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רוכבים במורד סינגל חווה  -ממעלה נוח
למכתש רמון  -עוד קטע נפלא משביל
ישראל לאופניים .קטע זה מתחיל במצפה
רמון ומסתיים בחאן הבארות בלב המכתש.
צילום :יואב לביא ( ,)septAAמדריך אופניים
וצלם OUTODOOR

סינגל חווה

"שביל ישראל לאופניים הנו פרויקט לאומי להקמת שביל אופני הרים .לאורכה של המדינה מהחרמון בצפון
ועד לים סוף בדרום .שביל האופניים מתוכנן כך שיתאים לרוכבים מקומיים ברמה בינונית ולתיירים .הוא מתוכנן
כך שהרוכב יקבל את המיטב שיש לארץ להציע .הרעיון הוא שבתום ימי הרכיבה ,הרוכב למד והכיר את ארצנו
על אתריה החשובים ותרבותה( ".מתוך אתר שביל ישראל לאופניים)
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MEGA SALE 9-12/2/16
שלישי-שישי
חנויות

עד  60%הנחה
על מגוון אופני שטח ,אופני כביש ,ילדים ועיר

ומשווקים מורשים
1-700-708-970 www.rocknroad.co.il

עד  60%הנחה
על קסדות,
צמיגים ומשאבות

פינת ההפתעות

אופניים ,ציוד וביגוד בדילים
שאי-אפשר לפרסם!

בכל נקודות המכירה של  Bergamontו Ridley-ברחבי הארץ
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ררררר

קרר

וד 46

עמ

על השער :מתן פוקס מדגמן Focus
כתבה בעמ' 60
צילם :אלון רון

מגזין we:Ride

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

צילום :דותן הלוי

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

תוכן
תוכן
משתתפים 12........................................................
חדשות 22.............................................................
מדידת זמנים מנרה48............................................
גראבל שמאבל 54...................................... 2016
טכניקות רכיבה להמונים 62....................................
טיול החודש :גבעת המורה 66.................................
מבחן76................. Focus Izalco Max Ultegra :
פינה אישית :איילון שגיא 90.....................................
מבחני ציוד92........................................................

מבחן112........................... Whyte C-29 Team :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר124.....................
מבחן126... MERIDA One-Twenty XT Edition :
פסיכולוגיה :קרן בר יוסף138...................................
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איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
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).

מועדון הגראבל פתוח לכולם!
הצטרפו היום

www.RECYCLES.co.il
מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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מותג האופניים האיכותיים מספרד נחת בישראל
ואתם מוזמנים לערוך רכיבות מבחן .ליצרת קשר077-700-9000-
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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

17 | 16

store.groopy.co.il

תתחדשו!

py

gr

STORE

חנות חדשה לגרופי ,גדולה יותר ,מרווחת יותר ,נראית טוב בטלפון,
פתוחה  24שעות ביממה עם חנייה חופשית!

כל המותגים ,מבצעים חמים ,משלוחים מהירים עד אליכם עם  BOXITוהרבה אהבה ושירות לקוחות!
19 | 18

27.2.16
OPENING
REGISTRATION

בחצות היום 27/2/16 ,תיפתח ההרשמה
לתחרות אפיק ישראל מהדורת גליל.
השנה ,אפיק ישראל עשה ״רילוקיישן״ לאזור הגליל והתחרות
תתארח במלון  5כוכבים  -מלון גליליון.
האתר מעודכן עם שלל התכנים הרלוונטים למסלולי לינה והרשמה.

Premium

שניים בחדר

ארבעה בחדר

מאהל מדוגם

חבילת הרשמה
ללא לינה

ALMOGDVIR

עד אז ,תתארגנו על שותף ,תכינו את המקלדות ,שהאינטרנט
לא יקרוס ,קווי טלפון פתוחים,
להיות דרוכים כי הקרב על ההרשמה עומד להיות כמו זינוק
בתחרות קרוס קאנטרי חזקה במיוחד !

צוות  Epic Israelשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא ,פנייה או שאלהcontact@epicisrael.org.il :

www.epicisrael.org.il
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 Recyclesמתיש לכיש 2016

 צחי אוחובסקי  גלעד קוולרצ'יק

 Recyclesמתיש לכיש 2016
 7:30בבוקר על קו הזינוק של מקצה הגראבל במתיש
לכיש  .2016כ 40רוכבים קופאים מקור בצל העצים של
יער צרפת בעמק האלה ,ליד שריגים .הטמפרטורה היא
כ 4מעלות ,אבל התחזית ל 20מעלות בצהריים גורמת
לרוכבים לוותר על שכבות מיותרות ולהעדיף לקפוא
בדקות הרכיבה הראשונות .כחצי שעה מאוחר יותר
מוזנקים כ 160רוכבי אופני הרים לאותו המסלול.
זינוק מדורג לאופני גראבל והרים הוא חידוש במתיש
לכיש ,שמתקיים השנה בפעם השלישית .ההפרדה
בזינוק נועדה ליצור בידול בין אופני הגראבל ,המהווים
את הבסיס לאירוע ,לבין אופני ההרים להם עשוי להיות
יתרון במספר ירידות מדורדרות בין הק"מ ה 18ל.21

כמות המשתתפים המשמעותית השנה שמה את
האירוע על המפה ,והוא כבר אינו אירוע פיראטי קטן כפי
שהיה בשנתו הראשונה.
המסלול
המסלול השנה כלל  104ק"מ על כ 1800מטר טיפוס
בגרסה הארוכה וכ 78ק"מ בגרסה הקצרה ,והותאם
באופן מושלם לאופני גראבל ,בכך שכלל בעיקר שבילים
רחבים ומעט דרכי אספלט צדדיות .המסלול אינו מסומן
ודורש מכל רוכב לנווט בעצמו על פי קובץ ניווט .מזג
האויר המושלם ,תנאי הקרקע המעולים עם קרקע
מהודקת ומעט מאוד שלוליות ,והירוק האינסופי יצרו
תפאורה מושלמת.

נתוני המסלול היבשים אינם נותנים את התמונה
המלאה .לא סתם המירוץ נקרא "מתיש לכיש" ,שם אותו
הגיתי אני ברכיבת הכנה שעשינו לפני האירוע הראשון
לפני שנתיים .מדובר אמנם במרחק וכמות טיפוס
בינוניים במונחי אפיק ,וגם ללא עליות ארוכות מאד או
סינגלים ,אולם הנתונים מטעים .המסלול מהיר ומפתה
לרכוב בקצב חזק יחסית בחלקו הראשון .חלק זה כולל
גם עליות רבות ,שגם אם אינן ארוכות מאוד ,הן יחסית
קרובות אחת לשניה ובמספר מקרים תלולות למדי.
כשמגיעים לרבע האחרון של המסלול בפארק בריטניה,
נתקלים בסדרת קירות לא צפויים שמוציאים מהרגליים
את המעט שנשאר בהן .רכבתי את המסלול כבר אולי

 6-7פעמים בגרסאות שונות ,וכל פעם אני מופתע
מחדש מהקושי של הרבע האחרון של המסלול .אפשר
לראות את התשישות על הרוכבים המגיעים לקו הסיום.
את המסלול ניתן לראות ולהוריד כאן .
האקשן
זינוק מקצה הגראבל כלל פריצה של חבורת חוד
בהובלת דביר אלמוג ,נעם שילר ,אנג'לו די ורולי ,ועוד
מספר רוכבים .הקבוצה השנייה בה רכבתי כללה כ10
רוכבים והתדלדלה לאחר כ 15ק"מ כשהתחילו העליות.
רוכבי הכביש המובילים מקבוצת  ,CCCים פוליאק ואביב
יחזקאל ,עקפו אותנו לאחר כמעט  50ק"מ ,כשעתיים
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וחצי של רכיבה .בהמשך עקף אותנו פלוטון של רוכבי
המאסטרס של  CCCשגם לקחו את הפודיום בקטגוריה
ואיתם גם עידית שוב שניצחה בקטגוריית הנשים .הם
עקפו אותנו בקצב מעורר הערצה .הזמן המהיר במסלול
הארוך  3:48הושג ע"י ים פוליאק ,כאשר הזמן המהיר
לאופני גראבל  4:03הושג ע"י דביר אלמוג.
ברמה האישית הייתה לי רכיבה מאד מוצלחת ומהנה.
זוהי הרכיבה הראשונה רצינית שלי על אופני הגראבל
החדשים שלי –  – Niner RLT Steelאופניים שעל
הנייר תפורים למסלול כזה ,וחששתי מעט כי טרם
הספקתי לכוון אותם לגמרי וגם צמיגי הטיובלס עדיין לא
תפסו לגמרי .אבל רוב החששות התבדו והבעיה היחידה
בה נתקלתי היו מתקני בקבוק בעייתיים שגרמו לנפילת
בקבוקים מספר פעמים .כשזה קורה בירידה מהירה זה

מתיש לכיש 2016

מצריך חזרה לאחור וגורם לאיבוד זמן ואנרגיה מעצבנים.
אבל חוץ מזה האופניים התגלו כנוחים מאוד ,ולא היו לי
שום תקלות .שבילי הכורכר ,או הגראבל ,האינסופיים
של מרחבי לכיש הם חוויה יוצאת דופן ,בעיקר בעונה
זו כשהכל מסביב ירוק ופורח והקרקע במצב אופטימלי.
גם המסלול הייחודי שכלל רק שבילים 'נוחים' ללא
סינגלים וכמעט ללא מקטעים 'מפרקי עצמות' תרם
לחוויה .כצפוי מיום שמש חורפי כזה השבילים היו מלאים
במטיילים ,בעיקר באזור פארק בריטניה וזה חייב ערנות
רבה מרכבים והולכי רגל ,אבל רבים מהמטיילים קראו
קריאות עידוד שתרמו לאווירה .האירוע היחידי שהעיב
על השמחה הייתה שבירת המעביר של חברי לרכיבה
במעבר מתחת לכביש  .35שלולית בוץ תמימה למראה
גבתה מספר לא קטן של מעבירים שבורים .אני עברתי

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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בהליכה וניצלתי ,ולאחר שוידאתי כי החילוץ בדרך
המשכתי בדרכי .הסיום במבשלת שריגים ,עם הבירה
המעולה והנקניקייה ,ועם טקס הפודיומים המשעשע
כרגיל בניצוחו של נימי כהן היוו סיום מרענן לרכיבה.
סוף דבר
המתיש לכיש הינו אירוע ייחודי במספר מובנים :הוא אחד
הבודדים שהפך מאירוע פיראטי לאירוע חוקי ומסודר רב
משתתפים ,והוא גם היחיד הפונה באופן מובהק לקהילת
הגראבל .גם אם בסופו של דבר רוב המשתתפים רוכבים
על אופני הרים ,נראה כי תרבות הגראבל מכתיבה את
אופי האירוע והאווירה.
הפקת האירוע היא שיתוף של זיו ענפי ,הוגה האירוע,
ונימי כהן מעז הרים הפקות .לימור שני תכנן את

מתיש לכיש 2016

המסלול המדהים עליו עוד תשמעו בהמשך .זיו ונימי
הצליחו לרתום השנה מספר מרשים של ספונסרים
כמו  ,Recyclesיבואני קנונדייל וניינר,power bar ,
ומותגים נוספים .זו הייתה גם הזדמנות לספר מעט על
מועדון הגראבל החדש שהוקם ע"י  .Recyclesמבשלת
שריגים בה הייתה נקודת הריכוז והסיום נתנה גם היא
חסות ופינקה את הרוכבים בבירה המשובחת שלה
ובנקניקיה בתום המרוץ .ובנוסף חסויות של בייקטק
יבואני  DTומוטואופן יבואני מקסיס שתרמו מתנות
למנצחים .תודות רבות גם למתנדבים שסייעו בהרשמה
המתוקתקת ,לאורך המסלול ,ובתחנות הרענון ,וגם
איציק גטניו ממשטרת ישראל שעזר לאירוע לקרום
עור וגידים
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יצאנו לדרך!
טיולים מומלצים
ברוכים הבאים לאקו  ADVENTUREעולם של חוויות
צוות המדריכים המובחר והמנוסה בישראל מזמין אתכם להצטרף לשלל
הרפתקאות אופניים ברחבי העולם .מסעות אופניים במדינות אקזוטיות,
חופשות אופניים באירופה ,ומסלולים לכל המשפחה.
להתראות בשטח נעם תדהר וצוות המדריכים :יגאל נחאייסי ,טל רוזוב,
יוני אדלר ,גל גלילי ,ויואב בהט.
טלפון | 03-5633717 :מייל | anat@eco.co.il :בקרו אותנו 

 SLOVENIA HOME BASEחופשת אלפינית בסלובניה  //מסלול הFLOW-
 TRAILהארוך באירופה  //מלון אופניים בלב האלפים  //מדריכים מקצועיים ולוגיסטיקה מתקתקת
 //מסלולים לרוכבי שטח במגוון רמות
מקדוניה בטיסה ישירה לאגם אוכריד  //חגיגה של מסלולי שטח בלתי נשכחים //
הסינגלים שסביב אגם אוכריד  //נופים אלפינים בשמורת  // MAVROVOחגיגה בלקנית של
אוכל משובח ויין כיד המלך
סלובקיה -מסע אופניים אל הרי הטטרה וגן העדן הסלובקי  //הסינגלים של העיר
קושיצה  //רכיבה בין טירות וכפרים עתיקים  //רכיבה בנופים עוצרי נשימה בטטרה הגבוהים //
מערת קרח ואגמים בגן העדן הסלובקי

לחצו כאן לפרטים נוספים!
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אמיתי טפלא

 אמיתי טפלא  קוואלרצ'יק וירנין פלד

Choose Your Weapon

או – איך הגעתי בטעות לפודיום במתיש-לכיש

פרולוג (אעלק)
לא .זו אינה כתבת חסות וגם לא כתב אמנה דיפלומטי בתוקף היותי שגריר
ניינר בדימוס לאזור פ"ת וערבות כפר-סירקין .זאת חווית המשתמש שלי
מהמתיש לכיש והמתודה האישית שלי בנוגע לסוגיה התורנית של חורף
 ,2016גרבל  VSאופני הרים...
הכל התחיל לפני מספר שנים כשכמה טמבלים החליטו שזה מה-זה-מגניב
לרכב סינגלים על אופני כביש.
אז הם לקחו אופני כביש ,הרכיבו עליהם צמיגים עם קוביות ,חבשו כובעים
מצחיקים ,והתחילו לשלוח – בעיקר בחורף – תמונות נורא מחויכות
מרכיבות על בייבי-הדז וסתם סלעים.

