמובן מסכימים. החנווניה 

של זיו היא כמו בית שנשמח לחזור אליו, ושם גם יש 
בירה קרה.  

עכשיו, כשכל הציוד פרוס בחנייה, מתגלה האמת ממנה 
התחמקנו: אין מקום לכל הציוד על הבוב. דברים חייבים 
לעוף. כל אחד עובר על הביגוד שלו ומוותר על המיותר 

ואני מבינה שנידונתי, לראשונה בחיי, ללבוש פעמיים 
את אותה החולצה. כשמסתבר שנדרש קורבן גדול 

ונפחי יותר והאוהל מוחזר לבגאז׳, אני אשכרה מחניקה 
דמעות. הטיול הזה יעמוד בסימן התמודדות עם מצבים 

לא מוכרים.
בסוף זה קורה. הדודים נושקו, התמונה המנדטורית 

צולמה, האוטו והאוהל נסעו - ואנחנו מדוושים משניר 
לכיוון הבניאס, יורדים לשטח לכיוון דרום על הסמ״ש 

האדום וקדימה, לדרך. 
מורדות הגולן מקבלים את פנינו ברוח סתווית קרירה 

וקצת אובך. צבאים, תנים, שועלים. מאחורינו החרמון, 
לימיננו עמק החולה ולפנינו המרחק והשעות. על 

הכידון שלי קשורה מחצלת קטנה, אצל הילדים קשורים 
המזרונים. הרוב המכריע של הציוד נמצא על הבוב 
ומקפץ מאחורי גיא, אבל זה לא מפריע לנו להתחיל 

להרגיש כמו איזה Lael Wilcox בזעיר אנפין, דוהרים 
קדימה לתוך המרחבים כמו נוודים חסרי מנוח. 

הנה היום נפרש לפנינו על הרפתקאותיו: טבילה חפוזה 
בלי בגדים בירדינון הקריר. מפגש מפתיע עם יואב בהט, 

שבמקרה הוא המלווה, הטבח ואיש הלוגיסטיקה של 
טיול העיזות המתוכנן, עם אשתו וילדיו - גם הם, כמו 

אלה שלנו, קיבלו פטור מלימודים לטובת בית הספר של 
הטבע. עליות בריאות וירידות מדורדרות. מעבר קשה 

מעל ערוץ נחל החמדל, שמאלץ אותנו לפרק את הבוב 
וכמעט להתפרק בעצמנו. רכיבה מדיטטיבית ומרגיעה 

על הכביש האקליפטוסי שבין גונן לגדות. פטפוטי עגורים 
בשדות החולה. 

ברבע לחושך אנחנו מגיעים לצומת גדות. בטיול שלהן 
העיזות ישנו כאן בחדרי אירוח, אבל אנחנו חייבים למצוא 

קורת גג, כי התחזית לגשם ממשיכה לאיים. 
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אנחנו מתמקמים מתחת לגגון באחד המבנים הריקים 
במשמר הירדן, מדליקים מדורה ומחליפים לבגדים חמים. 

תה חם, אורז עם בצל וגזר, קצת מעבר על המפות 
למחר, ונסיגה מהירה לארץ החלומות. ישנים צפופים 

כמו פינגווינים בקוטב. היום הראשון עבר בשלום – וזה 
לא מעט. 

 היום השני: מגדות לארבל
60 ק"מ, 1,115 מ' טיפוס

הבוקר מתחיל בחיפוש אחר מים, שבמהלכו אנחנו שמים 
לב לשלטים הגדולים שהחמצנו אמש: הכניסה אסורה, 

העבריין ייענש וכו'. יופי. לא סתם הומלסים, הומלסים 

פורעי חוק. הנה עוד משהו להתחיל להתרגל אליו: 
מסתדרים עם מה שיש. לא תמיד יחכה לנו ברז בדיוק 

כשנצטרך ולא ברור תחת איזו קורת גג נישן הלילה. 
לחלקנו, בעיקר בצד הנשי של המשפחה, זה גורם קצת 

יותר דאגה מלאחרים.
אבל בינתיים השבילים נפתחים מחדש, פלטה גדולה 
לאורך הירדן ההררי המרהיב, בדהרה שמניסה פרות 

ושפני סלע לכל עבר. מתחת לאלמגור אנחנו חוברים 
לשביל "צופה כינרת" שילווה אותנו עד מחר. התוואי 
משתנה ולא תמיד פשוט וברור, ערב רב של שבילים 
רחבים, הרבה עליות והרבה ירידות, סינגלים עטורי 
קוצים ודרכים אבניות ומטלטלות. במטע אחד אחרי 

