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Red Bull Velodux 2015

צילוםDavid Robinson :
 Simon Andreassenמוביל את דבוקת הרוכבים
במירוץ  ,Veloduxתחרות  CXייחודית וקשה שנערכת
מידי שנה ב Estavayer-Le-Lac-שוויץ.
בשישי הקרוב תערך התחרות הראשונה במסגרת ליגת
לייזר סייקלוקרוס בהנעת רידלי בראש העין ,לפי התחזית
צפויים למשתתפים תנאים דומים ,אנחנו נהייה שם
ליהנות מכל הטוב הזה ,מה אתכם?
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”אבא ,תוביל מבנה”

לחנויות
שווקים
ולמ
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יער עמינדב

צילום :יוהן יאורד
רוזוב עושה לכם פינה (עמ'  )128טל רוזוב
בתחרות סיום ליגת רסייקלס באמינדב
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צילום :דותן הלוי
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צוות

פעולה

 we:ב

Ride

וד 30

עמ

על השער :עידו שביט מדגמן Fuel EX
כתבה בעמ' 54
צילם :אלון רון

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
עורך אחראי אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אילון שגיא  /אדי נודל  /אילן שחם /
אסף פישר  /אריק פלדמן  /גיל בניטה /
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 /ויוסי פוקר /
צלמים דותן הלוי  /אוריאל כהן  /אלון רון /
אילן שחם  /ליאור דיין  /גלעד קוולרצ'יק
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי
טלפון המערכת03-5586666 :
כתובת לפרסום במגזין:
ads@weride.co.il
יצירת קשר עם המערכת:
info@weride.co.il
אתר המגזיןweride.co.il :
רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה?
רוצה שיכתבו עליך? צור קשר ,אנחנו עונים.
השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא,
אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה .הכתבים שלנו מצהירים כי
כתבו טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול ,אך אנחנו לא מאמינים להם;
למרות זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים
במגזין זה הן של הנהלת המגזין בלבד .נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן
במסגרת שיתופי פעולה אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר
בהתאם ,כל עוד זה לא בין .14:00-16:00

תוכן
תוכן
משתתפים 12........................................................
פתיח16................................................................
חדשות 20.............................................................
סיכום30....................Veolia Desert Challenge :
פינה אישית :חנוך רדליך40.....................................
טיול החודש :רחמים על הנוקדים44.........................
מבחן54........................ Trek Fuel EX 9.8 29er :
קיר מכנאופן 68......................................................
פינה אישית :איילון שגיא 70.....................................

72.............................................. OK Commuter
מבחני ציוד78........................................................
מבחן94..................Bergamont Encore Team :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר106.....................
 11טיפים :הטאו לרוכב הרגוע108..........................
הרפתקה בהימאליה110........................................
מבחן118.................................Scott Scale 910 :
פינה אישית :יוסי פוקר 126....................................
רכיבה בתודעה 128...............................................

כתבו עלינו ב-
VITAL MTB
לכתבה המלאה>>

FUSE 2L/3L

גם אתם יכולים
ליהנות ממנו >>

11 | 10

we:Start
איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
מבין?IlanShacham.com "...
אריק פלדמן :משנורר
אופניים מקצועי רוכב שטח
מסוף שנות התשעים של המאה
הקודמת ולא נראה שמתעייף.
אריק ליווה את סצנת האופניים
המקומית פחות או יותר מראשיתה ,שימש שנים
רבות בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני המגזינים
הכתובים שהתפרסמו בארץ זצ"ל .הוא נחשב בעל
נטייה לזיכרון יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים
לאופניים ובעל יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות
צידית לקויה .אומרים שהוא גם אדריכל ובשלן,
מישהו צריך להעמיד זאת למבחן...
אסף פישר :בוחן את מה
שאריק מקצה לו רוכב שטח
מאז ( 1996לפני המצאת הוי-
ברקס) וחוטא בטריאל .כשהוא
לא מזקק קילומטרים של סינגלים
במדבר על אופני מבחן ,הוא מגלגל כספים של
חברות סטארט-אפ ,שותה בירה ומנסה את כוחו
בגידולן של איה ורוני 
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  BMXיודע לרכב :הרבה אוויר ,קצת קרקע,
וערימות של סטייל alonron.com

משתתפים
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  ,XCתוכלו למצוא אותו תמיד
בסוף ומקלל את כולם .עשה את מסלול הכביש
תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה ,המציא
את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל
מר בניטה ,כמה שיותר פרטים
שוליים על כמה שיותר דברים לא
חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום ,רוכב
אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים,
פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה
שם  -חולם לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי
הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו
בעלים משותף של חברת  .BIKEDEALבן  ,34גר
בזיכרון יעקב ,אב ל 2-רוכבים עתידיים מדהימים...
גלעד קוולרצ'יק ( )35נשוי+
שתיים .צלם ספורט שכל קשר
בינו וספורט מקרי לחלוטין ,רכב
על אופניים עד גיל BMX( 13
של חברת בסידן) ,כיום מעדיף לרכב על אופנוע
דוש (רחמנא לצלן לרכב בשטח) כי זה לא מעייף.
מאמין שתמונה טובה זה הרגע הקטנצ'יק לפני
שהרוכב מתרסק.
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).

CYCLOCROSSLEAGUE
Powered by

8.1.16

23.1.16

סייקלוקרוס
ראש העין

אליפות ישראל
 2016בסייקלוקרוס

יום שישי

יום שבת

החל מ10:30-

Lake TLV

החל מ08:00-

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

BIKE WAY
ROAD-MTB-URBAN

ליהנות מהטבע להישאר בעיר

13 | 12

we:Start
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
מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין MBAction
(ז"ל) ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה .משוגע
על רכיבה ,בעל נטיה כרונית לעשות שטויות
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים.
מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות .עשוי
להכיל בוטנים
לילך קרן גרופר בתפקיד
"כתבנו בתפוצות" (ארה"ב).
רוכבת שטח מושבעת ,כותבת
על הקשר ההדוק בין רכיבה
לחיים ,שלושת בנותיה ובעלה טוענים שהיא
מגשימה חלומות ואחרים טוענים שהיא עוסקת
בפיתוח הדרכה .המוטו של לילך "כלום לא מובן
מאליו" מהווה עבורה עוגן משמעותי לחיים .בחיוכה
היא מצליחה לגרום למי שלא רכב מעולם לעלות על
אופניים ולהבין על מה היא מדברת" .סהר קדימה!"
הוא ספר הביכורים שלה .ללילך בלוג העצמה
ספורטיבי  | Ready, steady, go
טל רוזוב :כדי להיות מורה
טוב ,צריך לאהוב ללמוד
מייסד חברת ,Sababike
מתמחה בלהפוך רוכבים
לזורמים ורכים יותר במסגרת ההדרכות טכניקת
רכיבה שמפרנסות אותו .את שאר זמנו הוא מחלק
בין הדרכות טיולים של ישראלים בחו"ל ,והובלת
תיירי אופניים בישראל .חוץ מזה הוא מצלם,
כותב ולא מפסיק ללמוד על מה שקשור לחיבור בין
האדם למכונה .
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
יוסי פוקר המר"נ יוסף,
אדמו"ר החמורים המדוושים,
בעזוז  -רוכב על אופניים
זה העשור החמישי ,אלוף
נוער בדימוס ,אבל עדיין יכול לדחוס את עצמו
לתוך חולצת האלוף מאז (מטריקו) .מתחרה
בכביש עוד לפני שהמציאו אופני ההרים ,ועוד
לפני שבבאזל יסד דרור פקץ' את ענף האופניים

הישראלי התחרותי .רוכב בעיקר בכביש ,אבל גם
באפיק ובסייקלוקרוס ,אופניים בעבורו הם כלי
תחבורה בעיר ומחוצה לה ,הם דרך לטייל בארץ,
דרך להרשים ולצאת עם בחורות ,וגם כלי לנשיאת
משאות .מעיד על עצמו כאחד הבודדים שמסוגל
לחלץ חיוך מכל רוכב ,אפילו אם קוראים לו יהודה
גרשוני או עמוס גרי .מאמן ,מתחרה ,מדריך
בטיחות ,וביום טוב עוד יכול לעשות נזק בתחרויות
עילית.
טל פיטל:WE :סקורסזה
בן  44אב לשנים ,רוכב כ15-
שנים מתוכן  11שנים רכב רק
בכיוון אחד ורק על אופניי דאון
היל .כמה עצמות שבורות ואולטימטום חד משמעי
מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא של
האול -מאונטיין\אינדורו .טל שמעביר את זמנו בין
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית
שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו.
גיא (חיית) בר צעיר הכתבים
של המערכת ורוכב האנדורו הכי
בינ"ל שלנו .מחשיב את עצמו
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר,
רק כי כרגע הוא נותן לכולם בראש באנדורו וב .XC
ה"חייה" מחלק את חייו בין תחרויות אנדורו ו XC
מקומיות ,פתיחת קווים הזויים בחורשים ,ייצוג
ישראל בסבב האנדורו העולמי ,ומשרה נחשקת
בסטארטאפ .תכלס דיי עסוק לגילו...
אוריאל כהן בן  33אב
לשניים ,ירושלמי מלידה אבל
גר במודיעין ,החל כצלם
רכב בעיתון הארץ אצל יואב
קווה ,וגמר כצלם אופניים אצל אריק ...אבל עדיין
הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי
במשחקים הפראולימפיים בלונדון  .2012אוריאל
רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת לרוד טריפ
עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו הרבה
אופניים לצלם...
כפיר "הורוד באדם" כחלון:
כבישוננו לענייני אופניים
פריק של הדבר ,רכב בכל
הדיסיפלינות ונתקע בכביש.
רומנטיקן ומורעל של הספורט ,חולה שידרוגיטיס
בכל הקשור לסטייל ולבוש (״Style before
 .)"performanceבעברו היה מכונאופן ,כרגע
הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים אבל בעיקר על
צמיגים דקים.
חנוך רדליך בן  ,34אך 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
 MBActionהעליזים ובעל טורים עוקצניים על כל

משתתפים
דבר שמתגלגל .מדריך ומאמן קבוצות ויחידים בכל
מקום בו ניתן לרכוב .מומחה לקבלה ,חשבונית,
העתק ומוסיקת עולם.

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

צחי אוחובסקי ()aka Zack
רוכב על אופניים כספורט ודרך
חיים מעל  20שנים אותן החל
עם  Raleigh Sharkגדולים
עליו בשתי מידות שניסו מ"מצמן" מכר לו .בין לבין
היה הרוכב הראשון בארץ על אופני ש"מ מודרניים
(אם כך אפשר לקרוא לפרופלקס  ,)657קנה אופני
כביש מאלומיניום והחליפם רק אחרי  14שנים ("זה
לא נשבר ,אז למה להחליף?") .בשנים האחרונות
מגלה חיבה יתרה לרכיבות אפיק ארוכות וכואבות,
בין אם זה על אופני הרים ,כביש או סייקלורוס.
מוטו? "אם זה לא בסטראבה זה לא קרה".
שלומי דויטש
 Shlomi Deutschמכור
לחידושים טכנולוגיים ,משתדל
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים,
חנות או מסע רכיבה אתגרי .עסק ועוסק בכל תחום
בענף האופניים מפיתוח עיסקי ,דרך הדרכה ,יבוא
ועד הקמת פארק האופניים צובייק זצ"ל  .אבל
בעיקר משתדל לרכב כמה שיותר ולפתח קשרים
חברתיים בכל העולם .כשמסתובבים איתו ביורובייק
 ,חושבים שהוא נולד שם...
פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר
 12שנה ,בכביש ובשטח  -מתוך
עקרון .למחייתו ממתג ומעצב
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק אבל גם למגזינים
ולקוחות בתחום האופניים .לאחרונה פיתח הפרעה
טורדנית-כפייתית קשה ואפשר למצוא אותו כל
בוקר עושה סיבובים שעות על אופני כביש בראש
ציפור .שוב ,אחרי רוכבים טובים וחזקים ממנו .שוב,
מתוך עקרון כלשהו...
 | psdesign.co.il
שחר מיליס רוכב שטח ותיק,
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ
ובכרכור .מיליס הוא מהנדס
מכונות בהכשרתו לכן כשהוא
לא רוכב או רץ עם לולה ,הוא נאלץ לעסוק בהקמת
סטרטאפים בתחום המכשור הרפואי .לאחרונה הוא
ליווה כמנחה ,פרוייקט סטודנטיאלי שאפתני של
פיתוח אופני שיכוך מלא כחול לבן בטכניון .מיליס
מביא עמו למגזין את הפן הטכני הנדסי והמעט
חפרני בראייתו של רוכב אופניים שלצערו למד
הנדסה בטכניון.

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

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

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

By

15 | 14

שנה חדשה
פתיח

we:Start

תכלס 2015 ,הייתה אחלה שנה ל .we:Ride-שנה שבא בעיקר ליטשנו את היכולת שלנו לעבוד באופן קשה אך יעיל,
על מנת להביא לכם נתח של תרבות אופניים מזוקקת מידי חודש ועדיין ליהנות מכל שנייה של עשייה .בטור הזה לא
תמצאו סיכומים מפוצצים והכרזות על רוכב /בולם /אופני השנה .גם לא תמצאו את בחירת הכותבים בקטגוריית שקר
כלשהן ,ולצערכם גם לא את הפרסונות המשפיעות ביותר בתחום.
לא שאנחנו חלילה מזלזלים בגופים שעושים זאת ,להפך ,אנחנו בולעים זאת בשקיקה מכל פינה בסייבר כל סוף שנה.
אנחנו פשוט לא מאלה שנוהגים לסכם תוך כדי עשייה ,ותכלס גם אין לנו זמן לעשות זאת ,אנחנו עובדים קשה גם
בשנה החדשה.
עובדים קשה על מנת ליצור תכנים מעניינים ,עובדים קשה בלגייס את הכותבים המוכשרים ביותר .עובדים קשה על
מנת להביא לכם את הסיקורים העדכניים ביותר מהאירועים הגדולים והמשמעותיים ביותר בתחום גם בשנה הקרובה.
רוכבים מלא בשבילכם ,על מנת להביא לכם מסלולי טיול מעניינים וערמות של מבחני אופניים וציוד .שותים מלא
בירה רק בשביל להביא לכם סקירות עדכניות על משקאות התאוששות .חושבים מלא כדי להפיק לכם את האירועים
המגניבים ביותר ,דמו דיי והפתעות אחרות יו נוו ...עובדים קשה כי אנחנו נהנים מזה!
על הנייר  2016הולכת שנה מכוננת עבור התחום התחרותי של ענף האופניים בארץ עם האולימפיאדה שבפתח
והקריטריון להשתתפות .עם המעבר של גופים מסחריים בינ"ל רבים למכירה ישירה 2016 ,תהיה משמעותית מאוד
גם בעבור התחום המסחרי של הענף המקומי ,מוכרים וקונים כאחד .אז קלנדרית אמנם עברנו שנה ,אבל מבחינתנו
כלום לא השתנה ,נמשיך לעבוד למענכם ,רק הרבה יותר טוב ויותר חZק!!
שתהיה שנה  !TOPאריק פלדמן
בכל זאת שנה אזרחית חדשה,
ויש כללי טקס ,אז קבלו את מיטב
הברכות של חלק מצוות המגזין שלא
היה בהנגאובר מהחגיגות .שנה של
מסלולים חדשים ,הרפתקאות ,נופים
וריגושים .אילן שחם
שנה של גילויי שבילים ואזורי רכיבה
חדשים .שנה של חוויות אפיות
והתנסויות חדשות .כן ,גם גראבל היא
אופציה ...ז'אק אחובוסקי

צאו החוצה ,תרכבו ,תצחקו ,תשתו,
תאכלו ,תהנו ,תזרמו ,קחו את החיים
ואת עצמכם בקלות ,כל התיחסות
אחרת רק תעכב אותכםweRide, ...
 .weGlide, weFlowאילן כרמל
עברה לה שנה עם לא מעט שינויים,
שחלקנו עדיין לעקל מנסים .קרבון
או אלומיניום שאלת השאלות ,תלוי
במזומן בחשבונם של הלקוחות .גלגל
גדול או קטן ,מה אתם אומרים? לא
תדעו לעולם עד שלא מנסים .אך

מה שחשוב לכל רוכב ,שיעשה תמיד
את מה שאוהב .מאחל לכולם שנת
שדרוגים ורכיבות לרוב ,רק שמרו על
בריאותכם ,טוב?" בנג'י גרנות
מגזין יקר ,מגזין חביב ,שתהיה שנה
מדהימה ותמשיך להרהיב .לתרבות
הרכיבה אתה עושה פלאים ,ואת
כתבותייך משננים הרוכבים .אז תן
בראש ואת מותנייך שנס ,רק אל
תשכח שסטייל  beforeפרפורמנס.
כפיר כחלון

שתבלו הרבה בחברתו של הטבע,
שתפסיקו לחפור  29 -או ,7
שתגשימו את חלום השלדה הגדול,
ולא תתקעו באמבטיות של חול,
שתדעו סוף סוף אם זה שבילים או
אינדורו ,ושכולם יחזיקו מכם סוג של
גורו ובעיקר שתיהנו מכל דיווש ודיווש
כי חוץ מזה הכל זה קשקוש בלבוש.
איילון שגיא

מתוך האהבה לפרוגרסיביות של
הרכיבה  -מאחל לכם שכל רכיבה
השנה תהיה טובה יותר מזו שקדמה
לה! טל רוזוב
מאחל לכולנו ,חוויות רכיבה ,המון
אהבה אנרגיות טובות ,התנהגויות
חיוביות היו עצמכם ,קבלו את האחר
התמקדו בעיקר ,עיזבו את התפל
שהשנה הבאה תביא לכם אושר
שימרו על תזונה ,מודעות ועל כושר
הגשימו חלומות ומלאו את עצמכם
בהמון  Prideפנקו את עצמכם בזמן
איכות עם  we:Rideשחר ברטל
בלטיניתIstam evenire cupio:
prospere festis annoque
proxime diversificari, cum
percentage of alcohol (tritici
et Arc elk capitis) magis quam
5.7 et a paucis flat plures
rockeries tires. Communionis

nolite oblivisci COMMEDITOR
 .omnibusבתרגום לעברית :איחולי
שנה חדשה מוצלחת ,מגוונת ,עם
אחוזי אלכוהול (בירת חיטה וערק
איילים) של מעל  5.7ומעט תקרים
מהרבה מסלעות .אל תשכחו לצלם
הכל .בתרגום מקוצר :תעשו חיים
אוריאל כהן

שנת דיווש מהנה עם שיכוך מכשולים
המון זמן אויר ונופים נפלאים!
איילת ניר
שנצליח להפוך את האופניים ואת
הרכיבה לגשר  -גשר שיחבר את
הכביש לשטח ,את האופנתי לשמרן
הוותיק ,גשר מיתרים בין טיול שבת
לניצחון באפיק ,בין ס"ס עירוני לבין
איטלקי בוטיקי .אבל בעיקר גשר
שיעשה את כולנו בני אדם ,ויחבר
כל אך הרבה אנשים עם המון המון
אהבה .יוסי פוקר
שנה של חדוות זרימה ,מרחבים
פתוחים ,זמן אויר לרוב אנד אלוויז קיפ
דה רבר-סייד דאון .אסף פישר
שנה חולפת ושנה באה ,מזל שלנו
היהודים יש גם את השנה החדשה
בתשרי וגם את זו הקלנדרית .למה
מזל? כי כל התחלה חדשה מלווה
בהתרגשות ,שנת דגם חדשה ,מלא
גביעים בסטראבה ,התחדשות בציוד

וליגת מירוצים שתתחיל עם גסיסת
החורף ולידת האביב .פעמיים כי
טוב אז יש למה לצפות .בינתיים
עם הגשמים והקור ,בין אם אתם
מרגישים קצת בחו"ל או נהנים מכך
שזו הארץ שלנו ,מתחפרים במיטה או
יוצאים לרכב בחשיכה ,מסתערים על
הבוץ או מחכים שיתייבש ,שוטפים
את האופניים במים פושרים וסבון או
סומכים על הגשם שישטוף את הבוץ,
לא משנה ,העיקר שלכולנו יש מה
לקרוא! שתהיה שנה מוצלחת ומלאה
בחוויות שחר מיליס
בין רכיבה לקריאת "ה"מגזין ,בין
ירידה משחררת לטובת עליה
מאתגרת ,בין הנאה ושחרור אדרנלין,
נמצאת השגרה שעלינו שומרת.
שנדע להוקיר כל חיוך לא רק את
זה המלווה בדופק גבוה ,שנחזור
לעוד סינגל מוכר ,לאו דווקא לזה
עם "ה"שיפוע .שנמחה עוד דמעה
מתוקה ,זו שזולגת בסופו של מירוץ.
שנאחל נפרגן נרגיש ונשיר בתוך
תוכנו פנימה וכן ...אפשר גם בחוץ.
מאחלת שנה מאוזנת לכולנו.
לילך קרן גרופר

Races are rad And our
bruises are blue - Happy 2016
 Enduroליאור דיין
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המהפכה כבר כאן!

גאה להשיק את דגמי האופניים החדשניים בארץ:

PROCALIBER SL

MADONE

TOP FUEL

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

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

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

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

we:Tube



CLICK TO VIEW

אפיק ישראל 2016-
חדשות ועדכונים
נתחיל מכך שבאופן אישי אני שבע רצון מהמהדורה
האחרונה .אני מרגיש וסבור שבאפיק ישראל 2015
הצלחנו ליישם באופן יעיל את המסקנות מהשנתיים
הראשונות של המפעל .ובעיקר מאוד שמח שהצלחנו
להגדיל משמעותית את מספר המשתתפים הבינלאומיים
ולייצר חשיפה מבורכת למדינה שלא בתחום הפוליטי/
מדיני /צבאי.
בראייה ל 2016וצפונה משם ,אנו חותרים ומקווים
שנצליח להתייצב על כ  20%משתתפים זרים ותיירי
אופניים שיבואו ליהנות משילוב של חווית אופניים
באירוע ברמה בינלאומית מהגבוהות שיש ,ובמפגש
בלתי אמצעי עם ישראל וישראלים יפים.
בנוסף לכך ,בראייה ארוכת טווח אף יותר ,התוכנית
שלנו היא לדלג בכל שנתיים לתא שטח חדש ,ליצור

מסורת בה אפיק ישראל מגיע לכל המוקדים הטובים
והאטרקטיביים ביותר לרכיבת אופני הרים בישראל ,ויחד
עם תמיכת הרשויות ,הופך להיות נדבך מרכזי בתרבות
הרכיבה המקומית.
אז בכל זאת חדש ל ?2016
את האפיק בשנתיים הקרובות נקיים בגליל העליון.
כפר התחרות השנה ייבנה וישען על "ריזורט" חדש
ברמת חמישה כוכבים ,שנקרא גליליון!!!
מלון מפואר שגם בחלומותיי הוורודים ביותר ,לא העליתי
על דעתי שנוכל לגייס לטובת אפיק ישראל וכפר
התחרות שלו ,ו"להתלבש עליו".
פרט למסלולים הסופניים שנרקח עבורכם באזור,
המתחם החדש והשירותים שבו יהיה ברמת דיגום

שלא נתקלתי בה באף אירוע דומה בעולם .מאוד
שמח ומתרגש שהצלחנו לרקום את שיתוף הפעולה
הזה עם מועצה אזורית גליל עליון ועם הנהלת גליליון.
המקום משדרג את חווית המשתמש בכל הפרמטרים,
הן מבחינת אירוח והן מבחינת חווית משתתף בכל אחד
ממסלולי הלינה שיוצעו ,ממאהל ,דרך חדרים לרביעיות,
ועד חדרי פרמיום לזוג.
קפיצת המדרגה המשמעותית תבוא לידי ביטוי מבחינת
המשתתפים באירוח קצה הכולל בין היתר :בריכה,
מתחם ספא (סאונה ,חמאם ועוד) ,ארוחות חמישה
כוכבים ,לובי מפואר ,מתחמי רביצה ומנוחה ,בר ועוד...
כמובן שגם הלנים באוהלים יוכלו ליהנות מכלל
השירותים המוצעים בכפר התחרות לרבות מתקני
המלון ( .לא עוד שירותים כימיים ומקלחות שדה).