בשלב מאוחר יותר הם קצת התעשתו והחליטו שאמנם אילו "אופניים-
שאפשר-לעשות-איתם-הכל" ,אבל הם בעיקר מיועדים לשבילי כורכר
מוחלקים .מה שקוראים בארה"ב גראבל ,אבל אצלנו אין באמת כאלה .יותר
מצע .במילעיל ...תכל'ס – קינאתי.
לא באמת.
זותומרת ,לא שזה לא קרה ( ,)…sort ofאבל לא ככה זה התחיל .לא אצלי
לפחות.
גראבלים עליך ישראל
אצלי זה התחיל בינואר שנה שעברה .באירוע המכונן והידוע לשמצה

כ" -מתיש לכיש  ,"2015או כמו שקורא לו מיודעי (השם שמור במערכת,
מסיבות מובנות)" :מכיש ת'כיס" (על שם ההוצאות שבאו בעקבותיו) –
סוג של תחרות שהייתה למעשה שחזור של סיפור תיבת נוח המקראי:
זוגות זוגות של רוכבים צועדים במבול ,חפויי ראש ושבורי מעביר ואוזן,
ועולים על התיבה/טנדר של נימי....
(גילוי נאות – אני ורבים נוספים ,הרוב למעשה ,לא שברו כלום לצערם,
ונאלצו לרכוב את כל המסלול המטמטם בשמש המהממת שהפציעה).
למי שלא הבין – נורא (אבל נורא!!!) נהניתי ,ואפילו צוטטתי במגזין מכובד
זה כשאמרתי" :השאלה היא לא אם אגיע בשנה הבאה ,אלא עם אלו
אופניים" .או משהו כזה.

אז לקראת מתיש  2016החלטתי שאני רוצה לנסות .ומכיוון שלא רציתי
להשקיע באופניים שלמים לפני שאני מחליט שזה זה ,ומכיוון שתלוי אצלי
על הקיר סס"ר ניינר קרבונאז' כתום ומ-ה-מ-ם (שאיך לומר ,הבנתי,)...
אמרתי לעצמי" :אתה שומע ,טפלא (כן .חוץ מאמא שלי היקרה אף אחד,
אפילו לא אני ,לא קורא לי אמיתי – )...למה לא תרכיב הילוכים וצמיגי
סייקלו על הסס"ר שלך ,והא לך גראבל?" .שוכנעתי.
אז לקחתי מחבר קסטה  9משומשת ,סרגתי מעביר  SLXמשומש מעט
פחות ,מצאתי את האוזן שהייתה במגירה איזה  5שנים ...והבאתי את כל
הכבודה הזו אל זיו .זיו ענפי ,מיסטר גראבל ישראל בשבילכם.
זיו הרכיב את כל זה ,פלוס צמיגי גראבל דקיקים ( ,35נראה לי) על
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הסס"ר-לשעבר שלי ומסר לידי את הגר'אבל הייבר'יד שלי (יש לקרוא
במבטא בריטי/אירי כבד).
אז ניסיתי אותם ביער הבית (התפנצ'רתי ,כמיטב המסורת ,אבל רק פעם
אחת) ושמח וטוב לב העליתי תמונה ושאלתי "אז מה אומרים המומחים
– מוכן למתיש?" רק בשביל לשמוע מכבוד הנימי " :אין כידון מעוקל ,אין
זינוק גראבל."...
באסה .הרווחתי חצי שעת שינה D:
האופניים הכי מהירים על המסלול
מה שקרה זה בבוקר שבת  16.1.16זינקתי לתחרות עם אופניים קשיחים

אמיתי טפלא

 אמיתי טפלא  קוואלרצ'יק וירנין פלד

לחלוטין ,עם צמיגים עוד יותר קשיחים ,למסלול שחלקו המכריע היה
ידידותי מאד לסט-אפ הזה – וזאת מול אופני הרים שמנמני צמיגים ושיכוך.
מכיוון שהמסלול היה מורכב ברובו הגדול מעליות נאות ושבילים לבנים
ומוחלקים ,בחלקו הקטן מכבישים ורק מעט מאד – אם בכלל – מהמורות
וקפלי קרקע ,יצא שהאופניים התאימו לו כמו כפפה ליד (לתחושתי),
ובעצם היו האופניים הכי מהירים על המסלול (הזה).
ניתן היה להרגיש את זה בעליות ,כשהיה לי קל יחסית לשמור על קצב
טוב .וגם אם בירידות נאלצתי מעט להאט ,הרי שבמישור ובעליה הבאה
שוב תרמה יעילות הפלטפורמה לקצב מהיר ממה שאני רגיל.
מכל זה יצא שזו הייתה הרכיבה המהירה ביותר שיצא לי לעשות למרחק

כזה ,וכך הגעתי – שלא באשמתי – למקום השלישי והמכובד בקטגוריה:
הרים ,זקנים ,קצר (אעלק.)...
Choose Your Weapon
וזה מביא אותי לתהות .האם מתחרים עושים שינויים מרחיקי לכת
באופניים שלהם על מנת להתאים אותם לתוואי התחרות ולתנאי השטח
מעבר לבחירה בין ז"ק לש"מ ,נאמר?
במקרה הזה זה היה מאד מובהק – מסלול "כביש בשטח" מצדיק אופני
כבישטח ,ואם אתה יכול לנצל את חוקי הפורמט ולרכב בתחרות על
אופניים שיש להם יתרון חוקי על אופניהם של המתחרים האחרים –
תהיה זו שטות לא לנצל את זה.

ולגבי הסוגיה עתיקת היומין (חודשיים שלושה ,לפחות) מה מהיר יותר:
גראבל או הרים – זה מה יש לי להגיד:
אני לא יודע אם דביר אלמוג (מנצח מקצה הגראבל הארוך) היה עושה את
זה מהר יותר על אופני הרים תחרותיים ,או אם ים פוליאק (מנצח מקצה
ההרים הארוך) היה משיג אותו על אופני גראבל .אני רק יודע שאם הייתי
בוחר באופני ההרים שלי זה היה עולה לי ב 3 -קמ"ש לפחות בממוצע –
שזה לפחת חצי שעה.
מ.ש.ל

39 | 38

we:News

 גיל בניטה

לטעון לך את המוט כיסא?
Magura Vyron Post

תל אביב

we:Tube



CLICK TO VIEW

אופני העמק
למי שלא יודע ,מהפכת אלקטרוניקה משמעותית עושה את דרכה כרגע
לעולם האופניים ,בדגש על מערכות הילוכים ובולמי זעזועים.
מוצר נוסף שצפוי להפוך בעתיד הקרוב לאלקטרוני הינו מוט הכסא
המתכוונן ,סנונית ראשונה מגיעה באדיבות חברת  .MAGURAלא מכבר
חשף יצרן המערכות ההידראוליות הגרמני את ה VYRON-מוט הכסא
החדש של החברה המופעל על ידי מערכת חשמלית (!!!) בלחיצת כפתור
מהכידון .בנוסף,הגדילו לעשות ב  MAGURAובחרו ליישם הפעלה
אלחוטית של המוט .
למי שחושש מהשימוש בטכנולוגיה בהקשר זה ,נזכיר כי ל MAGURA
נסיון רב עם שליטה אלחוטית במערכת חשמלית בהקשר של אופניים.
החברה מציעה מזה זמן ,מזלג ובולם אחורי הנשלטים כך (נעילות על ידי
מערכת  .)ELECTהתקשורת בין השלט למוט מתבצעת בשימוש בתקן
 +ANTהמוכח.
ה  VYRONיופעל על ידי שלט המשותף לבולמי הזעזועים או בשלט ייעודי.

מי שיבחר בשימוש כולל במוצרי מ  MAGURAיתוגמל בצמצום משמעותי
של מס' הכבלים /צינורות שמותקנים על הכידון והאופניים – שלושה
במס' ,ובנוחות תפעול אופטימלית.
המערכת הפנימית של המוט מופעלת הידראולית (שמן) עם קפיץ אוויר
להחזרה ,כאשר השסתום הפיאזואלקטרי שולט על מעבר השמן ובכך
מאפשר למוט לרדת או לעלות (לירידה עדיין דרושה לחיצה על המוט,
תנועת המוט אינה ממונעת).
המוט נטען על ידי כבל  USBוב  MAGURAטוענים ל  400הפעלות
(כחודשיים רכיבה על פי החברה) עד לריקון הסוללה .במצב זה נוריות
 LEDמספקות התראה ונשמרת סוללה ל  20הפעלות "חירום" .משך
הטעינה הינו  3שעות בלבד.
המוט יוצע בקטרים  31.6ו  30.9עם מהלך של  150מ"מ ושוקל
כ‑ 600גרם

WWW.RECYCLES.CO.IL

מהרשת לשטח
בלחיצת כפתור
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אהבתם? קדימה

נעם תדהר חבר
לאקו טיולי שטח להקים את
מותג אקו ADVENTURE
נעם תדהר ,מוותיקי רוכבי השטח בישראל ,מוציא ומארגן
טיולי אופניים ברחבי העולם משנת  ,2002יצא לדרך
חדשה וחבר לחברת "אקו טיולי שטח" חברה ותיקה
ומוערכת שעוסקת בטיולי איכות גיאוגרפיים ברחבי
העולם להקמת המותג החדש "אקו "ADVENTURE
במסגרת הפעילות החדשה יצעו ב"אקו "ADVENTURE
טיולי אופניים לרוכבים מנוסים ,משלחות אופניים לעומק
השטח ביעדים רחוקים וחופשות אופניים רגועות
לכל המשפחה.
נדבך נוסף יהיה טיולי הרפתקה ואתגר משולבים
למשפחות ומבוגרים וטיולי הג'יפים.
נעם תדהר ממשיך לפעול עם צוות המדריכים
הישראלים והמקומיים איתו הוא פועל שנים רבות .בין

המדריכים שתמצאו מובילים בשטח יהיו יוני אדלר,
טל רוזוב ,יגאל נחאייסי ,יואב בהט וגל גלילי.
גם הצוותים ברומניה בולגריה סלובניה ועוד ימשיכו לתת
שירות לקהל הרוכבים מישראל.
למערכת  we:Rideאמר תדהר :
"אקו טיולי שטח היא חברה מובילה בתחומה עם
צוות צעיר ודינאמי ולמעשה היא החברה הישראלית
שמציעה את מגוון היעדים הגדול ביותר בעולם .אני
סמוך ובטוח שקהל לקוחותינו ימצאו בית חם צעיר
ומגוון ב"אקו  "ADVENTUREויעדים חדשים ומרתקים
יעלו בקרוב".
לנו במערכת לא נותר אלא לאחל בהצלחה
ולהתראות בשבילים

www.facebook.com/weride.co.il

לא אהבתם? כתבו לנו
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giant.co.il

מצלמת קסדה אינטגרלית

BELL/360 FLY

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

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

סניף רקפת  -משגב
04-9800-588
רקפת
GiantRakefet 

יצרנית הקסדות  BELLויצרנית מצלמת הווידאו 360
 FLYחברו לראשונה ליצירת קסדות משולבות מצלמה
אינטגרלית.
המצלמה תשולב במגוון דגמי קסדות שהחברה מציעה
בתוך תושבת ייעודית שהינה חלק מהקסדה (לא עוד
חיבורים ,תפסנים ,אלתורים).
מיקום המצלמה בראש הקסדה ,יאפשר את הצילום
ב 360מעלות ללא הפרעה לזווית הצילום.
המצלמה מסוגלת לצלם ווידאו ב  K4Kב 360מעלות
ובפורמט סטנדרטי קדמי  16:9ב  30פריימים לשניה.
המצלמה נשלטת על ידי אלפיקצית סמארטפון
המאפשרת עריכה ושיתוף מידי ,והושם בה דגש רב
על פשטות ומהירות הפעלה .המצלמה מתקשרת עם