קטיף אנחנו מלקטים את המנגו הכי טעים בתולדות 

המנגו. אחד להיום, אחד יציל אותנו מחר. 
לפני מגדל הילדים כבר עייפים, אפילו מקטרים קצת. 
צריך להגיע דחוף לאוכל, אבל קודם טבילה בעין נון, 

כי זו המקלחת היחידה בתוכנית. עוד פוש קטן וטראח, 
אנחנו נוחתים כמו חייזרים ארומתיים בלב הציביליזציה 

של שבת בכינרת: הקומפלקס של האחים דבאח בצומת 
מגדל. שעה שמוקדשת לטריפת המבורגרים, למילוי 

מים ולקניות חפוזות. גיא לא מתאפק ומעתה עד סוף 
היום אני סוחבת בתיק גם בקבוק זכוכית כבד בגודל 

750 מ"ל של גמד אדום-מצנפת עם 8% אלכוהול. איך 
אפשר להגיד לא? הבנאדם גורר אחריו 30 ק"ג ציוד בלי 

להתלונן, מגיע לו. 
העלייה מוואדי חמאם, שנועדה לעקוף את ערוצו 

התלול של נחל ארבל ממערב, ארוכה. מאד. היא גורמת 
לנו לפשפש עמוק בשקית הטריקים ולמצוא מה עוזר: 
מילים מעודדות, יד דוחפת על הגב, מערכון של כוורת 
בפעם האלף, או פשוט קצת שקט ומרחב למחשבות. 

סופו של היום הזה יפהפה ומביא אותנו למחוזות לא 
מוכרים. במצב רוח מאושש אנחנו נכנסים למושב ארבל 

ומתחילים בחיפושים: מים ומחסה. 
קצת אירוני, אבל אחרי שנים של "אל תדברו עם 

אנשים זרים" הקלאסי, הילדים לומדים להסתמך על 
הזרים האלה ולהעז לבקש מהם דברים. כמו המקומית 

שנענתה לבקשתנו למלא מים והכניסה אותנו לתוך 
ביתה. עמוסות בקמבלקים ובבקבוקים, נעמי ואני חוצות 
למטבח בנקישות קליטים ומפרות את שלוות השבת של 
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המשפחה התמהה סביב השולחן. בהמשך החיפושים 
במושב אנחנו מוצאים ארבע נשים שיושבות בסככת 

המשק מחוץ לבית, שותות וודקה ומפצחות גרעינים. זה 
נגמר בסככה לישון בה בין שלל החתולים, בסיר מרק 

הונגרי חם, ב"תרגישו חופשי להיכנס לבית ולקחת מה 
שאתם צריכים" ובידידות חדשה עם גילי, אישה יקרה 

אחת מארבל.

 היום השלישי: מארבל לכפר יחזקאל
60 ק"מ, 1,120 מ' טיפוס

אחרי המון קפה ותה מהמיחם שגילי העמידה לנו 
בסככה, אנחנו נפרדים וממשיכים. הבוקר מתחיל 

בטיפוס למצוק הארבל ורכיבה סביבו בנוף מרהיב, שאת 

רובו אנחנו מנחשים: הכינרת טבולה באובך כבד וחלומי. 
שביל "צופה כינרת" ממשיך דרך מצפה וטבריה עילית, 

בעלייה אורבנית ארוכה ומתמשכת, שמאיימת לחסל את 
כל חוש ההומור שלנו. לפני הכניסה ליער שוויץ, המנגו 

מאתמול נשלף ומוכיח שוב שמצב רוח זה בסך הכל עניין 
של סוכר. 

העולם החיצוני, זה שמעבר לדרך ולנוף המיידיים, הולך 
ומתנתק מאיתנו. שולפים פחות את הטלפון, עונים פחות 

לוואטסאפים. פייסבוק הולך לעזאזל. מתרכזים יותר 
בעצמנו, בתא המשפחתי הקטן הזה, שנע עכשיו בעולם 

כמו יחידה אורגנית אחת: מאומנים להרגיש זה את זה, 
לחזק, לנחם, להצחיק, לעצבן ולרסן. אנחנו מספקים 

לעצמנו את כל הצרכים. די בנו לעצמנו. 

מיער שוויץ עולים לפורייה, ומשם בדהרה חוצים את 
בקעת יבניאל, עם עצירה אחת לקטיף תמרים חומים 

ורכים במטע נטוש. התמרים הכי הכי טעימים וכו'... יש 
פה איזו תבנית. במזג אוויר נפלא ושמשי אנחנו נכנסים 

למכולת ביבניאל לאכול משהו לפני העלייה הגדולה. 
אלת המזל מתערבת שוב, כנראה, כי המבול תופס אותנו 

בפנים, והמוכרת מרשה לנו להכניס את הציוד למחסן, 
ולהמתין אצלה עד יעבור זעם. 