המסלולים ישלבו את הטוב והיפה בצפון הארץ!! רמות
נפתלי ,מנרה ,רמת הגולן ,צפת ,בירייה ועוד...
ב  2017נשאף ונחתור אף להוסיף פרולוג לילה לאור
פנסים ,אך זה עדיין חזון למועד.
בקרוב נעדכן על מועד פתיחת ההרשמה ,הישארו עמנו.
אני אסיר תודה לכל מי שנותן אמון במפעל המיוחד
והחשוב הזה ,שהוא גם פרויקט הנצחה לאבינו
גיורא צחור.
אני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה למצב בו אפיק ישראל
לזכר גיורא צחור יהפוך מבוסס ,המשכי ובר קיימא ,יכה
שורשים בנוף תרבות הספורט בכלל ותרבות האופניים
בישראל בפרט .שנמשיך לחדש ,לגעת ,ליצור ולרגש
לאורם של הערכים והמורשת שהנחיל בנו גיורא צחור
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 גיל בניטה

סדרת נאבות חדשה ל ,HOPE
קבלו את הHOPE PRO 4 -
THE ALL NEW

FLY LIKE A ROCKET
חברת  HOPEהאנגלית חשפה החודש את הדור החדש
של הנאבות שלה ,ה.EVO 4 -
סדרת ה EVO-של יצרן הבוטיק הבריטי נחשבת מזה
שנים ,לאחת מהסדרות האיכותיות בשוק ,זאת לצד
תמחור שנחשב הוגן ביותר ביחס לאיכות.
בדגם ה  EVO4החדש בחרו ב  HOPEלהמשיך ולשפר
את הקיים ( )EVO 2ולא לבצע שינוי קיצוני מדי .מנגנון
ה  4שיניים המוכח לא שונה כאשר מס' נקודות המגע
(קליקים )ENGAGMENT/עלה ב 10-אחוזים ,וגדל
מ 40-ל .44-בעוד שהמספר הנ"ל לא נחשב חריג או
"בוטיקי" במיוחד (יש נבות עם  120ויותר נקודות מגע),
בחברה מאמינים כי זהו מספר מספק להעברת כח יעילה
הנדרשת בעת רכיבה .בנוסף הוגדל קוטר שולי הנאבה
(הפלאנג'ים) בכדי לאפשר בניית גלגלים קשיחים יותר
(מאפשר שימוש בחישורים קצרים יותר)כמו כן הוגדל

גם קוטר הציר בצד הקסטה ,על מנת לאפשר שימוש
במיסבים גדולים יותר לעמידות מוגברת.
מאפיינים עיקריים:
חומר :אלומיניום T6 2014
צבעים :שחור,אדום,כחול,סגול,כתום,כסוף
ציר אחורי148X12 – 142X12 – 135X10 – :
( 150/157X12דאון היל)
ציר קדמי15X100 , 15X110 :
גוף קסטה :תואם שימנו או סראם  XDמאלומיניום
או פלדה
מס' חורים36/ 32/ 28/ 24 :
משקל :נאבה אחורית כ– 300גרם ,נאבה קדמית
כ– 180גרם
היבואן :מצמן את מרוץ

מוכן
לשיגור
ברשת
ריסייקלס

www.recycles.co.il

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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הנחה

%
על מגוון הדגמים המשתתפים במבצע
להשיג בסניפי רוקנרוד ובחנויות נבחרות


VIDEO
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 גיל בניטה

giant.co.il

ישראל
סניף ראשי  -נתניה
073-2660-616
רח' המחשב  1א.ת .החדש
Giant.israel 

סניף הגשר  -תל אביב
077-551-6642
רח' מנחם בגין 65
(מתחת גשר מעריב)

סניף רקפת  -משגב

מזלג חדש בשוק Ohlins rxf 34
לרוב השם Ohlinsיגרום לכל חובב ספורט מוטורי
כלשהוא ,להתחיל להסמיק Ohlins .השבדית נחשבת
לאחת היצרנית המובילות בתחום בולמי הקצה
(הזעזועים) לתחום המוטורי .לחברה דגמים ייעודיים
לאופנועים ומכוניות מסוגים ומינים שונים ,מאופנועי
ספורט אקזוטיים ועד לקרם דה לקרם של ענף המכוניות
הפורמולה.1 -
לפני כשנתיים נכנסה החברה לתחום אופני ההרים
בשיתוף פעולה עם חברת  Specializedוהציגה בולם
קפיץ אחורי (בשם  )TTXששודך בלעדית לשלדות הדאון
היל של החברהDEMO 8-
בהמשך ניסתה החברה לייצר מנגנון שיכוך חלופי
להתקנה במזלגות  FOXו  ROCKSHOXקיימים ,אולם
סיבוכיות יתר ומחירים גבוהים מדי חיסלו את המהלך.
במקביל להצגת הקרטרידג' החלופי למזלגות ,עבדו ב
 Ohlinsעל מזלג ייעודי ותמונות אב טיפוס ברשת
הסעירו את הרוכבים .השבוע הוסר הלוט מעל המזלג
החדש ,והחברה הציגה שב שיתוף עם ספשלייזד את ה
.RXF 34
המזלג מיועד לאופני שבילים ואולמאונטיין ומצוייד
ברגליים בקוטר  34מ"מ .למה רק  ? 34ב Ohlins
טוענים כי ה  RXFהינו אחד מהמזלגות הקשיחים בשוק
בעיקר אל מול מזלגות 35מ"מ מקבילים .קשיחות זו
הושגה לדבריהם על ידי שימוש בסטירר ו"כתר" אשר
עשויים יחידה יצוקה אחת (לרוב הסטירר מוכנס בלחץ

04-9800-588
רקפת
GiantRakefet 

ל"כתר") וציר  15מ"מ עם נעילת בורג ולא שחרור מהיר.
מנגנון השיכוך במזלג,כיאה למעמד המחייב,הינו ייחודי
ומבוסס על טכנולוגיית ה  TWIN TUBEשל החברה.
המנגנון מפריד את השמן של מנגנון הדחיסה ממנגנון
הריבאונד ומאפשר שיכוך "קטנות" איכותי ,תוך מניעה
של צלילה מוגזמת של המזלג .הכיוונונים החיצוניים
במזלג כוללים  HI /LOW SPEED COMPRESSIONו
.low- SPEED REBOUND
בנוסף למנגנון השיכוך ,מנגנון הקפיץ ב  RXFייחודי
אף הוא והוא מורכב מ 3-תאי אוויר ,בניגוד לשניים
כמקובל בשוק (שניים חיוביים ואחד שלילי) .התא החיובי
השני מאפשר כוונון עדין של רגישות לקטנות במקביל
להתנגדות לסגירת מהלך.
המזלג מוצע בשלב זה במהלכים של 160/ 140/ 120
(לא ניתנים לכוונון ,חייבים לרכוש את הדגם המתאים)
ומיועד לגלגלים בקוטר  29אינצ' בלבד (הגיוני להניח
שגרסאות  27.5בדרך) .כמו כן ,יגיע המזלג בשלב
ראשוני על דגמי ספשלייזד בלבד ויטופל בלעדית על ידי
מרכזי השירות של החברה.
מחיר 1150 :דולר
משקל 2140 :גרם
מהלך120-140-160 :
ציר( 15X100 :לא תואם בוסט)
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סינגלטרק במבצע שדרוג תא
אוויר שלילי למזלגות Fox 34

אהבתם? קדימה
סינגלטרק יבואני  FOXלישראל ,מציעים מבצע ייחודי
של שדרוג מנגנון האוויר במזלגות מסדרת ה 34
משנתונים קודמים ,למנגנון  2016החדש.
בעלי מזלגות  FOXבקוטר  34מ"מ מדגמי ,2012-15
יכולים היום לשדרג את בוכנת האוויר שלהם לבוכנת
אוויר עם תא אוויר שלילי .תאי האוויר החדשים שהתחילו
בבולמי  36ועברו בהמשך לשאר הדגמים  32ו  34מ"מ
בשנתון  ,2016זמינים כעת גם למזלגות בקוטר  34מ"מ
משנתונים  2012ואילך.
מה היתרון של תא אוויר שלילי?
למנגנון האוויר החדש של  FOXמספר יתרונות בולטים:
רגישות מצוינת בתחילת מהלך הבולם .לכל בולם יש
התנגדות ראשונית בתחילת המהלך כתוצאה מחיכוך בין
החלקים השונים של הבולם.
תא האוויר השלילי ,מפעיל לחץ המזרז את תחילת
עבודת הבולם ומשפר באופן משמעותי את עבודתו
במכות הקטנות .
איזון הלחצים בין תא האוויר השלילי והחיובי ,נותן מענה
מצוין לרוכבים במשקלים קלים במיוחד ו/או לרוכבים
במשקלים גבוהים.
האיזון מאפשר לנפח גם לחצים גבוהים ועדיין לשמור על

תגובתיות של הבולם.
גם כשהלחץ המנופח בבולם הוא נמוך הבולם לא
מתקצר ושומר על מלא מהלך העבודה.
בפתיחה של הבולם נדחס האוויר בתא האוויר השלילי
ופתיחת הבולם נעשית רכה ונעימה.
את נפח תא האוויר ניתן לצמצם בעזרת דיסקיות
המיועדות לכך ובכך לשנות ולהתאים את התנהגות
הבולם לצרכיו של הרוכב .צמצום תא האוויר יהפוך אותו
לפרוגרסיבי יותר בעוד שהגדלת תא האוויר תהפוך אותו
ללינארי יותר.
למי זה מתאים?
אפשרות השדרוג מתאימה למזלגות הבאים:
מזלגות לגלגל  26/27.5מדגמי 2013-15
מהלך בולם 140-160
מזלגות לגלגל  29מדגמי 2012-15
מהלך בולם 120-150
החלפה של כל תא האוויר עליון תחתון וספייסרים תעלה
 620ש"ח
פרטים בסינגל טרק תל אביב  , 03-6415590או בסינגל
טרק בית אורן 04-8307340

www.facebook.com/weride.co.il

לא אהבתם? כתבו לנו
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Veolia Desert Challenge

 מערכת   we:Rideעדי גיא ,רונן טופלברג ,דותן הלוי

 צילום ועריכה :דותן הלוי

VEOLIA
DESERT
CHALLENGE

we:Tube



CLICK TO VIEW

בסוף השבוע האחרון של שנת  2015התקיים בפעם
ה 21-פסטיבל ה  ,Veolia Desert Challengeאירוע
הספורט שטח הגדול הוותיק והמשמעותי בישראל.
אירוע שהיה אחד המנועים העיקריים להתפתחות
תרבות האופניים המקומית עוד בימיו כסובב סדום
לאופני הרים .בעבורנו ,הצוות המסקר ,בני המשפחות,
המתחרים וקהל המעודדים היו אלה יומיים של פסטיבל
מטורף ,לא פחות מוודסטוק מקומי של ספורט מדברי
ואווירה מדהימה .היו שם תחרויות אופניים המוניות

בקטגוריות מסלול שונות כולל מסלול המסוע האימתני,
עם העלייה המפרכת והסגפנית בארץ .אליפות הארץ ב
 XCאלימנייטור התקיימה במסגרת הפסטיבל ,על מסלול
טחון ומאתגר ,סוחט ריאות ווואטים שהגה ובנה (בלי
להדק) ,אביעד "הלאומי" יזרעאל .היו שם תחרויות ריצה
לאור ירח בשלושה מקצים כולל ריצה בתוך ביתרונות
נחל פרצים היפיפה .היו שם נימי כהן הסופר פרו וערן
אביבי שדיברו את עצמם כמעט למוות במשך יומיים
רצופים .היו שם טיולי אופניים ופעילות למשפחות,

עם תחרויות לילדים באופניים וריצה .היה שם מתחם
אקספו גדול ופינת צילאאוט ענקית .לטובת המתחרים
ובני המשפחה הוקם מאהל קמפינג ענק ומדוגם עם
מקלחות חמות ,מדורות ומתחם אוכל ובירה " וילדע חייע
" פעיל  . 24/7אבל יותר מהכל היום שם ערמות ערמות
של אווירת ספורט מחשמלת ,במזג אויר מעולה ונופי
מדבר קסומים.
שאפו ענק למועצה האזורית תמר ,לפורום פקטור מפיקי

האירוע ,לעז הרים הבלתי נלאים על תכנון המסלולים
והמחשבה על כל פרט ולנימי  The Manכהן ,על הניהול
המקצועי הכה מקצועני של פסטיבל הספורט המדברי
הגדול בארץ.
אנחנו כאמור "עבדנו" בלסקר ,אבל באומל ושמרית
אשכרה רכבו ורצו בשביל להביא לכם את חווית
המשתמש מהואוליה דז'רט צ'אלנג 2015
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חווית משתמש ואוליה דז'רט צ'אלנג  - 2015גיא ושמרית באומל ///////////////////////////////////////////////////
פעם ראשונה בים? כן כן אמנם הפסטיבל הזה בים המלח נערך  21שנים
ברציפות אך לי זו הפעם הראשונה ,נקרא לזה סוג של חור בהשכלת
האופניים שלי .הצעתי לאשתי שמרית להצטרף ולמרבה ההפתעה היא
ענתה בשמחה .אני נרשמתי למרתון הדו יומי הארוך בודדים ,ושימרית
נרשמה למרוץ הלילה במקצה  10ק"מ .לקחנו חדר במלון לוט (המצוין!),
את הילדים שיגרנו אל הסבים והסבתות ,וכבר ביום חמישי בצהרים שמנו
פעמינו למטה ,לעבר ים המלח.
כבר מהירידות של ערד נגלה לפנינו מחזה מרהיב של ים המלח ממזרח,
המדבר הקסום ובתוכו באמצע שום מקום מתחם צבעוני עם תאורה
בוהקת ,דגלים ,אוהלים וארגון שלפחות מרחוק נראה בהחלט מרשים.

כבר בחניה מהמפגש עם סדרני החניה דרך השילוט הבנו את גודל
ההפקה וההשקעה .מתחם אוהלים ענק ,מתחם קרוואנים ,רשת צל
ענקית עם פינות זולה ,מתחם אוכל טעים עם בירה ישראלית בשם וילדע
חייע  -תכל'ס אחלה בירה! אקספו גדול ועשיר ובעיקר סדר ואירגון.
נרשמנו בקלות וקיבלנו את ערכת המשתתף שלנו עם חיוך וסימפטיה...
שתינו בירה ,קצת צחוקים עם החבר'ה בקראוון של שילר הענק וחזרנו אל
המלון.
יש פסטיבל ויש תחרות
בוקר יום שישי  -עשינו רכיבת חימום מהמלון אל מתחם האירוע,
הפסטורליה שאפפה את המקום ערב קודם התחלפה ברוכבים נחושים

וערוכים ליום קרב ...אבל כולם מחייכים ויודעים שהמסוע עוד לפנינו.
תדריך של נימי כהן שתמיד יודע להעביר מסר עינייני ומקצועי ביחד עם
הומור חד ומדויק שגורם לכולם לצחוק ,למרות הלחץ.
זינוק חזק ומהיר של ילדי העלית שדי מהר מפרק את הרוכבים ,והופך
לפלוטונים קטנים שעובדים יחדיו עד למסוע .את המסוע כבר עשיתי
בשנה שעברה וזכרתי כמה הוא כואב ,ארוך וקשה .אך אין כמו לחטוף
אותו שוב בפנים עם כל המתחרים מסביב ,הכאב ,הסבל ואהבתנו הבלתי
מוסברת לדבר הזה.
סיימתי את המסוע בסביבות המקום העשרים +וכשהתחילו המישורים
(שם דובון שכמוני  85ק"ג פחות סובל) התחברתי לקבוצה של שלושה

רוכבים וככה עבדנו ביחד עד תחילת הירידות .כמו שאנחנו מתחילים את
הירידה הראשונה המהירה ,קבוצת בדואים עם גמלים חוצה את השביל,
קצת בלאגן ואני בוחר נתיב "לא מוצלח" .התוצאה ,הצמיג חוטף חתך
ארוך בדופן ואני נעצר במקום .נסיונות נואשים של שתי פנימיות וג'לים
לחיזוק הדופן עולים בתוהו וככה מסתיים לו הסטייג' עבורי אחרי כשעתיים
ו 36-ק"מ ,ממש רגע לפני הכיף האמיתי במסלול הזה.
את הבאסה לקחתי בסבבה והתיישבתי במקום נוח ,מזג אויר נפלא שמש
מחייכת ונוף עוצר נשימה.
ככה מצאתי את עצמי ממתין כמעט שעתיים עד לפינוי המיוחל ,בינתיים,
יאמר לזכותם של כמעט כל הרוכבים נשאלתי עשרות פעמים אם אני צריך
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389

₪

במקום ₪ 599
קליטים

עזרה ,חלקם בהחלט גם עזרו ונתנו פנימית ואפילו משאבה  -לי זה לא עזר
אבל רוח חברית היתה שם.
בדיעבד הדרך להתגבר על חתך כ"כ ארוך הייתה כנראה לחתוך חלק ממס'
הרוכב שהיה בחזית ולהכניסו לתוך הצמיג ככה שהפנימית לא תצליח
לקפוץ החוצה אבל זאת כבר חוכמה בדיעבד...
כעבור זמן הגיע יוני אדלר המלך לאסוף אותי בטנדר עם בירה קרה
וסנדוויץ' ,חיוך נוסף עלה על פני וככה בקצב מאוד איטי עם הרבה עצירות
ירדנו עד למתחם התחרות.
במתחם כבר החלו הפודיומים היומיים ונראו הרבה פרצופים מחויכים.
המאהל היה מאורגן לעילא ולעילא עם רשת צל גדולה באזור הבמה

והפודיום ,ספסלים ,מחצלות וכסאות.
שמרית הגיעה לחלץ אותי חזרה אל המלון שם הורכב צמיג שגל צחור
החבר ,המאמן והאח נתן לי( .למחרת הוא רכב עם אישתו היפה עינת על
אופני טנדם שטח ,חיות הזוג הזה) .באותה הזדמנות הוחלפה הפלטה
במערכת  XX1מ 32-ל 36-שיניים והנה אני מוכן ליום המישורים של מחר.
בערב חזרנו אל המתחם אשר המשיך להתמלא באוהלים משפחות ,ילדים
ואווירה שמחה .החושך יורד ואיתו הטמפ' יורדת ,מדורות ומנגלים נכנסים
לפעולה והכל מאורגן ומדוגם.
שמרית מתכוננת לריצת הלילה שלה ואני הפעם על תקן מעודד .את סיפור
הריצה שמרית תספר לכם אני רק אגיד שאת הניצחון למשפחת באומל

במתנה !

www.daa.co.il
* ט.ל.ח ,המבצע עד תום המלאי DAA ,רשאית להפסיק
המבצע בכל עת ,תוקף המבצע עד לתאריך 28.1.15
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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  FOXחדש מדגמי ( .2015תקינות המזלג שיביא
הלקוח מותנה באישור תקינות של טכנאי סינגל טרק)
רוכב על " ?26קנה מזלג חדש או משופץ מגובה באחריות במחירים שלא
יחזרו ,לפרטים  thesingletrack.co.ilבולמים יד שניה ,בחרו את המזלג
שמעניין אתכם ,ציינו את מספר התצוגה והתקשרו לתאום הרכבה בבית אורן
או בתל אביב
הביאה שמרית ,עבדכם הנאמן חזר עם סיפורים אך ללא הצלחות.
בשביל כבוד צריך לעבוד
שבת בבוקר ואנו נעמדים על קו הזינוק עם ריבוי קטגוריות .מקצה 48
ק"מ מוזנק ,פתיחה חזקה של ילדי העלית מדלדלת את הזינוק ונותר
פלוטון חוד של כעשרים רוכבים .נכנסים לעליית הקיר הראשונה ושם
מתבצע דילול נוסף לשלושה פלוטונים קטנים ,אני יוצא אחרון מהקיר
אחרי שרוכב לפני נעצר ונאלצתי לעלות את כולו בריצה ...מגשר לעבר
הפלטון השלישי מגיע אליו ומתחילים לעבוד כדי לתפוס את הפלוטון
האמצעי והגדול אך ללא הצלחה .בשלב מסויים ליאור חקלאי הגיבור ואני
יוצאים לגישור חזק עד שמגיעים לפלוטון לפנינו ,אך גם הוא מתפרק

לרסיסים .לקראת סיום ההקפה הראשונה ,אני ממשיך לדחוף ומצליח
להגיע לראש הפלוטון כאשר לפנינו חמישייה של ילדי העלית ואחד אמנון
ישראלי התותח (ניצח את קט'  40+בכללי) .אנחנו עובדים חזק אך לא
מצליחים להתקרב אל חבורת החוד ,אמנון נושר מחבורת החוד ואנחנו
תופסים אותו והוא מצטרף אלינו .בשלב הזה כבר ישנם הרבה מאוד
רוכבים שיצאו להקפה אחת מתוך שתיים אך יש לציין כי כולם מפנים דרך
גם בתוך הנחל ,ללא סכנות ועיכובים מיותרים.
מנחל פרצים אנחנו יוצאים בקבוצה של שישה רוכבים ,זוג ג'וניורס
שלקראת הסיום לאחד מהם נשבר המעביר והם מגיעים בריצה לסיום
(איזו נחישות!) ,ואנחנו ארבעת המסטרס (נדב לוגסי ,אנג'לו ,אמנון
ואני) .בשני הק"מ האחרונים אמנון מתקיף אבל לא מצליח לפרק אותנו,

&
חנות היבואן ומרכז שירות

סניף בית אורן 04-8307340
סניף תל אביב 03-6415590
רחוב המסגר  ,17חניה בחנות
(כניסה נמוכה נא לא להיכנס עם אופניים על הגג)

www.thesingletrack.co.il  fox&thesingletrack
תנו לנו לייק והצטרפו למועדון לקוחותינו ותיהנו ממידע מוקדם על מבצעים והנחות קבועות על שרות וטיפולים.
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אני עולה להוביל ע"מ לשלוט בקצב ולאחר כק"מ אנג'לו מתקיף .אמנון
שבשלב הזה ידע שההפרש של  40שניות מיום האתמול לא ייסגר נשאר
מאחור ,ואנחנו הולכים עד הסיום לספרינט פיניש שאותו אני מנצח.
בערב עוד נימי ישלח לי הודעה שיש לי מדליה וחולצה על הניצחון  -אז
אולי חציתי את הקו לפני אנג'לו אבל אני  DNFשל יום האתמול ככה
שאנג'לו הוא המנצח ומגיע לו שאפו!
בסיום הרכיבה המתחם מלא באנשים מחייכים ,אוכלים ,שותים בירה,
נהנים ממזג אויר נפלא ומבסוטים מעוד רגע מענג בחיים.
לסיכום אולי ברמה התחרותית לא היה לי כזה מוצלח ,אבל הסופ"ש היה
מאוד מהנה .ים המלח הוא מקום מיוחד מאוד ,הרכיבה היתה שונה ומהנה

Veolia Desert Challenge

מגזרת חורשן ,בן שמן ,ריש לקיש וכדומה .גם הרוכבים כולם מפרגנים
ומעודדים .כמובן למפיקי האירוע מילה אחת  -תודה! בהחלט חתיכת
הפקה הרימו שם ,סימון מסלולים בידי רב האמן וורן האחד והיחיד ,נימי
ואביבי על המיקרופון לא נחים לרגע ,ועוד צוות של אריות שמסמן ,מפרק
מכין ומארגן.
היה שמייח ושנה הבאה אנחנו נהיה שם שוב .בינתיים נפגש בסמרתון...
שמרית באומל ,חווית משתמשת ריצה  10ק"מ
החלטה ספונטנית של הרגע האחרון הביאה אותי אל קו הזינוק במקצה
 10ק"מ של ריצה לאור ירח ,וכך ממלווה הפכתי למשתתפת מן המניין.
שעה  19:15תדרוך קצר ,מוזיקה קצבית לחימום הגוף והאווירה19:30 ,

מזנקים .ק"מ ראשון בסימן עליה והקור שאחז בי מתחלף במהרה
בחום נעים.
המסלול משופע ברובו ,הרבה אבנים ,מעט מהמורות ,חול דשדש והופ..
אני מוצאת את עצמי שרועה על הקרקע ,קמה בזריזות ,מנערת מעלי את
האבק וממשיכה בידיעה שאני צריכה להתרכז יותר ,לגייס ולחדד את יתר
החושים שמפצים על העדר ראיה באור יום (זאת על אף ולמרות פנס ראש
ואור ירח מלא).
גילוי נאות :אינני חובבת טבע מושבעת אך השילוב של ריצה שאני כ"כ
אוהבת ,בלילה בשטח ,יוצרת קסם מיוחד .איך מהמקום הנמוך בעולם
באמצע שום מקום נוצרת תחושה עילאית שכזו ,מעיין חיבור קוסמי של
גוף ונפש.

ממשיכה בריצה שעוברת מהר מאוד ,מציצה בשעון ומגלה ש  10ק"מ
כבר מאחורי ולפני עוד מרחק לא ברור ...אני לבד ולרגע חושבת שאיבדתי
ת'דרך ...עוברת את העיקול האחרון ורואה שקו הסיום אינו רחוק.
 11:15ק"מ ואני חוצה את קו הסיום .כיף גדול!!!
עוזבת את מתחם התחרות שעדיין שוקק חיים ,מחויכת לבית המלון
וכעבור כשעה מקבלת טלפון" :מה ,כאילו לא בא לך מדליה מקום ראשון
בקטגוריה?" אני??? פודיום???
אז כן! אחלה בונוס לסופ"ש מושלם בים המלח!
**שמרית באומל בת  ,40מתאמנת כשנתיים במועדון ניטרו גן שמואל בהדרכת המאמן
ארז חיון .גיא באומל -רוכב מסטרס פרו הרים וכביש בן  43מתאמן ב CCCוחבר של ז'אק.
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חייב לענות  -זה
מהעבודה
 23:34בלילה ,ערב יום שישי .אשתי ואני אצל הסבתא בחיפה ,שרועים
על הספה ללא יכולת לזוז ,לאחר ארוחה מלאה וארבע כוסות יין אדום .ככל
הנראה השעה הכי רגועה בשבוע העמוס שלנו" -שששש ,הלוואי והרגע
הזה יימשך לנצח."...
ואז -גלינגלינגלינג! הודעה בסלולארי ?SMS .ווטסאפ? ג'ימייל? פייסבוק?
טלגרם? סטראווה? אינסטוש?
מבט קצר במסך ,והסרט המוכר של שישי בערב (ולא סרט ערבי .הרבה
יותר גרוע מזה )...מתחיל:
"שלום ,חנוך" (כן -זה מצחיק ,אני יודע)" .שמי נבוכדנאצר בן-טובים ,ואני
רוכב מחודש כיסלמבר התשע"א .אתה לא מכיר אותי ,אבל אח של חבר של
גיסי המאומץ רכב איתך פעם  4דקות בבן שמן ,והוא אמר לי שאתה בדיוק
הבנאדם לפנות אליו .אני מחפש אופניים חדשים".
מזכיר לכם  -השעה כבר  23:37בערב יום ש י ש י .אשתי דופקת לי מבט
של "נראה לך שאתה עונה להודעה הזו ע כ ש י ו ?"
אז אני ממשיך לקרוא את ההודעה.
נבוכדנאצר נכנס עכשיו לשלב ההוכחות ליכולותיו" :אני רוכב בעיקר אול
מאונטיין על גבול האנדורו ,אבל אוהב גם רכיבות אפיק .חוטא לעיתים
בתחרויות  XCשל הליגה למקומות עבודה (הוא עובד בחברה קדישא.
קבוצה של חיות אחד אחד) ומת על רכיבות מדבר קשוחות .קופץ דרופים
גבוהים לאללה ,אבל רק לפלאט ,ומת על עליות ארוכות בהרי ירושלים .לא
אוהב להתעסק הרבה עם האופניים ,לא פותח/סוגר/נועל בולמים ולא
אוהב להעביר הילוכים .בעצם כמעט סינגלספידר .אוהב את זה פשוט".
עכשיו מר בן-טובים מגיע לפאנץ'" :אני מחפש זוג אופניים שעושה ה כ ל.
ושיהיו קלים .ויעילי דיווש .ואין לי עכשיו הרבה תקציב בצד -אז אם אפשר
שיעלו לי פחות מ 5000 -שקלים .אה ,וגם חשוב לי שיהיו בצבע בז',
למה זה הצבע של האופניים שיש לי עכשיו ,ואשתי לא תדע שהחלפתי

אופניים ,אם הם יהיו באותו צבע .אמרו לי שהכי חשוב זה שיהיה בולם
קפיץ מאחורה ,כי זה הכי רגיש לקטנות ,ובולם אוויר מקדימה כדי שיהיה
לי קל להרים גלגל .ואני לא כל כך טוב בווילי ,אז ממש קריטי לי הקטע עם
בולם האוויר מקדימה".
אשתי כבר מזמן וויתרה על המבט המפחיד .היא יודעת שלא יעזור שום
דבר -יש לי סבלנות של פיל אפריקאי ,ואני אוהב לקרוא הגיגים של רוכבים
המבקשים ממני ייעוץ לפני קניה .אני לא מבין מדוע הם אוהבים לשלוח לי
את ההודעות שלהם בשעות הזויות של היממה ,אבל אני מנסה להיות זמין
לכל שאלה שצצה בראשו של פלוני רוכבני .אז אני ממשיך לקרוא .אשתי
סרה בעצבנות מופגנת לחדר השינה ,ומר נבוכדנאצר בן-טובים ממשיך
במסה שלו על תורת אופני ההרים:
"אני לא מאמין ב "29-אינץ' .זה סתם גימיק שיעבור בקרוב .ב2010-
לקחתי סיבוב בחניון של עזריאלי על אופני  ,"29ואני אומר לך שזה סתם.
 30שניות וכבר הבנתי שהרבה יותר קשה לרכוב עם זה בסוויצ'בקים .אני
מחולון ,אז אני מבלה את רוב זמני בסוויצ'בקים .גם  27וחצי אני לא אוהב.
איכס .מה עשו? לקחו גלגל  ,"26כתבו עליו  27וחצי ,ומכרו לך ביוקר .אני
מחפש רק  ."26רוכב על  26כבר מכיסלמבר התשע"א ,להזכירך ,ובחיים
לא הרגשתי מחסור במשהו .אין -אני דורס/מפרק/מפוצץ/מנקה הכל עם
ה ."26-חברים שלי עם ה "29-מחכים לי בסוף כל ירידה ,רק כי הם רוצים
לראות מרחוק את הביצועים שלי על המסלעות של דרום ראשון לציון".
"וגם טיובלס אני לא אוהב .המצאה מטומטמת .יש'ך פנצ'ר -מה אתה
עושה? מעפן .אני אוהב לרכוב עם  PSI 40בצמיגים .ככה אני לא מתפנצ'ר
אף פעם .וגם מהיר לאללה .התנגדות גלגול וכל זה ...ובחייאת  -מה הקטע
עם הוונטיל הצרפתי? בחיים לא הצלחתי לנפח אותו .אפילו בתחנת הדלק.
עכשיו -חשוב לי שזווית הראש של האופניים תהיה קהה .אוהב קהה .לא
חדה .חדה זה לא טוב לטכניקה שלי .ניסיתי חדה ונפלתי .מה גם שזה
מפריע לי להרים את הגלגל הקדמי ,וגם ככה אני מתקשה בווילי".