המכשיר באמצעות  WIFIו  BLUETOOTHויכולה
לפעול כשעתיים בצילום רציף.
בנוסף משולבים במצלמה מגוון אמצעים לניטור רכיבות
–  ,GPSמד גובה ,מד טמפרטורה ומד תאוצה ,כולם
נשלטים על ידי מעבד מהיר של  QUALCOMMמדגם
.SNAPDRAGON 800
יכולות עתידיות של המצלמה יכללו מעקב אוטומטי על
הרוכב שמלפנים ,התראות על סכנת פגיעה מיידית
מאזורים שלא נראים על ידי הרוכב ,שידור חי של הווידאו
באיכות ( HDבאמצעות משדר שיירכש בנפרד) ועריכה
אוטומטית של קטעים נבחרים מתוך הצילומים.
מחירים עדיין לא נקבעו והדגמים השונים אמורים לצאת
לשוק במהלך השנה.
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אביזרי אופניים
של RENTHAL
בישראל

 ,RENTHALאחת מחברות הקצה הבולטות בעולם
בתחום החלקים ואביזרי השליטה ,החלה לא מכבר
בשיווק חלקי הקצה בשוק הישראלי ע"י .FunRide
החברה הבריטית שעיקר תוצרתה מכוונת דווקא
לאופנועים ,הפכה להיות סוג של סמל סטטוס בקרב
רוכבי אופניים בשנים האחרונות בעיקר בעקבות
פרזנטורי קצה כמו אהרון גווין וסאם היל.
מוצרי החברה המיוצרים באנגליה ,יודעים בעיקר בזכות

חוזקם הפיסי יחסית למשקלם הנמוך ,הגימור המוקפד
וצבע הב'ז שלהם.
בין מוצרי החברה ניתן למצוא כידונים מאלומיניום
וקרבון ,סטמים ייחודיים ,גריפים מחומרים שונים וגלגלי
שיניים.
מגוון ממוצרי החברה מורכבים כרגע על אופני המבחן
של המגזין ,רשמים וסקירות בקרוב.

www.RECYCLES.co.il
מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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 יונתן יתום  אלון שם טוב

מדידת זמנים מנרה

חברים נפגשים במנרה
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מדידת זמנים מנרה

מאגורת רחמים

"לא משנה איפה רכבת בחו"ל ועל אילו מסלולים
התחרות ,תמיד תחוש התרגשות בבטן כשתחזור
להר הזה! "
זה המשפט הקבוע ששמעתי מהחבר'ה שהתחרו בחו"ל
בכל פעם שדיברנו על דאון היל בארץ או על ההר הגבוה
ההוא במנרה.
בוא נמריא קצת עם כנפי הדמיון ונחזור לשנת ,2009
אני בן  14ובמהלך אותה השנה ,רצו  4תחרויות "מיני
דאון היל" ברחבי הארץ .באותה תקופה רכבתי על

מונגוס שיכוך מלא מעאפנות וידעתי "למשוך לווילי"
ולתת גז בבן שמן .אחת התחרויות התקיימה ליד הבית,
בחורשים ,והגעתי לצפות ולראות על מה כולם מדברים.
לא אשכח את זה לעולם ,כלכך התלהבתי מהאירוע
שאחרי הפודיום עליתי למסלול עם שעון יד והתחלתי
למדוד לעצמי ראנים כדי לראות איפה אני עומד מול
אחרים .את התוצאה שלי מאז נשים בצד ,או בעצם
עדיף לשכוח כי הרי" ,מה משנה התוצאה? העיקר הפאן,
לא? "...אז זהו שלא ,באותו רגע נפתח בפני עולם חדש

של אתגרים ושאיפות .את החופש הגדול שהגיע מיד
אחרי התחרות הזאת הקדשתי לעבודה אצל דוד שלי
במסגרות ,היו ימים שחזרתי הביתה אחרי אבא...
בסוף החופש הרווחתי מספיק כסף כדי להעמיד בחדר
אופניי דאון היל מדוגמים! מבחינתי הם היו האופניים
הכי מטורפים שרכבתי עליהם .תכלס ,השלדה אפילו לא
הייתה צבועה והם היו דיי מכוערים ,ואפילו לא מוגדרים
כאופניי דאון היל ,אבל מבחינתי הם היו טיל בליסטי.
בתוך שנה התברגתי עם האופניים האלה לחמישייה

הראשונה כללי כמעט בכל תחרות דאון היל שהייתה
בארץ .בשלב מסוים עברתי למכונת דאון היל אמיתית
ומשם עברתי לרכב תחת תמיכה של מורווד .יחד עם
המכונה הדרום אפריקאית וכספי המשכנו לשיאי מסלול,
אליפות ישראל ,אלוף סבב פעמיים ומספר לא מכובד של
גביעים ומדליות נאגרו בארון.
בסוף  2013כולם הבינו שהסבב לא מתוכנן להמשיך
לעונה נוספת בשל קשיים רבים,
העיקרי שבהם היה ההתמודדות מול הרשויות האחראיות
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על היערות שבהם רכבנו והתחרנו ,בעיקר בגלל
האחריות אשר מוטלת על היערן ועל הרשות במקרה
של תביעה מצד רוכב או חברת הביטוח שלו במקרה של
פציעה חמורה .הסיכון היה גבוה מידי והגורמים החליטו
לסגור את הבסטה וללכת הביתה.
אי אפשר לכבות את אש האהבה
למרות שהתחרויות חדלו ,האהבה למרדף אחר השעון
לעולם לא דעכה ,והגרעין הקשה מצא לעצמו תחלופה
שהיא סבב האנדורו.

מדידת זמנים מנרה

לפני כמה חודשים ,עידן הוואטסאפ ,הודעה חדשה
"צורפת לקבוצה מפגש חברים" ובהמשך הגיעה הודעה
שמסבירה ומתארת את החרמנות הטהורה למדידת
זמנים בין חברים.
מיד אחזי זה נבחר סינגל קצר בכרמל כדי לנער את
האבק מעל מערכת המדידה הישנה שלנו ,הגיעו
 30חברה ,דפקנו כמה ראנים טובים ,וקינחנו במנגל
מפנק .קיבלתי בראש  4מאיות מג'יימס סטוק שגר מדי
פעם בארץ ,ובואו נגיד שלא הייתי מבסוט מזה בכלל.

(בלשון המעטה)
היה ברור לכולם שבפעם הבאה שהמערכת תיפרס
בשטח זה יהיה על הרדבול האגדי במנרה ,וכך היה.
בסופ"ש האחרון התקבץ הגרעין הקשה של תחום
הדאון היל כדי להתעדכן מה קורה עם כולם ולפרק שני
ראנים לזכר הימים הטובים .המפגש היה מדהים והסתמן
כהצלחה מבחינתי וכנראה גם מבחינת כל השאר.
אז מעבר לזה שהיו תנאי מזג אוויר מדהימים והתלבשו

לי שני ראנים אדירים ,ואפילו הגדרתי שיא מסלול חדש
של כל הזמנים על המסלול .הסופ"ש הזה במנרה הזכיר
לי מדוע התאהבתי כל כך בתחום המיוחד וטהור הזה.
מבחינתי הוא הקצה של רכיבת אופניים בשטח ,תחום
שלימד אותי דברים על עצמי בתור ילד ,שאני מוצא עצמי
מיישם היום במהלך השנה האחרונה שלי בצה"ל בתור
מחנך של בני נוער.
!!!DH For life
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גראבל שמאבל 2016

 צחי אחובסקי  צחי אחובסקי ,נועה לוריה ,עומר לוי

גראבל שמאבל 2016

יואב מאור  -לשעבר מתלת אופן בזכרון ,וכיום בעליה של
 The Bike Clinicהחדשה ברמת ישי ,מרשת Recycles
– ידוע באירועי הרכיבה ה'בלתי-רשמיים' שהוא מארגן.
זוהי השנה השנייה של ה"גראבל שמאבל" ,רכיבה
חורפית שנוסדה כאירוע גראבל אך פונה לכל סוגי
האופניים ללא הבדל כידון ,צמיג וסטייל .לאחר פעם
ראשונה ומוצלחת בכרמל אשתקד נדד השנה האירוע
לרמות מנשה .הרכיבה מוגדרת כרכיבה חברית ואינה

תחרות ,למעט מקטע סטראבה אחד מסומן עליו
מתחרים הרוכבים ,על פיו גם ניתנים פרסים למנצחים.
אולם כבכל רכיבה ,גם כאן ישנם אילו שמגיעים לתת
בראש ולהגיע ראשונים ,ויש את אילו שמגיעים להנות
מהנוף ומהאפרה-רייד המאפיין את האירועים הללו.
המסלול אינו מסומן ,אלא מבוסס על ניווט אישי על פי
קובץ המופץ מספר ימים לפני האירוע.

גראבל לא אפיק
שבת חורפית בהירה וצוננת של סוף ינואר ,הביאה עימה
כ 110-רוכבות ורוכבים ,מתוכם לפחות  30רוכבים על
אופני גראבל וסייקלוקרוס .המסלול השנה כלל סיבוב
פתיחה ביער משמר העמק ,גלישה דרך המטווחים
לגבעת הרקפות בסמוך לגלעד ,רכיבה לאורך נחל
התנינים להר חורשן ,תחנת רענון בבת שלמה ,קטע
מסינגל בת שלמה (שם היה גם מקטע הסטראבה),

ומשם מעבר דרך אלייקים ליער הזורע ,וטיפוס חזרה
לנקודת הזינוק .סה"כ כ 50-ק"מ על  1000מטר טיפוס
מצטבר – אמנם לא רכיבת אפיק קיצונית באורכה ,אולם
בכל זאת ,רכיבה לא קלה בזכות מספר טיפוסים קצרים
ותלולים שהיא כוללת .המסלול כאן למי שמעונין.
הקהל השנה כלל ייצוג מכובד לקבוצת הבית של יואב
מאור ,הכרמליטים .כמו גם קבוצות אחרות ורוכבים
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Lazer
Magma
Helmet
₪ 599
קישור לאתר

Lazer
Blade Road
Helmet
₪ 599
קישור לאתר

בודדים ,בהם לא מעט רוכבים צעירים ונשים .השנה
גם שימש האירוע להשקת מועדון הגראבל החדש,
 Recycles Gravel Clubבחסות רשת .Recycles
המועדון (אותו מובילים נימי כהן ואנוכי ,ביחד עם ערן
גיל-בר מ )Recycles-נועד לקדם את תחום הגראבל
באמצעות הוצאה של מספר רכיבות מאורגנות בשנה,
המיועדות לכל בעלי אופני הגראבל והסייקלוקרוס באשר
הם ,ללא עלות (כל הפרטים כאן או בקבוצת הפייסבוק
של המועדון).
מזג האויר המצויין ,ותנאי קרקע מעולים שכללו אדמה

מהודקת ומעט מאד בוץ ושלוליות באופן יחסי לעונה,
תרמו לאוירה המעולה .איזור רמות מנשה ירוק ומלא
בפריחת רקפות וכלניות ,והתחושה ,כפי שגם ניתן לראות
מהתמונות המצורפות ,היא ממש של קיץ אירופאי.
המסלול השנה היה זורם במיוחד ,והתאים בצורה
מושלמת לאופני גראבל .עליות קצרות וכואבות ,שבילים
רחבים ומהירים ,ומעט סינגלים זורמים לגיוון .קטע
הסטראבה התחרותי כלל כ 2-ק"מ של סינגל בת שלמה,
כשהרוכב המהיר ביותר עשה זאת על אופני גראבל.
אישית רכבתי הפעם במאסף בקצב נוח ומהנה ,ביחד

קסדת שטח
וקסדת כביש
בעלת השילוב
המושלם בין מראה
אגרסיבי וביצועים
משקל 250 :גרם

מנגנון הסגירה הייחודי
מסוג  Rollsysהמאפשרת
לרוכב לבצע התאמות ביד
אחת תוך כדי רכיבה
בעלת  22פתחי איוורור
לזרימת אוויר מירבית.

www.daa.co.il

ניתן להשיק אצל המשווקים המורשים
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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)

עם קבוצת רוכבים ממועדון הגראבל .עליית חומצת חלב
האגדית ביער הזורע ולאחריה עוד קיר תלול נתנו את
אותותיהם בחלק האחרון של הרכיבה .הראשונים סיימו
את המסלול בכשעתיים וחצי ,כשרוב הרוכבים סיימו כ3-
עד  3.5שעות לאחר הזינוק .יצוין לטובה ויזכר בתולדות
השמאבל ,רוכב-העל אנג'לו די-וורולי שבסיום המשיך
להקפה שנייה כי לא ראה את קו הסיום ...די מהר הוא
הבין את הטעות וחזר על עקבותיו .האירוע אינו תחרות,
כבר אמרנו?
בסיום נערך טקס קצר של חלוקת פרסים למנצחים
במקטע הסטראבה ,כשבמהלכו ואחריו נמשכה ההילולה
שכללה כיבוד קל ומשקאות כבדים ,עם דגש כבד על

המשקאות .האפרה-רייד הוא מהמאפיינים הבולטים
של רכיבות מסוג זה ,וכך היה גם הפעם .כמויות גדולות
של בירה ,ויסקי ,ועוד ,זרמו כמים .למזלי אירגנתי לי
טרמפ חזרה...
איך אומר יואב" :לא משנה על מה רוכבים – סייקלו,
גראבל ,שמאבל – העיקר לרכוב ולהנות" .ואכן רכיבות
הנשמה הללו ,שאינן תחרותיות במהותן ופתוחות לכולם,
הן הרכיבות המהנות והזכורות לטובה ביותר.
ב 13/2-מארגן יואב את ה,Cross-a-Palooza-
שממשיך את מסורת השורט אנד קרוס מהכרמל ביער
משמר העמק

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

&
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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טכניקות רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון

שוב רטוב
 צילום ועריכה :דותן הלוי

we:Tube
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים .השטח טומן בחובו
שלל אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד.
הדרכים להתמודדות הן רבות ומגוונות ,כל אחד על
פי אופיו ,תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים.
לסדרת כתבות מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה,
רתמנו למענכם את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית
בישראל לסדנת רכיבה פרטית .בהתייעצות עם
המגה "מאסטרים" בחרנו להביא לכם מספר טיפים
לשיפור הזרימה ,היכולת הטכנית ,ההנאה והסטייל
שלכם ברכיבה.