העלייה מבית העלמין של יבניאל, זו שגיא ואני זכרנו 
מלפני שנים כמשהו קשה-אך-רכיב, מתבררת כבְּרוֹךְ. 

אוסף משופע במיוחד של סלעים, בורות ענק וקווי גובה. 
גיא עובר להליכה ואח"כ לדחיפה משותפת עם אורי. 

המאמץ, בתוספת של טפטוף עקשני שמוסיף לדאגותינו, 

מביא אותנו מתנשמים ומותשים לסוף העלייה. אבל אי 
אפשר לפספס את זה ואנחנו מופתעים ומאושרים לגלות 

בפעם המי-יודע-כמה: הילדים שלנו חזקים. הם מוכנים 
להתאמץ ולא מתייאשים. 

המסלול ממשיך במרחבים היפהפיים של נחל קיש ואזור 
עין-דור וגזית, אבל אני כבר מבינה שלא זה מה שארכב 
עוד חודש עם הבנות וצריך לשנות: ארוך מדי, תובעני 
מדי ואין סיכוי שנגיע בשלום למרחביה, היעד המקורי 

שלנו. היות והתוכנית ננטשה, אנחנו פותחים מפה 
ומחשבים מסלול מחדש. השעה כבר ארבע ומשהו, 

תכף חושך, כולם עייפים ורעבים ולחלקנו נמאס להיות 
מלוכלכות. מסלול ההתרסקות מקבל כיוון: חברים 

טובים בכפר יחזקאל. כי בחיים צריך לדעת על מי ליפול: 
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אם כבר בית חם, אז שיהיה יפה עם נוף לגלבוע, עם 
מקלחת ממש מפנקת וספה עם הרבה כירבוליות ובירה 

קרה ואוכל טעים. ואנשים יקרים שקולטים אותנו, כמו 
הפליטים הריחניים שאנחנו. 

 היום הרביעי: מכפר יחזקאל לבת שלמה
61 ק"מ, 613 מ' טיפוס

היום הזה מתחיל קשה ומעיק. מישורים הם לא הצד 
החזק של אף אחד מאיתנו ביום רגיל, על אחת כמה 

וכמה ביום קר עם רוח פנים, ולפנינו כל עמק יזרעאל. 
אווירה שפופה. גיא ואורי מתקוטטים מקדימה, נעמי 

ואני שותקות מאחורה, היד שלי על הגב שלה. הרגליים 
עובדות והדקות חולפות. אנחנו רוכבים הביתה, אבל 

איכשהו זה לא מרומם לאף אחד את מצב הרוח. זה לוקח 
שתי עצירות חטיף, הצצה של השמש מבין העננים 

ולהקת שקנאים לבנה ועצומת מימדים בשדה הסמוך, 
כדי לשלוף אותנו מהבור ולהחזיר אותנו לעניינים. 

ואז מגיע הגשם. הספקנו עוד לעצור וללבוש מעילים, 
להכניס את כל מה שאפשר לתיק האטום של הבוב, וזהו: 

מכאן ועד יקנעם אנחנו בתוך שבר ענן, רטובים לגמרי, 
מדוושים בבוץ חלקלק לאורך אגם ברוך בתנוחה הידועה 

של אוזניים בין הכתפיים. 
וזה ממש לא נורא. אני שואלת את הילדים אם היו 

ממשיכים עכשיו, עוד דרומה, הלאה, עוד ימים. התשובה 
חד-משמעית. גיא ואני כבר עמוק בדיוני ציוד: לטיול 

הבא יהיה צריך עוד בוב אחד. או סבל? או תיקי שלדה 

מיוחדים? שקי השינה שלנו יספיקו ללילה חורפי במדבר? 
לא בטוח. צריך לחשוב על זה. הלך עלינו. 

העצירה הבאה: מעיין אמי, ליד קיבוץ הזורע. כנראה 
שהשמש של אחרי הגשם מעבירה את בני משפחתי 
על דעתם, כי פתאום הם מחליטים להכין פתיתים. כן, 

פתיתים עם בצל מטוגן, ועכשיו. לא אכפת להם כמה זמן 
זה ייקח ולא אכפת להם שיחזור הגשם. מדליקים גזייה 

חותכים בצל ומבשלים פתיתים. ואני חושבת שאני קצת 
מבינה: בת שלמה כבר לא רחוקה. עוד מעט זה נגמר 

ולא יהיה עוד - הם פשוט מושכים זמן. חוץ מזה, פתיתים 
זה נורא טעים.