השעה כמעט חצות ,ועוד רגע כבר גולשים לשבת בבוקר ,ונבוכנדנאצר
כבר התעייף מעט מלכתוב ,אבל את המצור שלו על יום השישי שלי הוא
עוד לא סיים .אשתי כבר נרדמה מזמן ,ואני רק מחכה כבר להבין מה בדיוק
רוצה ממני הצורר.
"אני פונה אליך ,כי אני יודע שאתה בחנת כבר מלא אופניים ,ושאתה רוכב
כבר משנת תשנ"ג .אז אתה מכיר את כל העסק הזה של האופניים הכי
איכותיים .אני מטר שישים ושמונה ביום ארוך ,ושוקל  88קילו בסוף תענית
אסתר .הציעו לי בחנות כאן ,למטה ,בפסאז' ,אופני  .S&Mזה אופניים
ממותג רציני ואירופאי .הבחור כאן למטה מייבא אותם במיוחד .הם
מיוצרים בעבודת כפיים בוותיקן .כן -נשבע לך -בוותיקן .המדינה הקטנה
בעולם .האפיפיור בנדיקטוס חותם על כל שלדה בעזרת עט נוצה מקרבון".
בקיצור -הם מייצרים רק מפלדת אל חלד ,ורק במידות גדולות ,ועם
גיאומטריה פצצה -צינור עליון קצר קצר ,ומוט כידון ארוך ארוך .כמו שאני
אוהב .המוכר אומר לי שאני אקסטרה לארג' ,ושזה בדיוק מה שיש לו
במלאי ,ואני בכלל חושש שאולי אני אקסטרה אקסטרה לארג' .אתה מבין,
לא רוצה לרכוש אופניים ,ואז לגלות שאני לא מצליח לעשות איתם ווילי.
ואני מתקשה בווילי".
"וכאן אני מגיע לשורה האחרונה :הבחור פה בפסאז' מבקש על האופניים
 4350שקלים ,וזה נופל לי פצצה לטווח מחיר שכיוונתי אליו .אפילו הצבע

הוא כמעט בז' -מין צבע חלודה אבל עם טוויסט של  .WASHרק מה
הקטע? הקטע הוא שאני חושש שזווית מוט האוכף לא מתאימה לסגנון
הרכיבה שלי ,שהוא מאד ספציפי( .אני לא מאמין במוט אוכף מתכוונן  -זה
שטויות של אנשים עם טכניקה גרועה) .הבעיה כאן היא שזווית מוט
האוכף באופניים האלה לא מאפשרת לי להזיז את התחת קדימה בירידות
התלולות ,ואני חולה על ירידות תלולות ,כמו בחוף פלמחים .כל שבת
אני שם".
השעה שתיים עשרה ו 17-דקות ,והעיניים שלי נעצמות .אני רואה
שסוף ההודעה כבר קרב ,ובכוחות אחרונים אני מגיע לשאלה של הבן...
טובים הזה.
"השאלה שלי אליך ,חנוך" (כן -אני יודע שזה מצחיק) "היא כזו :האם
אתה מעביר שיעורי טכניקה ספציפיים לווילי דרך הווטסאפ? אני פשוט
מתקשה בווילי ,וזה הורס לי את כל ה."FLOW-
"תודה מראש ,וסליחה אם השעה קצת מאוחרת ,נבוכדנאצר בן-טובים,
מדריך אופניים מוסמך"
הלך יום שישי עם אשתי .ס'עמק.
גלינגלינגלינג!! הודעה חדשה
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להורדת קובץ
ניווט

הנתונים הבסיסיים

מרחק 25 :ק"מ
זמן 3-5 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :בינוני
קושי ניווט :קל-בינוני
טיפוס כולל 300 :מ' אנכיים
ירידה כוללת 650 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "מדבר יהודה  -דרום".
מעגלי :לא.
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה במבואת סינגל רחמים
ברח' שאול המלך בערד – מגיעים לערד בכביש  31ונכנסים אליה
בצומת הראשונה (ממערב) ,לשדרות הקנאים .בכיכר השלישית
פונים שמאלה לרחוב ירושלים ובפניה הראשונה ימינה לרח' שאול
המלך .לאחר כמה עשרות מטרים נכנסים שמאלה לחניה.
הגעה לנקודת הסיום :יוצאים מערד לכיוון הכניסה האחורית
למצדה בכביש  3199ולאחר כ 8-ק"מ רואים את חאן כפר הנוקדים
מימין ,פונים וחונים בסמוך אליו.
שימו לב :חלקו השני של המסלול עובר בשבילי הולכי רגל האסורים
לרכיבה באופן רשמי על ידי הרט"ג.
פריחה מדברית במאגורת רחמים
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מאגורת רחמים

אין כמו החורף במדבר ואין כמו החורף במדבר על
אופניים .אל מגוון במסלולים העצום היוצא מן העיר ערד
נוסף לאחרונה סינגל מעגלי חדש בשם "סינגל רחמים",
שיתוף פעולה בין העירייה לבין קק"ל ,עם תכנון ובנייה
של מאסטרו יואב בהט ,המטייל לאורך  25ק"מ בגבעות,
בהרים ובוואדיות שמצפון לעיר.
בטיולנו החודש נשלב ישן עם חדש – נדגום כ 13-ק"מ
מן הסינגל המפנק החדש ,ונמשיך אל קלאסיקה מדברית
בדמות נחל צללית ושולי הר צפירה אשר יספקו לנו מנות

גדושות של אדרנלין ונופים פנורמיים ככל שתרחיק העין
לראות ,והיא תרחיק ,עד לסיום בכפר הנוקדים.
יוצאים לדרך
נצא לדרך בסינגל רחמים ,המתחיל במקביל לכביש הישן
בכיוון צפון .מהר מן הצפוי נמצא את עצמנו מוקפים
במדבר ,עם תחושת חופש כאילו אין עיר בסביבה1.5 .
ק"מ מתחילת הרכיבה נגיע לצומת בסינגל ( .)1היו
ערניים מכיוון שקל מאוד לפספס את הצומת ולהמשיך

בטיסה מהירה בכיוון הלא נכון.
הכיוון הרשמי של הסינגל הוא שמאלה אך אנחנו נפנה
ימינה לרכיבה בכיוון ההפוך .הסינגל מאוד ברור ,אך
יש פה ושם נקודות ברבור וקצת קשה לעקוב אחר
הסימונים מכיוון שהם בצד השני של האבנים ,בכיוון
ההפוך בלבד – הקפידו לוודא שאתם נשארים על
הסינגל ,אם על ידי מעקב ב ,GPS-או על ידי מבטים
לאחור לוודא שיש סימונים.

אנו עכשיו מרוויחים את מיטב ההנאה מסינגל רחמים
– השביל משוטט גבוה מעל הנוף ,רוב הזמן במגמת
ירידה קלה המביאה למקסימום את החיבור עם המדבר
ועם השטח.
 7.2ק"מ מתחילת הרכיבה הסינגל נכנס לתוך ואדי
צר ונוכל להבחין בבור מים מכוסה בסבכת מתכת (.)2
נעצור ,נציץ פנימה לראות אם נבחין במים מנצנצים,
ונמשיך בסינגל  1.5ק"מ נוספים עד שהוא פוגש דאבל
סמוך לעמק רחב אותו חותכות לרוחב סוללות גבוהות.
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לאחר מרחק קצר בדאבל נמשיך עם הסינגל שמאלה,
וכשנגיע אל הסוללה האחרונה נבחין בצומת בסינגל,
כאן נפנה שמאלה לרכבת הרים מפתיעה וממכרת על
הסוללה והמשך הסינגל עד לצומת סינגלים נוסף בצדו
השני של העמק ,שם נבחין בצמחיה צפופה מאחורי
חומה מעניינת מצד ימין – מאגורת רחמים (.)3
מאגורת מים זו נחצבה בגדת נחל דומיה ,ומסביבה נבנה
קיר המשמש להטיית מי גשם ושיטפונות ולאגירתם.
מקום מצוין להפסקה קצרה ,או ארוכה.
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נמשיך כעת ברכיבה בסינגל הימני ,הקרוב יותר לגדה,
ונגלה שעלינו על המשך הסינגל בכיוונו ה"נכון" ,ולכן
כעת ילוו אותנו סימוני השביל המסודרים .השביל מתחיל
בטיפוס כואב עד מעל למאגורת ,ואז מתמתן וממשיך
לאורך נחל דומיה במשך  3.5ק"מ נוספים של אושר
מדברי עד לסיומו סמוך לבית הקברות של ערד (. )4
נפנה שמאלה על הכביש ונרכב עליו ,בזהירות מרבית
מכלי הרכב העלולים לטוס בו ,במשך  1.9ק"מ ,עד
שנראה על אבן משמאל סימון שבילים ירוק (לבן ירוק

לבן) .מימין נוכל להבחין בשלט גדול ולבן של "מועצה
אזורית תמר".
נכנס שמאלה על השביל הירוק אחריו נעקוב
בקילומטרים הקרובים .בתחילתו הוא דאבל ,בהמשך
קצת נעלם ,כשאנו פשוט רוכבים בין סימון לסימון ,חוזר
לדאבל ולבסוף מגיע לשפיץ בו נראה שההר פשוט
נגמר .השביל ממשיך כאן מימין ,אך שימו לב כי מדובר
בקטע טכני תלול – רכבו בו רק אם אתם בטוחים
ביכולתכם .לאחר תום הירידה התלולה השביל בשטח

שוב מתפוגג כמעה ,אך נעקוב אחרי הסימונים ונכנס
אתו לנחל צללית ,שם נזכה לרכיבה טכנית נוספת על
מדפי הסלע מעל הערוץ .כ 400-מ' לאחר הכניסה
לערוץ נראה מימין ערוץ קטן ,נכנס אליו ונגלה גשרון
טבעי מרשים (.)5
לאחר הצילומים המתבקשים על הגשרון וכוס קפה
טובה נחזור לערוץ נחל צללית ונעלה על הסינגל בגדתו
הנגדית (יותר נחמד מאשר לרכב עם הירוק בדשדש
בתוך הנחל) ,ובמהרה נגלה דרך החוצה את הערוץ
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טיול :רחמים על הנוקדים

הגשרון בנחל צללית

ומטפסת בתלילות מאיימת ימינה ,ונפנה ימינה אליה.
הדרך התלולה ומלאת האבנים אינה נראית מזמינה
במיוחד ,וייתכן אף כי תסננו קללה כלפי מתכנן המסלול
תוך כדי הדיווש או ההליכה בו ,אך במהרה מגיעים לראש
העלייה ומגלים שההמשך הרבה יותר סימפטי ,עם נופים

מרהיבים למרחבי מדבר יהודה הנפרש מצפון לנו וערוץ
נחל צאלים עליון מתחתינו 4.4 .ק"מ מכניסתנו לדאבל,
לאחר עלייה כואבת נוספת ,נגיע למפגש שבילים
מסומנים (.)6
נפנה ימינה אל ספק סינגל ספק דאבל בסימון שבילים

אדום ואל הגרנד פינאלה של הטיול שלנו .השביל יורד
אל אוכף ואז מתחיל לסובב כיפה גבוהה .המהירות
מתגברת אך כאן עלינו לשים לב –  800מ' מתחילת
השביל האדום נבחין משמאל בסינגל לא מסומן
המתפצל ממנו ,ונפנה אליו.

הסינגל חובק את ההר ומספק לנו טונות של אדרנלין
כשהוא לבסוף תופס אזימות כלפי מטה ומתחבר
לדאבל שהוא המשך הסימון האדום ,משם מיד נפנה
ימינה לסינגל בסימון ירוק – "סינגל הנוקדים" בו
נרכב עד לחצייה זהירה של הכביש והגעה לכפר
הנוקדים ,והסיום.
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 עדי בלן  אלון רון  עידו שביט

Trek Fuel EX 9.8 29er

יבואן | CTC :מחיר₪ 26,650 :

מגזין  we:Rideבאופן כללי ,וכותב שורות אלו באופן
פרטי" ,מטיפים" (או ,יותר נכון ,מציקים) מעל דפיו
הווירטואליים של המגזין על נושא האינ'צים העודפים ,לא,
לא איפה שאתם חושבים ...אנחנו מתכוונים למהלך הבולם
והמתלה שבהם מתהדרים רוב רוכבי השבילים/אול מאונטיין
שאנו נתקלים בהם ברכיבות הסופ"ש בבן שמן ופארק קנדה.
רובם חמושים באופניים "גדולים" מדי ,עם מהלך מתלים
ארוך מידי ,לטעמנו אם הם היו "רואים את האור" ועוברים
לאופניים קלילים וזריזים יותר ,הם היו מפיקים רכיבות מהנות
ואיכותיות יותר.
כאן בדיוק נכנסים לתמונה ה Trek Fuek EX 9.8-בצבע
הבייבי תכלת שקיבלנו לידינו .בהיעדר מטאפורה טובה יותר,
זו סדרת האופניים של טרק שאמורה להוות את המזדה  3או
הפורד פוקוס של עולם האופניים .אלו האופניים שאמורים
להתאים לפלח הרחב ביותר באוכלוסיית הרוכבים  -גלגלי
 120 ,29מ"מ מהלך קדמי ואחורי ,וגאומטריה מודרנית
ומעודכנת ,על הנייר מתכון מנצח 

Trek Fuel EX 9.8 29er
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Highlights
•משולש קדמי ותומכות כיסא מקרבון
•מתלה אחורי  ABPשל טרק המספק
 120מ"מ מהלך
•ציר אחורי וקדמי בסטנדרט Boost
ברוחב  110ו 148מ"מ בהתאמה
•זווית צינור ראש  68.8מעלות
•זווית צינור כסא אפקטיבית
 73.6מעלות
•אורך תומכות שרשרת  436מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים -
 11.9ק"ג
*האופניים במבחן הינם מידה 17.5
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 מהמחסן המפורסם והוותיק של  CTCבמושב
רשפון ,נשלפו כלאחר כבוד ה ,9.8-זו הגרסה השנייה
בבכירותה בליין של סדרת הפיול החדשה והמעודכנת
לשנת  ,2016במקרה זה על גלגלי  .29אם נחזור
למטאפורה על הפורד פוקוס ,אז זהו דגם ה ,RS-כלומר
צמיגים בעל חתך נמוך ומגדש טורבו גדול במיוחד ,דגם
אחד מתחת לדגם המיועד למרוצים בלבד.

Trek Fuel EX 9.8 29er

שלדת קרבון כמעט מלאה ואבזור איכותי מאוד העלו
את רף הציפיות שלנו ,השטח שהתהדק אחרי הגשמים
הוציא אותנו לבחון את ה Trek-בסינגלים של משמר
העמק והרי ירושלים בואכה בן שמן .המסקנות לפניכם.
שלדה ומתלים
גרסת  2016של שלדת הפיול היא תוצר של פיתוח ארוך
שנים ,כאשר זהו הדור הרביעי של סדרת אופני השבילים

הפופולרית .השלדה עשויה כמובן מהדור האחרון של
קרבון ה OCLV-של התאגיד מוויסקונסין ,רמת הגימור
והירידה לפרטים היא ברמה הגבוהה ביותר ,לדוגמא
מגן הגחון האינטגרלי והצביעה ,שאיכותה ואחידותה
מרשימות מאוד .מבחינה טכנולוגית הבשורה המרכזית
של הדור הנוכחי של ה Fuel-הוא המעבר לצירים רחבים
( 110מ"מ מלפנים ו 148מ"מ מאחור) ,בסטנדרט
 ,Boostהאמורים לספק קשיחות משופרת יחד עם

מרווחי צמיגים עדיפים (מישהו אמר צמיגי ,)?+27.5
חסרון בולט של המעבר לסטנדרט הזה ,הוא חוסר
היכולת להשתמש בגלגלים ישנים שנותרו לכם במחסן.
בשורה נוספת ומשמחת מאוד ,היא העדכון המשמעותי
לגאומטריה ,אם נשאיל מונח מהמתחרה הגדולה בעלת
לוגו ה S-האדום ,אז ה Fuel EX-החדשים שינו את
הגאומטריה שלהם ל  ...EVOתומכות שרשרת קצרות
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יותר ,זווית ראש מתונה יותר יחד עם צינור עליון אפקטיבי
ארוך יותר ( 603מ"מ במידה  )17.5ואפשרות לשינוי
מהיר ופשוט בגאומטריה על ידי ה Mino Link-התושבת
האקסצנטרית על תומכות האוכף .המספרים הנ"ל הפיכו
בנו תקוות גדולות להתנהלות הטכנית של האופניים
הצפויה במבחן.
בעינינו מתלה ה ABP-של טרק הוא אחד המוצלחים

Trek Fuel EX 9.8 29er

בשוק אם לא המוצלח שבהם ,השילוב בין יעילות דיווש
מרשימה יחד עם רגישות ל"קטנות" ופרוגרסיביות
בעומק המהלך מרשימים (מאוד) כל פעם מחדש.
במקרה דנן ,המתלה מצויד בבולם אחורי  EVOLשל
פוקס עם כיול ה RE:aktiv-הייחודי של טרק בשיתוף
קבוצת  ,Penske Racingממומחי השיכוך המפורסמים
והמובילים בעולם הפורמולה .1

חלקים בולטים
במחיר הצרכן המכובד מאוד של ה ,9.8-אנחנו מצפים
לקבל חבילת חלקים מרשימה ,שלא לומר מושלמת,
כזו שלא תדרוש החלפה או שדרוג של חלק כלשהו
במערכות האופניים .במקרה של הטרק ,הדבר נכון
באופן חלקי בלבד.
המזלג והבולם של  ,Fox Racing Shoxעבדו היטב יחד,

והרגישו מאוזנים מאוד ,אם כי לא הרגשנו ייחוד בעבודה
של ה RE:aktiv-ביחס לבולמים אחרים .ה 34-החדש
בעל הדמפר מסוג  FIT 4הרגיש מצוין לאורך המבחן
וניצל היטב את  120המ"מ שעמדו לרשותנו .הגלגלים
של  DT swissהרגישו קשיחים ועמידים לכל אורך
המבחן ,וצמיגי ה XR3-של בונטרגר הפתיעו והרשימו,
במיוחד כצמיג אחורי .אם המבחן היה נערך בדרדרת
קייצית ,כנראה והיינו מחליפים צמיג קדמי לאגרסיבי
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KNOG BLINDER ARC 600
פנסי רכיבה ,עכשיו זמינים לרכישה

549
ש"ח

www.daa.co.il
ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים

הקולקציה

לרשימת חנויות
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יותר ,אבל לעונה זאת הם היו מושלמים.
המעצורים ומערכת ההינע שנבחרו בטרק היו מבית
 ,Shimano XTכאשר מערכת ההינע הייתה בתצורת
שתי פלטות  .2x11לו אנו היינו רוכשים את האופניים
היינו מחליפים את התצורה ל 1x11-כבר במעמד
הקנייה ,כדי לחסוך במשקל ובנפילות שרשרת מיותרות.
רכיבי הקוקפיט והשליטה היו כולם פריטים איכותיים
למדי מבית בונטרגר ,כולל כידון רחב מקרבון ,הסטם

Trek Fuel EX 9.8 29er

הארוך היה הרכיב היחידי שלא עודכן בשינוי הגאומטריה
ולרגע נדמה היה שמדובר בעודפים משנת  ,2011היינו
מחליפים גם אותו כבר במעמד הקנייה לסטם קצר ב20-
 30מ"מ.
על השביל
טוב ,נתחיל מהסוף ,ה ,Fuel EX 29הם אופניים מהירים,
מהירים מאוד!

כל אחד מהבוחנים שעלה על האופניים ,ולו גם לסיבוב
קצר ,התרשם מתחושת המהירות שהאופניים האלה
מספקים .הם קלים מאוד יחסית לאופני שבילים בעלי
מהלך כזה (מה שרק חיזק את הרצון לפרק את המעביר
הקידמי ופלטה אחד ולהוריד עוד  300-400גרם) וכל
ניוטון-מטר שהרגליים שלכם ייצרו יהפוך לזינוק קדימה
של הטרק .אלה אחד מהזוגות שגרמו לנו את ההנאה
המרובה ביותר בעליות (ואנו שונאי עליות מושבעים) ,כל

סוג עליה שתקפנו נראתה קצרה וקלה יותר על הפיול,
השילוב בין האחיזה המשובחת של המתלה וצמיגי ה29-
לבין יעילות הדיווש הכללית היה די מדהים.
התנוחה הכללית על האופניים הייתה מצוינת
והרגישה מאוזנת מאוד לאחר שהחלפנו את הסטם
(הארכאי משהו) בקצר יותר .הכל בסה"כ הרגיש בדיוק
במקום והיה קל מאוד להרגיש בבית על ה Trek-כבר
מהרכיבות הראשונות.
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we:Tube



CLICK TO VIEW

גם סינגלים בירידה על הפיול החדשים היו מהירים
וכיפיים מאוד .תומכות השרשרת הקצרות תורמות
להתנהלות זריזה מאוד של האופניים ,כל כך רחוק
מהמגושמות שהייתה מיוחסת פעם לאופני  ,29הפיול
הם פשוט מכונת סיבובים משובחת.
בקטעים הטכניים ,כל עוד אינם חורגים לתחום
האגרסיבי מאוד ,הביצועים היו טובים מאוד .המתלה
והבולם עובדים בהרמוניה טובה כך שנדמה ש120-

מ"מ מהלך זה כל מה שצריך הרוכב הלבנטילי .וזה אכן
נכון ברוב המקרים ,אך כאשר דחפנו את הגבול מעבר
למה שאנחנו מגדירים רכיבת שבילים ,הצלחנו להוציא
את הפיול מאזור הנוחות שלהם .שבילים תלולים ,מרובי
דרופים ואגרסיבים למדי אינם כוס התה של ה.EX-
יש לציין שאלו היו מקרים יחסית בודדים במסגרת כל
המבחן ,בו לא פסחנו על אף קטע טכני כזה או אחר
ברוב מוקדי הרכיבה הפופולריים בארץ.

סיכום
התחלנו את המבחן ב"הטפה" להסתפקות במועט
(לפחות באינ'צים מועטים יותר) ,וה Fuel-הם טיעון
מנצח בעבורנו .מדובר באופניים בעלי  120מ"מ "בלבד"
שמספקים מגוון יכולות נרחב ומרשים במיוחד .הם יספקו
באופן כמעט מושלם את הצרכים של  90%מרוכבי
השבילים/שבילים אגרסיביים בארץ גם בירידות וגם
בעליות (בהן הם עדיפים משמעותית על אופני .)AM

מאוד יפה לראות כיצד מחלקת הפיתוח של טרק משפרת
ומעדכנת את סדרת הפיול מדור לדור ,הדור הנוכחי
הוא קפיצה משמעותית מבחינת גיאומטריה ,והוא עדיף
בעינינו בכל פרמטר על הדור אותו הוא מחליף.
האכזבה הקלה היחידה שנתקלנו בה הייתה ברמת
האבזור ,לטעמנו טרק היו צריכים לפחות לספק בחירה
בין תצורת פלטה בודדת לשתי פלטות ,ואת הסטם היו
צריכים להחזיר למלאי של שנת  2010ממנו הגיע
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 יריב נדיר

על תיקוני אופניים .אחר כך זה כבר היה פשוט לגשת ולהתחיל ללכלך ידיים
מי את האישה שבקיר? שמי לינס פרג ,בת  ,29עובדת כמכנופנית
ולימים גם עבדתי שם.
ברוזן ומינץ חיפה כרמל .מאז שאני זוכרת את עצמי אני מתחברת לעולם
המכונאות .עוד כשהייתי ילדה וכל החברות שלי שיחקו במשחקי בנות אני
להיות מכנופנית במובן הנשי של העניין "אני קולטת את המבטים של
העדפתי לבנות בלגו ,אספתי חלקי מכונות וחיברתי אותם ליחידה אחת
הלקוחות כאשר הם נכנסים לחנות ורואים אותי מרימה אופניים ,מפרקת
היו
שעובדת .גלגלי שיניים ,חלקי מתכת ,מיסבים ,מעצורים ,כבלים ועוד
רכיבים ,עם ידיים מלאות בשמן .השאלה הראשונה ששואלים אותי היא
בונים
משחקי הילדות שלי .אני זוכרת איך הייתי יושבת ליד אחיי כשהיו
האם אפשר לעזור לי ,זה משעשע לראות איך עבודת המכונאות המשויכת
מטוסים וטיסנים ,הייתי מביאה להם את החלקים ,ושואלת מלא שאלות
לגברים ,נתפסת באופן בלתי ברור כאשר מבצעת אותה אישה .אני מודעת
מציקות .הרבה דברים פורקו בבית ,ואבל הכי חשוב חזרו לעבוד אחר כך.
לכך שמצפים לראות גבר בתפקיד המכונאי ואני מפתיעה את קהל הלקוחות
גדלי בבית שבו המכונאות היא חלק מהווית החיים ומשגדלתי היה לי ברור
כל פעם מחדש" .
שאני צמודה לאבא בעבודה .ואני חייבת להודות שזה השתלם .זה עזר לי
רוכבת? "ברור !!!!........רוכבת על רוקי מאונטיין ורטס ,זנב קשיח כמובן.
במהלך הלימודים לתואר הנדסאית מכונות בהתמחות רכב וכן בכל מה שאני התחלתי עם שיכוך מלא ומהר מאוד הבנתי שאני צריכה משהו יותר רציני
עושה כיום שזה בעיקר עבודה בתחום הטכני .חיבור לאופניים התרחש
מזה .הרכיבה עבורי היא מקום של שחרור ואהבה גדולה לטבע ואם זה
אופניים.
בעקבות ג'וק שקפץ לי לראש .קמתי יום אחד והצהרתי שאני רוצה
נעשה על גבי מכונה מושלמת מה צריך יותר? .אני רוכבת בעיקר עם חבורת
שזה
הייתי בת אולי  15ופשוט ננעלתי כאילו קיבלתי מכת ברק .ידעתי
גברים מסוקסת ,אני אוהבת לרכוב בעיקר ביער עופר שמוגדר עבורי מגרש
ספורט מלא אופי ,עניין ,אנרגיות ,ומתאים לי בול .מהרגע שהתחלתי לדווש ,הבית .שם אני מרגישה מאותגרת טכנית ואירובית ואין מצב שאני לא
ידעתי כי הגעתי לתחום הנכון ומשם היה ברור לי שאת המכונה הזאת אני
נתקלת בדרך במישהו שזקוק לעזרה טכנית ושם ...שם אני פורחת .לפני
באופן
צריכה להכיר על בוריה ולטפל בה נאמנה .מנקודה זו התחלתי לעלות
שנים הייתי רוכבת בגולן ובכל הצפון ,גם על המדבר לא פסחתי ,בכלל טיולי
בצפייה
תדיר לבית אורן לחנות של אלון שפר ולבלות שעות על גבי שעות
מסע זה כיף אדיר.

קיר מכנאופן – לינס פרג ,רוזן מינץ כרמל חיפה

סדר על הקיר? על הקיר בסדנא יש בדיוק מה שצריך ,לא פחות ולא יותר.
כלים שמשתמשים לעבודה יום יומית פרושים באופן מרווח ומדויק על הקיר
ואלו שמשתמשים פעם באף פעם מאוחסנים בתא למטה .כשצריך ,יודעים
איפה למצוא .מניסיון של עבודה בכמה חנויות אופניים עומס של כלים רק
מביא לבאלגן.
הכי כלי כלי? מד מומנט ,הכלי השווה ביותר ומי שבאמת מבין יודע שאי
אפשר בלעדיו .הוא מאפשר דיוק ,מקצועיות וחיים קלים .בעידן של שלדות
וחלקי קרבון אין מקום לטעויות ,כדי למנוע עיוותים ושברים צריך מומנט
מדוייק .וגם עבור ביטחון הרוכב כמובן ,שיצא לרכיבה בשלום ויחזור רעב
לעוד סיבוב.
הכי לא כלי כלי? מבחינתי יש שניים .האחד ,מותח כבל הילוכים אחורי,
פשוט לא יעיל! והכלי השני הוא מפתח קסטה ללא שוט .מה חשבו לעצמם
כשפיתחו את הפטנט הזה? לא היו בהכרה מלאה בעת המצאת הרעיון?
באיזה קטע ויתרו על המומנט? ויתרו עליו כאילו אין בו צורך .מבחינתי לא
יעיל ולא שימושי.
מי הבן המועדף? הסטנד לבנייה וכיוון גלגלים .אוהבת לבלות מולו שעות
של למידה .לדעתי זאת אומנות לבנות גלגלים וזה משהו שתמיד ריתק אותי.
אז בכל רגע פנוי שיש תמצאו אותי מולו ,לומדת ומתרגלת.