כפועל יוצא מהעובדה שכרגע אנו נמצאים ,לפחות
על הנייר בעונה החביבה על רוכבי האופניים .וכפועל
יוצא מכך שבכל יום צילום בחורף הזה תוקף אותנו מיני
טורנדו ,החלטנו לא לוותר ולהמשיך להתעלל בצמד
השעירים לעזאזל ,כי היי עבודה זאת עבודה.
אז קבלו סוג של סרטון השראה ,לא כזה דידקטי ,ולאו
דווקא מועיל לכישורים הטכניים שלכם .אבל בסופו אתם
תהיו חייבים להודות שהוא הכניס בכם את החשק לשים
עליכם פיג'מס ,לצאת מהבית לתוך המבול ,למרוח על
עצמכם חיוך מטופש ,למלא את האופניים ואתכם בבוץ,
ולחזור הביתה חולים ומאושרים .או לא?

בן קדמי המנטור עם שיער הפנים ,האיש שהוכיח כי
זקן צפוף ושחור חותך את האוויר טוב יותר מאירובר
וחליפת לייקרה צמודה .בן הבעלים והמדריך הראשי של
"בן קדמי הדרכות רכיבה טכניות" הוא מותיקי מדריכי
הרכיבה מארץ .הוא מנהל אורח חיים סמי סמי מקצועני
של מתחרה  ,XCמתחרה אנדורו ,מתחרה  DHבדימוס
ותופר מרחקים לא שפויים בתחרויות מגה בייקפאינג.
בשאר הזמן הוא מדריך קבוצות ובודדים בטכניקת רכיבה
מתקדמות בשילוב דמיון מודרך.
 www.bkedmy.comבנצ'י בפייסבוק.

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

המורה – גבעה שרצתה להיות הר
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הנתונים הבסיסיים

מרחק 29 :ק"מ
זמן 3-5 :שעות
קושי פיזי :בינוני-קשה
קושי טכני :קל-בינוני
קושי ניווט :קל
טיפוס כולל 600 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "הגלבוע והעמקים" (הסינגל חדש ועדיין
איננו מופיע במפה).
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :על כביש  ,716הנמצא מזרחית לעפולה
ומחבר בין כביש  65וכביש  ,71היוצאים מעפולה ,נגיע לתחנת
"דלק" הנמצאת כ 2-ק"מ דרומית לכפר נאעורה .נפנה אל תחנת
הדלק ,ואז ימינה למגרש אדמה גדול מצפון לתחנה ,כאן נחנה( .וויז:
"תחנת דלק נאעורה") .מידע נוסף על הסינגל באתר האופניים
של קק"ל".



להורדת קובץ
ניווט
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מאגורת רחמים

החורף מגיע ומביא עמו את הפריחה המשגעת .כולנו
מכירים את ה"דרום האדום" והרכיבה בסינגלים בלב
מרבדי הכלניות ,אך גם לסינגלים בצפון אין כלל וכלל
במה להתבייש ,ואת מקום המרבדים האחידים תופסת
פריחה מגוונת בשלל צבעים וצורות באווירה אירופאית
הררית וירוקה.
סינגל גבעת המורה הדנדש והמשובח מבית קק"ל,
מביא אותנו אל לב הפריחה ,מפנק אותנו במרבדי
תורמוסים כחולים ומרהיבים ,בעלייה בריאה במיוחד

ובירידה מטורפת שאינה נגמרת .מערות קבורה עתיקות
על שפת בריכת מים מספקות את זווית האקספלוריישן
בעוד הנופים הפנורמיים הנפרשים ממרומי הגבעה
מזכירים לנו איזו ארץ יפה יש לנו.
גבעת המורה "קוללה" בתואר העלוב "גבעה" ,בעוד
ששכניה המתנשאים לגובה דומה ,התבור והגלבוע,
מתהדרים בשם "הר" וזוכים לכל התהילה .את גובה
הגבעה המסכנה נרגיש היטב ברגליים ,כשמחציתו
הראשונה של המסלול מטפסת ללא רחמים מעלה

ומעלה למרומי ה"גבעה" .אמנם אנשי השטח של
קק"ל ,בהובלת נעם היימן ,עשו עבודה מצוינת של
בחירת הנתיב כך שלאורך רוב העלייה השיפועים
סבירים בהחלט ,אך הקרקע של הגבעה ,לפחות עד
שהסינגל יהודק סופית ,די רכה ומוסיפה ממד נוסף של
קושי לטיפוס.
בקיצור ,הסינגל רכיב בכיף (גדול) גם בדרכו מעלה וגם
בדרכו מטה ,אך אל תתנו לקילומטרז' להטעות אתכם
שצ'יק צ'ק גומרים הולכים .תנו לטיול הזה את הזמן שלו.

הסינגל מסומן היטב לאורך כל הדרך באמצעות סימון
סטנדרטי של "טיפה" מצוירת על סלעים ובתוכה רוכב
אופניים שחור על רקע צהוב ,כאשר השפיץ של הטיפה
מורה על כיוון התנועה.
יוצאים לדרך
ממשטח החניה נצא צפונה בדרך המקבילה לכביש,
נפנה שמאלה בדרך הכורכר התרחקת מהכביש ולבסוף
נפנה שמאלה וחצי ימינה על מנת להיכנס עם הסינגל
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בריכת מים ומערות קבורה בחורבת סהר
אל תוך חורשת אקליפטוסים ,בתוכה נגיע לאחר 500
מ' לצומת בסינגל ( ,)1שם נבחר את הנתיב הימני
הממשיך לטפס בתוך החורשה ,כאשר מרבדי פריחה
מטורפת של תורמוס ההרים מקיפים אותנו (בסביבות
סוף פברואר‑מרץ).
נמשיך בטיפוס המתון ,תוך שאנו חולפים בסוגי חורש
שונים ובתוואי שטח מתחלפים ומעניינים ,נצא לשטח
פתוח מעל הכפר נאעורה ,ממנו נפתח נוף נהדר המרמז

לנו על המחכה לנו בהמשך ,ולאחר פוש נוסף נעבור
ליד גדר מתחם סגור ,נטפס עוד קצת ונראה משמאלנו
פתחי מערות קבורה החצובים בסלע (.)2
הגענו לחורבת סהר .זוהי נקרופוליס – עיר מתים,
אשר שרתה ככל הנראה את היישוב הסמוך ובה כ10-
מערות קבורה מן התקופה הביזנטית ,כמו גם שרידים
של לא מעט מתקנים חקלאיים קדומים .בהחלט שווה
סיבוב והצצה.

לאחר שחקרנו ,נחנו ונהנינו נעלה שוב על סוסי הברזל
ונמשיך בטיפוס דרך מרבדי רקפות ,כלניות ושאר כתמים
צבעוניים .אופיו הטרשי של השטח מזמן לנו מספר
מקטעים בשיפועים גדולים יותר ,לאתגור הגוף והנפש,
אך עד מהרה ייפתחו לנו הנופים לצפון ,אל הר תבור
ורכסי הגליל התחתון שמעבר לו ,ויקלו ולו במעט על
הקושי שבטיפוס.
לבסוף נגיע אל צומת דרכים גדול ובו שלט מבואה של

הסינגל ,ונמשיך אתו ימינה לעוד טיפוס קטן ואחרון
המסתיים בצומת נוסף (טוב נו ,טיפוס אחרון בשטח,)...
כאן ממשיך סימון הסינגל לעלייה באמת אחרונה על
כביש ,ולקראת שיא הגובה נתיישב למנוחה ליד שולחנות
הפיקניק הווינטג' עשויי האבן מן המאה שעברה (.)3
מי שעדיין לא מספיק עייף ,יכול לטפס ימינה עם הכביש
לכיוון מגדל התצפית ,לבדוק אם במקרה הוא פתוח,
ולפחות להציץ אל הנוף מתחתיתו ,כמו גם על מתחם
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קבר השייח נבי א-דחי הסמוך.
עוד טיפ-טיפה בכביש והסינגל עוזב אותו שמאלה אל
הירידה המיוחלת לה פיללנו ופידלנו .נפתח בולמים,
ננמיך כיסא ונתחיל לדהור ביער במורד המפנה הדרומי
של גבעת המורה 1500 .מ' מתחילת הירידה נגיע
לעיקול חד ימינה מול נוף פתוח ( .)4השטח הפתוח
מולנו מהווה את שמורת גבעת המורה ,ובסביבות
אמצע מרץ עד אמצע אפריל פורח כאן האירוס הנצרתי
המרשים .אם הגענו בעונה הנכונה ,מומלץ להניח לרגע

טיול :גבעת המורה

את האופניים בצד ולצאת לתור אחר הפרח ההדור.
נשוב אל אופנינו ואל המשך הירידה המטריפה התופסת
כמה שיפועים משופעים במיוחד המובילים למהירויות
בלתי סבירות בעליל .הקפידו לשמור על המהירות
הסבירה עבור יכולתכם הטכנית אם אינכם רוצים לסיים
עם חיוך גדול ,אבל מרוחים מסביב לגזע עץ.
הסינגל גולש לתוך דאבל בו נוכל קצת להסדיר את
הדופק ולווסת את רמת האדרנלין ,אך לאחר  1.3ק"מ

אנו שוב צוללים ימינה למטרת המשך הנפילה החופשית
דרך היער ,ולבסוף נשפכים לדרך כורכר רחבה (.)5
נפנה ימינה לטיפוס קצר על דרך זו ואז נפנה שמאלה
לחציית העמק ושוב נשתלב בסינגל המטפס קלות אל
גבעה קטנה ,על ראשה נוכל אולי להבחין בשרידים
ארכיאולוגים פזורים .נרד לחציית ואדי נוסף ופתאום
נגלה שעדיין לא סיימנו את הטיפוסים להיום .הסינגל
עולה אל גבעת בולק ,שם מעבר לנוף הנפרש
למרגלותינו נוכל להבחין גם בשרידים של יישוב אשר שכן

כאן לפרקים למן תקופת הברזל ועד לתקופה הביזנטית
– מערות ,גתות ,שרידי מבנים ועוד ,בתלות בכמה חמצן
עדיין מגיע למוח בשלב זה (.)6
ירידה מהירה מן הגבעה והנה אנו חוצים תא שטח נוסף,
יורדים בדאבל וטסים שוב אל תוך חורשת האקליפטוסים
בה התחלנו את כל הסיפור .כשנגיע אל הצומת בסינגל
נפנה ימינה חזרה בדרך בה הגענו בתחילת הרכיבה,
ימינה בדרך הכורכר לכיוון הכביש ושוב ימינה במקביל
אליו חזרה אל החניה ,וסיום הרכיבה
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 רועי קאפח  אלון רון  מתן "השועל" פוקס

Focus Izalco Max Ultegra

יבואן :מ.נ מערכות | מחיר₪ 16,900 :

שנת  2013הייתה השנה הסטודנטיאלית האחרונה
שלי ,וכמו כל סטודנט תפרן (עם ילד בבית) חיפשתי כל
דרך אפשרית להגדיל את ההכנסה החודשית שלי .למזלי
השתכרתי דיי יפה מעבודות ניהול מדיה באינטרנט ,ולרוע
מזלי זה לא הספיק ולכן קפצתי על ההזדמנות ועבדתי פעם
בשבוע בחנות היבואן של  FOCUSבקריית אונו .כל מי עבד
בחנות אופניים מכיר את שלב "הסרת הקסם מן העולם",
מקס וובר התכוון שבשלב זה האדם מפסיק להאמין בקסמים,
נפלאות ,דת וכל מיני סיפורים רומנטיים ועובר למחשבה
רציונלית שמבוססת מדע וחקר מתמשך -בהקשר שלנו "שלב
הסרת הקסם" הוא השלב שעובד חנות אופניים רואה את
הצד הפחות יפה של המותגים שהוא מוכר (בעיות איכות,
פאקים תכנוניים וכו') ,ואז כבר לא בא לו לרכוש אחד בעצמו.
לי זה קרה עם פוקוס ולמרות האפשרות של לרכוש אופניים
במחיר טוב ,ויתרתי.
דגם  IZALCO MAXהגיע לארץ בשלב שהנציגות המקומית
כמעט שהפסיקה לעבוד ורק מעט דגמים הגיעו ארצה
ולכן לא יצא לי לראות או לרכוב על האופניים החדשים .אם
העיתונות הזרה לא הייתה שופכת כל כך הרבה מחמאות
על הדגם החדש ,האמינו לי שלא הייתי לוקח את האופניים
למבחן ,אבל בגלל שהבוחנים היללו את הדגם החדש ,גם
אני קפצתי על ההזדמנות בשמחה 