וזהו, בת שלמה באמת לא הייתה רחוקה, אבל אנחנו 
הגענו הרחק מאד מהיכן שהתחלנו. ביותר ממובן אחד. 

וכך, בכיכרו של כפר קטן, בין שדות וכרמים, מגיעה 
המעשייה לסיומה. הנוודים העייפים יושבים אל השולחן, 

תחת העץ בחצר, והחנווני טוב-הלב מגיש מזון, דברי 
מתיקה וגמדים אדומי מצנפת )8%(. ויש עוד זמן, עוד 

קצת זמן, עד שחוזרים לסיפור הרגיל 

)הערת שוליים: את הסיפור של הטיול הזה כתבתי אחרי לבטים: זה 
לא לגמרי טריוויאלי פשוט לפתוח ככה לעולם את האלבום המשפחתי 
הפרטי. אבל אם יש פה אבא אחד או אמא אחת, שקוראים וזה עושה 

להם חשק להוציא את הילדים מבית הספר, לעלות על אופניים ולרכב 
– שווה לנו. בהצלחה במסעות.( 
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לרוכבי הקבוצה המספונסרים. כישלון כל כך מהדהד בשלדה הראשונה 
היה הורג כל מיזם אחר, אבל למרבה הפליאה איוול שרדה והצליחה לחזור 

 Revolt-מקרבון שירשה את ה Dh שלדת ,Undead-מהמתים בעזרת ה
וזכתה לשבחים מקצה לקצה.

לאחר כמה שנים ודגם מוצלח נוסף בשם ה-Uprising, אופני 
אול-מאונטיין עם גלגלי 26, ולמרות התנגדות עקרונית וממושכת של קווין 

וולש לתופעת אופני ה-Evil ,29 משיקה את ה-The Following בקול 
תרועה רמה. למרות גודלה המיקרוסקופי של החברה, והעדר מחלקת 

שיווק עם תקציבי עתק, בתוך זמן קצר מאוד עולם האופניים נכנס לסוג 

של תזזית לנוכח דגם חדש של אופני שבילים אגרסיביים, מבוססי גלגלי 
29 שאמורים להשתולל בירידות כמו 26 אגרסיביים ולטפס כמו 29 קלילים. 

הכצעקתה?
אז רצה הגורל ששני כותבי המבחן "הזדקקו" לזוגות חדשים בסמוך 
להשקה העולמית, כך שמצאנו את עצמנו מרכיבים אופני "שחור על 
שחור על שחור", ערב לפני שכתבי we:Ride וידידי המערכת יורדים 

דרומה לרייב הרכיבה השנתי בסמר דז'רט אדוונצ'ר. כי אין כמו טבילת אש 
מדברית אגרסיבית של שלושה ימים רצופים, לאופניים שמעולם לא רכבת 

עליהם לפני כן.

נתחיל בגילוי נאות כפול ומכופל, האופניים שנבחנו במבחן זה הם הזוגות 
הפרטיים שלנו, הם נרכשו בכסף מלא מהיבואן בייקדיל, שאחד השותפים 

בו, גיל בניטה, משמש גם ככתב במגזין. האופניים הוזמנו ונרכשו עוד לפני 
שהחל ההייפ הגדול עליהם, כך שלמעשה לא ממש ידענו מה אנחנו קונים 
לטוב ולרע. הם נרכבו על ידינו במשך כ-9 חודשים במגוון רחב של מתארי 
רכיבה וקונפיגורציות רכיבים שונות, ונבחנו כאופני מבחן לכל דבר ועניין.

חברת איוול התחילה את דרכה )כמותג נפרד וממשי( בשנת 2008 כשיתוף 
פעולה בין שלושה יוצאי איירון הורס, המותג שבעזרתו האדיבה של 

סם היל, שלט ללא עוררין בעולם ה-DH של אותם שנים. דייב ויגל היה 

אחראי על עיצוב השלדה והמתלה, בעוד שקווין וולש הבעלים הנוכחי, 
לקח על עצמו את הקריאטיב וניהול החברה, חבר נוסף ניהל את שיווק 

המותג החדש.
איוול יצרה באזז, הרבה באזז, למעשה הרבה יותר מדי ממנו, תעשיית 
האופניים העולמית היא ביצה קטנה מאוד והשמועות רחשו על מותג 

חדש ועל שלדת DH, ה-Revolt, שלא דומה לשום דבר שהיה קודם. משם 
הדברים הידרדרו מהר מאוד, מגוון בעיות עם הספקים במזרח הרחוק גרמו 