כלי מיוחד/ייחודי? כלי של  Park Toolsלהשחלת כבלים בתוך שלדות .כלי
מגניב ביותר ,נראה טוב ועובד טוב .חוסך מלא זמן ועצבים".
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? אם הייתי יכולה הייתי
מוסיפה סדנא שלמה של בולמי פוקס ...ככה זה כשאתה טכנאי בולמי פוקס
כמה שנים יפות .לפי שעה אין על הפרק קנייה של כלי נוסף.
לוקחת את העבודה הביתה? בבית יש לי שפע של כלים מכל המינים
ומכל הסוגים .זה היתרון שיש אבא בתחום ולי יש אהבה לכלים בדיוק כמו
שלו יש .מעצם עבודתי בתחום הטכני לא רק בחנות אופניים ,אין כלי שלא
קיים אצלי .יהיה קשה לתפוס אותי לא מוכנה לכל עבודה ,מהפשוטה ביותר
למורכבת ביותר .הכי מעניין ומאתגר זה לבנות את כלים המיוחדים שתמיד
עוזרים במקומות הכי לא צפויים .והכי כיף זה להתחדש בכלי חדש ומעניין,
להוסיף אותו למשפחה  .זה מסוג ה"שופינג" היחידי שאני נהינת ממנו.
ה-תיקון? התרחש בזמן רכיבה מדברית כאשר לאחד הרוכבים נשבר
החיבור של המושב למוט כיסא .קצת קשה לרכוב שלושה ימים ללא מושב...
חבר עזר לי וביחד הצלחנו לחבר את המושב בעזרת אלתורים מהשטח :חוטי
מתכת ,אזיקונים ושאר ברגים .פתאום כל חוט מתכת הופך לאוצר בלום".
פייסבוק | אתר
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פוסטשוביניזם
הגיע הזמן שמישהו סוף סוף ידפוק על השולחן ויגיד את זה בצורה הבוטה
ביותר :אין מספיק כוסיות בשטח! הנה ,אמרתי.
אז מה גורם לי לשים את נפשי בכפי ולהפוך לפרסונה-נון-גרטה ואולי אף
להסתכן בכך שאם אתפס בידי חבורת נשים אזכה למכות נמרצות (עכשיו
כשאני חושב על זה ,זה דווקא מדליק ?)...ובכן ,למרות שאפילו חברי
למגדר יפנו לי כתף קרה ,יצקצקו בלשונם ויאמרו ש"זה לא מכובד" אני
נשכב בהקרבה מלאה על הסינגל ומצהיר קבל עם ועדה :חברים ,אני פה
בשביל להיות לכם לפה! ואפילו שתכחישו כל קשר אלי ,די לי במנוד הראש
או בבדל הקריצה כדי להבין ,אתם לא יכולים לתמוך בי בפומבי ,אבל אני
יודע שאתם מתים לחבק אותי.
במסכת ברכות נ"ב פסוק ב' כתוב" :שלשה מרחיבין דעתו של אדם אלו הן
דירה נאה ואשה נאה וכלים נאים" ואם חז"לנו אמרו זאת ,מי אני שאחלוק
עליהם? מה לעשות ,אנחנו הגברים אוהבים דברים יפים והוכחה ניצחת
לכך היא כמות החפירות שאפשר למצוא בשרשור ממוצע בו מוצגת שלדת
הקרבון החדשה של מאן דהוא שזכתה השנה לסכמת צביעה מרהיבה
וצינורות שעוצבו בקווים מעוגלים יותר .ואם בחמוקיים עסקינן ,הרי בואו
לא נתייפיף ,כשמישהו מעלה תמונה של איזו שלדת טיטניום בוטיקית,
כמעט בכל משפט שני ניתן למצוא את המילה "פורנו" ואימוג'ואים
מריריים ממלאים את תיבות התגובות .אבל עזבו את זה ,למרות מאמציה
הנואשים של האקדמיה ללשון העברית ונודניקים אחרים שמקפידים לתקן
בכל הזדמנות בטון מלא חשיבות ש"אופניים זה זכר" הרי רוב הרוכבים
מתייחסים לאופניים שלהם כנקבה ...האמת? אפשר להבין אותם.
אני לא מתיימר להבין בפסיכולוגיה וזה ,אבל אני יכול לשער שלו היה
לפרויד חשבון פייסבוק הוא בטח היה כותב איזה חמישה מחקרים
מלומדים על פוסטים סטייל "איפה יש דרופים של  15מטר" .הרי כל
מי שעיניו בראשו יודע שבתכלס תחרויות האינדורו וההתגוששויות
הוורבאליות ברשתות החברתיות הן התחליף החוקי והמודרני לספורט
הפרה-היסטורי של הנחתת נבוטים זה על גולגולתו של זה .אנחנו הגברים
אוהבים להתכתש בכל הזדמנות ולהוכיח שאנחנו חכמים ,יפים ,אמיצים,
עשירים ומוצלחים יותר כי מה לעשות ,בשנת  2016אתה לא יכול לחקות
את אבותיך הניאנדרטליים ופשוט שלוף את הברוך הבא בפומבי כדי
להראות שהוא גדול יותר שהרי מיד תמצא את עצמך באבו כביר .כן ,אולי
עוד כמה אלפי שנות אבולוציה ישנו אותנו קצת ,אבל בינתיים הצורך להיות
זכרי אלפא חזק מאתנו ואנחנו ,אפילו בלי להיות מודעים לכך ,מתנהגים
עדיין כמו קופים.
ישנה רק בעיה אחת...
באיזה טוויסט נבזי של העולם המודרני ,נוצר מצב בו בשבילי בן שמן אין
לנו כל כך על מי לעשות את כל הדאווין הזה כי כפי שאמרתי ,אין ממש

נקבות בשטח .בכביש אגב ,המצב שונה בתכלית! שם יש מלא בחורות
שוות ואני מוכן להישבע שבכל פעם שנסעתי עם חברים והרכב חלף
לצד דבוקה של עכוזים העגלגלים ומוצקים שמעל חלק מהם השתלשלה
צמה בהירה (בנינו ,אצל רוכבי כביש רק לפי התחת והרגליים קצת קשה
להבדיל )...מיד נשמעה אנחה נכלולית ומלמולים נוגים סטייל "למה אין
לנו כאלו בשטח" .מסיבה שאינה ברורה לי ,כמות הרוכבות בשטח נמוך עד
כאב .ולא זו בלבד ,אלא שאם כבר יש איזו התארגנות ,לרוב היא חד מינית
ובמקום להתערבב אתנו ,הן מבכירות לרכוב בקרב בנות מינן ולהתענג על
המבטים שלנו כשהן עוברות בסך ואנחנו מתמוטטים כמו אז בתשע בכיכר.
לנו ,רוכבי השטח יש איזה יחסי אהבה שנאה עם בחורות בפולפייס
ומגיני מרפקים ,מצד אחד הן ממש עושות לנו את זה ,הנה מישהי כל כך
מגניבה שלא פוחדת מהאבק ,הבוץ ואם יש לה גם איזו צלקת טרייה בשוק
מהפדל ,הרי זה משובח! מצד שני כל מה שלפני רגע היה הכי מחרמן
בעולם ,הופך ל turn off-נוראי שהרי אם היא מתבוססת באבק כמו איזה
גולנצ'יק היא בטח גם תוקעת גרעפסים ומפליצה ...בעיה...
כשכבר מגיע איזה אירוע חגיגי ונדיר בו מצטרפת אלינו בחורה ,אנחנו מיד
מקרקרים סביבה כמו חבורת אווזים ,מתמתחים ומתנדבים בכל הזדמנות
להסביר לה למתוקה את רזי הרכיבה ולהרעיף עליה מחכמתנו חסרת
הגבולות בכל הקשור לתנוחות (רכיבה) ,חשיבות הסיכוך (של הבולמים)
ומיקומו של הישבן (בירידה טכנית) .אנחנו מחמיאים לה על כל ירידה
של סלע בגובה מדרכה כאילו היא קפצה כרגע ב  Air Voltageובסוג
של פטרונות דוחה מעודדים אותה כי בסתר נפשנו המעוותת אנחנו
לא באמת מאמינים שהיא יכולה ...הבעיה מתחילה כאשר מגיעה
אחת שהחליטה ללכת עם הרכיבה עד הסוף ומשאירה לכל ספוגי
הטסטוסטרון אבק.
אז הבנתם כבר ,העניין מאד מורכב ,אבל בשורה התחתונה
היינו מאד שמחים לראות יותר בחורות בשטח .ואם כבר
מיקסמתי את משאלת המוות שלי ,הרשו לי לפנות ישירות
אל הנשים...
אז אל נא באפכן ...אל תדונו אותנו לכף חובה וגלו כלפינו
מידת הרחמים ,אנחנו יצורים די אומללים ופתטיים
כשזה מגיע אליכן ואתן הרי יודעות שבתכלס ,אם אתן
רוצות ,סימן אחד מכן ואנחנו נרד ל"ארצה" ,נתלה
בכן עיניים שואלות ונמתין לפקודה הבאה .אנחנו הרי
צריכים אתכן יותר ממה שאתן צריכות אותנו וברור לכן
שכל הריקודים העילגים האלה שלנו מסביבכן והנוצות שאנו
מתהדרים בהן נועדו בעיקר לעשות רושם ...אז יאאלה ,בחייאת,
נתראה במצמו"ד?
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 רועי קאפח  גלעד קוולרצ'יק ,דותן הלוי

OK
Commuter
המדריך לתחבורה על שני גלגלים

בשנת  2009בעודי בן  29לקחתי על עצמי החלטה
לא פשוטה ,עזבתי עבודה יציבה עם עתיד ושכר לא
רעים ונרשמתי ללימודי תואר ראשון באקדמית יפו-תל
אביב בשאיפה לסיים את התואר שהתחלתי בשנת
 .2003להחלטה היו הרבה השלכות אבל העיקרית היא
עניין הכסף ,לא פשוט לחזור לספסל הלימודים בגיל
מאוחר עם הוצאות דיור ומחייה של בן  ,30ולכן הקיצוץ
הראשון שנעשה היה מכירת הרכב שלי ,זאת בידיעה
שלזוגתי יש רכב במקרה שאצטרך אחד וגם את עבודת
הסטודנט שלי אחפש באזור גוש דן ופשוט ארכוב לשם
עם האופניים .ההחלטה לא הייתה קשה כי הרכב לא
זז מהחניה מלבד נסיעות לעבודה ולאימוני קבוצה (אז
רכבתי בקבוצת )TACC

מאז שנת  2009ועד אמצע ( 2014עם שני ילדים זה
כבר לא פשוט) את  95%מהתחבורה שלי עשיתי רק
על אופניים .לימודים ,עבודה ,חברים וכל נסיעת מנהלה
שאפשר לחשוב עליה נעשו ברכיבה ואת ה 5%שלא,
נעשו או ברכבת או ברכב של זוגתי .במהלך השנים
הללו צברתי ניסיון רב מאוד ברכיבת קומיוטינג (יוממות
לא נשמע טוב) ואשמח לחלוק איתכם קצת מהתובנות
שלי בזמן שגוש דן פקוק  20שעות ביממה והתחבורה
הציבורית לא נותנת מענה אמיתי לבעיה .הפתרון הוא
לרכוב על אופניים ,מבטיח לכם שזה מהיר ומהנה הרבה
יותר מאשר לשבת  50דקות כל בוקר על דרך השלום.
בחירת אופניים
במהלך השנים עברתי הרבה זוגות של אופניים במטרה

למצוא את האיזון בין נוחות רכיבה ומהירות ,הניסוי שלי
כלל אופני פיקסי ,סינגל ספיד ,אופני עיר אמיתיים ואת
אופני הכביש שלי .אופני הפיקסי שהיו לי היו מעולים
למרחקים קצרים ,מאוד מהירים ומאוד נוחים תודות
לשלדת כרומולי שספגה את המהמורות של הכביש.
את אופני הפיקסי שלי פסלתי לאחר תקופה משתי
סיבות ,הראשונה הייתה התנהגות האופניים בחורף ,לא
הסתדרתי עם הכבישים החלקים ,המהירות שאהבתי
לפתח ,הרכיבה הפרועה שלי בין הרכבים והבלם הקדמי
שהאט בקושי .הסיבה השנייה היא כאבי רגליים וכאבי
גב ,על האופנים היו מותקנים גלגלי שיניים ביחס של
 52על  ,17היחס הכבד הזה היה גדול עלי אחרי אימון
קבוצה של  4שעות ,יחס קטן יותר עשה אותי איטי
ולא התחברתי לתחושה .מלבד זאת ,לאחר כמה שנים

בגבעתיים עברנו לקריית אונו והרכיבות התארכו לאזור
ה 20-ק"מ לכל כיוון כל יום וההילוכים חסרו לי מאוד.
כאבי הגב נבעו מלחץ שנוצר מבלימה והאטה עם
הרגליים באופני פיקסי .ההמלצה שלי היא לקנות אופני
פיקסי רק אם הפוזה עושה לכם את זה (ויש ים של פוזה)
ואם המרחקים שאתם עושים ביום לא גדולים מידי( .אם
תשימו לב לאופניים של השליחים הרכובים בתל אביב
תראו שהם רוכבים עם הילוכים)
זוג נוסף שניסיתי הוא  ,Cannondale Bad Boyאופני
עיר אמיתיים שמיועדים לרכיבות מהסוג שלי .הצד הטוב
באופניים היה מעצורי הדיסק שעשו הבדל ענק בכל
יום ובכל מזג אוויר ,שינוי מרענן מאופני הפיקסי והם
שדרגו את חווית הרכיבה מאוד .עוד טוב שקרה הוא
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החזרה להילוכים ,גם באזור שטוח כמו גוש דן יש יתרון
גדול לאופניים עם הילוכים ומאוד שמחתי על כך .אך
היתרון הענק של ה Bad Boy-הוא הגיאומטריה שלהם,
הישיבה על האופניים זקופה יותר ולכן רכיבה עם תיק
יחסית כבד (מחשב ,נעליים ,בגדים )...פחות מעמיסה
על הגב והידיים .הצד הלא טוב בהם היה איבוד מהירות
משמעותי ,חזרה מהלימודים הביתה ארכה במספר
דקות לא מבוטל והסדר יום השבלוני שלי נאלץ לעבור
שינוי .מלבד השינוי בזמנים ,הרכיבה האיטית יותר הפכה
את רכיבה לקצת משעממת ולכן את האופניים האלו
השארתי בבית בתוספת מושב לילדים והפכתי אותם
לאופני טיולים .אופניים מסוג זה מאוד מומלצים אם
מהירות גבוהה ותמרון בין רכבים לא עושה לכם את זה
והנוחות ברכיבה עם תיק מוסיפה להם יתרון טוב.
אחרי הרומן עם אופני העיר בחרתי לנסות את אופני
הכביש התחרותיים שלי (תחרותי במובן של זוויות
קרביות ,חלקים יקרים והרבה קרבון בכל מקום) ככלי
תחבורה יומי .מספר חששות מנעו ממני לנסות את
הפתרון הזה קודם ,האופניים יקרים ולא אתן שיגנבו
לי אותם ,יש להם צמיגים דקים וקשים והם לא הכי
נוחים בדרכים משובשות .וכמובן עניין הגיאומטריה
שלהם ,הסטם שלי יושב למטה למטה וזווית הרכיבה
שלי מאוד קרבית ולכן מאוד לא נוח לרכוב עליהם עם
תיק שיוצר עומס על הצוואר והכתפיים .החששות שלי
התבדו ,המהירות של האופניים בשילוב מערכות הילוכים
וברקסים מעולים הם שילוב מנצח לרכיבות של  10ק"מ
ויותר ,ולכן נשארתי איתם ככלי התחבורה הראשי שלי
במשך שנתיים וחצי (מלבד אימונים) .על נושא תיק
הרכיבה אפרט בהמשך.
מסקנות לגבי בחירת אופניים
בואו ונצא בהנחה שיש לכם איפה להחנות את האופניים
ואתם לא קושרים אותם ברחוב (תנאי סף עבורי ,מניסיוני
וניסיונם של חברי ,לא ממליץ להשאיר אופניים ברחוב),
השיקול העיקרי בבחירת האופניים הוא המרחק שאתם
עושים כל יום .אם אתם רוכבים רכיבות קצרות יחסית
אז אופני סינגל ספיד ,פיקסי או אופני עיר יעשו את
העבודה .אם אתם רוכבים  10ק"מ בכל כיוון כל יום ,כאן
אני ממליץ על אופני כביש ,אופני קומיוטינג או פשוט
לקחת אופני כביש ולהתקין עליהם כידון של אופני הרים.
אם אתם נוסעים גם באוטובוס או ברכבת ,אופניים
מתקפלים הם פתרון מצוין.
לבוש
למרות השאיפה שלי לחסוך בזמן ולצאת לרכיבה עם
מינימום חפצים בתיק ,המציאות הוכיחה לי שעדיף
להחזיק שני סטים של ביגוד כאשר יוצאים לרכיבה
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שמזיעים בה .אם הרכיבה קצרה יחסית אבל עדין
מזיעים בה ,אני ממליץ לכם לרכוב עם חולצה מנדפת
זיעה ולשים בתיק חולצה לעבודה/לימודים וכו' .ברכיבות
ארוכות יותר לא נוח לרכוב עם ג'ינס או מכנסיים לא
מרופדים ולכן מומלץ לרכוב עם בגדי רכיבה שלמים
(מכנסיים וחולצה) ולהחליף לבגדים רגילים כשמגיעים
ליעד .לברי המזל בינינו יש מקלחת בעבודה ואז הסיפור
קל יותר ,משאירים תיק עם בגדים נקיים ונעליים במקום
העבודה ואז אפילו לא צריך לרכוב עם תיק.
לבוש בחורף
אל תפחדו מקצת גשם ,פשוט תתאימו את הלבוש
ואת האופניים לתקופת החורף .כשמתחילים הגשמים
מומלץ להתקין מגני בוץ וגשם על האופניים ,הם מונעים
שפריצים של מים שמרטיבים אותנו עוד יותר וגם אז
אנחנו לא מקבלים זרמים של מי בוץ לפנים במהלך
הרכיבה .כשגשום הוספתי לגרדרובה שלי מעיל גשם
טוב ,מכנסי גשם של רוכבי אופנועים (קניתי בריקושט
במחיר ממש זול) וכיסוי נגד גשם לתיק שלי .ממליץ לכם
לבחור מעיל גשם בצבע צעקני שיגביר את הנראות
שלכם בכביש .לגבי נעליים ,כאן יש לי חדשות פחות
טובות ,גם ניילונים למיניהם ,ערדליים וכו לא הכי יעילים
כשממש רטוב ,תנסו גרביים נגד מים ונעלי החלפה
בתיק הרכיבה.
טיפ :ברוב המקרים כשיורד גשם הטמפרטורות לא
נמוכות מאוד ולא מומלץ לרכוב עם הרבה שכבות של
ביגוד כי ברוב הסיכויים הוא יירטב ואז תהיו מלאים במים,
עדיף ללבוש מינימום שכבות ולהצטייד במעיל טוב
ומכנסי גשם טובים.
תיק רכיבה
עם כל המגניבות והפוזה של תיק צד של שליחי
אופניים (שבחיים לא תראו שליח אופניים עם אחד)
אני ממש לא ממליץ לכם לקנות אחד ,הם עושים
כאבי גב והם לא נוחים כשיש בהם משקל של מחשב
נייד וקצת בגדים ,תיק עם שתי כתפיות נוח יותר ולכן
תראו שבשנים האחרונות כל יצרני התיקים של תרבות
הרכיבה האורבנית מייצרים יותר תיקי גב ופחות תיקי
צד .דבר מאוד חשוב בבחירת התיק הוא מערכת הגב
שלו ,ממליץ לכם לקנות תיק עם מערכת גב צפה או
מאווררת שמאפשרת זרימת אוויר טובה ולא חונקת את
הגב ,תיק טוב ימנע גב רטוב והחלפות חולצה מיותרות.
דגש שני בבחירת התיק הוא הגודל ,אני תמיד בוחר את
התיק הכי קטן שניתן להכניס בו את הציוד שלי ,תיק קטן
יושב טוב יותר על הגב ,הוא פחות זז ופחות משקל יושב
על הכתפיים.
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עוד משהו שקשור לתיק ,בשיא הקיץ ניסיתי לחסוך
מהגב שלי את החום של התיק (למרות שמדובר בתיק
דוייטר מאוד מאוורר) ורחמנא ליצלן ,התקנתי סבל על
אופני הפיקסי שלי .כמו שאומרים בגרוזינית מדוברת:
 ,Big mistakeההיגוי של האופניים נעשה לכבד יותר
והרכיבה בין רכבים נעשית לבלתי נסבלת ,על זאת
יש את אפקט הבום ,כל פעם שעולים מדרכה ,יורדים
מדרכה או נכנסים לבור בכביש התיק עם המחשב
שקשור לסבל מקבל זפטה וזה מאוד לא נחמד .המלצתי
הכנה ,אל תשימו סבל על האופניים אם אתם רוכבי עיר
"אגרסיביים" או עם מחשב בתיק .אם אתם רוכבים על
שבילי אופניים בעדינות וזהירות ,אז סבבה ,הסבל הולך.
נעליים
אם אתם רוכבים מרחקים קצרים עם האופניים בלבוש
משרדי ,פדלים שטוחים הם בסדר ,אבל אם אתם רוכבים
יותר מ 8ק"מ (סתם זרקתי מספר) ואם רוצים להיות
יעילים ,נעלי רכיבה עם פדלים ייעודיים הם הדבר ,אתם
לא תאמינו כמה יעילות פדלים ונעליים יכולים להוסיף
לרכיבה .תשאירו זוג של נעליים רגילות במשרד או שימו
זוג של נעליים רגילות בתיק הרכיבה אבל אל תוותרו
על נעלי רכיבה .אני מעדיף נעלי כביש בגלל היעילות
שלהם ,לא אכפת לי שקשה ללכת איתם כי אני לא הולך
איתם לשום מקום ורק רוכב איתם .אם אתם עושים
הרבה עצירות וצריכים ללכת בין לבין ,נעלי הרים נוחות
להליכה וגם לא חסרים דגמים של נעלי רכיבה במראה
של נעליים רגילות
ציוד עזר
ברכיבת קומיוטינג ישנם כמה פריטי חובה שכדאי
שיהיו לכם:
 .1נצנצים :נכון ,זה לא זול ואנחנו נוטים לאבד אותם
אבל הנצנצים מגנים עלינו מפני נהגים לא מרוכזים .אני
אישית משתמש רק בנצנצים נטעני  USBשמחזיקים
שנים ופועלים חזק ,נצנץ אחד אדום על מוט המושב,
אחד לבן על הכידון ועוד אחד אדום על החלק האחורי
של הקסדה (ככה האור שלו זז יחד עם הראש שלכם
ברכיבה) .אם אתם רוכבים בדרך בין עירונית בחושך,
מאוד מומלץ לקנות פנס קדמי טוב שמאיר את הדרך
ומונע כניסה מיותרת לבורות ומפגעים אחרים.
 .2משאבה :תנצלו את העובדה שאתם רוכבים עם
תיק ותבחרו משאבה גדולה יחסית ,הרבה יותר מהיר
וקל לנפח פנימית עם משאבה שיש לה נפח גדול יותר.
כשהאופניים הופכים להיות כלי רכב ,עיכוב בזמן בצורת
פנצ'ר לא טוב לנו ולכן תתכוננו להוציא כמה שקלים על
משאבה טובה ,אמינה ועמידה.
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 .3קסדה :עשרות סיפורים של רוכבים וכולל ניסיון
אישי ,אל תוותרו על קסדה אף פעם ,זה חם יותר ,אולי
זה נראה לכם לא מגניב אבל אשפוז בבית לוינשטיין
עם פגיעת מוח נשמע לי מגניב פחות .כל הקסדות
בשוק עברו בחינה של מכון תקנים ועומדות בדרישות,
ההבדלים במחיר נובעים ממשקל הקסדה (יותר קל=יותר
יקר) ,כמות פתחי האוורור של הקסדה והמותג כמובן.
בחרו קסדה שנוחה לכם ובמידה שלכם וסעו לשלום.
 .4אולר כלים :בורג שהשתחרר ,מעביר שיצא מכיוון או
לא יודע מה ,שימו בתיק שלכם אולר כלים ואני מבטיח
שהוא יפתיע אתכם.
 .5מנעול :למרות שאני לא מאמין במנעולים ואני לא
קושר את האופניים שלי ברחוב כי אני יודע שאם מישהו
רוצה לגנוב אותם אז הוא ימצא את הדרך ,עדיין יש לי
מנעול עם כבל בתיק למקרה שצריך להיכנס לבניין עוין
(ולא חסרים כאלו) לקחת או להחזיר משהו .אל תרכשו
מנעול זול שניתן לפרוץ תוך שנייה ותשקיעו במנעול טוב
שלא ניתן לפריצה בשתי דקות.
 .6פנימיות :לא פעם ולא פעמיים עולה פוסט "תקוע
בפינת רחוב ככה וככה בלי משאבה ופנימית .מי בא
לעזור לי?" בעמוד הפייסבוק של רוכבי פיקסי וסינגל
ספיד .אני לא מכיר רוכבי קטנוע שנתקעים בלי דלק
ושואלים חברים שלהם בפייסבוק אם הם יכולים לבוא
לעזור להם .פנימית (אצלי מינימום שתיים) היא פריט
חובה ולדעת להחליף פנצ'ר היא מיומנות בסיסית ביותר!
לסיכום
אם מאסתם בעמידה בפקקים ,המתנה שלא נגמרת
לתחבורה ציבורית או שבדיוק החלטתם שצריך להזיז
קצת את הגוף ,החלפת הרכב הפרטי או תחבורה
ציבורית ברכיבה על אופניים היא החלטה נהדרת
והביצוע הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים .אל
תנסו לקפוץ לתוך המים בפעם אחת ,אפשר להתחיל
בפעם ,פעמיים בשבוע ולראות איך זה מרגיש ואני
מבטיח לכם שתאהבו את הדרך לעבודה הרבה יותר
מתמיד .אם אין לכם מקלחת בעבודה תתחילו בבגדי
החלפה וחבילת מגבונים לחים-נכון שזה נשמע קצת
מגעיל ,אבל זה לא .אל תרוצו לרכוש אופניים חדשים או
לעשות שינויים יקרים באופניים שלכם ,תראו איך מרגיש
לכם בהתחלה ,תבדקו לאיזה סגנון של אופניים אתם
מתחברים (פיקסי זה מגניב וממכר) ואז תראו אם אתם
רוצים להחליף אופניים או לעשות שדרוגים באופניים
שלכם .רק תתחילו ,זה כיף!
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מבחני ציוד

 צחי אוחובסקי

יבואןING-Sport :

ביגוד
חורף
Craft

נהוג לחשוב שבישראל אין חורף אמיתי ,אולם רוכבי האופניים יודעים שגם
כאן יכול להיות קר מאוד ולעיתים אפילו קר ורטוב .נכון החורף כאן אינו
קיצוני כמו באירופה או צפון אמריקה ,אולם כשאנו יוצאים לרכיבת בוקר
מוקדמת בחודש דצמבר ,הסטטיסטיקה לא כל כך מעניינת ,קר לנו! ההבדל
העיקרי בינינו לבין עמיתינו במדינות קרות באמת ,הוא שכאן הקור הוא
יחסית זמני – אצלנו גם רכיבת בוקר שהחלה בטמפרטורה נמוכה מאד,
עשויה להסתיים בטמפרטורה של קרוב ל 30 -מעלות .עובדה שהופכת
את בחירת הציוד קשה יותר ולפעמים אף גורמת לחוסר או עודף בביגוד.
הפתרון האופטימלי לרוב הוא לבישת מספר שכבות ,מה שנקרא לפעמים
"שיטת הבצל" .שיטה זו מאפשרת להתחיל עם ביגוד חם ולסיים עם
חלקו בתיק או בכיס החולצה .רוכבים תחרותיים הרוכבים ללא תיק יעדיפו
פחות שכבות על מנת שיוכלו להסתפק בלא יותר מכיס החולצה במקרה
שיתחמם.
קראפט ישראל מקבוצת  ING-Sportמייבאת לישראל את מוצרי חברת
קראפט השבדית .כנראה שאפשר לסמוך על השבדים ,ובעיקר על קראפט
שמתמחה גם בציוד סקי ,שידעו לייצר ציוד חורף .לפיכך שמחנו מאד
שדצמבר הגיע ועמו חבילה נאה של ציוד חורף של קראפט ,בדיוק בזמן

לגל הקור האמיתי הראשון של החורף .למטה תוכלו לקרוא על פריטים
שונים שבדקנו .סך הכל נהנינו מאד מהציוד .הערה כללית וחשובה ביותר
היא שכדאי לכם למדוד את הציוד לפני הרכישה .המידות אינם תמיד
אחידות ואין כמו מדידה אישית בכדי לוודא התאמה .בעיקר כאשר מדובר
בציוד שאינו זול.
מחממי רגליים ומחממי ידיים 3D
מחיר ( ₪ 269.90רגליים) ( ₪ 199.90ידיים)
מחממי ידיים ורגליים הם אולי האביזר החיוני ביותר עבור רוכב האופניים
הישראלי .הם מתאימים לעונות המעבר והחורף ,ומאפשרים להתמודד
בצורה הטובה ביותר עם תנאי מזג אויר משתנים .מחממי רגליים ארוכים
עשויים להוות תחליף לביב ארוך – לפחות עבור רוכבי הרים הם בדרך
כלל יספיקו על מנת לעבור את כל החורף .בדרך כלל אפשר להסתדר
עם מחממי ברכיים בלבד ,אבל בשיא החורף אין תחליף לכיסוי מלא של
כל הרגל.
המחממים של קראפט במבחן עשויים מאריג פוליאסטר ,המרגיש רך
ונעים מאד על הגוף ,בשונה ממוצרים מתחרים העשויים בדרך כלל

מלייקרה .ה 3D-מבטא עובי משתנה של הבד בכדי לספק תמיכה וחימום
רב יותר בחלקים מסוימים של הרגל והיד .המחממים אינם עמידים למים,
אולם משמרים את החום הגוף בצורה טובה ומתייבשים מהר.
במבחן הם היו צמודים לגוף ולא הפריעו לתנועה ,ומצד שני לא זזו
ממקומם .מומלץ לבדוק ולהתאים מידות.
רכיבת המבחן העיקרית שלנו נערכה בהרי ירושלים ,רכיבה שהתחילה ב5-
מעלות והסתיימה ב 15-מעלות .המחממים סיפקו הגנה מעולה בבוקר
הקר והרגישו טוב גם כשהטמפרטורה עלתה ל 15-מעלות.
יותר חימום ,יושבים טוב על הגוף ,יבוש מהיר פחות אינם עמידים למים
כפפות רכיבה ארוכות STORM GLOVE
מחיר ₪ 239.90
בעוד בכביש חייבים כפפות חורף ,רבים מרוכבי השטח מעבירים את
החורף עם כפפות קיץ ארוכות .רק רכיבה מוקדמת בשיא החורף באזורים
גבוהים יחסית אכן מחייבת כפפות חורף אמיתיות .כפפות הStorm -
שבחנו מתאימות בעיקר לכביש\ גראבל אולם יכולות לשמש גם לרוכבי
קרוס קאנטרי.