Focus Izalco Max Ultegra
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Highlights
•שלדת קרבון מלא בטכנולוגית SSPS
(לא תוכנת סטטיסטיקה ,ארחיב
בהמשך)
•מזלג  100%קרבון
•מערכת Shimano Ultegra 11
הילוכים מלא ,קרנק 52-36
•גלגלים Dt Swiss R20 :טיולבס\
קלינצ'ר (נבחנו עם טיובלס)
•צמיגיםSchwalbe Pro One 622 :
x 25 tubeless
•העברת חיווט ח-י-צ-ו-נ-י תודה לאל
(אבל גם על זה יש לי מה לאמר)
*האופניים במבחן הינם מידה ???
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טכנולוגיה וגיאומטריה
לפני שנרחיב על האופניים ,החלקים והרכיבה ,מדובר
כאן באחת השלדות הקלות שיש בשוק היום ,הן
במשקלים שנעים בין  800~700גר' אמיתי על המשקל.
על זה תוסיפו מזלג דקיק במשקל  250גר' לערך והנה
האופניים מהקלים שיש בשוק .האופניים שלנו במידה
 54שוקלים  6.9קג' היישר מהארגז ,ללא פדלים ומתקני
בקבוק  -לא רע לאופניים בתג מחיר הזה עם .Ultegra

Focus Izalco Max Ultegra

כל מי שמכיר אותי יודע שאני שמח לרכוב על אופנים עם
מערכות  Shimanoואופני המקס מגיעים עם מערכות
 Ultegra 11מלא וקראנק ביחס המועדף עלי.52-36 :
על גלגלי  DT Swissלא יצא לי לרכוב הרבה אבל זה
מותג שדיי מדבר בפני עצמו ולכן הזיווג של הסט לשלדה
והחלקים מוצלח במיוחד .דיי בולטים בנוכחות שלהם
חלקי הבית של  Focusבשם  CPXוכידון מאוד נוח
מאלומיניום (העדפה אישית) מיצרן המושבים .Fizik

הגיאומטריה של  Focusקצת מרגיזה ומזכירה את
זאת של חברת  ,Cannondaleהמשולש האחורי גדול
יחסית בגלל צינור אוכף ארוך וככה יש פחות מוט כיסא
בחוץ .זה משפיע בעיקר על המראה (לרעה ,זה לא
יפה אופניים עם מעט מוט אוכף בחוץ) ,אך מוסיף המון
לאיכות הרכיבה וגורם משפיע על ספיגת הזעזועים
הנהדרת של שתי החברות הנ"ל Focus .מעט קמצנים
בצינור הראש ,הוא קטן ולרוב ידרוש להשאיר ספייסר או

שניים אצל הגמישים בחבורה ומגדל קטן אצל הפחות.
למזלי אצלי היה צורך בספייסר אחד וזה לא פגע במראה
האופניים וקשיחות ההיגוי .בגלל היכולת שלי להסתפק
בצינור היגוי קצר יחסית בחרתי בשלדה בגודל  54ולא
בגודל .56
כשחברת  Specializedוחברת  Feltיצאו בטכנולוגיות
של "מבנה שלדה תלוי מידה" (לכל מידת שלדה יש
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מבנה שכבות קרבון שאופטימלי לגובה ומשקל הרוכב)
הם עשו הרבה רעש והמון פרסום סביב הקדמה
והחדשנות שהם הביאו לשוק .חברת  Focusלא עשתה
הרבה רעש בנושא אבל הטכנולוגיה  SSPSשלהם כבר
קיימת שנים רבות וגם הם מתאימים את מבנה השלדה
לפי מידה.
ההחלטה הגאונית להחזיר את החיווט של ההילוכים
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והמעצורים מחוץ לשלדה מאוד משמחת .המעבר לחיווט
פנימי הביאה לירידה משמעותית בתפקוד הכבלים וקושי
רב בהחלפתם .את החיווט החיצוני מרגישים ברגע
הראשון ,הכל עובד חלק ומרגישים שהכבלים לא עוברים
בזוויות לא הגיוניות או בצנרת פנימית בתוך השלדה.
מינוס גדול מאוד למקס הוא העדר האפשרות להתקין
מערכות אלקטרוניות על השלדה ,אין חורים או הכנה
לכבלים החשמליים וזה קצת מוזר בשנת  .2016מי

שרוכב עם מערכות  SRAMאלחוטי ,שכחו מזה.
הרכיבה
אני גר בקריית אונו ובימים שלא הספקתי לרכוב בבוקר
או שלא היה לי כוח לפגוש בהם את הרולר ,אני שם
נצנצים ויוצא לרכוב בערב בשכונות העוני המחפיר של
אסופת הפחונים בשם סביון .בסביון בניתי לי הקפה
של  4קילומטרים מגוונים ומהירים-שם יצא לי לרכוב

על האופניים בפעם הראשונה .את ההקפה אני מכיר
טוב ,את הבורות בכביש ואת ההרגשה של כל פס
האטה שבדרך .יצאתי להקפה ראשונה רכוב על המקס
והדברים הרגישו לי מאוד שונה ,הבורות הרגישו פחות
עמוקים ,פסי ההאטה הרגישו פחות גבוהים והרכיבה
הרגישה נעימה מהרגיל .האינסטינקט הראשון שלי
קישר את הרגשת הנוחות והסלחנות של האופניים לסט
הגלגלים ,הם טיובלס (יעני אין פנימית בתוך הגלגל)
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וגם צמיגי השוולבה ברוחב  26.5( 25על מד זחיח)
יותר סלחניים מצמיגים ברוחב צר יותר .חזרתי הביתה,
העברתי את הגלגלים של המקס לאופני הTarmac-
שלי בסקרנות וחזרתי להקפה ,להפתעתי ,החלפת
הגלגלים לא שינתה כלום ופתאום הבנתי שהאופניים
שלי הם יציקת בטון עם שני גלגלים ושהם בכלל לא
נוחים בהשוואה למקס .הקטע המפתיע הוא שההרגשה
של הפרונט הנעים והסלחן לא בא על חשבון הקשיחות,
כשנעמדים על הפדלים ולוחצים עד הסוף ,הכידון לא
מרגיש גמיש כלל ואפילו מרגיש קשיח מאוד .המזלג
הדקיק למראה הוכיח את השיכוך שלו והפתיע המון
בקשיחות שלו .לעומת החלק הקדמי ,המשולש האחורי
של האופניים והציר המרכזי לא מרגיש קשיח ומהיר כמו
באופני ה Tarmac-שלי ,הוא כן נעים וסלחן כמו החלק
הקדמי אבל אין את ההרגשה של אפס איבוד אנרגיה
שאליו אני רגיל מאופני ה.Taramc-
עוד הבדל בולט שזכור לי מימי ה Cannondale-שלי
(הם תקועים על אותה הגיאומטריה כבר שנים .לטוב
ולרע) שבולט בהתנהגות של המקס הוא ההיגוי האיטי
יחסית בהשוואה לשלדות הקומפקט עליהן רכבתי
(ספשלייזד ,סרוולו וכו) .ההיגוי האיטי בא לידי ביטוי
בהתנהגות יוצאת מהכלל בפניות מהירות במישור
וירידות ומקנה ביטחון רב .גם בספרינט בעליות ההיגוי
האיטי מרגיש מעולה כששוברים את הכידון ועוקפים
רוכבים אחרים.
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בעליות האופניים הרגישו נהדר ,משהו בזוויות ובצורה
הקלאסית מרגיש טוב ונוח אבל שימו לב לפסקה
הקודמת ,לאופניים קצת חסר פלפל כשעומדים ולוחצים
חזק או כמו שתיאר מתן פוקס (בחן ודגמן) בצורה טובה,
החלק האחורי מרגיש "עצל" בהשוואה לאופניים אחרים
וגם בניגוד לפרונט המאוד קשיח.
בירידות האופניים מרגישים כמו מרבד קסמים ,הם
מרחפים להם בשקט ובנוחות .ההיגוי מאוד טוב ונותן
ביטחון רב בכניסה לפניות מהירות .המעצורים של
 Shimanoכרגיל מעבירים ביטחון וכושר עצירה ללא
דופי ומראים שגם רמת  Ultegraמספקת את הסחורה
ברמה מאוד גבוהה.
חלקים בולטים
לפני שנכנס לפרטים ,החבילה מאוד טובה ומאוזנת
ונותנת תמורה למחיר! שימו לב שיצרנים אחרים נותנים
דירוג קרבון ואיכות לשלדות שלהם לפי הרמות אבזור
השונות Focus ,נותנים לנו את שלדת הקצה שלהם
בכל רמות האבזור ותמיד נחמד לדעת שאתה רוכב על
הטופ ,גם אם זה עם מערכות .Ultegra
לגבי מערכת ההילוכים Shimano ,עשו עבודה נהדרת
מאז ימי פח הזבל של מערכות  7900-6700הזכורות
לרעה .המערכת החדשה הוסיפה עוד גלגל שיניים על
הנייר אבל בפועל קיבלנו מערכת סופר מדויקת עם
העברת הילוכים חמאתית (בקטע טוב) ועמידה מאוד עם
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מעביר קדמי שעובד בצורה מופלאה .את יחס הקסטה
של  11-28בשילוב קרנק עם פלטות  52-36אני מאוד
אוהב ומוצא אותו כמושלם לכל התחומים .על הברקסים
הנהדרים אין הרבה להוסיף והם כהרגלם מעולים.
גילוי נאות ,עם כל ההנאה שלי ממערכת
ה ,Ultegra 11-בהשוואה למערכות האלקטרוניות
 Dura Ace DI2 9000שמותקנות על האופניים שלי,
זה מרגיש מצחיק לחזור ולרכוב על מערכות מכאניות,
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זה פשוט מרגיש פחות טוב והיה לי קשה לחזור אחורה
בתחושה.
גלגלי  DT SWISSנהדרים ,מרגישים קשיחים ,מתגלגלים
טוב ונותנים תחושה של שותף  all-aroundשיישאר
אתך בכל תנאי ולתקופה ארוכה .פרופיל החישוב רחב
יחסית ופותח את הצמיג טוב וככה מקבלים עוד ספיגת
זעזועים ע"י העלאת נפח האוויר .מלבד זאת ,הסט הוא
גם טיובלס ,אין צורך בפנימית (צמיגים ייעודים וחומר נגד

תקרים) .על הטיובלס לא ארחיב ,לא רכבתי מספיק על
הצמיגים הנ"ל והחוויה הקודמת שלי עם צמיגי טיובלס
בכביש הייתה רעה מאוד ואפילו גרועה.
צמיגי השוולבה עבדו מצוין ,למרות שחורף הם שמרו על
אחיזה מעולה וגם לא התפנצ'רו תודה לאל .אולי בעתיד
אבחן יותר לעומק את הביצועים של צמיגי טיובלס
ובשמחה אחזור לדגם הזה.

חלקי הקוקפיט של מותג הבית  CPXהם סבבה לגמרי,
איכות גימור טובה ,גרפיקה צנועה ולעניין וגם נותנים
רושם של אמינות .החור שבמוט אוכף מאוד מכוער
לטעמי ואם הייתי רוכש את האופניים ,הוא היה מוחלף
באחד שנראה טוב יותר .הכידון אלומיניום של  FIZIKגם
טוב ואין הרבה להוסיף עליו -רק על המכונאי שהכין את
האופניים עבורי ושם כריות ג'ל מתחת לליפוף ,זה נוח
אבל אז הכידון עבה מידי לאחיזה.
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על אוכף ה FIZIK-אין לי מה לכתוב כי נוחות הישבן זה
עניין של בינו לבינו .לי היה נוח אבל אין תחליף לדגמי
 SLRשל Selle Italia
סיכום
היה לי כיף עם האופניים האלו ,הם הראו לי צדדים
באופניים תחרותיים שלא פגשתי הרבה זמן .נוחות
הרכיבה של המקס יוצאת מהכלל ,השילוב בין גיאומטריה
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טובה לתכנון שלדה שסופגת זעזועים כל כך טוב מוציא
סופר-אופניים שפשוט נותנים לך לרכוב עוד קצת בלי
לגמור את הגוף שלך .ההיגוי של האופניים מוסיף על
הנוחות עוד שכבה של איכות ,הוא פשוט נהדר ,מדויק
ומרגיש מאוד אינטואיטיבי.
החלקים הפחות טובים שעלו במבחן הוא הזנב
העצל שמגיב באיטיות לקפיצות וספרינטים וצינור
המושב הארוך של השלדה ,אבל אחרי כמה שבועות

עם השלדה ,פאק איט ,הטוב שלהם הרבה יותר
טוב מהדברים הרעים .ממש שנדלקתי על האופניים
ואם היצרן החביב היה מכין את השלדה למערכות
אלקטרוניות ,רוב הסיכויים שהיבואן היה מקבל ממני
טלפון שהשלדה נשארת אצלי ושישלח את החשבון
בדואר ישראל (מואהאהאה)
למרות שהשלדה מכוונת לרייסרים שרוצים עוד ,מהר
וחזק ,לשלדה יש איכויות של אופני אינדורנס והדבר