לכך שכמעט כל שלדת Revolt שיוצרה - נשברה. המצב היה כה חמור 
שבשלב מסוים נאלץ קווין לרכוש חזרה שלדות מלקוחות כדי לספק אותן 
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Highlights

שלדת קרבון מלאה 	 
מתלה DELTA של דייב ויגל המייצר  	 

120 מ"מ 
גאומטריה משתנה	 
זווית צינור ראש 67.8 / 67.2 מעלות	 
זווית צינור כסא 73.2 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 430 / 	 

432 מ"מ 
משקל "רטוב"  כולל פדלים 	 

12.7-12.3 ק"ג במפרטים השונים

Evil The Following :מבחן  we:Test
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בהן, והציר המרכזי כמעט ונושק לרצפה. הגאומטריה לא משאירה ספק 
על מקורות ה-DH של האופניים, ונטעה בנו תקווה גדולה מאוד לביצועים 

בירידות עם חשש מסוים ליכולת הדיווש בעליות. החסרון המשמעותי 
היחיד שמצאנו בשלדת ה-Evil הוא ציר הגלגל האחורי, שנדרש כוח 

רב על מנת לסגור אותו כדי שלא יפתח במהלך רכיבה, ככל הנראה ציר 
שהיה נגוע במחלת ילדות והוחלף ברוב השלדות תחת אחריות יצרן. 

נקודה מעצבנת נוספת היא הנגישות הנמוכה של הבולם האחורי לשינוי 
מצבים במהלך רכיבה, הבולם ממוקם נמוך כל כך בשלדה שכמעט בלתי 
אפשרי למצוא את הידית הקטנה מבלי להאיט משמעותית ולהוריד מבט 

לכיוון הבולם.

חלקים בולטים
ככלל ה- The Following נמכרים כאופניים שלמים מבוססים על קיטים 

שונים שמציע היצרן/יבואן, או כשלדה לבניה עצמית. במקרה של המבחן 
העניינים מעט מסובכים, כיוון שמדובר על שני זוגות שונים של בוחנים 

ש"נאלצים" לבחון מגוון גדול של חלקים לאורך השנה. באופן עקרוני 
המפרט התבסס על מזלגות במהלך Pike .130/140 של רוקשוקס עם 

 .Pike-זהה ל AC-130 מ"מ מהלך, ופוקס 34 החדש עם 140 מ"מ מהלך ו
 Monarch RT3 Debonair-הבולם האחורי בשני זוגות המבחן היה ה

המצוין של רוקשוקס, גלגלי American Classic Wide Lightning הלא 
פחות ממדהימים בשני הזוגות, מערכות הינע מבוססות 11 הילוכים ברמת 

שלדת ה-The Following היא שלדת קרבון מלאה המספקת 120 מ"מ 
של מהלך עם תשומת לב לפרטים הקטנים, כמו הולכת כבלים נבונה 

המוליכה חלק מהכבלים בתוך השלדה וחלק מחוצה לה, כמו מיגון גומי 
אינטגרלי על הצינור התחתון ועל מגן תומכות השרשרת, אך גם עם כמה 

 פרטים מיותרים כמו מדיד סאג אולי מדויק אבל לא שימושי בעליל, 
 ותושבת למעביר קדמי שימושית בדיוק באותה המידה )נעלמה בדגמים 

 חדשים יותר כמו ה-Insurgent(. גם ה-The Following כמו כל 
 הדגמים האחרים של המיקרו-יצרן מתבססים על מתלה 

ה Dave’s Extra Legitimate Travel Apparatus( DELTA( הוותיק 
והמשובח של ה"מדען המטורף" דייב וויגל. מתלה בעל מראה מסובך, אבל 

בפועל מדובר על מתלה ציר יחיד עם חולית נדנדה משולשת שאחראית 
על הדחיסה של הבולם, ולינק קסם קטן שתפקידו לשלוט ולשנות את 

יחס הדחיסה ובעיקר לתת למתלה קצר המהלך והפרוגרסיבי הזה תחושה 
של מתלה ארוך ועמוק הרבה יותר. בנוסף לכך המתלה מכיל חולית 

חיבור קטנה ומתפרקת שמשנה את הגיאומטריה מ-HIGH ל-LOW, או 
מגאומטריה קיצונית לגאומטריה קיצונית יותר. 