אילו הן כפפות קלות משקל מחומר גמיש עמיד לרוח ומים ,עם בטנת פליס
דקה ונעימה .הכפפות כוללות הדפסים למניעת החלקה כמו גם הדפסים
מחזירי אור להגברת הנראות .איזור האגודל מצופה בבד סופג לניגוב זיעה.
הכפפות סיפקו אחיזה נוחה וחיממו את הידיים בצורה טובה בטווח של
בין  5ל 15-מעלות .התחושה הייתה שטווח הטמפרטורות הזה הוא הטווח
האופטימלי לכפפות אילו – בטמפרטורה נמוכה יורגש הקור ,וטמפרטורה
גבוהה יותר כבר תהיה מעט חמה עבורן .זהו טווח שמתאים לחורף
הישראלי אך עשוי להתאים פחות לעונות המעבר .כמו כל כפפת חורף,
הכפפות הרגישו מעט מגושמות יחסית לכפפות קיץ רגילות .הכפפות
סיפקו הגנה טובה מהרוח הקרה והתייבשו יחסית מהר .הן סיפקו תחושה
נחה גם לאחר רכיבה של  4שעות.
יותר נוחות ,חימום ,עמידות לרוח פחות לא ניתן לתפעל איתן טלפון
חולצה טרמית ארוכה Active Extreme
מחיר ₪ 319.90
חולצה ה Active Extreme-מורכבת משילוב של בד בשתי טכנולוגיות –
 Mesh Superlightו .Zero Extremeהבדים משולבים על מנת לחמם
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מחד ,ולאפשר אוורור וחופש תנועה באזורים הנחוצים מאידך .החולצה
צמודה לגוף אולם נעימה מאד למגע ואינה מציקה .באזור בית השחי הבד
דק ואוורירי ,מה שאכן מאפשר אוורור וחופש תנועה.
החולצה נלבשת מתחת לחולצת רכיבה ארוכה ,אולם עבדה טוב גם מתחת
לחולצה קצרה ושרוולים .היא סיפקה שכבת הגנה נוספת מפני הקור
וזאת מבלי לגרום לאי נוחות כאשר הטמפרטורה עלתה במשך היום .ייתכן
שלארץ מספיקה במרבית המקרים חולצה טרמית עם שרוול קצר ,אבל
לימים הקרים במיוחד מומלץ להחזיק גם אחת ארוכה.
גם כאשר הטמפרטורה עלתה והתחלנו להזיע מעט החולצה שמרה על
טמפרטורת גוף בזמן עצירה והתייבשה בצורה מעוררת התפעלות.
יותר נוחות ,חימום ,יבוש מהיר פחות מחיר מעט גבוה
ביב רכיבה Puncheur 3/4
מחיר ₪ 699.90
כאמור ,במזג האוויר הישראלי ביב קצר ומחממי ברכיים עשויים להוות
פתרון מספק לעונות מעבר ואפילו לרוב החורף .אין הרבה ימים שמצריכים
באמת ביב ארוך ,אלא ברכיבות כביש .מי שבכל זאת רוכב הרבה יהנה מביב
 3/4או בשמו המקצועי  .Knickersההבדל העיקרי בינו לבין ביב קצר
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ומחממי בירכיים יהיה שגם איזור האגן ייהנה מחומר מחמם יותר מביב
קייצי .זהו פריט שימושי מאד בימי רכיבה קרירים עד קרים.
ביב ה Puncheur-של קראפט הוא ביב העשוי ברובו מפוליאסטר בתוספת
מעט פליס באיזור הברכיים והאגן לתוספת חימום .הביב אלסטי ויושב טוב
על הגוף .הקצה התחתון כולל גריפים אלסטיים המחזיקים את השוקיים
בצורה טובה ואינם מחליקים כלפי מעלה ,כפי שקורה לעיתים בביב .3/4
גם התפרים חלקים ואינם מורגשים.
ה  Puncheurמצוידים בפד מסדרת ה Performance-של קראפט .הפד
הינו בעל שטח קטן יחסית למקובל במוצרים של יצרנים אחרים ,אולם
הוא מספק תמיכה ונוחות טובות מאד .סך הכל הפד היה נוח מאד לרכיבה
וסיפק הגנה טובה מהקור ,ולא הפריע כלל גם כאשר הטמפרטורה עלתה
לאיזור ה 15-מעלות.
יותר נוחות ,אלסטיות ,אחיזה באיזור השוקיים פחות לא מצאנו דבר
כובע רכיבה Tech
מחיר ₪ 179.90
כובע הרכיבה של קראפט הינו כובע אלסטי המכסה את הקרקפת
והאוזניים ומיועד להיחבש מתחת לקסדה .הוא עשוי מחומר אלסטי מנדף

עם אטימה לרוח .הכובע יושב טוב על הראש ומספק הגנה נעימה מפני
הקור .העובדה שהוא מנדף את הזיעה מאפשרת ליהנות ממנו גם כאשר
הטמפרטורה מתחממת מעט .הכובע נדחס בקלות לכיס החולצה כך שאם
נהיה חם תמיד אפשר לאחסן אותו .לא יצא לנו לבדוק את הכובע בגשם
שוטף ,אולם בגשם קל הוא סיפק הגנה טובה והתייבש מהר מאד .זהו
פיתרון טוב לרכיבות בוקר מוקדמות בימי החורף הקרים ,כתחליף מעט יקר
יותר למחממי אוזניים או באף.
יותר נוחות ,נידוף פחות מחיר
מעיל רכיבה קל
מחיר ₪ 489.90
מעיל רוח דק עמיד לגשם הוא אחד מאביזרי החובה לימי החורף .גם אם
בהרבה מקרים וסט עשוי להספיק ,כאשר הטמפרטורות צונחות וכאשר
יורד גשם אין ברירה אלא לכסות את כל הגוף .ישנם סוגים שונים של
מעילים הנבדלים בעיקר בחומר ממנו הם עשויים ובעוביים ,כאשר ישנם
חומרים המספקים הגנה ברמות שונות מפני רוח ומים .המעילים הדקים
יותר מתאימים מאד לחורף הישראלי מפני שהם ניתנים לאחסון בקלות

בכיס החולצה או תיק הרכיבה כאשר אין בהם יותר צורך.
המעיל של קראפט במבחן הוא מעיל דקיק המספק הגנה טובה יחסית
מרוח וממים .הוא כולל פתחי אוורור באזור בית השחי והגב וכולל מחזירי
אור בכל הצדדים להגברת הנראות בחושך .המעיל הצהוב שבחנו סיפק
גם נראות טובה ביום .הוא כולל ציפוי פליס על הצווארון וקצות שרוולים
מגומי להידוק השרוולים ליד או מעל הכפפה .הוא כולל גם כיס אחורי קטן
המשמש לקיפול המעיל לתוכו במקרה הצורך.
המעיל סיפק הגנה טובה מרוח ומגשם סה"כ .הוא דקיק ואינו מורגש
על הגוף ,הצווארון מעט גבוה אולם ציפוי הפליס מעניק תחושה נעימה
בצוואר .עקב הדקיקות של המעיל בגשם חזק קור המים חודר לגוף
והתחושה היא כאילו חודרים מים ,למרות שהמעיל אטום .זהו חיסרון של
מעילים דקים מאד ,מצד שני המעיל נדחס בקלות לכיס החולצה כאשר לא
היה בו צורך .המעיל במידה מדיום ישב טוב על הגוף אולם היה רחב מעט
באזור הכתפיים ,מה שגרם לא להתנופף ברוח במהירות גבוהה וליצר רעש
לא נעים .כדאי למדוד את המעיל לפני הקניה ולוודא התאמה לגוף.
יותר הגנה מרוח ומים ,נראות ,אוורור פחות מעט רחב באזור הכתפיים –
יוצר רעש במהירויות גבוהות
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 עדי בלן

יצרן | Source :שקית מים :הפאוצ' מסופק עם שקית שורש בנפח  1.5ליטרים | מחיר 299 :ש"ח

Source
Hipster

כחלק מטרנד ה"אנדורו" הסוחף ,רואים לאחרונה יותר ויותר רוכבים
הנעזרים בחגורת בקבוקים או פאוצ' .היתרונות והחסרונות ברורים,
מצד אחד התיק (פאוצ') קליל יותר ,לא מעמיס משקל על הכתפיים ,וגם
מחמם פחות את הגב .מצד שני ,שטח האחסון וכמות המים שאפשר
לשאת מוגבלים מאוד ,הסטיילינג מאוד בעייתי ,ואולי החסרון המשמעותי
ביותר לרוכבים טכניים ,רוב הפאוצ'ים בשוק מתנועעים מדי על המותניים
ברכיבה על קטעים משובשים ,מה שמציק ומסיח את הדעת בזמן שבו
הריכוז דרוש יותר מכל.
שורש ,יצרנית תיקי המים וציוד ה Outdoors-המקומית הותיקה,
שהוציאה כמה מתיקי הרכיבה החביבים עלינו בזמן האחרון ,לא פספסה
את טרנד הפאוצ'ים המתפשט בשבילי הלבנט והעולם בכלל ,וניסתה
לפתור (חלק) מהבעיות האינהרנטיות הטבועות בז'אנר .התוצאה היא
ה-היפסטר ,משחק מילים מוצלח בין המילה "מותן" באנגלית לבין
הבחורים המזוקנים שיושבים במגרש חנייה של בית הכנסת הגדול
באלבני ,כדי לאכול שעועית בובעס אצל אייל שני.

החידוש המשמעותי בהיפסטר לעומת מוצרים מתחרים היא הרתמה,
זו רתמה דקה ומיניליסטית ,מטרתה אינה לשאת משקל אלא להגביר
את היציבות של חגורת השתייה ,ולמנוע תנועות בזמן סיבובים ,דרופים
ושאר ירקות.
בשימוש לפני הרכיבה הראשונה עם ההיפסטר ,רוקנו את התיק הגב
הרגיל שלנו ובחרנו את הציוד המינימלי הדרוש מבחינתנו לרכיבה ,על מנת
להעמיס אותו בחגורה של שורש.
משאבה (בינונית בגודלה) ,פנימית  ,29מולטיטול קטן ,פלייר קטן ,ערכת
תולעים ,טלפון נייד ,חטיף וג'ל נכנסו כולם אל מגוון כיסי הHipster-
וכאשר שקית המים הייתה מלאה ,אפשר לומר שהפאוצ' היה די מפוצץ.
התא המרכזי מחולק לשניים ,כאשר חלק אחד ממנו מוקדש לשקית המים,
ניצלנו את החלק השני למשאבה ופנימית .בנוסף ישנם  3כיסים חיצוניים
לדברים קטנים (באחד מהם הצלחנו לדחוס את הסמראטפון שלנו ,אבל
בקושי .כיסי המותן עשויים מרשת והם גדולים למדי ,בצד אחד אחסנו את
הכלים והתולעים ובצד שני את החטיפים והג'ל.

שקית המים המסופקת היא בנפח של  1.5ליטר ,והיא בנויה בצורה
רוחבית על מנת להתאים לצורת הפאוצ' .במהלך המבחן התנסנו בשתי
שקיות שונות ,הראשונה ,שהייתה אב טיפוס (ודלפה מעט בשלב מסויים),
ושנייה שהיא בגרסא הסופית ,שצורתה משופרת ומתאימה טוב יותר לתיק
ומאפשרת סגירה בקלות רבה יותר של הרוכסן .השסתום של שורש אמין
ואינו דולף ,אך לטעמנו אינו מוציא מים בקלות מספק ונדרש קצת יותר מדי
מאמץ על מנת לשאוב כמות מספקת של מים לפה.
הידוק ההיפסטר לגוף הוא מצויין ,את רצועת המותן המרכזית רוכסים
בעזרת אבזם גדול המתהדק בקלות .הרתמה מוסיפה רצועת חזה ורצועות
מתכוונות לכתפיים ,בסה"כ הפאוצ' נוח מאוד ומשקלו על הגוף כמעט
ואינו מורגש ,גם בתכולת ציוד ומים מלאה .לא נתקלנו בתנודות מיותרות
ו/או איזורי לחץ או כאב בזמן הרכיבה עם ההיפסטר ,להפך ,הרגשנו כאילו
אנו רוכבים ללא תיק כלל ,הרגשנו קלילים יותר ,וסיימנו את הרכיבה עם
פלג גוף עליון משוחרר יותר.
שני חסרונות מצאנו בשימוש בהיפסטר ,הראשון ,עדיין לא אזל מאגר

הבדיחות של חברי לרכיבה על פאוצ'ים באופן כללי ורתמות בפרט .והשני,
המשמעותי יותר ,המגנט שאמור להשאיר את הצינורית מהודקת אל
רצועת המותניים או החזה (ניסינו את שניהם) ,אינו חזק מספיק ופעמים
לא מעטות הצינורית משתחררת ומתדלדלת בצורה מדאיגה בין הגלגלים.
פתרנו זאת בעזרת רכיסה על הצינורית על מחבר של חברה אחרת ולא
בעזרת המגנט ,אך היינו שמחים לפתרון אמין יותר משורש עצמם.
סיכום ההיפסטר הפך להיות אחד מה"תיקים" החביבים עלינו לרכיבות
לא ארוכות ,הרגשת הקלילות וחוסר הלחץ על הכתפיים ממכרת ,וגרמה
לנו אפילו להזמין בקבוק ומתקן חדשים לאופניים הפרטיים שלנו על מנת
להגדיל את נפח המים שנוכל לשאת.
בצד החסרונות ,היינו שמחים לדרך אמינה יותר לאבטוח הצינורית ,וגם
שטח אחסון נוסף (אפילו מעט ממנו) היה מועיל מאוד.
יותר חוסר תנועה מוחלט של הפאוצ' ,כיסי צד מצוינים פחות מגנט
משתחרר ,הסטיילינג של הרתמה
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מבחני ציוד

 רועי קפח

יבואן | CTC :משקל 236 :גרם | מחיר₪ 290 :

Bontrager Hardcase AW3
אם יש משהו שגורם לי לקנאה באחי השטיחונים
הוא לא הבולמים המתוחכמים שלהם ,לא המעצורים
ההידראוליים ובטח שלא החיבה שלהם לבוץ .אני מקנא
ביכולת שלהם לצאת לרכיבה ,ועוד אחת ,ועוד המון
בלי לחשוב על פנצ'רים .אם נחשוב על זה ,מהפכת
הטיובלס של שנות ה 2000-שינתה את רכיבת השטח
ושדרגה את איכות החיים בעשרות מונים.
כשאומרים לכבישון חורף ,שני דברים קופצים מיד,
הראשון גשם (ביגוד) והשני להיות מוכן להמון פנצ'רים.
לי אישית נמאס להתפנצ'ר ולהחליף  3פנימיות ברכיבה
ארוכה ולכן בהמלצת האיש ,הקפריזה והוואטים אריאל
ונטוררו בקשנו מאמיר  CTCלהתנסות במבחן של זוג
צמיגי  ,AW3אריאל טוען שעבר מאות קילומטרים ללא

פ'נצר וגם העם רוצה.
את השורה התחתונה אתן כבר עכשיו ,אכן נמצא פתרון
נגד פנצ'רים והצמיגים מספקים את הסחורה בסוף היום,
השאלה היא על חשבון מה?...
בשימוש :כמו שכבר יותר מרמזתי ,הצמיג עושה את
מה שהוא מבטיח ,תרכבו מאות קילומטרים ואל תחשבו
על פנצ'רים .בונטרגר ממליצים לרכוב על הצמיג בכל
עונות השנה ולכן זוג הצמיגים יעברו עם הרוכב ההמוצע
גם לאביב ולקיץ .מה שכן ,הצמיגים מאוד כבדים והייתי
פחות ממליץ להרכיב אותם על גלגלי תחרות.
אחיזה :פה קבור הכלב ,אני כאן קביעה שהצמיגים
לא אוחזים טוב ,הם אוחזים טוב מאוד יחסית לצמיג

נגד פנצ'רים שגם מתאים לחורף .הבעיה היא אחרת,
בגלל שהגומי כל כך קשה ודחוס ,כאשר עולים על אבן
או על חתול הגלגלים מחליקים ומקפצים ,דבר הגורם
לאיבוד אחיזה קל ומצריך "התרגלות" .מלבד עניין יכולת
העקיבה של הצמיג ,אותן תכונות של קושי ודחיסות
גורמים לאופניים להתנהג ביתר קשיחות ,זה מורגש
בעיקר בכביש משובש ,זה מורגש כשיורדים מדרכה וגם
כשרוכבים בעמידה.
עמידות :אפס פנצ'רים על יותר מ 1500-ק"מ,
בבוץ ,בגשם ורכיבות על רולר .מלבד העמידות כנגד
פנצ'רים ,דופן הצמיג שנוטה להתפורר אצל יצרנים
אחרים (בדגמים נגד פנצ'רים) ,נשאר חלק ונקי מבלאי.
משטח הצמיג העליון מלא בחתכים קטנים וחורים

של זכוכיות ,אבל הצמיג עדיין בשלו ולא מראה סימני
שחיקה מיוחדים.
סיכום :קראתם למעלה על בעיית העקיבה של הצמיג,
על הקשיחות בהתנהגות האופניים? קחו את כל אלו
ודחפו אותם לתיבת הספאם שלכם .לא אכפת לי
שהוספתי  80ג"ר לכל גלגל בהשוואה לצמיגים הקודמים
ולא משנה כלום ,מצאתי את הצמיגים הכי טובים
שרכבתי עליהם עד היום ( 15שנים) בהקשר של עמידות
נגד פנצ'רים .נכון שלצמיגים האלו יש סקס אפיל של
ג'ון דיר  420אבל הם שדרוג כל כך גדול לאיכות הרכיבה
שלא אכפת לי ,אני יוצא לרכיבה עם שתי פנימיות
ואשכרה חוזר הביתה עם שתי פנימיות כבר חודש וחצי,
זה לא צחוק
85 | 84

we:Test

מבחני ציוד

 שחר מיליס

יבואן :ש.א נועם | משקל 354 :גרם לזוג | מחיר₪ 295 :

HT Nano-P Flat
 HTהוא מותג הקצה של חברה וותיקה בשם  Hasing TAהקיימת
למעלה מ 60-שנה .מותג זה נוסד ב 2005-ונועד כדי לתת מענה גלובלי
לדרישות השוק המשתנות HT .מפתחת ומייצרת פדלים ,חישורים,
ניפלים ושסתומים .את פדל ה Nano-P-שבמבחן השיקו ב 2010-והוא
הווה חידוש טכנולוגי פורץ דרך בהיותו פדל העשוי מפלסטיק עמיד ובעל
פינים מתחלפים המיועד להיות מוצר פרמיום במחיר נמוך .מאז ,החברה
מייצרת את מוצריה גם תחת המותג שלה וגם עבור מותגים אחרים
(ע"ע ‑ ניוקפרופ DEITY ,ועוד) .ב 2013-החברה החתימה מספר כוכבנים
כגון בריאן לופס ,קייל סטרייט וארון גווין ששומרים על פרופיל גבוה
ופרסום חיובי של הצלחות .ל HT-מספר דגמים רב של פלאטים וקליפלס
והם גדלים ומרחיבים את קו המוצרים שלהם מדי שנה .לארץ הם מגיעים
באדיבותו של שאולין מש.א נועם.
שיבוט? זה כל מה שחיפשנו על פדל מעולה כבר דיברנו בכתבה על
ניוקפרופ אלקטרון  EVOלפני מספר חודשים ,והנה מגיע עוד אחד ,גרסת
המקור של אותו פדל פשוט וטוב .הדמיון מדהים .למעשה לאחר דקות

ארוכות של "מצא את ההבדלים" ,נמצאו  3הבדלים בלבד )1 .צבע -הפדל
שקיבלנו למבחן הוא שחור ולא כתום )2 ,לוגו -על הפדל מופיע לוגו של
 HTולא של ניוקפרופ )3 ,לחדי האבחנה ,המכסה ששומר על מיסבי הציר
שחור וללא סימן ה"רדיואקטיבי" של ניוקפרופ .מעבר לכך הכל זהה ,כך
שניתן לומר בבטחון מלא שמדובר באותו פדל.
ובכל זאת ,זה כל מה שתמיד רצינו.
על המוצר  Nano-Pהוא פדל עשוי ניילון מחוזק סיבים המיוצר בתהליך
הזרקה בתבנית ,הפלטפורמה מורכבת דרך צמד מיסבים סגורים על ציר
פלדה העשוי בעיבוד שבבי ללא פעולות שיבוב מיותרות .מבנהו רחב
ושטוח כיאה לפדל מתקדם ,והוא מהווה בסיס מספק לאחיזה איתנה
בנעל .מידותיו  100x95x18מ"מ והוא מגיע במגוון צבעים .משקלו
המוצהר והרשמי עומד על  354גרם לזוג.
בשימוש ניתן להסתכל על מבחן זה כמבחן המשך .חשוב לציין שפדל
הפלסטיק עלה על אופני האישיים לפני  10חודשים ומאז בחרתי להשאר
איתו .במבחן ארוך הטווח ניכרים סימני שחיקה בעיקר כחופש שבין גוף

הפדל לציר הפלדה .למעט חופש זה ,ניתן לומר שהוא מחזיק מעמד אף
טוב מכל פדל אלומיניום שהיה ברשותי .ללא שברים זחילה או כיפוף בגוף
הפדל .מעט פינים עקומים שנחבטו בסלעים ושריטות שטחיות לרוב,
אבל שמיש לחלוטין .תוצאה יפה בהתחשב בממוצע של שתי רכיבות
בשבוע לאורך תקופה זו .אם הייתי צריך לתת תוקף ,הייתי אומר שזהו פדל
לתקופה של שנה פלוס מינוס.
החלפה לפדל החדש לא שינתה במאום את האחיזה ,זאת הודות לפינים
הארוכים שאוחזים בנעל גם כשהם כפופים מעט .אחיזה היא אחת
התכונות הבולטות של פדל זה והיא נשמרת לאורך חיי הפדל.
כבעל אופניים עם ציר מרכזי נמוך מאד ,שפשוף הפדל בקרקע קורה יותר
מכפי שהייתי רוצה להודות .הצליל העמום של הפלסטיק ,בניגוד לצליל
הצורמני של גירוד פדל אלומיניום על סלע מפחית את תחושת הכשלון
ומסייע להסתיר עובדה זו מחבריך לרכיבה (שלא יחשפו את העובדה
שאתה רוכב בינוני .)...פלטפורמת הפלסטיק קשיחה מספיק ומשטח
הדריכה הגדול שכולל  7פיני מתכת בכל צד ועוד שלושה פיני פלסטיק אחז

היטב את נעל הרכיבה שלי.
לגבי עיצוב המוצר ,מראה הפדל הוא שמרני למדי ,מעין פלטפורמה
מלבנית ללא מעוף .תכנון חלקים בהזרקה בתבנית מאפשרים חופש
פעולה וניצול טוב יותר של חוזק/משקל .כמתכנן ורוכב ,הייתי רוצה לראות
פדל פלסטיק חדש מושק בקרוב מכוון זה.
לסיכום  HTקלעו במדוייק למה שרוכב על פלאטים צריך .זהו מוצר בעל
ביצועים טובים ,משקל נמוך ובמחיר זול .מוצר כזה שכיף להרכיב על
האופניים ולא נשבר הלב (והכיס) במידה וסלע גדול קפץ עליך ועיקם
לך את ציר הפדל או שסתם הבאת "בלינג" חדש לאופניים והפדל בצבע
שבחרת כבר ממש לא.
באריזה חסרים בעיני פינים להחלפה ,שהיו משמחים כל רוכב שאיבד
בורג( .בדיחה של בנים :עדיף לאבד בורג מפין)
בשורה התחתונה ,תמורה טובה מאד לכסף.
יותר אחיזה ,משקל ,מחיר פחות חסרה תעוזה ,אין בידול מספק בין
גרסת המקור למותגים הנוספים
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מבחני ציוד

 שחר מיליס

יבואן | ICON :מחיר₪ 550 :

Cebe S’track L
 CEBEהיא חברה צרפתית אשר נוסדה עוד בשלהי
המאה ה .19-עם השנים גם היא כמו יצרני משקפיים
אירופים נוספים פנתה בעיקר לתחום ספורט החורף.
אני זוכר את משקפי  CEBEכאליטה של משקפי השמש
בשנות השמונים של המאה הקודמת .משקפי הדגל
דאז היו דגם ה ,DAKAR-משקפיים בעלי מסגרת
מתכתית וכיסוי הצללה מעור בצדדים .משקפי CEBE
של אז נחשבו מעולים ,אמינים ובעלי עדשות המרגיעות
את העין.
בשנת  2009התאחדה החברה עם ענקית האאוטדור
האמריקאית בושנל וקיבלה דחיפה קדימה עם יכולות
פיתוח ותקציבים ראויים לשווק בינלאומי.
לחברה מספר רב של משקפיים וגוגלס המואמים לסוגי
ספורט שונים וגם לפני וסטיילינג כמובן.