היחיד שדופק את כל החבילה הוא צינור ראש קצר כל כך
שמאלץ אותך לרכון קדימה או לבנות מגדל של ספייסרים
על הסטירר של המזלג.
אם עוד לא הבנתם ,האופניים מקבלים אצלי ציון גבוה
ואני ממליץ לכל רוכב שמחפש סוס פרא לעבור אצל
המקס ולבדוק האם הם מתאימים לו
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פוסט מורטום

דיסקליימר:
הטור הזה מורבידי ומדכא .יש להיוועץ ברופא לפני קריאתו ובכל מקרה הוא
אינו מומלץ עבור אנשים הסובלים מבעיות קרדיולוגיות ונשים בהיריון.
מותו הפתאומי של  ,Kelly Mc Garryאחד הרוכבים המוכשרים,
המוערכים והאהובים בקהילת האקסטרים העולמית העציב גם אותי
כמובן עד מאד .לדאבוני כמי שנפגש במסגרת תחביבו לשעות הפנאי
לפחות פעמיים בחודש עם ברי מינן בכל מיני שלבים של טופס טיולים,
ניתן לומר שפיתחתי סוג של חסינות נפשית מפני הדייט הזה עם הקו
הישר במוניטור .ברם אולם ,גם אני בנאדם וככל בני התמותה באשר הם
בכלל ואלו שנכנסו אחר כבוד למועדון ה 50-בפרט ,המוות מעסיק אותי
מחשבתית לא אחת .לא ,אין לי כוונה (או יכולת) לנתח את עניין המוות
עצמו ,קטונתי ,אבל מה שכן גירה את מחשבתי הוא שאלות שנוגעות
אהההמממ ...לאופניים בהקשר הזה.
נפצח בשאלה המתבקשת ביותר  -מה עושים עם האופניים של זה שמת?
אילו היינו חיים למשל בתקופת מצריים העתיקה הרי יש סיכוי טוב שגודל

המוניומנט שהיו בונים לכבודנו היה
עומד ביחס ישר לכמות הציוד שלנו .קחו למשל
את רדליך יבל"א (עכשיו כשאני חושב על זה ,יש לו בכלל שם של מלך
מצרי )..בשבילו היו צריכים לבנות ואחד פירמידה שהרי איפה היו מכניסים
את כל הזוגות? בנינו ,יש משהו מרגיע בלדעת שהאופניים שלך יישארו
קרובים אליך לנצח כי אנחנו הרי ממש קשורים אליהם ואפילו בחיינו
עיקמנו את הפרצוף כשביקשו סיבוב .ומה יעשו עם כל הררי הציוד מה?
ביגוד ...הנעלה ...אביזרי מיגון ...השלדה הסדוקה ההיא שכבר מאה
פעמים כמעט הנחת ליד פח האשפה ואז התחרטת ושוב החזרת למחסן,
כל הברגים הקטנים האלה של הקליטים ,המעביר של ה 7-וה 8 -וה 9 -
ועכשיו גם ה ,10-סט גלגלי ה –  26והפנימית ההיא שאף פעם לא ידעת
בוודאות אם היא מפונצ'רת או לא ונשארה תלויה שמה ,חצי הגלון של
הלטקס של ביג'יבונד שקנית בהמלצת חפרני אגודת "שוברים שורות"...
יא בה יה...
אבל אנחנו יהודים בני יהודים וכמו שנהוג לומר בעדות האובר דראפט
"בתכריכים אין כיסים" לכן אין מנוס מהמחשבה המטרידה שכל הכבודה

הזו לא תארח לכם חברה שמה לבד בחושך וזה מעלה מחשבה מטרידה
אף יותר הנוגעת לשאלה מי יהיה זה שירכב על המכונה המדהימה שלי
בהיעדרי...
תכלס ,כשאני חושב על זה ,לא הייתי רוצה לעלות על אופניים של מישהו
שמת .כל שכן כשמדובר בזוג של אחד שמת ממש עליהם ...אמנם נהוג
לומר ש"אם כבר למות ,אז על האופניים" אבל ,אפעס ,זה לא יבוא טוב כל
כך ,בעיקר ברכיבת לילה כשפתאום יתחילו כל מיני חריקות מוזרות .בכלל,
תארו לעצמיכם מה יקרה אם נפלתם על שלדת קרבון כחדשה מרופא
(שאף אחד לא טרח לציין שהוא אקס) ואתם עפים על החברים בואצאפ
בקטע של "תראו איזה דיל קרוקודיל הבאתי פה!" רק כדי לגלות שהשלדה
הזו רדופה .ועוד רדופה ע"י רופא! אתם יודעים כמה זה מסוכן רוח של
רופא שתקועה בלימבו של "מי זה הפרחח הזה שרוכב לי על האופניים!?"
ולחבוש קסדה של מישהו שמת? ברררר ...אפילו קסדה של מישהו חי אני
חושב עשר פעמים לפני שאני שם על הראש.

אז מה בכל זאת נותר לעשות? ובכן ,כמו כל תחביב אובססיבי גם אופניים
בסופו של דבר אומרים כל כך הרבה על בעליהם ,אני מוכן להמר על כך
שאם נראה לכם זוג אופניים תוכלו לבד לשרטט קווים לדמותו של מי שהם
שייכים לו רק לפי שילוב הצבעים ,מספר השמונצעס שיש או אין על
הכידון ,רשימת החלקים ,מידת הדביקות של הגריפים ועובי שאריות הבוץ
שיש לו מתחת ל .BB-וזו הסיבה שהאופניים שלנו יכולים למעשה לשמש
כאחלה מצבה ...במקום לכתוב על השיש "כאן טמון זה וזה שהיה מופת
ודוגמה לאומץ ועצמה" הציבו את הפיקסי שלו למראשותיו והנה לכם
ההספד המושלם.
אם תשאלו אותי ,אני לא בטוח שבא לי לפגוש בבונה עולם דווקא כשאני
מיוזע ולבוש בלייקרה צמודה ,מה שכן ,נראה לי שאצווה לקבור אותי
עם התחת בחוץ ,ככה לפחות אשרת את קהילת הרוכבים גם כשאני
כבר אינני
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יבואן :רונלייט ,גרמין ישראל
מחיר :חיישן אחורי ,₪ 1230 -מחיר בנדל ₪ 1850
מבצע השקה חד פעמי  35% -הנחה על המחירים הנקובים

Garmin Varia
הכי כיף לפתוח עם השורה התחתונה ומשם לפתח את השיח על
הביצועים של המוצר ,כך אני אוהב וכך אתחיל ברשותכםGarmin Varia :
עובד כמובטח והסנסור יתריע בפני הרוכב על רכבים שמגיחים מאחוריך
(עד כ 8-רכבים ברצף) .כאחד שעבד בחברת הזנק אלקטרוני ,אני מוריד
את הכובע בפני  ,Garminהם קנו חברה דרום אפריקאית בשם iKuba
ולאחר מספר חודשים יצאו לשוק עם ה Varia-שהטכנולוגיה ברובה הגיע
מהחברים הדרום אפריקאים והמוצר אשכרה עובד בלי באגים .זה לא מובן
מאילו ואני מעריך את המוצר וההשקה המוצלחת שלו.
מה עושה ה Varia -ואיך נראה שחברת  Garminנמצאת בעיצומו
של מרוץ עם מטרה מוגדרת גדולה .מטרתם היא לכסות בעזרת מכשירים
פרי פיתוחם את כל האלמנטים של הרכיבה :מצלמות  ,POVמחשבי דרך
מבוססי  ,GPSנצנצים חכמים ,מדי וואטים מכשירי ניווט ועוד .מכשיר
ה Varia-הוא התוספת החדשה של החברה עם מטרה אחת ,להציל
חיים .גרמין התבססו על המחקר של ליגת האופניים האמריקנית שמראה
נתונים מעט מבהילים :לא פחות מ 40-אחוזים מנפגעי תאונות אופניים
קטלניות הופתעו מרכב שהגיח מאחוריהם Garmin .קנו טכנולוגיה של
חברה דרום אפריקאית שמשתמשת ברדאר עבור זיהוי עצמים ,מדידת
מרחק מנקודת הבוחן ומהירות העצם .בפשטות Garmin ,המציאו
רדאר קטן שיושב על מוט האוכף ומזהיר אתכם מפני רכבים ,אופנועים
ואופניים .הזיהוי מתחיל ממרחק  140מטרים ומודיע על כך בעזרת מחשבון
ה Garmin -שלכם או בעזרת מערכת הראש שמסופקת בערכה המלאה.
המערכת לא פראיירית כלל ,היא יודעת לזהות עד כ 8-רכבים במקביל  ,נתון

מרשים לכל הדעות .ואם לסכם את הקיצור ,אזי  Garminפיתחו מערכת
בטיחות לרכובים על בסיס טכנולוגיה שעולם הרכב משחק איתה כבר
כמה שנים.
מה בקופסה:
 סנסור אחורי שמתפקד גם כנצנץ יחידת ראש אנלוגית שמתריע בפני רכבים (מראה מיושן ולדים כמו שלטשל פעם)
 מחבר סטם ליחידת ראש מחבר כידון ליחידת ראש מחבר מוט מושב לסנסור מלא מחברים ,גומיות ושמחות שיחברו את האביזרים לאופניים שלכם(בהצלחה מרובה והתקנה פשוטה מינוס)
ההתקנה השוק הישראלי חי ובועט ,החבילה הגיע עם חוברות הסבר
בשפת הקודש!! (בטח מכון תקנים וזה ,לי זה לא משנה) .להבדיל ממדי
וואטים ושעונים מתוחכמים ,אין כאן יותר מדי עבודה וההתקנה קלה
ומהירה ואין צורך לכייל את הסנסור בזמן אמת .אהבתי.
מודה ומתוודה בפניכם ,לא פתחתי את יחידת הראש של גרמין ,היתרון הוא
שניתן לממשק את הסנסור לשעוני גרמין השונים ולקבל אינדיקציה טובה
ונוחה יותר מאשר יחידת הראש עם הלדים המיושנים .זהו ,חמש דקות
והמערכת מוכנה לניסיון והיידה לדרך.
ברכיבה טמטום ובורות הם ברכה .אם אתה לא מבין או יודע ,אתה לרוב
לא דואג כמו אנשים שחופרים ובוחנים את המציאות בכלים המדעיים

מתי תבוא הבשורה? המכשיר קצת גדול ויודע "רק" לזהות רכבים ולהבהב באורו
האדום וכך להזהיר גם את הצד השני מפני האופניים .אחרי תקופה קצרה ואינטנסיבית
בעולם הטכנולוגיה הלבישה ,נתקלתי בלא מעט מכשירים חכמים שעושים דברים מגניבים.
הבעיה שהם יקרים ולא מציעים מגוון גדול של פונקציות ,לא "מדברים" עם מכשירים
אחרים ,ובעלי בעיות אמינות חומרה\ תוכנה\ סוללה .שלא תטעו ,ה Varia-נמכר במחיר
טוב ,הוא אמין מאוד ופשוט להתקנה ,אך אני מחכה שמדי הוואטים ,משקפי רכיבה עם מסך
פנימי ומחשבוני הרכיבה יהיו לאחד .הטכנולוגיה לא רחוקה ואני מאמין שנראה מערכות
אינטגרציה מדהימות בשנים הקרובות

שנתן לנו האל ,זאת הבעיה של ה :Varia-אתה מודע כל הזמן לתנועת
הרכבים והמהירות שלהם (כולל זמן "מפגש") וזה מפחיד .ברכיבות
הראשונות נתפס לי הצוואר ,כל הזמן הבטתי לאחור ואמיתתי את נתוני
המחשב ...מלחיץ .הסנסור "תופס" את הרכבים שמגיחים מאחור ממרחק
של  140מטרים ומטה ,זה די והותר לשנות מסלול ואו לזוז בפני רכב
שהמערכת זיהתה שהוא נמצא במסלול התנגשות איתך (ממש ספינת
 USS Enterpriseעם דיאטה בצורת מחשב רכיבה) .אחרי מספר רכיבות
מתרגלים לתוכי שיושב לך על הכתף ומזהיר אותך מרכבים וזה דיי נחמד.
איך זה מתפקד?
לרוב זה טוב ולא מפספס רכבים ,הפעמים היחידות שהופתעתי היו
כשקטנועים ארורים הפתיעו אותי רכיבה מהירה בשוליים ,אבל גם זה קרה
רק פעם או פעמיים ובפועל הם רכבו בצידי וכשהתקרבו לקו הרכיבה שלי
המערכת זיהתה אותם מיד אבל אולי קצת באיחור..
לסיכום כמו שכתבתי ,המערכת עובדת טוב מאוד ובאמת מספקת את מה
שהיא מבטיחה .התראה של עד  8רכבים באותו הזמן ,זיהוי רכבים ממרחק

 140מטרים ומטה (פשלות ספורות עם קטנועים) ואזהרה בזמן אמת.
יש לציין שקיימים שני קיטים ,האחר כולל סנסור אחורי בלבד המתממשק
למחשב רכיבה של גרמין .האופציה השנייה כוללת ערכת סנסור ויחידת
ראש ועולה יותר שקלים מן הסתם .עכשיו השאלה הגדולה ,הייתי קונה
את המערכת?
נחזור לסיכום ,אני הייתי מקבל את הסנסור האחורי במתנה בשמחה,
לקנות אותו זה מותרות והייתי מעדיף להשקיע בחלקים אחרים (בצורה
מאוד לא רציונלית) .מה שכן ,אם אתם רוכבים הרבה לבד ,תופרים את
אבן גבירול מספר פעמים ביום או רוכבים על אופני נג"ש ,כאן כבר הייתי
חושב על המוצר ברצינות .אחרי הכל מדובר על מוצר מציל חיים עם מחיר
בהחלט נגיש (בעיקר אם יש לכם שעון גרמין על האופניים) .אם אתם
רוכבים בעיקר עם קבוצה ורכב ליווי ,אני מבין מדוע תעדיפו להשקיע את
כספיכם בצורות שונות אבל תשקלו להוסיף את העזרה החיצונית הזאת
לכל מקרה שלא יקרה
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יבואן Trek :ישראל www.ctc.co.il -
מחיר₪ 990 :