ללא שום צל של ספק, ההיי-לייט המרכזי של האיוול, היא הגאומטריה 
ה"פוסט מודרניסטית" של השלדה, בשני מצבי הגאומטריה זווית הראש 

מתונה מאוד יחסית למהלך המתלה, הצינור עליון ארוך יחסית למידה, 
תומכות השרשרת כל כך קצרות שאפילו אופני 26 היו יכולים להתגאות 
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מקבילים בקטגוריה שבחנו בעת האחרונה. למרות זווית הכיסא וזווית 
הראש הקיצוניות והבלתי מפרגנות לכיוון הזה של השביל, ה-DELTA של 

וויגל שומר על יעילות דיווש מדהימה גם במצבו הפתוח, הן בעליות ארוכות 
ומשמימות והן בטיפוסים טכניים וצפופים. 

בהתחשב בנתוני המספריים היבשים, החלטנו לקבע את הגאומטריה 
על מצב ה-HIGH במתלה, עם זווית ראש של 67.4º וציר מרכזי בגובה 

338 מ"מ. כבר בירידה הראשונה על האיוול ברור לחלוטין שאלה לא 
אופני ה-29 המקובלים, המנח על האופניים, זווית הראש ומרכז הכובד 
הנמוך נותנים הרגשה שהאופניים הם מהזן החדש של ה-29. אופניים 

שכמהים למהירות ועדיף להם ולרוכב שיהיו באוויר כמה שיותר. המתלה 
 Monarch RT3 Debonair-הפרוגרסיבי אליבא דה וויגל בצרוף בולם ה
של רוקשוקס, מרגיש ארוך ועמוק בהרבה מ120 המ"מ המוצהרים שלו. 

האופניים מאוד קשיחים, משרים ביטחון ומצלחים לשמור קו בדבקות 
שלא תבייש אופניים גדולים יותר... עם סאג של יותר מ-30 אחוז, לא 

הצלחנו לטרוק את המתלה ולא משנה מה ניסינו, והאמינו לנו, ניסינו!!! 
יתרה מזאת לא מתקבלת כאן פשרה על ה"קטנות", המתלה הקצר נדבק 

לקרקע, מעלים כל מה שנקרא בדרכו ושמור על אחיזה מצוינת. החיבור 
בין חלק אחורי קשיח, מתלה שמייצר אחיזה בכל מצב וזוג מזלגות מצוינים 

XO1 מבית סראם, ו-XTR מבית שימנו )מבחן בקרוב(, וקוקפיט מתוצרת 
RaceFace עם סטם קצר וכידונים ברוחב 760-800 מ"מ.

על השביל 
למרות שמתוקף תפקידנו כבוחני אופניים בשנים האחרונות אנו מתיימרים 

להפריד בין הייפ שיווקי ולבין הדברים בשטח, אי אפשר היה להתעלם 
מסקירת הווידאו המהוללת שערכו במגזין BIKE על האופניים. מאידך היינו 
בין הראשונים בעולם שקיבלו את האופניים, ועם כל הכבוד ל-BIKE, היינו 

מלאי חששות מהדרך בה האופניים יתפקדו מחוץ לגבולות ההצהרות 
השיווקיות, בייחוד לאור תקדימי העבר עם שלדות ה-DH של היצרן. 

האוריינטציה של האופניים היא מאוד חד משמעית, תוסיפו לכך את 
ההיסטוריה של המותג והגאומטריה הסופר-אגרסיבית, והציפיות שלנו 

מביצועי הסינגלים והטכניקה של האופניים היו דיי ברורות. מאותן סיבות 
בדיוק, חששנו במידה מסוימת מיכולת הדיווש והטיפוס של האופניים 

)למרות מהלך המתלה הקצר לכאורה(. שם אנו חייבים להודות שהייתה 
ההפתעה הגדולה ביותר מה-The Following. כבר בסופ"ש הראשון 

של רכיבה בסמר, שכלל כמות קילומטראז' לא מבוטלת במזג אוויר סוער, 
החששות על יכולת הדיווש התפוגגו לחלוטין והמשיכו לאורך כל תקופת 
המבחן הארוך. האופניים האלה מדוושים מצוין, גם בהשוואה לדגמים 
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סיכום 
האמינו לנו, ניסינו בכל הכוח לא להיות חלק ממקהלת שירי ההלל 

לאופניים האלה, גם בעיננו כגוף עיתונאי כל הטוב הזה שנשפך מכל 
הסקירות שמתפרסמות עליהם לאחרונה, נראה מוגזם. אבל זה חזק 
מאתנו, ה-Evil באמת )באמת( עושים הכל באופן מעורר התפעלות, 

בעליות מדוושים ומטפסים מצוין )באופן מפתיע למדי כאמור(, ובירידות 
זה כבר כמעט מרגיש כמו לא כוחות. The Following הוא דגם מנצח 