דגם המשקפיים שבמבחן אינו דגם ייעודי לאופניים אלא
דגם שפותח במיוחד עבור רצי אולטרא מרתון .אז איך
הם התגלגלו אלינו? משום שגילינו שמה שמתאים לרץ
אולטרא מרתון מתאים גם לרוב רוכבי האופניים.
התאמה לפנים משקל המשקפיים הוא  28גרם
בלבד .עובדה שיחד עם העיצוב הייחודי שלהם גורם
למשקפיים להיות בלתי מורגשים כמעט בכלל על
הפנים .זרועות המשקפיים מסתיימים במאחז רפידות
גומי רך ודביק המסייע להצמדה של המשקף לראש
תוך הפחתת עומס מאיזור האף ויוצרים מעין "אחיזה"
בצידי הראש .עבור רץ האולטרא המשמעות היא משקף
יציב במשך פעילות ארוך של קפיצות ותנועות חדות.
עבור רוכב האופניים מספיקה גינת סלעים אחת כדי
להבחין שהמשקפיים יציבים על הפנים ולהבין שזה עובד

ושלא תרצה יותר גוגלס לעולם .גם בחבישת קסדה
לא נתקלתי בהתנגשות או הפרעה ,כך שההתאמה
מושלמת .מבנה המסגרת והזרועות גמיש ואיכותי וכיסויי
הגומי באפון ובזרועות נוחים מאד.
אוורור וניקוז זיעה רכבנו עם ה CEBE-מתחילת הקיץ
ועד החורף ,בתנאי מזג אויר קיצוניים הן בחום והן בקור,
לחות ויובש ,חשוף או מיוער .העדר המסגרת בחלקו
התחתון של המשקף מסייע להמלטות אגלי זיעה סוררים
אשר העזו ליפול לתוך העדשה כך שהראיה אינה נפגמת
משמעותית .חשוב לציין כי המשקף מנדף זיעה טוב
משמעותית מהמשקף הידוע של המתחרה המוביל.
בלחות גבוהה ,בהפסקות ,הווצרות אדים אינה מכשול
והם נעלמים עם הדווש הראשון הודות למבנה המאוורר.
עדשות העדשה הפוטוכמומטית של  CEBEבגוון חום/

כתמתם מחליפה גוון במהירות יחסית כך שאינה מורגשת
כלל בעין( .למעשה מבחינים בשינוי רק במבחן יזום
ע"י הסתרת חלק מהעדשה) לדגם זה מספר עדשות
ברמות כהות שונות .הדגם שבמבחן הינו הבהיר יותר
ולא הראה סימני חולשה גם ברכיבות המדבר השמשיות.
עם הכניסה ליער או בבקרים מעוננים או מוקדמים
מדי ,המצב הבהיר של העדשה מתאים באופן טוב
למדי .ובאופן כללי ,איכות העדשה טובה ללא עוותים גם
בקרבת המסגרת ,ובגוון נעים לעין.
סטיילינג העיצוב המודרני של המשקפיים הופכים
אותם לשימושיים מאד לא רק על האוכף או בתוך נעלי
הספורט ומתאימים גם לבילוי.
יותר נוחות ו"אחיזה" ,איכות אופטית ,אוורור ,סטיילינג
פחות לא מצאנו דבר
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מבחני ציוד

 בני (בנג'י) גרנות

יבואן :סראם ישראל | מחיר₪ 3,850 :

RockShox
Yari
נתונים טכניים
משקל 2,023 :גרם בגרסת 27.5
מהלך 120-180 :מ"מ בגרסת 27.5
 120-160מ"מ בגרסת 29
ציר 15 :מ"מ בלבד
שיטת שיכוך :קפיץ אויר ושמן.
סוג הדאמפרMosion Control :
ריבאונדRapid Recovery Rebound :
קומפרשייןLow Speed Compression :

בשנים האחרונות רוקשוקס הפכה לשחקן המרכזי והמוביל בתחום
הבולמים הקדמיים ,בעיקר בזכות פיתוח והחדרה מאוד מוצלחת של מספר
מזלגות חדשים בטכנולוגיה שיכוך מתקדמת ,בקשיחות גבוהה ובמשקלים
נמוכים יחסית לקטגוריות השונות .עבודה שגרמה למתחרים רבים בענף
לגרד את הראש ולנסות לפתח מוצרים טובים יותר שיעמדו בסטנדרט
החדש שיצרו  Sramואף ינסו לעבור אותו .מוצרי החברה החלו לתפוס
מקום מרכזי בתחום ה OEM-בליין של לא מעט יצרני אופניים .כפועל יוצא
מהדרישה למוצרי החברה רוקשוקס פיתחה ליין חדש של מוצרים ביניהם
ה Yari-מזלג אולמאונטן/אנדורו חדש ששווקו בעולם החל באוקטובר
 .2015ישראל נמנית על המדינות הראשונות בעולם שהחלו בשיווק המזלג
החדש והסקירה שאתם קוראים ברגעים אלו היא מהראשונות שפורסמו
בעיתונות העולמית.
היארי מתבסס על השאסי של הליריק עם רגלים בקוטר  35מ"מ ,מהלך
ארוך יחסית בין  120ל 180-בהתאם לדגם ,ומאפיינים גנטיים דומים.
למעשה יש כאן הכלאה של מספר מוצרים מבית רוקשוקס מהם נולד מוצר
חדש המיועד לרוכבים שאוהבים לאתגר עצמם במסלולים אגרסיביים,
לקבל מערכת שיכוך איכותית עם מעטפת הביטחון של הפייק ,אבל לשלם
פחות מזומנים .כמו במזלגות רבים ממשפחת רוקשוקס ,גם ביארי החדש
ניתן להאריך או לקצר את המהלך במעמד הקניה אצל היבואן המקומי או

בעזרת קיט ייעודי המוצע לרכישה בנפרד.
היארי החדש מתבסס על דמפר ה Mosion Control-הוותיק והמעולה.
בשונה מהפייק והליריק החדשים המתבססים על מערכת הCharger-
 Damperהסגורה ,היארי מתבסס על מערכת  Open Bathבה השמן
נמצא באמבטיה פתוחה ברגל הבולם .ההבדל העיקרי בין שתי המערכות
פרט להבדלים במשקל ,היא תחזוקה שוטפת של המוצרים ותכיפות
הטיפולים התקופתיים .מערכת פתוחה משפיעה יותר על תכונות השמן,
לכן היארי מצריך טיפולים בתדירות גבוהה יותר מהבולמים הבכירים
יותר .היארי זוכה גם לטכנולוגיית ה Torque Caps-החדשה של היצרן
שמהותה היא יצירת נקודת מגע רחבה יותר בין נאבה ייעודית לבין רגלי
המזלג להגברת הקשיחות של החלק הקדמי .אמנם בהרכבה של גלגל
רגיל אין צורך במתאמים או בהחלפת הנאבה הקיימת ,אך על מנת ליישם
את הטכנולוגיה במלואה יש להשתמש בנאבה ייעודית בעלת משטח מגע
דומה שכבר משווקת אצל מספר יצרנים או להשתמש בנאבה של Sram
המתבססת על הטכנולוגיה החדשה .היארי נמכר בשלב זה כמוצר After
 Marketבלבד ,אך בקרוב יצרני הוא יכנס ללין האופניים של חברות רבות
כמוצר .OEM
על השביל היארי הותקן על האופנים האישיים שלי ,טרנזישן פטרול

עם מהלך מתלה של  155מ"מ והחליף אחר כבוד ,פייק  160מ"מ (על
פניו נראה דיי זהה ד"א) .היארי במבחן הגיע עם מהלך של  150מ"מ
ובתוכו כברירת מחדל הוברגו שני טוקנים (ספייסרים) שאחראים לרמת
הפרוגרסיבית של המזלג ,בנוסף לכך הוא הגיע עם עוד כמה מהם
בקופסא לשינוי רמת הפרוגרסיביות עפ"י הצרכים האישיים של הרוכב או
שטח המחייה הטבעי שלו.
את המבחן הלא קצר השתדלתי לעשות בתוואי מוכר כדי שאוכל לקבל
פרספקטיבה הגיונית לתפקודו הכללי וכמובן תפקודו (הבלתי נמנע
והמתבקש) יחסית לפייק המוכר .בין היתר בילנו יחד בבן שמן ,קנדה,
חורשים וכפר החורש תמהיל הגיוני שמכסה את מגוון סגנונות הרכיבה של
רוב הרוכבים בארץ.
הרושם הראשוני לאחר כיוונון ורכיבת סיפתח היה מוכר לי מאוד ,כצפוי או
לא ,היארי מתנהג כמצופה מרוקשוקס -שקט ,מגהץ את השטח ,מרכך
ביעילות כל אבן קטנה ויוצר זרימה לכל קו שבחרתי בו ונותן תחושה כללית
של ריחוף .למעשה בתחילה לא הורגש כל הבדל מהותי בינו לבין הפייק
המהולל ,אך עם הגדלת מספר הרכיבות על היארי ושינוי התכסית התחלתי
להבחין במספר הבדלים .לתחושתי נראה כי היארי מתמודד מעולה עם
רכיבה אגרסיבית במיוחד ,אני לא אחטא ואומר שאולי אפילו טוב יותר

מהפייק .במסלולים שכללו קפיצות ונחיתות קשות ההבדל בלט במיוחד
ונראה כי הבולם פשוט "נועד לגדולות" .היארי הצליח להעביר לי את
תחושת הביטחון הנדרשת כדי לדחוף את עצמי כמעט לקצה המעטפת
ועדיין ליהנות ולחייך בסוף הרכיבה .לא הרגשתי כל חסרון בהעדר עשרת
המילמטרים "שנלקחו" לי עם הפייק ,היה לא פחות כיף להשתעשע עמו,
לדחוף אותו לקצה ולקבל את הקשיחות הרצויה שתשמור אותי גם על
קווים מפוקפקים .במסלולים הטכניים של חורשים הרגשתי שהיארי יותר
סלחן ודואג לעקיבה מצוינת כמעט בכל קו שבחרתי ותמיד השאיר אותי
במרכז הסינגל על מנת שאוכל להמשיך לדווש מבלי לחשוב יותר מידי מה
קורה תחתי .במסלולים מהירים יותר פתחתי את הקומפרשיין במלואו
ואפשרתי למזלג לבלוע את מהמורות הדרך בסינרגיה מושלמת עם הבולם
האחורי ,מה שיצר התנהגות חלומית של האופניים.
סיכום היארי מוגדר אומנם כבולם  Valueביחס לפייק ולליריק החדש ,אבל
בסוף היום מדובר על עוד מזלג מצוין מבית רוקשוקס .היארי ייתן מענה
לרוכבים אגרסיביים המחפשים אתגר ברכיבה מבלי לקרוע את העו"ש .אין
לי ספק שנראה אותו הרבה על זוגות אופניים החל מהשנה הקרובה.
יותר מחיר ,עבודת שיכוך ,פשטות ,קשיחות פחות משקל מעט גבוה,
מגיע רק בגרסת  ,RCמרווח טיפולים קרוב
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מבחני ציוד

 אריק פלדמן

יבואן | DAA :מחיר₪ 669 :

Shimano
UNZEN U-10
נפח התיק מוצהר 10 :ליטרים
משקל 590 :גרם
שקית מים :מסופק עם שקית  3ליטרים של הידרופק

לפני כשנה וחצי פרסמנו מבחן בלעדי על ה UNZEN-החדש של שימנו,
תיק שהציג תפיסה חדשה ויפנית בנוגע למנשאי השתייה המקובלים.
גרסת ה 10-ליטרים של הסדרה שבחנו כללה מספר פיצ'רים ייחודיים
והנדסת אנוש חדשנית ,אך יחד עם זאת היו מספר באגים מהותיים ,שאת
כולם אפשר היה לקשור לטעמנו ,לעניין הראשוניות או לחוסר הניסיון
בתחום .כחלק מעקמות הלמידה המאפיינת ,אולי יותר מכל את הענק
היפני ,זאת אשר גורמת לו לשפר ללא הרף את מגוון המוצרים שהוא מציע
מידי שנה ,זכה השנה גם ה UNZEN-לגרסה משופרת לשנת הדגם .2016
מאפיינים כללים המאפיינים הכללים של התיק לא השתנו .נפחו הכללי
הוא  10ליטרים והוא מסופק עם שקית שתיה של הידרופק האמריקאית
בנפח של  3ליטרים .במבחן הקודם העלנו טענות בנוגע לשקית השתייה,
טענות שנפלו כנראה על אוזן קשבת .בגרסה החדשה השקית מגיעה
הפעם עם צינור נתיק המאפשר קירור השקית וחיבור מהיר לצינורית
המושחלת בתוך התיק .בנוסף לכך שופרה גם הפייה ,היא ארגונומית יותר
ומזרימה הרבה יותר מים יחסית לקודמתה .התיק מבוסס על מערכת הגב
 ,Accu-3Dמהותה היא שימוש בפנל גב יציב עשוי פולימר גמיש מצופה

אריג רשת נושם אשר מתאים את צורתו לצורת הגב .גוף התיק עשוי
אריג ניילון קליל וגמיש ,הוא בנוי שני תאים עיקריים עם חלוקה פנימית
שהגישה אליהם נעשית דרך שני צידי התיק ,בתוכם עוד מספר תאי שירות
נפרדים וכן שרוך קשירה להעמסת ציוד בחזיתו .השקית יושבת בתא נפרד
בתוך כיס רשת המאפשר את דחיסת שקית השתייה ע"י משיכה מהירה
של מיתר חיצוני .בנוסף לכך המהדורה החדשה זוכה לתוספת של מספר
פיצ'רים שימושיים כמו טבעת בד קטנה ושימושית לקיבוע משקפי השמש
על הכתפייה ,כיסוי גשם אינטגרלי ,אבזמים לקיבוע גוגלס ו/או קסדה ,תא
עבור ג'ל בקדמת התיק ושני תאי רשת צדדיים ,קטנים ודי מיותרים .גם
במהדורה המשופרת היישום של התיק על הגוף מבוסס כל שיטת ה X-של
שימנו ,כלומר זוג כתפיות המתחברות אחת לשנייה ללא רצועת חזה ועם
אפשרות לוותר על רצועת המותן .במבחן הקודם נגענו בבעיית הרחבת
בית החזה כאשר התיק מהודק לגוף ,השיפור המהותי בתחום זה מתבטא
בזוג אבזמי וולקרו בבסיס הכתפיות ,המאפשרים הידוק מהיר של הרצועות
לפני קטעים מטלטלים ,ו/או שחרור הכתפיות לפני קטעי עלייה צורכי
חמצן ומרחבי חזה .על הדרך שימנו נאלצו לוותר על תאי הצד הקטנים
והמועילים וחבל.

בשימוש גם כאן בגלל מבנה הרתמות הלא שגרתי ,נדרשת התאמה
מדויקת של התיק לממדי גופו של הרוכב .שימנו מציעים ממשק נוח מאוד
לקביעת מיקום הכתפיות עי" שימוש בוולקרו ומיקומים מומלצים ,עם
הניסיון שצברנו לקח לנו ניסיון אחד עד שהגענו למיקום האופטימאלי,
אבל בגדול המיקום המומלץ קלע בול .כאמור הגישה לתא המרכזי של
התיק נעשית עדיין ע"י שני רוכסנים גדולים מצידי התיק ,שיטה מעניינת
ללא ספק ואפילו אפשר להתרגל אליה ,אבל בפרספקטיבה רחבה של
שימוש ,היינו מעדיפים את שיטת ההעמסה המסורתית .גם מערכת הגב
שונתה מעט במבנה ובאריג שמצפה אותה ,אבל עדיין התיק "מתיישב"
באופן מושלם על הגב גם כאשר השקית מלאה עד סופה .התיק לא
מתעוות ומערכת הגב מבודדת את התכולה לחלוטין מהגוף .ציינו זאת
במבחן הקודם וזה בהחלט ראוי לאזכור נוסף  -התיק מרגיש גדול בהרבה
מנפחו המוצהר בייחוד כאשר הוא מועמס בכבדות .מערכת הכתפיות
הייחודית מחלקת את משקל התיק באופן מושלם ואין כל תחושה של
משקלו ה"אמיתי" של התיק על הגב .אבל לא היינו מתנגדים לחלוקת
תאים נוספת בתא הגדול ,לפחות עוד תא רשת אחד .ב UNZEN-הקודם

עיקר התלונות היו על מחסור בחמצן בקטעים קיצוניים כתוצאה מלחץ
של הכתפיות על בית החזה .בדגם המשופר תוספת אבזמי הוולקרו פתרו
לחלוטין את הבעיה -הידוק/שחרור של שניה מבלי להוריד את התיק מהגב
"מסדר" את התיק בדיוק לייעוד הספציפי (הדוק בירידות ,רפוי בעליות).
שקית המים שופרה כאמור ,היא מאוד קלה למילוי ולשטיפה ,והצינור
המתנתק יחד עם הפיה החדשה הופך אותה לאחת הנוחות בשוק כיום.
סיכום גם בתחום "איזוטרי" יחסית כמו תיקי שתייה ,הענק היפני לא
חוסך במשאבים בשביל להתמקם בטופ .סדרת תיקי ה ,UNZEN-מציגה
תפיסה מקורית וחדשנית של ארגונומיה ומשקל ,יחד מענה לדרישות
הרוכבים משטח .הוסיפו לך את עקומת הלמידה והשיפור התמידית של
שימנו ,ומתקבלת כאן אחת מסדרות התיקים הטובה בשוק.
יותר חלוקת עומסים ,נוחות ,משקל ,ארגונומיה קיצונית פחות נגישות
מהצדדים בלבד ,חלוקת תאים פנימית דלה יחסית
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 בני (בנג'י) גרנות  אלון רון  בני (בנג'י) גרנות

Bergamont Encore Team

יבואןRock n' Road :
מחיר ₪ 23,500 :לדגם במבחן ,יסופק בהזמנה מיוחדת בלבד

ברגמונט הוא מותג אופניים וותיק ,גדול וידוע
מאוד ביבשת אירופה .המותג הגרמני שנוסד
בשנת  1993ופנה בעיקר לפלח השוק המקומי
(העצום) ,התפתח מאוד והחל לזלוג בשנים
האחרונות מחוץ לגבולות המדיניים של גרמניה
לכלל היבשת ולשאר העולם ,בכלל זאת מעצמת
האופניים המזרח תיכונית שלנו .מרכז הפיתוח של
החברה נשאר אמנם בהמבורג ,אבל כמו בחברות
גרמניות אחרות שפרצו את גבולות השוק המקומי,
הייצור עבר לסין לטובת הוזלת העליות בייצור
מאסיבי .קו המוצרים של החברה גדול ומגוון מאוד
וכולל שלל דגמים בקטגוריות שונות החל מאופני
ילדים ,דרך אופני עיר וכביש ועד לאופני דאונהיל
שריריים מרובי מהלך 

Bergamont Encore Team
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Bergamont Encore Team

Highlights
•שלדת אלומיניום עם תומכת שרשרת ולינק עשויים קרבון.
•גלגלי 27.5
•מתלה  coax-pivotהמייצר מהלך של  165מ"מ.
•בולם קדמי  Manitou Mattoc 160מ"מ .
•צינור עליון ארוך  608מ"מ למידה M
•תומכות שרשרת  430מ"מ
•זווית צינור ראש  65מעלות.
•זווית צינור כיסא  75.3מעלות.
•משקל ללא פדלים וחומר בצמיגים  13.4ק"ג
*הנתונים הם למידה M
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 השנה כפועל יוצא מההשתלטות האופנתית של
מגמת האנדורו עודכנה קטגוריית ה AM-של היצרן,
ועתה היא כוללת שתי משפחות .הAll-Mountain/-
 Tourהוותיקה עם דגם ה ,Trailster-ומשפחת
ה‑ Enduro/All-Mountainהחדשה והעדכנית
ביותר .הקטגוריה החדשה עם דגם הEncore-
שמייצג אותה ,פונה לרוכבי האנדורו המחפשים שלדה

מעודכנת שתתמודד עם מסלולים אגרסיביים כמו אלה
שמתמודדים איתם רוכבים תחרותיים בסבב האנדרו
העולמי .מ Rock N' Road-יבואני ברגמונט לישראל
קיבלנו את ה Encore-ברמת ה  Teamהמפנקת עם
חלקים מאוד מעניינים שטרם התנסיתי בהם בעבר.
שלדה ומתלה
שלדת הEncore-עשויה אלומיניום  6013קל וחזק

במניפולציות הידרופורמינג שונות של חתך ועובי דופן.
תומכות השרשרת ונדנדת המתלה (רוקר) עשויים
מקרבון ,חיבור חלקי הקרבון למשולש קדמי עשוי
אלומיניום יוצר שילדה קשיחה מאוד ובמשקל נמוך
יחסית .שלדת התכלת של ה Encore-מעוצבת בקווים
נקיים עם הובלת כבלים פנימית מלאה וסכמה גרפית
נאה ומעודכנת .עם צינורות שלדה עבים יחסית,

עבודת ריתוך איכותית ובולטת ,וחיזוקים במקומות
אסטרטגיים ,ייעודה המוצהר של השלדה בולט וחד
משמעי.
ה Encore-מבוססים על מתלה Coax Pivot
החדש של היצרן הגרמני .כמו ה ABP-של טרק
וה‑ Split Pivotשל דייב וויגל אשר עובדים בדיוק
באותו אופן ,מהותו העיקרית של המתלה החדש היא
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מיקום ציר המתלה האחורי בדיוק במרכז ציר הגלגל ,או
יותר נכון סביבו .כאשר המטרה היא לבודד את עבודת
המתלה מהמעצור האחורי ולאפשר מתלה אקטיבי
שלא מושפע מפעולת בלימה.
חלקים בולטים
דגם ה Team-הוא הגבוה בשלושת המפרטים
המוצעים במשפחת ה ,Encore-מערכת ההינע
מבוססת על תמהיל של מערכת 1X 11המעולה של
 Sramברמות  X1ו ,XO1-יחד עם קראנק  TRSשל
 E13קל ,סקסי וחזק שהגיע עם פלטת  30שיניים.
גלגלי ה Pro SL-המצרצרים של  Sun Ringleעמדו
בהתעללויות למרות משקלם הקל ( 1,650גרם לסט)
ולא ניכר בהם כל חופש או יציאה מאיזון .המעצורים
 Guide RSמבית  Sramעשו את מלכתם נאמנה,
שמרו על כוחם ללא איבוד מודולציה לאורך כל המבחן
ולא הפגינו חולשה גם בשימוש אינטנסיבי ביותר .את
הטקס השלימו ,כידון  780מ"מ וסטם  50מ"מ מבית
 Answerבצבעים תואמים ומראה אחיד ומעודכן.
אבל מעל כל ספק החלק המעניין ביותר במפרט הוא
המזלג של מאניטו .ה ,Mattoc-דגם האנדורו המוביל
של היצרן מקבל ביקורות מעולות בעולם וטרם קיבל

Bergamont Encore Team

את החשיפה הראויה בישראל ,בטח מול הפייק של
רוקשוקס ,או ה 36/34-של פוקס .על אופני המבחן
הותקן דגם ה Pro-עם מהלך של  160מ"מ ,רגליים
בקוטר  34מ"מ ומשקל קליל של  1,877גרם .מעבר
לאפשרויות הכיול הרגילות של High/Low speed
 compressionוריבאונד ,ניתן לכוון ב Mattoc-גם
את רגישות סוף המהלך ( )Bottom Outולהתאים את
התנהגותו לאופי המסלול .אני חייב להודות שלא היה
לי קל להגיע לכיוון אופטימאלי ,אך ברגע שמגיעים אליו,
הבולם פורח וזורח ולא מגלה רצון להיטרק גם בקפיצות
אלימות .מחירו האטרקטיבי וביצועיו בשטח יכולים
להכניסו בקלות לשטחם של הבולמים המובילים בשוק
ואף יפה שעה אחת קודם.
על השביל
בהוראה מגבוה לקחתי איתי את האופניים למגוון
האתגרים המוצעים לרוכב האנדורו המקומי ,יכולות
הגיהוץ של המתלה וההתמדה של הגלגל האחורי
להדבק לקרקע היא הדבר הראשון שבלט כבר
מהרכיבה הראשונה .באופן כללי האופניים שידרו
סוג של הרגשת ביטחון שניתן לסמוך על המתלה
ועל ה Mattoc-מלפנים .המתלה המעולה של

יניב 054-4580425 -
אסי 054-4580322 -

w w w. m o n d r a k e r. c o . i l

M.N. Systems
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ברגמונט ,יחד עם הבולם האחורי של רוקשוקס ,עשו
עבודה מעולה והגיבו לכל כפל קרקע ,קטן או גדול,
ולכל מהמורה וקפיצה בפיהוק קל .בסיס הגלגלים
הארוך וציר מרכזי נמוך תרמו רבות ליציבות האופניים
במהירויות הגבוהות ,זוהי חיה שאוהבת בעיקר מרחבים
פתוחים ומשופעים ,שכוח הגרביטציה מושך אותם
למטה ומהר .אך באותה מידה בסיס הגלגלים הרחב

והצינור העליון הארוך מקשים על יכולת התמרון
של האופניים ומכאן על היכולת לשחק ולהשתעשע
איתם .במקומות הטכניים ,הצפופים והאיטיים הם
הרגישו לעיתים גדולים מידי ,מידת האופניים שנבחנה
היא אומנם מידה( Mשזו מידתי ברוב האופניים) ,אך
לתחושתי מידה קטנה יותר הייתה משפרת לפחות
בעבורי את יכולת התמרון של האופניים .כמובן

שאסור להתעלם מהעובדה שה Encore-הם אופני
אנדורו בהגדרתם ,אופניים "גדולים" בעלי גאומטריה
קיצונית שתפרגן לרכיבות טכניות מהירות ומאתגרות
במסלולים אגרסיביים ותלולים ,ולא לסיבוב מהיר בבן
שמן כשהסטרבה פועלת ברקע .מדד הפאן פאקטור
שה‑ Encoreמספקים לרוכב נכנס לטעמי לסוג של
שטח אפור ,כלומר בכל הקשור לרכיבות אגרסיביות

מהירות ללא סיבובים צפופים כמו סינגל הפרה
המשוגעת בכפר החורש או אפילו מנרה ,אין כל ספק
שמתקבלת כאן מנת פאן פאקטור ראויה ואף יותר
מכך ,אך במקומות שדורשים גם מהירות וגם מאפשרים
שעשועי תמרון וזמן אוויר כמו במשגב ,יכולת האופניים
לרגש מעט לוקה בחסר.
בגלל שחוקי האנדורו מחייבים טיפוס ,טיפסתי איתם-
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זווית הכיסא הייחודית ( 75.3מעלות) ממקמת את
הרוכב בתנוחת דיווש נוחה מאוד ביחס לקראנק ,ולא
נותר אלא להביט סביב וליהנות מהנוף שחולף בזמן
שמסובבים רגליים .בדווש מישורי ובעליות מנהלתיות
לא ראיתי כל צורך לעבור למצב של פלטפורמה יציבה
בבולם האחורי ,המתלה פשוט לא זז! לא הייתה כאן
את תחושת הנדנוד המאפיינת אופניים במהלך גדול

יחסית ,אך יחד עם זאת הייתה כאן הרגשה של כבדות
מסוימת שדרשה הפעלת כוחות דיווש נוספים כדי
לדרבן את אופניים להתגלגל מהר יותר בעליות .יש
לי יותר מתחושה שהחלפת צמיגי המקסיס היירולר 2
בצמיגים קלים ובעלי התנגדות נמוכה יותר תעזור ואף
תעלים לחלוטין את התופעה.