Lezyne Super GPS
חברת  Lezyneהצעירה החלה את דרכה בשנת  2007כיצרנית של
אקססוריז מעוצבים ואיכותיים לרוכבי אופניים ,בתחילה בעיקר במשאבות
וכלים ,ולאחר מכן גם החלה לשווק פנסים ,כלים לחנויות ואביזרים
משלימים נוספים.
החברה נוסדה ע"י המייסדים של  Truvativלאחר שמכרו את החברה ל
 Sramבתחילת שנות ה ,2000-החברה מעצבת ומתכננת את מוצריה
מקליפורניה ,כאשר הייצור נעשה כולו בטאיוון.
בשנה האחרונה  Lezyneהשיקה קו מחשבוני רכיבה מבוססי  GPSהכולל
שלושה מוצרים .מ  CTCמהיבואן הישראלי ,קיבלנו למבחן את הSuper
 ,GPSהדגם הגדול ,המשוכלל והיקר מבין השלושה.
כותב שורות אלו ,שתחרות ה  XCהאחרונה שהשתתף בה הייתה לפני 15
שנה ,לא בדיוק מתנהל לפי תוכנית אימונים מדוייקת ,כלומר ,חוץ מלתכנן
איזה בירה תלגם אחרי הרכיבה אין ממש תוכנית (אימונים).
למרות זאת ,כל רכיבה בשנים האחרונות מוקלטת ועולה לסטרבה דרך
הסמארטפון ,יצאנו לבדוק איך מחשבון  GPSשל  lezyneמשמש רוכב מן
המניין ,מהסטטיסטיקה ועד הסגמנט של "איצ'נונו".
תכונות עיקריות:
• ממדים 73.2X27X46.5 :מ"מ
• משקל 76 :גרם
• מסך 37.8X30.4 :מ"מ
• סוללה :פנימית מאפשרת שימוש של כ  22שעות
• זיכרון :עד  400שעות הקלטה
• תומך בלוויני  GPSאמריקאים ורוסים ( )GLONASSלדיוק משופר וצריכת
אנרגיה נמוכה
• תמיכה בקישוריות  +ANTו ( BlueTooth smart) BLEבו-זמנית (לחיבור
שני חיישנים חיצוניים)
• יכולת לקבל התראות מהסמארטפון בזמן רכיבה
• העלאת רכיבות ללא צורך במחשב  -ע"י שימוש באפליקציית iOS /
 Androidשל Lezyne
בשימוש השלב הראשון בשימוש ב  Super GPSהוא התקנת התושבת
והמכשיר ע"י הסטם \ כידון .במקרה של  lezyneמדובר בתושבת מעולה
המגיעה עם גומיות ב  3אורכים שיתאימו לכל קוטר צינור שאליו יחוברו,
אנו חיברנו לכידון בסטנדרט החדש של  35מ"מ ללא שום קושי .המחשבון

עצמו מתחבר לתושבת ע"י לחיצה וסיבוב שלו ,מרגע שחיברנו אותו ,ה
 GPSלא זז ,גם לא לאחר דהירה במורד כמה מהשבילים המטלטלים ביותר.
 CTCהיבואן המקומי מציע מגוון מוצרים משלימים ,ומחברים ,כגון תושבת
חיבור קדמית מרוחקת מהכידון וכו' להתאמה מושלמת לסגנון ולסוג
האופניים.
המכשיר עצמו קל מאוד ומשקלו כמעט ואינו מורגש ,תחושתנו מהעיצוב
של ה  GPSהוא ש  Lezyneמבקשת לשדר פשטות הפעלה ועמידות בפני
איתני הטבע ,סכמת הצבעים השחורה כסופה והכיתוב הלבן הינם ישירים
ואינם מתחכמים .אטמי הגומי המושקעים על הכפתורים ושקע המיקרו
 USBוהמבנה המוצק של המחשב מרגיעים אותנו מהרטיבות ומנפילות
מזדמנות ,ואכן ה lezyneעומדים בתקני עמידות לזעזועים ,אבק ומים.
הפעלת המכשיר גם היא פשוטה מאוד ,ומתבצעת ע"י  4כפתורים בולטים
ונוחים מאוד בצידי המכשיר ,התפריטים והשימוש בהם אינטואיטיביים
למדי ,וכמעט שלא נזקקנו לספרון ההוראות על מנת לשלוט ביד רמה
במכשיר.
הפשטות נמשכת גם בתצוגה ,למעשה יש רק מסך אחד בו תוכלו לצפות
במהלך הרכיבה ,המסך עצמו ניתן לקינפוג  -ניתן לבחור אם לראות 2/3/4
שדות ,כאשר השדה העליון תמיד יציג את המהירות .בשניים תחתיו
ניתן לקבוע אילו נתונים לראות ,והשדה האחרון בו ניתן לדפדף בין שאר
הנתונים שתבחרו לראות אך אינם מוצגים בשלושת השדות הראשונים.
אנו בחרנו לראות זמן מתחילת הרכיבה ,מרחק מצטבר ,ובשדה המתחלף
לראות שעה ביום (שלא נאחר לקחת את הילדה מהגן בשישי) ,גובה
מצטבר ברכיבה ,או דופק באותם במקרים הבודדים שרכבנו עם רצועת
דופק( .שאותה היה קל מאוד לסנכרן עם המכשיר)
במהלך הרכיבה התצוגה עצמה בהירה וברורה מאוד גם בשמש ישירה,
ברכיבות לילה השתמשנו מדי פעם בלחצן התאורה האחורית על מנת
להתעדכן בנתוני הרכיבה או על מנת לגלות האם הטלפון המצלצל בתיק
מאחור מצריך עצירה (טלפון מהאישה) או התעלמות (טלפון מהעבודה) -
על הסנכרון לסלולר מעט בהמשך.
מחשב ואפליקציה המכשיר מציע שתי אופציות עיקריות לסנכרון
הרכיבות :האחת ,חיבור דרך כבל  USBלמחשב  Windowsאו  Macומשם
לאתר של  Lezyneודרכו לסטרבה למכורים ,והשנייה דרך אפליקציית
 Lezyne GPS Allyהזמינה ל  iOSואנדרואיד.

האתר של  Lezyneהנקרא  GPS ROOTמספק פונקציונליות דומה לרוב
המתחרים -תצוגה של הרכיבות על המפה עם גרפים של מהירות ,גובה,
טמפ' וכו' אבל הפונקציונליות שעניינה אותנו יותר מהשאר היא הסנכרון
האוטומטי עם סטרבה ,כאלה אנחנו .האתר מאפשר סינכרון אוטומטי
של כל רכיבה שנעלה אליו עם חשבון הסטרבה הפרטי של המשתמש.
בתחילת המבחן נתקלנו במספר בעיות אמינות בסנכרון הזה ,וכאן המקום
לציין שבמהלך החודשים הלא ארוכים שה  GPSנמצא בידינו התוכנה
והאפליקציה שודרגו יותר מפעם אחת ,מה שפתר מספר באגים של חוסר
עקביות במכשיר ובאתר.
האפליקציה ,שזמינה דרך חנויות האפליקציות של גוגל ואפל ,מספקת
שתי יכולות עיקריות .הראשונה היא העלאת הרכיבה ישירות מהמכשיר
לאתר  GPS ROOTולסטרבה (מאפשר לוותר על הפעלת הסטרבה בטלפון)
ולקבל פידבק מיידי על הביצועים שלנו באחד מעשרות הסגמנטים הסופר
טכניים בבן שמן שאורכם  200מטרים שלמים.
היכולת השנייה והפחות קריטית עבורנו ,היא לקבל התראות על שיחות,
סמסים והודעות מהסמארטפון למכשיר ה  .GPSהשתמשנו ביכולת הזו

מספר פעמים ,והחל מגרסת ה firmwareהאחרונה ששוחררה בדצמבר,
העסק הפך לדי יציב ,לפני זה חווינו ניתוקים לא מעטים של תקשורת
הבלו'טות בין שני המכשירים.
סיכום במבחן זה בחנו את ה  Super GPSבקונטקסט לא אימוני/
תחרותי ,וקיבלנו ממנו ערך רב .נהננו לראות ולהתעדכן בנתוני הרכיבה
במהלכה ולא רק בסופה .פשטות השימוש וזמן הסוללה המצויין גרמו לכך
שה Lezyneהופעל בכל רכיבה ובחלקן אף החליף לחלוטין את השימוש
בסטרבה בסמארטפון.
המחיר האטרקטיבי שלו מציב אותו כזמין לכל רוכב המגדיר עצמו רציני
ומעוניין לקבל סטטיסטיקה על הרכיבה שלו בזמן הרכיבה עצמה.
ראוי לציון המאמץ שמושקע בשיפור התוכנה של המכשיר עצמו ושל
האפליקצייה התואמת ,לנו יצא לחוות זאת בתקופת המבחן .עם זאת ,זוהי
נקודת התורפה הבודדת כמעט שמצאנו ב .Super GPS
יותר פשטות ,מחיר ,תושבת מצויינת ,זמן סוללה פחות יתכן והמכשיר
יתפס כפשוט מדי למשתמשים מסויימים ,בעיות תוכנה קלות ,בעיקר
יציבות Bluetooth
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 שחר מיליס

יבואן | DAA :מחיר | ₪ 599 :משקל :כ 730-גרם

Shimano
AM7
נעלי רכיבה ,במיוחד נעליים לפדלים שטוחים (פלאטים) הם מוצר מרגש.
על פניו אולי פחות מושכים מכידון קרבון או גלגלים קלים ,בטח פחות
מרתקים ממתלה עתיר לינקים הממצה את פוטנציאל הקינמטיקה
האופטימלית בדיוק בזווית שבין הסאג המומלץ לבין טנגנס יתרת המהלך.
אבל היי! בלי רגליים על הפדלים תמצא את עצמך תומך במשקל הגוף עם
אזור שלא ממש נועד לכך ...ואותי ,זה לא פחות ממרגש.
סדרת הגראביטי של שימנו לשנת  2016כוללת  3דגמים ,ה AM9-אותם
בחנו ראשונים בעולם בסוף שנה שעברה .ה AM5-הנמצאים ברגעים אלו
במבחן וה AM7-אותם קיבלנו היישר מהיצרן למבחן במגזין.
ה  7AMמציגה את קדמת הטכנולוגיה בכל הנוגע לנעליים והיא מציגה
שיפור משמעותי מהדגם היוצא .41AM
כשמדובר בנעלי פלאטים ,קשה להתעלם מהמותג המוביל הבלתי מעורער.
האם שימאנו הצליחו לבלוט? ליישר קו? או שהפער מהמוביל עדיין גדול?
מאפיינים כללים נעל ה  7AMהיא נעל קלה יחסית ,כ 731גר' לזוג
ומציגה הפחתה של כמעט  200גר' מהדגם היוצא .זוהי נעל המכוונת

לרכיבה אגרסיבית ,בעלת הגנה מוגברת בבהונות והגנה על פיקת הקרסול
בחלקה הפנימי .הנעל מגיעה עם לשונית כיסוי על השרוכים שגם מונעת
מהם להפתח וגם מגנה על הרגל מאבנים חופשיות .לנעל רצועת הידוק
להתאמה מקסימלית לרגל ללא נק' לחץ מקומיות וסוליית ויברם בתחתית.
בהתבוננות ראשונית ,ניכר כי זוהי נעל רכיבה! כזו שאינה יכולה לשמש גם
כנעל יום יום .זהו מראה טכני שאני באופן אישי מאד אוהב.
על השביל ה AM7-מרגישה נוחה מאד .הגפה הסינטטית מעט נוקשה
ומרגישה שיש ל"השמיש" אותה מעט להתאמה מיטבית .הרגל נאחזת
היטב עם הידוק השרוכים ואינה מפעילה לחץ על כף הרגל .לשונית הכיסוי
מתקשה להכיל את כל השרוך אך רצועת ההידוק משלימה את העבודה.
אם כי בהעדר מנגנון הידוק ,וחוסר היכולת באמת להדק את הרכיסה
באמצעות הרצועה ,לא ברור לי בדיוק מה תפקידה מעבר לכך שזה
נראה טוב...
מבנה הנעל רחב מספיק ומאפשר מקום לתזוזת האצבעות ,בסך הכל
מדובר בנעל נוחה המותאמת לרכיבות ארוכות ולא מציקה גם לאחר שעות.