בקטגוריית שלצערנו אין בה מספיק זוגות אופניים, אופני 29 עם מהלך 
קצר וגאומטריה אגרסיבית. הם מתאימים למתארי רכיבה רבים ויכולים 

להיות זוג יחיד מושלם לרבים מהרוכבים בארץ הקודש שאינה שופעת 
במדרונות תלולים במיוחד. לרוכבים המעדיפים רכיבה טכנית )ואגרסיבית( 
הכוללת גם כיסוי קילומטראז' מכובד, ה-The Following יהיו ככל הנראה 

בחירה מושלמת. הם הרגישו כמעט מושלמים כמעט בכל שביל שרכבנו 
בו, החל ממשגב בצפון ועד הרחם בדרום. בסוף היום קווין וולש ודייב וויגל 
הצליחו לטעמנו לספק תשובה ניצחת לכל מתנגדי ה-29, עכשיו באמת אין 

שום סיבה לא לרכוב על 29. פשוט אין חסרונות מורגשים לעומת גלגלים 
קטנים יותר, והיתרונות כל כך ברורים 

הופך את ה-The Following לאופניים שגורמים לרוכב לחפש את הקווים 
המאתגרים ביותר בשביל. אבל החוזקה הבולטת של האופניים הם יכולת 

התמרון שלהם - בסיס הגלגלים הקצר, מרכז הכובד הנמוך ובעיקר תומכות 
השרשרת הקצרות במיוחד, הופכים את ה-The Following לאופני 

ה-29 המתמרנים ביותר שרכבנו עליהם, הן על הקרקע והן בשיגורים 
אוויריים. הם קשיחים, קריספיים, מדויקים ובסוף היום גורמים לרוכב 

עליהם להרגיש )ולהיראות( מהיר וקליל יותר. "האופנים האלה מסתובבים 
ועולים לאוויר כמו אופני 26", מתנצלים על הקלישאה החבוטה, נפלט 

גם לנו... במעבר למצב ה-Low במתלה, חלק מהתכונות האלה נגרעות 
מהאופניים במובהק, הם אומנם מרגישים יציבים ואף גדולים יותר, אבל 
חלק מהמהירות ויכולת התמרון הולכים לאיבוד בין זווית הראש הקיצונית 

)66.8( לציר המרכזי הנמוך. יתרה מזאת יכולת הטיפוס של האופניים 
נפגעת באופן משמעותי כפועל יוצא מהשינוי בזווית הראש/ אוכף 

ומכאן פגיעה בוורסטיליות הכה מבורכת של האופניים. בתוך הגבולות 
המנדטוריים של ישראל, אנחנו לא רואים הצדקה ממשית לשימוש במצב 

הזה, כנראה שנשאיר אותו לחופשת הרכיבה הקרובה. 
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www.facebook.com/weride.co.il

אהבתם? קדימה

לא אהבתם? כתבו לנו

we:Love Ridingלילך קרן גרופר  

רוכבים באשר הם רוכבים
לכל מקום בעולם שאליו נגיע, אנו הרוכבים, החיבור האנושי יתרחש 
תוך שניות בדרך בלתי אמצעית בעליל ובאופן הזוי בגלל ובעיקר בזכות 

האופניים.
אני מוצאת את עצמי, אישה ישראלית  שלא עזבה את מחוזות הארץ מעל 7 

דורות תמימים במדינת קונטיקט לשנתיים הבאות. מתחילה בהתאקלמות 
ושיחות חולין עם ההורים בבית הספר. מאיפה מתחילים בכלל? כנראה 

מהנושא החביב והניטרלי שהוא הספורט. "איזה ספורט את עושה?"... "כן, 
כן, אני רוכבת שטח" אני מוצאת את עצמי חצי מתנצלת, "אבל... אני לא 

הכי מקצועית" הנה ואני כבר מתחילה להנמיך ציפיות. 
אין לי מושג איך רוכבים פה? ומה הרמה שלהם? ולמה הם בדיוק מצפים 

ממני? ואולי בכלל זה הזמן לפרוש ולעבור לרכיבה על גמל שלמה? ואימל'ה 
אני רוצה ליער עופר המוכר והידוע. השיחה מתפתחת ולאט לאט אני 

מתחילה לקלף שכבות ולהראות בגאווה מהולה בזהירות את התמונות, 
הסרטונים, הנופים הישראליים, להסביר על רכיבה בישראל, על האופניים 

שלי שנשארו בארץ... על טכניקה, על סינגלים, מסעות ומה לא...
עוד לא הספיקה לחלוף לה יממה אחת שלמה והופ... לארי מזמין אותי 

לרכיבת שטח.
לארי הוא הורה בבית הספר שבו הבנות שלי לומדות. דואג לאבזר אותי 

באופני niner 29 )אמנם זנב קשיח, אבל למי אכפת?(, לקסדה היה מקום 
במזוודה ואני כולי נרגשת לקראת רכיבת השטח הראשונה שלי בארה"ב. 