סיכום
ברגמונט יצרו כאן חיית אנדורו אמתית בעלת זוויות
קיצוניות ומהלך ארוך ,אופניים שיחזקו ויעצימו רוכבים
לקבלת הביטחון הנדרש ליצירת זרימה ומהירות על
כל שביל אגרסיבי ותלול .מתלה הCoax Pivot-
מגיב מצוין ,קשיח ,יציב מאוד ושומר על עקיבת שטח
מדהימה .המפרט שמגיע על דגם ה  TEAMשנבחן
ראוי בעני לשבח ,האופניים תפקדו ללא דופי וללא כל

תקלות .מזלג  Mattocשל מאניטו הפתיע גם הוא
לטובה ותפקד מצוין בכל מסלול .בשורה התחתונה ,אם
חשקה נפשכם לרדת מצוק מנרה או לדהור בירידות
של כפר החורש ומשמר העמק ה Encore-הם בהחלט
האופניים שתבחרו להעמיס על הרכב ,אל תצפו מהם
להביא אתכם ראשונים אל קצה העלייה אך החיוך
בסוף הירידה מובטח
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק י'

חנוכה ,חנוכה,
חג יפה כל כך?
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים .משקל ההתחלה היה
 104ק"ג והיעד הינו  85ק"ג .הכתבות החודשיות יתעדו את
תהליך השינוי מבחינה תהליכית ,מחשבתית והתנהגותית.

במסגרת הפרויקט אני מתעד את החוויה האישית שלי בכל הקשור
לאדם מהשורה אשר מעוניין "לקום מהספה" ,לקחת אחריות ולטפל
במצבו הבריאותי .החזרה לבריאות מתבטאת מבחינתי בשלושה
פרמטרים עיקריים ,תזונה ,ספורט ותודעה.
כבר כמה חודשים שאני מתעד באופן קבוע את השיפור הענק ובעיקר
המשמח שעשיתי בתחום הספורט וליתר דיוק תחום האופניים.
אני מרגיש שבאמצעות האופניים ,הגעתי למצב שאני מרגיש כמו
ספורטאי .אני מתעד חוויות רגילות של אימונים קבועים במשך השבוע
ויצא לי בחודשים האחרונים גם לתעד חוויות יוצאות דופן כמו טיפוס
לחרמון ,רכיבת קרוס קאונטרי של מאה קילומטרים מי"ם לים ,רכיבה
מאתגרת עם רוכבי עילית בנחל כיסלון וכדומה.
השנה הזו הייתה רצופת הצלחות ורגעי אושר וגם כמה משברים
(לא ,זה לא סיכום שנתי )...אבל מה שאין עליו עוררין היא העובדה
שאני נמצא במקום אחר לגמרי מבחינת יכולות הרכיבה שלי .הכושר,
הכח ברגליים ,גמיעת מרחקים ארוכים וטיפוס הרים ,פעולות שבעבר
נראו לי מאיימות ובעיקר בלתי אפשריות מהוות עבורי היום פעילות
לגיטימית שאני מאד נהנה לעשות.
הוכחתי לעצמי ואני מניח שגם לקוראים ,שיש לרבים מאתנו את
היכולת להגיע ממקום נמוך של אי עשיה ,למקום טוב של סיפוק
ועוצמה .אין שום ספק שאני משקיע זמן ומאמץ בתהליך ,אך כשרואים
ומרגישים את התוצאות זה דבר מופלא .ישנם עוד המון אתגרים בפניי

ואני רק מתחיל ,אך בהסתכלות לאחור ,גם אם לרגע קט ,אני מחייך
בסיפוק כי עברתי כברת דרך...
אבל ,וברור שיש פה אבל...הרי כבר הוכח ,גם במסגרת המאמרים
שלי ,שאין תהליך מושלם .גם הפרויקט שלי נתקל בקשיים ואתגרים
ועל כך אכתוב בשורות הבאות.
אני מתעד באדיקות רבה את השיפור הניכר בכל הקשור לאופניים,
הרחבתי את צי האופניים האישי ,הגדלתי את נפח שרירי הרגליים
(וכנראה גם הידיים) ,הדופק כבר לא קופץ לרמות מסוכנות ,יש לי
תמונות יפות עם איש השלג בחרמון אבל אני מודה שבכל הקשור
לתזונה וגם לתודעה ,איבדתי קצת את הפוקוס.
גבירותיי ורבותיי ,בחיים כמו בחיים ,על איבוד פוקוס בדרך כלל
משלמים מחיר .הסטת מבט בנהיגה יכולה להיגמר בתאונה קטלנית,
איבוד פוקוס עסקי יכול להתבטא בירידה חדה במכירות ונטישת
לקוחות ואיבוד הפוקוס בתחום התזונה מתבטא אצלי מידית בכמה
קילוגרמים נוספים .אני חייב לציין לפרוטוקול שבשום פנים ואופן לא
איבדתי שליטה ,אני מקפיד על תזונה נכונה ומאוזנת אבל ...מרשה
לעצמי יותר מבדרך כלל וכנראה יותר מאשר אני צריך.
מה שקורה הוא די טבעי ,עובדים קשה ...רואים תוצאות ...נחים קצת
על זרי הדפנה (או במקרה שלי על הלחמים והמאפים) ...מתחילים
התירוצים ומהר מאד חוזרים להרגלים ישנים ורעים .הרגלים ישנים
כוללים חוסר תשומת לב ,אכילה לא מבוקרת ,מחר נתחיל שוב ,היום

רכבתי ומחר יום חדש אז אפשר ...ועוד מיני רבים כאלה!
בעניין המודעות ,פחות הקפדתי על הרגלים נכונים ,אכילתי בעמידה
במטבח ,עוד כמה פחמימות לא נדרשות לפני יציאה לרכיבה ,עוד
ג'ל מיותר במסווה של "חייבים כדי שלא נאבד אנרגיה" והעניין
מתחיל להסתבך .ואז ...הגיע גם חג החנוכה .אמנם הצלחתי להימנע
לגמרי מסופגניות אך היציאה מהשגרה ,ארוחות הערב המרובות עם
המשפחה והחברים הוציאה אותי מאיזון.
כל הכתוב מעלה החזיר אותי (קצת בבושת פנים אך חס וחלילה לא
במצב של לוותר) למועדון ה  -100העגול.
ועכשיו ,אני שוב שוקל  100ק"ג ,אני מתבאס אבל עדיין חדור
מוטיבציה .מה עושים? אז טוב ששאלתם...
לאחרונה קיבלתי תפריט מאוזן מדוקטור מוסמך של קופת החולים.
לא הפתיע אותי שבסופו של דבר העניין הסתכם באותם מזונות ואותן
כמויות שבתוך תוכי אני כבר מכיר ויודע שהם הנכונים עבורי ובכל זאת
הרגשתי שחשוב להתייעץ עם בעל מקצוע ובעיקר אהיה נתון למעקב
של מישהו חיצוני (מלבדכם הקוראים האכפתיים).
דבר נוסף שהייתי רוצה לשתף ,היא העובדה שהתחלתי לעבוד
עם בחור בשם גל רב-הון .גל הינו מאמן אישי ורוכב ולכן מתמקד
בין היתר בצד התודעתי של הרכיבה .בתהליך האימון ,גל ממנף
את היותו רוכב מנוסה ,הוא מחבר ויוצר שפה משותפת בין האימון

האישי לעולם התוכן והז'רגון של רוכבי האופניים .המטרה של תהליך
האימון אינה לשפר את היציבה על האופניים או ללמד כיצד מטפסים
מדרגה אלא לעבוד על החלק המנטאלי של הרכיבה .מכיוון שגם
אני עסקתי לא מעט בייעוץ ועבודה עם אנשים ,הגעתי למפגשים
הראשונים קצת סקפטי אך עם זאת מאד פתוח לכל ערך חיובי שאני
יכול להפיק .להפתעתי ושמחתי ,המפגשים הראשונים עם גל היו
מעניינים ומועילים וגם אם הכרתי חלק מהמודלים והאנלוגיות ,עדיין
דנו בנושאים מהותיים של קבלת החלטות ,לקיחת אחריות וכדומה.
כפי שציינתי ,בחרתי לשתף פעולה בצורה טוטאלית ,באתי מאד
פתוח ,משתף ,מוכן ומזומן לקבל ערך ואכן יש בכל מפגש כמה תובנות
חשובות שאני לוקח עמי להמשך .המפגשים הוכיחו את עצמם בכל
הקשור להחלטות הנוגעות לתזונה ,התנהלות יומיומית ותחומים
אחרים בחיים .גל ציין בתחילת הדרך שהחיבור לחוויית הרכיבה יגיע
בהמשך ואני מצפה לכך בקוצר רוח.
אני מודה לכם על הקריאה והאכפתיות ,אני מודה לעצמי על כך שאני
לוקח את התהליך בצורה חיובית וחקרנית ולא בצורה ביקורתית
ושיפוטית ובטוח ביכולתי לעדכן בתוצאות חיוביות בגיליון הבא.
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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הטאו לרוכב הרגוע
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סדרת מאמרים קצרה בהם נשתף
את חכמת המעטים שלנו כדי לעזור
לכם בהתמודדות עם נושאים הרי
גורל לא קריטיים.
הפעם ,תודות לערימת תלונות
שהצטברה על עמודיי הפייסבוק
של הקהילה ,אספנו מספר מנטרות
מתוך "תורת הדודאיזם" לשימושכם
האישי ,כאלה שיעזרו לכם להישאר
במצב קול ושקול 

 10טיפים  -הטאו לרוכב הרגוע

  אילן כרמל

 .1אנחנו מאד מעריכים את המקצוענים שמתמידים,
לומדים ,מדריכים ומייעצים ,אבל בחיאת ,כשאתם עם
חברים או במהלך אירוע רב-משתתפים ,תרפו ,לא
כולם כמוכם" ,חריצות ושקדנות הם דברים טובים,
אבל לקחת דברים בקלות זה הרבה יותר ...נינוח"
(מרק טוויין).
 .2מצד שני ,אם נמשיך לצטט את מרק טוויין “עדיף
לתת מלקבל  -בעיקר עצות” ,אבל ככול שאנחנו
שונאים לקבל עצות ,כשרוכב  XCעל אופנים מינימליים
שקוראים לו רומן ,מראה לך מאיפה משתין דג האנדורו,
אולי דווקא שווה לעצור אצלו להתייעצות.
" .3ניתן לך רק ניצוץ קטן של טירוף ,אל תאבד
אותו" אמר רובין וויליאמס ,אתם כבר על אופניים
ותכלס זה חצי טירוף ,עכשיו נמליץ לכם על רכיבות שהן
מעבר למעטפת ,מחוץ לאזור הנוחות ,במקומות חדשים
הצופנים אתגרים ואנשים מעניינים.
מה שכן ,אם כבר יצאתם מבן-שמן ,נסו להרגיע את
הטירוף הזה בסוף הרכיבה ולא לצרוח בקולי קולות תוך
כדי עירום פרונטאלי ליד בתי המושב בשבת בבוקר.
 .4אם אתם נוטים להתלונן שהברמים צפופים ,שקק"ל
שיטחו את הסלעים הכי טובים ,שהחומוס לא טעים
ושהבירה לא קרה ...אולי הגיע הזמן להפנים שאולי
הבעיה היא לא מבחוץ ,אם לצטט את ראלף אמרסון,
"אנשים לא מבינים שדעתם על העולם היא בעצם
ווידוי על אופיים".
" .5למטייל טוב אין תכנית ברורה ושום כוונה
להגיע למקום ספציפי" (מתוך טאו טה-צ'ינג),
יצאתם לרכיבת בדד? מעולה! נצלו את זמן האיכות
שלכם עם עצמכם ,עברו למצב שיוט וזרמו עם השבילים
לאן שייקחו אתכם הגלגלים ,רכיבות 'אקספלוריישן'
הן מהמספקות ביותר" .אם אתה יכול להעביר זמן
חופשי לחלוטין בצורה חופשית לחלוטין ,למדת איך
לחיות" (לין יוטאנג).
 .6אל תשפטו אנשים לפי דתם ,מינם ,מודל
האופניים ,או שילוב הטייץ והמגינים שלהם ,בססו
את שיפוטכם לפי 'האם הם חארות או לא' .לדוגמא,
אלה שעומדים על השביל ,רואים מרחוק שאתם מגיעים
ואז עולים מהר על האופניים ונכנסים לפניכם במהירות
של צב-ספורט .אלה חארות.

 .7מכל הדברים שמביאים לנו אושר ,אחד
המובילים הוא ללא ספק חברים טובים – אבל זה
לא אומר שצריך לתת קודוס אוטומטי לחברים עוד לפני
שהם סיימו את הרכיבה ,זה סתם מעליב.
מצד שני ,אם קמתם עייפים ועצבניים וממש בא לכם
להבריז מהמפגש ,עשו מאמץ קטן לצאת ומובטח לכם
שעד שתגיעו ליער תתעוררו לגמרי לרכיבה עם הח'ברה
הטובים ...רגע ,אל תברחו בסיום ,שבו שתי דקות ,כי
באמת שאין כמו הבירה שאחריי.
 .8משמעות החיים היא פשוט לחיות ,זה מאד
פשוט וברור ,ועדיין כולם מתרוצצים בפניקה
עצומה כאילו זה הכרחי להשיג משהו מעבר
ליכולתם" (אלן ווייטס) ...ותחשבו על זה רגע לפני
שאתם מפעילים סטראבה ,ובפרט לפני סינגל שמשום
מה קראו לו "נקמת הסנטר הוורוד".
 .9אם כבר שאלו את דעתכם ,ביקשו המלצה או סתם
מתחשק לכם להידחף לשרשור חוות דעה ,נסו להישאר

צנועים ,אחרי הכל "זו רק דעתך בנאדם" (ג'פרי
ל .).כמו כן כשאתם מנסחים את תגובתכם זכרו כי
רק נשיאים ,עורכים ואנשים עם תולעים יכולים
להשתמש במילה "אנחנו" (מרק טוויין).
 .10שוב הגעתם למחסום של עדת משולהבים שעצרה
על הסינגל לטובת התייעצות לאיזה אופניים *חייבים*
לשדרג ,או איך לקחת דרופ אימתני של  40סנטימ ...אם
אתם מוצאים את עצמכם במצב מתסכל שכזה,
פשוט צחקקו בידענות ולכו משם ,באמת שחבל
על הזמן.
 .11כולם מסביב קונים ,מוכרים ,משדרגים ,עוקפים,
לוחצים ,מתחרים ,מעלים תמונות מלפני/אחריי/במהלך
הגשם ...שיהיה לכולם בסבבה באמת ,אבל "לא
הדברים שאנו צוברים ולא הדברים שקורים לנו
הם אלה שקובעים את איכות חיינו ,אלא הגישה
שאנחנו מאמצים בהתמודדות עם העולם",
המלצתנו הגורפת היא "תמיד אבל תמיד לצחוק ,אין
תרופה טובה מזו"
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הרפתקה בהימאליה

 יורם חן Santosh Rai 

'במקום שהשביל נגמר'

הרפתקה בהימאליה
על העתיד רומזת ההיסטוריה
מאז שהייתי ילד נמשכתי להרפתקאות ,יש שיגידו "מחפש צרות" .ילדותי
עברה עלי בדיונות של יפו ועל חוף הים ובגיל צעיר התחלתי לצאת לטיולים
אתגריים ודי משוגעים ,בדד או עם חבר קרוב .גם הדרכת הטיולים החלה
מוקדם כמדריך צעיר בחוגי סיירות כשהייתי גורר כמה מחברי לכיתה
למעיין חדש שגיליתי בהרי ירושלים ,או ניקבה נסתרת בתוך מטע תפוחים
אי שם .לאחר שירות קרבי ביחידה מובחרת ,החשק לסחוב תרמיל כבד

וללכת הרבה ברגל ,איך נאמר' ,נחלש' ,וכך מצאתי את עצמי על כלי דו
גלגלי ,אמנם חסר מנוע אבל עם הרבה נשמה ,כזה שייקח אותי מהר
אל המעיין .התחלתי להתנהל בשטח לפני יותר מ 20-שנה ,על אופני
קיבוץ ,מפלדה ,עם הילוך אחד וללא בולמים ,יש שיקראו לזה היום single
 speed chromoly fully rigidאו סס"ר במינוח המקצועי .מאז ,הרומן
שלי עם האופניים הפך לאורח חיים וגם ל ...איך קוראים לזה? "עבודה"!.
אינספור הרפתקאות ,פתיחת מסלולי מדבר רבים שהפכו לנכסי צאן ברזל,

וטיולים רבים ביעדים שונים בחו"ל ממרכז אסיה ועד דרום אמריקה ,מצפון
אפריקה ועד לשכנתנו בירדן וכמובן כמעט בכל מדינה באירופה (איפה
שההרים מספיק גבוהים) .עם מגוון של קבוצות ורוכבים ,בעיקר כאלו עם
ראש פתוח ונכונות להעז .בכל יעד הפקנו סיוע לוגיסטי מיוחד מסבלים ועד
רכבלים ,מג'יפים ועד מסוקים מחמורים ועד סוסים .היה זה טבעי להתחיל
להכיר את נפאל והאפשרות שלה לקבל אופניים .לפני כשנה ,בנובמבר
 2014יצאתי להכנת מסלול ראשונה בנפאל 15 .יום חרשתי באופניים את

השבילים והסינגלים המקיפים את עמק קטמנדו ,ובעקבות הכנת המסלול
יצאו השנה לנפאל כבר  2מסעות אופניים מוצלחים ,על אחד מהם כתב
סימון גוטמן כאן במגזין את סיפורו על המסע לנפאל .בנובמבר השנה יצא
מסע נוסף ,אחריו נשארתי לחקור את אזור סולו קומבו ,שאינו מוכר לאיש
באופניים .תכנון ראשוני היה לי בראש מהארץ ובעיקר מה שעלה זה ,ריח
ההרפתקה באוויר...
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ברוך הבא לכנופיה הנפאלית
הקבוצה עזבה לארץ ואני נשאר בקטמנדו להתכונן לקראת ההרפתקה
הבאה ולארגן את הצוות שיתלווה אלי –  3נפאלים שדים משחת,
שבינתיים הזמינו אותי להצטרף לרכיבת שבת עם החבר'ה המקומיים.
הרכיבה יוצאת אל אחד המסלולים המגניבים מצפון לקטמנדו .שבת,
 7בבוקר ,אני יוצא ברכיבה מהמלון במרכז קטמנדו וגולש אל נקודת
ההתכנסות .מחכה לי מפגש עם חבורת נפאלים 8 ,רוכבים ורוכבת אחת,
במסלול בן  30ק"מ וקצת שמטפס מלב קטמנדו לגובה של  1700מ'
מעל פני הים אל כיפה חשופה המשמשת מנחת מאולתר למסוקים,
ומשם גלישה בסינגל אדיר בתוך היער חזרה לעיר .עם אפס אחריות של
הובלה והדרכה השתלבתי לי באמצע הטור ונפעמתי מחדוות הרכיבה של

הרפתקה בהימאליה

החבר'ה ,רובם המכריע רוכבים ברמה גבוהה .החבורה נאספת תוך כדי
רכיבה בכביש היוצא ממרכז העיר ,כאשר כולם מגיעים ברכיבה מאי שם
ומתגבש פלוטון של צחוקים ואנרגיה של כדור אש מתגלגל .כולם מדברים
עם כולם תוך כדי תנועה ,הרמות גלגל ,קפיצות ,צחוקים הקנטות ומה
לא ...נכנסים לשטח ומתחילים לטפס 500 .מ' של טיפוס תלול על דרך
ג'יפים וההתלהבות לא פגה .מידי פעם מישהו פורץ קדימה בספרינט
והחוד מתחיל לרדוף כמו במשחק תופסת ,עד שהראשון מרפה בחיוך נבוך
על כך שנתן בראש לחברים שלו וכולם נקרעים מצחוק .כמו חבורה של
גורי שימפנזה ביער ,משחקים בכל הכח .מתגרים בלי הפסקה אחד בשני,
אבל בכיף .לא שומרים כח להמשך ,לא מודדים כלום ,פשוט משחקים
בלרכוב על האופניים .כמו כשהיינו פעם ,ככה עכשיו .האופניים במגוון

רמות ,מזנב קשיח בסיסיים דרך שלדות טיטניום וקרבון ,מסנטה קרוז
בוליט שיצאו מזמן מהאופנה ,עד קומנסל מדוגמים ,אין אחידות בציוד.
המכנה המשותף; באנו להנות .תופרים את העלייה במכה אחת וברצף עד
לכניסה לסינגל מגניב החוצה את היער ,מכאן לא ממהרים .נותנים בראש
בקטעים אבל עוצרים הרבה ,שלא יגמר ,מצלמים הרבה ,מושכים את
ההנאה לקצה .עוצרים לבירה ,שמתגלגלת לארוחת צהריים ,ולא מפסיקים
לצחוק .חוברים לכביש המוליך לעיר ותוך כדי רכיבה נושרים כל אחד לכיוון
ביתו ,אני מסיים את הרכיבה לבד במלון .חזרתי מבילוי על אופניים .חבר'ה,
טבע ,ספורט ! .FUNכמו פעם בשכונה ,ככה עכשיו.
כרוניקה של הכנת מסלול
 6בבוקר ,אני מתייצב בחנות האופניים של סנטוס ,חברי מזה עשור,

שמגיע כרגיל באיחור ובהדרגה מגיעים דאווה ומאנגל 2 ,רוכבים מקומיים.
כולם השתתפו מספר פעמים בתחרות  Yak Attackהנחשבת לאחת
הקשות בעולם ,לכולם ניסיון בתחרויות דאונהיל כולל פודיומים .רוכבים
חזקים ,צעירים ועם בורג משוחרר ...מעמיסים את הג'יפ ויוצאים לדרך.
לפנינו נסיעה בת  10שעות 275 ,ק"מ מקטמנדו לצפון מזרח נפאל,
אזור סולו קומבו שמרבית תושביו הם בני השרפה .הנסיעה בגי'פ קשה,
שעות על דרכי עפר ,ציר תלול ורצוף מכשולים ,אבל יפה בטירוף ,חוצה
נחלים זורמים ועובר לאורכו של נהר עצום .האווירה בג'יפ היא של מסיבת
טראנס .מוזיקה בווליום ,הנפאלים לא מפסיקים לרקוד מאחורה והשמחה
רבה .נכנסים לחושך ומגיעים ליעד שלנו – הכפר סאלרי באזור סולו קומבו,
בגובה של  2400מ' .פורקים לתוך גסטהאוס מקומי ומתיישבים מותשים.
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מגישים לנו רוקסי חם ,משקה אלכוהולי העשוי מדגן ,ואני מרשה לעצמי
כמה כוסיות ,כי כבר נגמר היום .אחרי שהנוזל התחיל לשתק לי את
הרגליים ,סנטוס מודיע לי שצריכים להמשיך ומסתבר שמכאן יש לנו עוד
טיפוס רגלי עם כל הציוד לחלקו העליון של הכפר ,עוד  100מ' אנכית
מעלינו ,ולאור פנסים אנחנו דוחפים עצמנו בחשיכה לבית ,הכי גבוה
בכפר ,אלא מה.
יומיים של הכרת שטח והתאקלמות
מתעוררים ליום בהיר ויפה .ארוחת בוקר על טהרת תפוחי אדמה ותה
טיבטי ואנחנו יוצאים לשטח .מטפסים בשביל הליכה ובדרכי ג'יפים
לפסגה קטנה בגובה של  3000מ' ומשם נכנסים לשביל טכני ביותר,
היורד לכפר בשם נלי בגובה  2300מ' .התוואי קשה וטכני ,מסולע מאוד

הרפתקה בהימאליה

ואתגרי .יום רכיבה לא פשוט נגמר בטיפוס חזרה לסאלרי בגובה של 2500
מ' .דאווה שרפה ,שמשפחתו מקורה באזור וחלקה עדיין גרה כאן מספר
לי שהשיג תקציב לפיתוח שבילי אופניים והוא מתכוון להשקיע בניקוי
השביל והפיכתו לרכיב יותר וזורם ,הפוטנציאל כאן גדול .למחרת אנחנו
יוצאים ליום נוסף בהרים ,לפנינו טיפוס ארוך ,יותר מ  1000מ' של טיפוס
מצטבר ,חלקה על דרך ג'יפים וחלקה בסינגל .באופן מפתיע אני יותר חזק
מ 3-שותפי הנפאלים ואת רוב הטיפוס הקשה אני משלים על האופניים
כאשר חברי דוחפים במקביל ,אולי שומרים כח להמשך .מעט לפני הפסגה
אנחנו עוצרים בצריף עץ מקומי ,מקבלים שם מרק חם ,נחים וממשיכים
לפסגת "המגדל" ,שפיץ בגובה של  3300מ' שבראשו מגדל תצפית
ענק ,ונוף מדהים לרכס ההימליה המושלג .מסדירים נשימה ,מצטלמים

ומתחילים לרדת על השלוחה החשופה ,ההמשך מיוער ואנו מתעכבים
להתלבטות ,על הכיוון הנכון .מתעשתים ומתיישבים על סינגל מטריף,
הגולש בתוך היער ,טכני במידה וזורם ברובו ,מאבד  1000מ' גובה ,בין
עצים עטופים בפלומה ירוקה המשווה להם מראה מהאגדות 35 .ק"מ
של מסלול מטורף ,שהוציא לנו את הנשמה בעליה והחזיר לנו את החיים
בירידה .יום אדיר.
המשימה;  Pikey Peak 4070מ' מעל פני הים
אחרי שהרגשנו מאוקלמים וחזקים ,אנחנו יוצאים להתמודד עם המשימה
העיקרית שלשמה הגענו לסולו קומבו – טיפוס לפסגה בגובה של 4070
מ' מעל פני הים לנסות ולמצוא משם שביל /סינגל רכיב למטה .אנחנו
מקצים למשימה הזאת  4ימי רכיבה .הציוד שלנו מינימלי ונבחר בקפידה-

 2שקי שינה ל 4-אנשים ומעט ביגוד חם .מוותרים על כלי רחצה ,ציוד
תיקונים מצומצם והרבה אופטימיות .הכל נארז ב 2-תרמילים מעבר לתיקי
הרכיבה ,ו 2-סבלים יוצאים עם התרמילים העודפים במקביל אלינו ,אל
היעד של היום הראשון  -אוכף בגובה של  3500מ' .אנו יוצאים מהכפר
שלנו וגולשים לנהר שמתחתנו 500 ,מ' של איבוד גובה ועוד לא התחלנו
לטפס .חוצים את הנהר על גשר עץ ברוחב הכידון ומתחילים לטפס2300 .
מ' 2500 ,מ' ,מתקדמים .שעות של טיפוס בסינגל ,העובר מעל הנהר
ובחלקו התחתון עדיין פוגשים 'כפרים' של בית או שניים .הטיפוס קשה
והגובה מורגש ,בגובה של  2800מ' ,נעלם השביל והוא נגמר במצוק .לאן
עכשיו? אני מבקש את המפה שנמצאת אצל דאווה והוא מדווח ששכח
אותה מאחור .אין מפה! מתפצלים לסריקה ומאתרים סינגל שהולך גבוה
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יותר .ממשיכים לטפס 3000 ,מ' 3200 ,מ' ,קצת רוכבים ,קצת דוחפים.
בשעה האחרונה כבר אף אחד לא מדבר ,כל אחד עם עצמו .האופניים
על הגב 3400 -מ' ,יוצאים מהיער והנוף חשוף עכשיו .שכבת קרח דקה
מתחת לרגלינו 3450 ,מ' 3500 ,מ' 3520 ,מ'! אני מגיע לאוכף ,שני
אחרי דאווה שרפה ,תם היום ,השלמנו טיפוס של מעל  1500מ' .באוכף
בקתת עץ וזוג שגר שם ,אנחנו מתאכסנים אצלם .הבישול על מדורה
וכולנו צפופים סביב הכירה ,מפריעים לבעלת הבית לבשל .בחוץ קפוא,
האופניים מאופסנים בדיר ,לילה קפוא עובר עלינו ואנחנו קמים לבוקר
קפוא ומקפיא לא פחות .ארוחת בוקר הכוללת לחם ותבשיל ,חריף כמובן,
ותה טיבטי מלוח ומלא חמאת עיזים ,מעדן .הבקשה לקבל קפה נענית
בחיוב ובחיוך ואני מקבל משקה דומה להפליא לתה הטיבטי (ככה זה
שמייצרים מוצר מחומרים זהים ובתהליך דומה) .אנחנו יוצאים לפסגה.

הרפתקה בהימאליה

מכאן השיפוע כה תלול ,שהאפשרות היחידה היא לשאת את האופניים על
הגב .הקרקע קפואה ,מתחת לרגלנו שכבת קרח דקה מחכה לשמש כדי
להפשיר .המוטיבציה גבוהה ואין רגע של פקפוק או מחשבה מה יהיה אם
נגיע למעלה ולא נמצא דרך רכיבה למטה .הטיפוס רציף עם אפס עצירות
כמעט ,הקצב מעולה ואחרי שעתיים בדיוק אנחנו משלימים כ 600 -מ' של
טיפוס ועומדים על הפסגה 4070 .מ' מעל פני הים .השמש עושה עמנו
חסד ,מסלקת את הערפל ומחממת לנו את הלב .הנוף נגלה בבת אחת,
ונשימתנו שגם ככה לא הייתה במיטבה ,נעתקה ונאלמה דום .מצפון לנו
מחזה מטורף ,הפסגות הגבוהות של ההימלאיה והאוורסט .התחושה
אדירה ,אנחנו על שפיץ שממנו רואים  360מעלות .מחזירים נשימה,
מצטלמים ,מתרגשים ,אנחנו מבלים כמעט שעה על הפסגה .אני חווה
משהו שקשה להסביר במילים ,אני יודע שזה הרגע ,זה רגע ששווה להעז

בשבילו ,לצאת אל הלא נודע ,להיקרע ,למות ולהיוולד מחדש .בוחרים
את השלוחה עליה תכננו לרדת ומתחילים לגלוש .חוברים לשביל עתיק,
סינגל מטורף טכני מאוד בחלקו העליון מסולע וקשוח ,על שלוחת סכין.
בהמשכו נכנס ליער וממשיך לרדת בקטעים מיוערים עם אינספור גרמי
מדרגות סלע ,גולש ונכנס בין בתי מקומיים ,שמתרגשים לקראתנו והשביל
יורד ויורד עד אינסוף .הקצב מהיר ורק מידי פעם עוצרים לחשב מסלול
מחדש בפיצולים השונים ,משאירים סימוני חיצים חרוטים על האדמה
לטובת הסבלים שמשתרכים אחרינו .עוצרים למרק חם באחד הבתים בדרך
ומחליטים ,ברגע של אופוריה ,לנסות להגיע עוד היום לכפר ממנו יצאנו
לפני יומיים .ממשיכים ללחוץ בירידה .אני על אדי האנרגיה האחרונים.
החבר'ה בורחים קדימה ואני בעיקר שורד לא להתרסק בשעה האחרונה
של האור ,בסינגל המתפתל במורד .חוצים את הנהר באור אחרון בגובה

של  2000מ' על גשר תלוי וארוך ,מטפסים בחשיכה עוד  500מ' לכפר
שלנו .הגוף קרוע ,אבל הלב מתרונן ,עוצרים במרכז הכפר להרים כוסית
של רוקסי וממשיכים עם פנסי ראש עוד קצת למעלה לבקתה ממנה יצאנו,
עשינו זאת!!
במקום שהשביל נגמר...
סיימנו הרפתקה על אופניים ,מסע פיסי ומנטלי ,מסע אל הנפש .יחד עם
 3נפאלים ,אחים שלי (לא מאותה האימא) ,מצאנו את המכנה המשותף
הכי עמוק שלנו -האהבה להרים ,לאופניים ולאתגר .עמדנו על הפסגה
אותה ראינו מרחוק ,מצאנו את השביל אותו דמיינו ,מצאנו ,שהיכן
שהשביל נגמר ,שם מתחילה ההרפתקה...
יורם חן ,טיולי אתגר והרפתקה
117 | 116

we:Test

 צחי אוחובסקי  אוריאל כהן  איתמר קובליו
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סקוט השוויצרית היא אחת מחברות האופניים
המפורסמות והמובילות בעולם .במדינה כל כך קטנה
ושולית כמו ישראל שבא מיוצגים כמעט כל מותגי
האופניים בעולם ,כולל האיזוטריים והקטנים שבהם,
מקומה של סקוט במדד הפופולריות ביחס למותגים
מובילים אחרים אף פעם לא היה ממש ברור לי .ההגיון
הבסיסי נטה להאמין שמדובר במוצרים לא מספיק
טובים ,אבל בחינה של הסביבה התחרותית הבינלאומית

מראה שזה כנראה לא המצב  -אלוף העולם מספר
פעמים בקרוס קאנטרי נינו שורטר רוכב על סקוט ,שתי
קבוצות פרו טור כביש רוכבות על סקוט ,וכן הלאה.
ידוע לי גם שמדובר בחברה ותיקה וחדשנית האחראית
למספר פריצות דרך בענף האופניים .להבדיל ממותגים
אחרים שהצליחו לשווק עצמם בצורה חזקה תוך שילוב
נכון של תמחור ,חסויות ופריסת חנויות ,נראה שסקוט
נשארו מעט מאחור .משפחת שנפ ,בעלי קוברה בורדו

יבואני סקוט לישראל ,שינו אסטרטגיה וכבר ניתן להבחין
בחדירה משמעותית יותר של המותג לשוק המקומי
בשנה האחרונה ,עם פריסת משווקים גדולה יותר,
וחסות על רוכבים וקבוצות .כרוכב ובוחן מה שמעניין אותי
יותר מכל הם האופניים עצמם ,ושמחתי על ההזדמנות
לבחון את ה - Scott Scale 910-אופני ז"ק על גלגלי
 ,29עם שלדת קרבון קלה ומתקדמת ,הקרובים מאד
לדגם הזנב הקשיח עליו מתחרה נינו שורטר (הרוכב על

גרסת ה .)27.5-שלא כמו חברות אחרות סקוט מקדמים
במקביל אופני  29ו 27.5-כמעט זהים (עליהם בוחר
לרכב שורטר .סדרת ה 900-בהם נכלל דגם ה 910-היא
סדרת ה 29-אינטש.
הדגם הנבחן נמצא רמה אחת מתחת לדגמי הקצה
התחרותיים של משפחת ה .Scale 900-הוא כולל שלדת
קרבון תחרותית וקלילה ,אולם ברמת קרבון אחת מתחת
( )HMFלזו שבדגמי הקצה (.)HMX
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Highlights
•שלדת קרבון  HMFמתקדמת בטכנולוגית  ,IMPכולל טכנולוגיית שיכוך זעזועים במשולש האחורי
•גלגל Tubeless Ready 29 Syncros XR2.0
•מזלג קידמי Fox 32 Performance Float 100מ"מ  3מצבים עם מנגנון שליטה מהכידון
•חיווט פנימי
•מערכות 2x11שימנו  ,כולל מעצורי XT
•מוט כסא בקוטר  34.9מ"מ
•משקל רטוב  10.5קילוגרם לא כולל פדלים
* מידה 17.5
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חלקים בולטים
ה Scale 910-כוללים שילדת קרבון מתקדמת ביותר,
ועשויה בתהליך יצור שאמור להוריד את המשקל ע"י
שימוש בפחות חומר מבלי לפגוע בחוזקה של השלדה
או ברמת בגימור .השלדה של אופני המבחן נראתה
מרשימה ביותר ,בצביעה עדכנית בצבעי שחור\לבן עם
נגיעות אדומות .מזלג ה Fox-מסדרת הPerformance-
כבר מוכר לנו ממבחנים קודמים ,ובמקרה זה מלווה
במנגנון בחירה בין  3המצבים שיושב על חבק ידית
הכידון .מערכות ההינע והמעצורים הם ברמת ,XT
ושאר החלקים ,כולל הגלגלים ,הם חלקי אלומיניום של
מותג הבית של סקוט –  .Syncrosמוט הכסא בקוטר
34.9מ"מ עבה יחסית לאופניים מסוג זה .הצמיגים הינם
צמיגי  OEMשל  Schwalbeמדגם Rocket Ron 2.1
 .EVOהחבילה הזאת מביאה את האופניים למשקל כולל
רטוב של  10.5ק"ג ללא פדלים (במידה .)M
מפרט מלא באתר היצרן.
על השביל
במבט ראשון ,ה Scale-נראים קרביים גם אם אין במראה
שלהם ייחוד כלשהו .האופניים מרגישים קומפקטיים
וקלילים והצינור העליון תלול יחסית ומאפשר מרווח
עמידה גדול .הקוקפיט גם הוא מרגיש נוח ,למרות
שהשילוב של כידון  720מ"מ עם זוית של  9מעלות,
וסטם ארוך יחסית ,מרגיש מעט רחב ,גבוה ,ורחוק מידי.
יתרה מזאת מנוף בחירת מצבי הבולם מעט גדול ובולט,
לפחות לטעמי .תנוחת הישיבה מעט גבוהה ונראה
כי היא מכוונת יותר לרכיבות מרתון ושבילים ופחות
לרכיבת  XCתחרותית ,אבל ניתן לשנות זאת כמובן ע"י
החלפת הסטם.
ובכל זאת ,ההתחברות לאופניים היא מיידית .מהפידול
הראשון מורגשת הקלילות והקשיחות של השילדה.
תנוחת הישיבה אכן זקופה מידי ,והדבר מורגש ברכיבות
מישוריות ארוכות .העברת הכח יעילה ומדויקת ומעבר
למצב עמידה תוך העלאת הילוך מטיס את האופניים
קדימה ,אם כי במצב זה הכידון מרגיש מעט רחב.
הקשיחות והקלילות באים לידי ביטוי גם בעליות -
האופניים פשוט מטפסים מצוין.
בשבילים טכניים יותר ,ובעיקר בסינגלים ,זוית הישיבה

והכידון הרחב מהווים יתרון ומספקים תחושת יציבות
ושליטה .האופניים זריזים ומגיבים בצורה טובה מאד
לפניות מהירות.
השילדה כוללת את טכנולוגיית ה SDSבמשולש האחורי,
טכנולוגיה שאמורה לשכך זעזועים בתדירות גבוהה,
ואכן השילדה מרגישה נוח מאד יחסית ברכיבה בישיבה
בשבילים קופצניים .זוהי בהחלט שילדת קרבון מודרנית
ומוצלחת.
מערכת ההינע של שימנו עבדה כמצופה בצורה טובה,
ומעצורי ה ,XT-כרגיל ,גם הם מתפקדים בצורה מצויינת.
מערכת ה 2x11עושה את העבודה ומתאימה למגוון
סוגי רכיבות ותנאי שטח רבים .רוכבי  XCתחרותיים
עשויים להעדיף מערכת  1x11הקיימת בדגמים אחרים
של ה.Scale-
הצמיגים דקים יחסית ומהירים ,ומספקים אחיזה
טובה ,וזאת למרות שבחרתי לרכב רוב הזמן עם לחץ
אויר גבוה יחסית (הצמיגים המקוריים הם בגרסת
ה OEM-של  Schwalbeשאינה כוללת את טכנולוגיית
ה ,Snakeskin-גרסה הידועה כפגיעה יחסית).
המזלג של  Foxעבד בצורה חלקה וטובה ,למרות
שהרגיש לעיתים מעט קשיח (רוב הזמן רכבתי במצב
הביניים) .העברת המצב בעזרת המנוף היתה מעט
מסורבלת – המנוף מעט גבוה וארוך כאמור ,כך שצריך
להתרגל לשלוח את האצבע רחוק יחסית על מנת
להחליף מצב.
סיכום
ה Scott Scaleהינם אופני  XCתחרותיים מודרניים
ומתקדמים ,ויאפשרו לרוכב עליהם לרכב מהר ורחוק.
השלדה משלבת בין נוחות לביצועים בצורה טובה מאד
ושמה את ה Scale 910-בשורה הראשונה של אופני
ז"ק תחרותיים .מי שמתכנן להתחרות בתחרויות XC
ייתכן וירצה לשנות מעט את החרטום ע"י החלפת סטם
ואולי אף כידון צר יותר ,אבל רוכבי אול-ראונד כנראה
וימצאו את מבוקשם בתצורה המקורית .האופניים אינם
זולים ,אולם יחסית לדגמים מתחרים כמו הקנונדייל
 FSI-2או הטרק  ,Procaliberהם מספקים אלטרנטיבה
ראויה ומעניינת
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יוסי פוקר

  יוסי פוקר

מילון המר"נ יוסף,
החמור האדמו"ר,
לנימוסים והליכות
ברכיבה על אופניים
פרק א'
דווקא מכיוון שזהו הפרק הראשון במילון ,בחרתי להתחיל
באות (ה) ,של ההתחשבות...
חשבתי שבכל השנים שאני רוכב בכביש ( ובכל זאת
מדובר כמעט בחמשים שנה )...ראיתי הכל ,ועדיין מצאתי
את עצמי מופתע בשבת האחרונה.
נכון  -שבת בנאלית ,מלטרון לנחשון ,צובה לבר בהר
והיידה הביתה.
אבל לא הרכיבה היא שהממה אותי ,אלא התדריך
שלפניה ,בחניה בלטרון.
נמרוד המאמן עובר על פרטי המסלול והוראות הבטיחות
ואני קולט שממש לידנו ,באמצע הצומת חונה רכב.
המחשבה הראשונית היא "זה רוכב שעצר לרגע להוריד
את האופניים" ,אבל מסתבר שלא ,יצאנו לרכיבה והרכב
לא זז ,וגם שחזרנו אחרי ארבע הוא עדיין עמד שם.
נשמע כמו אנקדוטה לא קשורה ,אבל אני חייב להודות
שהמחשבה הראשונה שעברה לי כשראיתי את הרכב
חונה במרכז הצומת בסוף הרכיבה ,היא שאין ספק שמי
שהחנה אותו אכן חש שחוץ ממנו אין עוד אף אחד
בעולם ,ואין שום מניעה להפריע לכל העולם ואחותו
בכניסה לחניה .ובלבד שיהיה לי נוח לפרוק את האופנים
ולצאת לרכיבה ,ושכולם יקפצו ...במונחים מן העולם שלי
אפשר לקצר את כל זה ל"טוב ,טריאתלט "...אבל יתכן
שיצאתי גזען ,ושמדובר ברוכב אופניים מן השורה.
אני מספר את כל הסיפור משני טעמים – הראשון הוא
הכלל של הלל הזקן בתשובתו למי שבקשו ללמדו את
כל התורה על רגל אחת "את ששנוא עליך ,אל תעשה

לחברך ,וכל השאר צא ולמד "...ומכיוון שאיני מכיר
אף אדם שנהנה מן הצורך לנווט את מכוניתו בזהירות
בצומת טי כשבמרכזו יש מכונית חונה ,שחוסמת את רוב
הצומת ,ובוודאי לא בשעות הבוקר המוקדמות .התחושה
שעברה בי ,שלפעמים יש חוקים לא רק בגלל שלרשות
תהיה דרך לקחת כסף ולרשום ודוח"ות ,אלא שבחוק
יש הגיון ,ואפילו (לפנים משורת הדין ) ...מניע של
התחשבות הפרט בכלל.
אבל יש נקודה הרבה יותר חשובה בעיני ,ודווקא מן הצד
הבטיחותי .לאור הניסיון הרב והשנים הארוכות שאני
מבלה בכביש ברכיבה והתבוננות/שיחה עם רוכבים
וטריאתלטים אחרים ,הניסיון לימד אותי שהתנהגות כזו
אינה מוגבלת רק לד' האמות של מגרש החניה בלטרון.
ברור לי שמי שמחנה כך את רכבו ,גם לא יחוש שום
צורך להתחשב במשתמשי הדרך האחרים כשהוא רוכב,
ולא משנה אם משתמשי הדרך הם הולכי רגל ,רוכבים
אחרים ,רוכבי אופנוע או נהגי מכוניות וכלי רכב כבדים.
אני יודע שהדברים לא נעימים לאוזן ולעין ,ועדיין הדברים
נאמרים לאור הנסיון ,ולאור העובדה שרבים ,רבים מאוד
מאיתנו לוקים בהבנת הדינמיקה והנימוסים של התווך
התחבורתי הזה שנקרא "כביש" .אנחנו נלחמים בהרבה
מקרים על "זכותנו" ,אנחנו מתנהגים בחוסר התחשבות
על גבול הבריונות כי אנחנו ב"כביש שקט" או כי אנחנו
פלוטון ויש לנו רכב ליווי ואנחנו ממקדים את עיקר
הטענות והעשייה אל הנהגים וממעטים להתבונן בראי
ולבדוק איך אנחנו נראים.
הניראות היא אחד היסודות החשובים להישרדות בכביש
ובסדנאות בתחום החשיבה הבטיחותית ברכיבה ,שאני

מעביר ,אני מחלק את הניראות לפסיבית (עד כמה רואים
אותי פיזית ביום ובלילה) ולניראות אקטיבית (איך פעולותי
כרוכב נראות בעיני משתמשי הדרך האחרים)
•האם משתמשי הדרך יכולים לחזות את פעולותיך
כרוכב אופניים?
•האם אתה (רוכב האופניים) שכרגע הפך לנהג או הולך
רגל ,היית מצפה מרוכב אופניים לפעול כפי שפעלת?
•האם אתה פועל בהתאם לחוק?
•האם ההתנהגות שלך היא בהתאם להגיון של מינימום
הפרעה לזרימת התנועה?
•האם ההתנהגות שלך מגדילה את סיכוייך
להישאר בחיים?
ככל שאני חושב על זה ,ולא בגלל שאני צדקן וטהרן,
חניה באמצע הצומת היא סממן וסימפטום להתנהגות
כוללת .גם אני חונה ברכב במקומות אסורים ,ואיני יכול
לומר שמעולם לא נתפסתי בכביש על מהירות גבוהה,
ועדיין מעולם לא עלה על דעתי לחנות במרכז צומת
(למרות שבמחשבה שניה ,זה המקום שתמיד יהיה בו
מקום פנוי לחנות)...

אם אני כרוכב אופניים לא מוצא לנכון להתחשב בשותפי
לתחביב (גם אם הם חונים בחנית רכב ,ואני "רק" מפריע
להם בצומת הכניסה לחניון) או ב"סתם" נהגים ,מאיפה
אני שואב בדיוק את הזכות להתלונן על כך שנהגים
ורוכבי אופנוע לא מתחשבים בי?
אז כן ,נימוסים והליכות זה נשמע קצת ארכאי וקצת
מעלה מן האוב את חנה בבלי ,אבל התחשבות היא אחד
המפתחות להשרדות בכביש.
ואני יוצא מנקודת המוצא שכולנו חפצי חיים ,וששאיפתנו
היא להישאר בחיים על אף השריטה שמאחדת אותנו,
בדמות אהבת הרכיבה.
ואם אכן חפצי חיים אנו – המלצתי היא שמוטב לנו
שנאמן גם את השריר של ההתחשבות ,משום שאת
שרירי הגוף אנחנו מאמנים במסגרת הרכיבה ותכנית
האימון שלנו ,ואת שרירי האגו אין צורך לאמן ,כי הם
תמיד יהיו חזקים יותר משרירי הגוף.
אימון שריר ההתחשבות עלול להביא לתוצאה כפולה –
גם לשפר את סיכויינו להשאר רוכבים ובחיים ,וגם רחמנא
ליצלן להפוך אותנו לאנשים טובים
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רכיבה בתודעה

 טל רוזוב  יוהאן יורד

רכיבה בתודעה

 6דברים שיעזרו לכם לרכוב מהר יותר

יש רוכבים שיוצאים אל השבילים בשביל הטבע ,החברה ,הכושר הגופני
או תחושת ההרפתקה ,אבל לחלק לא מעט מאתנו תחושת המהירות היא
חלק מההנאה! אין הרבה תחושות יותר כיפיות מזרימה מהירה בסינגל
מסולע ומפותל תוך כדי היכולות שלנו להחזיק מהירות ,מה שנקרא –
להיות ב.Zone-
מצד שני ,פעמים רבות שמנסים בפשטות "להיות מהירים יותר" ,משהו
מתחיל להשתבש בדרך ותחושת חוסר שליטה מתגנבת לה לאיטה .בסופו
של דבר אנחנו נאלצים לחזור אל הברקסים או להתחיל לקחת סיכונים
משמעותיים .אז איך בכל זאת הופכים להיות רוכבים מהירים יותר?
מה קורה לרכיבה שלנו כשהמהירות עולה?
כדי להבין איך אפשר להיות רוכבים טובים יותר ,כדאי לקבל הבנה של מה
בעצם קורה לנו כשהמהירות עולה .הרי ברור לכולם שיותר קשה לרכוב
יותר מהר ,בעיקר בסינגלים טכניים ,אבל למה? אופניים ורכיבה הם עניין
פיסי ומכני ואין פה שום מיסטיקה – ישנן שתי סיבות עיקריות שבגללן
יותר קשה לרכוב מהר:
 .1ככל שהמהירות עולה ,האימפקטים או האנרגיה שאנחנו אמורים לספוג
כתוצאה ממפגש עם מכשולים על השביל ,גם עולים .אותה מסה עם יותר
מהירות = יותר אנרגיה ,ואנחנו צריכים לדעת לטפל בה.
 .2ככל שהמהירות עולה ,האלמנטים על השביל מגיעים אלינו עם פחות
זמן להתכונן אליהם ,לכן אנחנו צריכים יכולת לסנן במה מתעסקים ובמה
לא ,ולהיות מוכנים ככל שניתן לעובדה שלא כל הקווים שניקח יהיו

מושלמים ולא הכל יעבוד בדיוק לפי התוכנית.
הסעיף הראשון מצביע לנו על אלמנטים יותר מכניים ,כלומר היכולת
של הרוכב והאופניים לספוג יותר אנרגיה .הסעיף השני מצביע לנו על
אלמנטים שקשורים יותר להרגלים ומודעות .המפתח כאן ,וזה חשוב –
הוא שאם פשוט תנסו "לתת גז" ולרכוב יותר מהר ,זה לא יעבוד ...אז הנה
כמה דברים שעם הכנה נכונה מראש יאפשרו לכם באמת להגביר מהירות
על השביל.
 .1שמירה על כושר גופני ככל שאנחנו יותר חזקים ,היכולת שלנו
להתמודד עם האנרגיה שצריך לספוג מהשביל משתפרת ,וככל שאנחנו
חלשים – להיפך .יש כאן שני היבטים שצריך לתחזק :כוח ,ובעיקר שרירי
ליבה כמו בטן וגב שתומכים בנו בעמידה על האופניים .כושר ,שיאפשר לנו
להתאושש יותר מהר מהעלייה ולהיכנס לירידות רעננים ומרוכזים.
ללא כושר בסיסי ומעלה – קשה עד בלתי אפשרי להפוך לרוכבים מהירים
באמת .נקודה כאובה אצל עבדכם הנאמן ,ודגש אישי שלקחתי על עצמי
בחודשים הקרובים.
 .2להתאמן במסלול  Pumptrackבכל הזדמנות שיש לי אני ממליץ
על אימוני פאמפטרק ,וגם מקפיד לקחת רוכבים לשם במסגרת הדרכות
טכניקה .מבלי להיכנס לכל הפרטים ,הפאמפטרק מלמד אותנו איך
להתקדם מבלי לדווש תוך ניצול תוואי הקרקע – וזה חברים ,מהירות חינם!
 .3להתאים את עמידת המוצא עמידת המוצא שלנו צריכה להיות
מותאמת למהירות ,וזה בעיקר אומר דבר פשוט – ככל שהמהירות עולה,

אנחנו רוצים יותר "להיכנס" לתוך האופניים .כלומר קצת יותר כיפוף
בברכיים והרבה יותר כיפוף במרפקים יחד עם הקצנה של העקבים כלפי
מטה .באופן הזה נהיה נמוכים יותר ,יציבים יותר ועם הרבה יותר טווח
תנועה פוטנציאלי כשהאופניים ירצו להשתולל קצת.
 .4להרחיק את המבט מבט רחוק יותר יאפשר לנו לאתר את הבעיות
הגדולות באמת ,כמו את הסיבוב הבא או מעבר של סלע גדול .מהדברים
הקטנים על השביל צריך ללמוד להתעלם כשהמהירות עולה ,אם תתרכזו
בכל אבן קטנה המהירות שלכם תהיה מוגבלת .כדי להסתכל רחוק
במהירות גבוהה חשובה מאוד תחושת הביטחון והידיעה שיש לכם
יכולת לתקל מכשולים קטנים על "אוטומט" ,אם אין לכם כושר בסיסי
ועמידת מוצא טובה – זה לא יקרה ,זכרו שאנחנו מערכת מורכבת יחד עם
האופניים והכל צריך להיות במקום כדי שהמכונה תעבוד.
 .5לכוון את האופניים הדבר שכנראה הכי קל לעשות ועדיין הכי
מפוספס .ישנם שלושה דברים שאתם חייבים ,חייבים ,חייבים! לסדר,
תעלומה גדולה בעיני איך עדיין  80%מהרוכבים שאני פוגש לא הקדישו
את הרבע שעה שזה לוקח.
תכוונו את ידיות המעצורים קח שהם ממוקמות בצורה נוחה לבלום עם
אצבע אחת בלבד .רגילים לשתי אצבעות? יופי ,תתרגלו מחדש!
תכוונו את לחץ האוויר בבולמים ל 20%-30%-שקיעה ראשונית ולאחר
מכן את כיוון ה Rebound-כך שהבולם יעבוד מהר אך עדיין יהיה מרוסן.
אם הסעיף הזה נשמע לכם סינית ,תמצאו מישהו שזה עברית בשבילו

ותבקשו עזרה.
לחץ האוויר בצמיגים משפיע על ההתנהגות שלהם .צמיגים נוקשים מדי
יהפכו את הרכיבה לעצבנית ,וצמיגים רכים מדי לא ישמרו על הקו ואף
יכולים להתעוות ולהתקלף מהחישוק תחת עומס .לרוב הרוכבים על רוב
האופניים מומלץ להישאר בטווחים שבין .PSI 25-35
 .6לרכוב יותר לאט! כאן אנחנו מגיעים לעצה הכי פחות אינטואיטיבית
מכולן ,אבל הנה זה בא ...רוצים לרכוב יותר מהר? דבר ראשון –
תורידו קצב.
אם ביססנו קודם את העובדה שהיכולת לרכוב מהר מורכבת מסך כל
היכולות כמו להסתכל קדימה ,להתאים את הרכיבה ולהיות בכושר –
תשקיעו את הזמן בלפתח את המרכיבים האלה .כשאתם כבר על השביל,
תורידו מהירות ל 70%-מהיכולת שלכם ותנסו להיות יצירתיים ברכיבה,
למצוא את הקווים החלקים ביותר ,את ההזדמנויות לפמפם את השביל
(כי התאמנתם בפאמפטרק ואתם יודעים איך לעשות את זה) ולשמור על
רוגע וריכוז.
כשכל המרכיבים יהיו במקומם ,תופתעו לראות ,אך תחושת המסוגלות
שלכם תעלה פלאים ,ויחד איתה המהירות שלכם ותחושת הנוחות שלכם
על השביל במהירויות יותר גבוהות ממה שהכרתם.
אז אין כאן קיצורי דרך ,והדרך להפוך לרוכבים מהירים היא לפעמים קצת
איטית – מצד שני התהליך מהנה בעצמו ,והתוצאה עוד יותר!
רכיבות טובות ובטוחות – ותמיד הישארו בשליטה
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אהבתם? קדימה

www.facebook.com/weride.co.il

לא אהבתם? כתבו לנו