הפרפרים בבטן משתוללים להם, הפחד עולה מדרגה, מזל שמיכל נצר 
נוטעת בי כוחות ואומץ, "יאללה מה כבר יכול להיות?" מקסימום אני אחכה 

להם ...
מגיעה לבית של לארי עושה סיבוב "דאווין" על האופניים כאילו שיש לי 

מושג... מעמיסים ויוצאים ל"הר הבית" רזרבוואר. שם מחכה לי החבורה 
כולה, חבורת גברים מסוקסת, רוכבים כבר שנים ביחד והנה אני מופיעה 

להם במלוא נוכחותי.
היכרות קצרצרה בין חברי הקבוצה והתפקידים בכוח: ג'אד המכונה 

"הקפטן" בעל חזות דרמטית והמבוגר האחראי לחבורה כולה, דייב, סקוט, 
מיכאל, ולארי.

כמה תמונות לראייה שהייתי פה ומתחילים לדווש. כוס אממק על ההתחלה 

עלייה ואני כבר חודש לא רכבתי, מצליחה לאסוף את עצמי ולהתמקד, 
מתחילה להתרגל לזנב הקשיח, והאנרגיות ... אח האנרגיות האלה 

שמגיעות מהרכיבות, אין שני להן.
השטח ברזרבוואר שונה בתכלית מהמוכר לי. בולי עץ מאיימים וגינות סלעים 
חלקלקות הם חלק בלתי נפרד מהתוואי, עלי שלכת בכל גוון אפשרי, ואז אני 

קולטת שאני רוכבת בתוך ציור, אני כל כך מרוכזת לצלוח את הרכיבה הזו 
שאני לא מצליחה לקלוט את כל הטבע והיופי שסובבים אותי. הסינגלים 
זורמים פחות או יותר, סלעים בכל פינה, "דרופים" עליות טכניות ארוכות 

והחבורה לא נותנת לי להיות אחרונה. אולי מפחדים שאלך להם לאיבוד... 
לאט לאט אני מתחילה לתת בראש, כל שפת הגוף על האופניים חוזרת אלי 

ובגדול, ואני מתחילה להרגיש נינוחה ומשוחררת.
החבורה הגברית מנסה לשמור על נימוסים והליכות עד שאחד מהם כבר 

לא יכול להתאפק וההתנהגות הגברית במיטבה יוצאת לאור )קולות טבעיים 
למיניהם(. אני משבחת אותם על כך שהם מרגישים בנוח בנוכחותי, 

ומדגישה באנגלית עם מבטא ישראלי כבד שירגישו חופשי להתנהג בדיוק 
כמו שהם. אני כבר מתורגלת .....

הקפטן של החבורה מסביר בחצי חיוך שהם לא מקבלים רוכבים חדשים 
לכוחותיהם אבל...הם יהיו שמחים לארח אותי שוב ולשקול את הצטרפותי. 

עד לסוף הרכיבה הוא כבר מבקש ממני להצטרף באופן קבוע... והפעם אני 
היא זו שצריכה לשקול זאת.

עלייה אימתנית לפנינו. אני מתחילה בקטנה ונותנת גז לקראת סופה, 
עוקפת רוכב שהתעקש להגיע עם fatbiks, עוצרים להפסקה קצרה, אני 
שולפת תמרים כאשר האגוזים כבר בתוכם ואחד הרוכבים מקלף אשכולית 
. ההתלהבות מהתמרים עושה את שלה והאשכולית נשארת בשטח. עוד 
שעה רכיבה לפנינו ואני מרגישה במיטבי על האופניים משתלבת באופן 

טבעי עם הבדיחות המקומיות ומחלקת מחמאות על רכיבת ההיכרות 
הכיפית שנפלה בחלקי.

כשאני מגיעה הביתה עוד עם האדרנלין בעורקים, אני מבינה שהתחזית 
שבניתי לעצמי היא לא יותר מאשר מנגנון הגנה פרוידיאני שנועד להגן עלי.  

וכי לאן שלא נגיע בעולם... יש לזכור כי "רוכבים באשר הם רוכבים", ואני 
כבר מתרגשת לקראת הרכיבות הבאות עלי לטובה 

רוכבים באשר הם רוכבים
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