המשקל הנמוך מורגש מאד ומרגיש נכון יותר מנעליים אחרות כבדות יותר.
הנעל מספיק קשיחה לתמוך במשקל הגוף על הפדל אך אינה קשה מדי
ומחזירה פידבק מהשטח בצורה טובה .לגבי מידות ,שימנו תמיד נמצאו על
הצד הננסי של המידה וגם כאן לא סטו מהנורמה ,הן עדיין קטנות!
סוליה ואחיזה סוליית ויברם היא סמל לאיכות בכל הנוגע לסוליות עמידות
ובעלות אחיזה ,בעיקר בנעלי הליכה וטיולים .הסוליה של שימנו בעלת
מבנה צורני של משושים רחבים ,מבנה זה יוצר רווחים שבהם יכולים
להאחז פיני הפדל .ואכן ,כאשר הרגל ממוקמת נכון על הפדל ,האחיזה
טובה .אבל...וכאן יש אבל גדול .תרכובת הגומי בעלת קושיות גבוהה
וכמעט שלא מספקת אחיזה בזכות הגומי ,אלא בעיקר בזכות המבנה.
הדבר יוצר תחושה של רגליים חופשיות ,ואכן מאד קל לשנות פוזיציה על
גבי הפדל תוך כדי רכיבה .כמי שרגיל ל"הדבקה" של הנעל לפדל ,היה
קשה להתרגל לתחושה זו ,אם כי חשוב לציין שלא איבדתי אחיזה באופן
מלא בפדל אף לא פעם אחת לאורך כל תקופת המבחן.
הגפה והסוליה לא מראים סימני שחיקה משמעותיים אם כי לצורך גזר דין

מלא לכך יידרשו עוד מספר חודשי שימוש בנעל.
סיכום הנעל של שימנו התגלתה כנעל נוחה מאד ,בעלת עיצוב ונראות
ייחודיים ונאים ,בעלת הגנה נאותה מפני אבנים ,גזעים וכדומה וקשיחות
מספקת אך לא מופרזת .ומנגד ,נראה שבחרו בפתרון "נוח" של סוליית
ויברם ללא תעוזה בתרכובות שונות ורכות יותר ,אולי אפילו באופן
מקומי (?)
ניכר שזו נעל שהוטמעו בה כל הטכנולוגיות מנעל הדגל ( 9AMעם
הקליטים) אך נראה ש"זרקו" עליה סוליה מהמחסן של לפני  3שנים.
למרות זאת אני מכיר מספר רוכבי פלאטים שמצהירים שהם מעדיפים את
היכולת להזיז את הרגל על הפדל ופחות אוהבים את ההדבקה שאופיינית
לנעליים המתחרות .עבורם ,זוהי נעל מושלמת!
יותר משקל ,עיצוב ,הגנה על פיקת הקרסול ,התאמה ונוחות ,מחיר
פחות רצועת הידוק (לא בדיוק הבנתי מה היא אמורה לעשות) ,סוליה!
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Cervo Mini Pump
שאנו מתכננים את תכולת תיק הרכיבה שלנו תמיד
נחשוב על האבזור שהכי יתאים לצורכנו ,שיהיה
מקסימום פונקציונלי ,שיהיה אמין ,שלא יתפוס יותר
מידי מקום וכמובן לא ישקול יותר מידי .משאבת מיני היא
אחת הבחירות החשובות במקרה זה .בבחירת המשאבה
נשאף לבחור אחת איכותית ,שתחזיק שנים ותיתן את
המענה המקסימאלי בשטח כשנצטרך אותה .מאייל
ארצי ,היצרן היבואן והמשווק של מוצרי  Cervoקיבלנו
את משאבת  ,CERVO 2 way mini pumpמשאבה
שעומדת בכל הקריטריונים של רוכב תיקלס (כמוני) ,או
רוכב המגדיר עצמו מינימליסט ציוד.
נתונים טכניים
•אורך 24 :ס"מ.
•גוף עשוי אלומיניום  6063קל וחזק.
•מד לחץ על גוף המשאבה.
•ניפוח דו כיווני.
•ראש ניפוח אינטגרלי המתאים לשני סוגי הוונטילים,
שרדר ופרסטה

חנות חדשה לגרופי ,גדולה יותר,
מרווחת יותר ,נראית טוב בטלפון ,פתוחה
 24שעות ביממה עם חנייה חופשית!

בשימוש המשאבות של  Cervoמיוצרות על פי מפרט
של ארצי במפעל של חברת  ,Giyoאחת מיצרניות
המשאבות הגדולות בעולם .המשאבה מרגישה מסיבית
וחזקה ,גודלה הגיוני בהחלט לנשיאה בתיק הרכיבה
או בהצמדה על שלדת האופנים .נפח האוויר שהיא
מספקת מרשים וזמני הניפוח מצטמצמים בעזרת בוכנה
פנימית דו כיוונית שמנפחת בדחיפה ומשיכה של הידית,
ובאותה הזדמנות מורידה עומס מהיד .ידית האחיזה
עשויה פלסטיק מוקשח מצופה סיליקון המאפשר אחיזה
מעולה גם ללא כפפות .למשאבה ראש ניפוח וורסטילי
כאמור ,כזה שלא מצריך כל פעולה מיוחדת על מנת
להתאים את עצמו באופן מושלם לסוג הוונטיל הנדרש.
יותר מחיר ,חזקה ,אמינה ,פונקציונאלית פחות אין

כל המותגים ,מבצעים חמים ,משלוחים מהירים עד
אליכם עם  BOXITוהרבה אהבה ושירות לקוחות!
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 כפיר כחלון
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Tufo Calibra 25
חברת  Tufoהיא חברה צעירה ( 25שנים) מצ'כיה ששמה לעצמה מטרה
לחדש ולרענן את שוק צמיגי האופניים .אם לומר את האמת ,לא היה מושג
גדול על החברה טרם קבלת הצמיגים למבחן מסיפורים של חברי (וכתב
המערכת) רועי קאפח ,רוכב ומכונאי בעל ניסיון רב ,הופתעתי לשמוע רק
דברים טובים עליהם.
חברת  Tufoאחראית לשינוי משמעותי מאוד בכל הקשור לאופן הדבקת
צמיגי טיובולאר באופני כביש /שטח בקלות יתרה ,ע"י כך שהציגה לעולם
סרט הדבקה דו צדדי שמטרתו להדביק את הצמיג לחישוק ,במקום
השיטה הוותיקה של הדבקה עם דבק.
לאחרונה היבואן בייקטק החל בניסיון להעמיק את החדירה של המותג
ומוצריו לשוק הישראלי וזו הזדמנות נפלאה לבחון את צמיגי הקלינצ'ר של
 Tufoולגבש עליהם דעה.
מאפיינים כללים לעסק של אבא שלי יש מוטו ברור" :הסוד טמון
באריזה" ובמקרה של  Tufoנראה שמישהו כנראה מקשיב לו .הצמיגים

מגיעים באריזה מושקעת וחכמה ,הצמיג עצמו מקופל היטב ,עטוף בניילון
נצמד ,הגנה כפולה מפני חיים ארוכים על המדף וכנגד התייבשות של
הצמיג בתקופה הזו.
על האריזה חסרים פרטים טכניים על הצמיג כגון משקל ,TPI ,מאפיינים
וכו' ,שם הצמיג וצבעו מופיעים רק על המדבקה ,אם אתם רוצים
לדעת פרטים טכניים על הצמיג שבפנים ,אתם צריכים להיעזר במוכר
או באינטרנט.
באתר האינטרנט של  Tufoהצמיג מוגדר כצמיג  All-aroundלאימונים,
שהדגש בו הוא על עמידות בפני פאנצ'רים ,נוחות וחיים ארוכים
( .)Durabilityזאת על חשבון אלמנטים של צמיג תחרותי כגון משקל
והתנגדות גלגול (לצמיג  TPIשל  ,120/240הכוונה ל 120בקירות הצמיג
ו 240-בחלקו העליון שפוגש את הכביש) .אגב ,משקל של  220גרם
לצמיג אימונים ,נחשב קל מאוד.
אין הבחנה בין אחורי וקדמי בצמיגים שנבחנו .מאחר ומדובר בצמיגי

אימונים רב עונתיים ,על הצמיגים טקסטורה שמיועדת לפנות את מי
הגשמים שעל הכביש ולשפר את האחיזה Tufo .כותבים באתר שלהם
שהצמיגים מגיעים עם הגנה כפולה לקירות הצמיג (החלק הצדדי)
במטרה למנוע פאנצ'רים בחלקים אלו ,שהם כידוע פאנצ'רים "הורגי-
צמיג".
ברכיבה לאחר מאבק קל ,הצמיגים עלו על החישוקים .לא הרגשתי
צורך לנקות אותם מהחומר המגן (רוב הצמיגים מגיעים עם שכבת הגנה
חלקלקה שנועדה לשמור עליהם באיחסון) אפילו שרטוב בחוץ ,מהר מאוד
הצמיג החדש הרגיש מספיק דביק.
ציינתי שהצמיג אמור להיות עמיד ולאפשר לרכוב ארוכות מבלי להתפנצ'ר,
ככלל עובדה זאת הופכת אותו לקשה יחסית .אולם הצמיג משדר
תחושה טובה של היתפסות לאספלט בסיבובים חדים ובזוויות שונות
של "השכבה".
הצמיג נבחן במהלך חודשי דצמבר וינואר ,הרגשתי הייתה שהוא מתאים

לאימונים בתקופת החורף הישראלי ,תקופה שמתאפיינת בכמה ימים של
גשמים (בהם אתה רוצה אחיזה טובה) ואז ימים יבשים שהשוליים מלאים
בפסולת (ואז אתה רוצה עמידות טובה לפאנצ'רים).
לגבי יכולתו במרוצים ,אומנם הוא לא הקל בקטגוריה ,או מכיל אלמנטים
נוספים שנרצה מצמיג תחרויות למהדרין ( TPIגבוה למזעור התנגדות
הגלגול וכו') ,אך לדעתי הוא יכול להתאים מאוד לתחרויות ישראליות
טיפוסיות שבהן אתה יכול להיקלע לכביש די משובש עם חריצים ובורות
קטנים ,כאלו שבקלות יפנצרו אותך לו היית עם צמיג תחרויות גלאט כשר.
סיכום צמיג ראוי מאוד לאימונים ותחרויות בישראל ,אם אתם מחפשים
צמיג שניתן לסמוך עליו ומתגלגל היטב כשהכביש רטוב ועמיד מאוד
לפאנצ'רים .אומנם הוא לא המותג הכי נוצץ ,אבל הוא מספק תמורה טובה
כצמיג אימונים ,ויש לי הרגשה שמי שירכוש לעצמו זוג ,יופתע לטובה.
יותר עמידות לפאנצ'רים ,מתנהג היטב בכביש רטוב ,קל יחסית לצמיג
אימונים פחות התנגדות גלגול
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מבחני ציוד

 בני (בנג'י) גרנות

יבואן :אדידס ישראל | מחיר₪ 699.90 :

Adidas Evil Cross Halfrim

מי לא מכיר את חברת אדידס שירים יד ...לא חושב שיש
מישהו שלא מכיר את המפלצת האוסטרית שכבר שנים
רבות מוכרת לנו ולעולם את מוצרי הספורט והאופנה
שלה ,ועל הדרך מפתחת טכנולוגיות שיגרמו לנו
להמשיך לרכוש אותם ולהעריך את מוצרי האיכות שלה.
חטיבת משקפי הספורט של אדידס מתגאה במספר
טכנולוגיות ייחודיות כשמהנדסי החברה מפתחים
בשיתופי פעולה עם ספורטאים מובילים ,תוך הבנת
צורכיהם בפיתוח מוצרים נכונים עם שאיפה לביצועים
מקסימליים.
מאדידס ישראל ,היבואן החדש של ליין משקפי שמש של
החברה ,קיבלנו את  . Evil cross halfrimדגם אופניים
ייעודי במבנה ספורט קלאסי בעל מסגרת עליונה בלבד,

ובמשקל קל מאוד .המשקפיים שהתקבלו הגיעו בצבע
שחור ועיטורי תכלת המבליטים את לוגו וסמלי המותג,
עיצוב יחסית מאופק ושמרני למוצר אופנתי ספורטיבי,
אך יחד עם זאת מאוד ורסטיליים למגוון שימושים .את
העדשות והחבקים ניתן להסיר ולהרכיב בקלות רבה
ולהחליפם במהירות במידת הצורך.
התאמה לפנים באדידס מציעים מספר מידות
למסגרות ,לכן רצוי לוודא התאמה למבנה הפנים
והנוחות האישית .דגמי הספורט של אדידס וורסטיליים
מאוד להתאמה באמצעות שני פיצ'רים ייחודיים למותג.
האחד זרועות מתכוונות המציעות שלוש זוויות שונות של
העדשות ביחס לפנים ,והשני באמצעות אפון מתכוונן
בעזרת מערכת שיניים קטנות להתאמה מושלמת

למבנה הפנים והאף .כל נק' המגע והחבקים החבקים
גמישים מאוד ומרופדים בנק' סיליקון שדואגים להצמדת
המשקפיים לפנים.
אוורור וניקוז זיעה מבחן המשקפיים נעשה בשלהי
הקיץ ,בואך החורף ,כך שפחות נדרשנו לתפקודם בתנאי
הקיץ הקיצוניים שלנו .בחלקה העליון של המסגרת
ממוקמים שישה פתחי אוורור שאמורים לדאוג לפיזור
הלחות ולהזרמת אוויר לתוך המשקף .במהלך תקופת
המבחן לא נתקלנו בבעיות של הצטברות אדים או
זליגת זיעה ,העדשות נשארו יבשות ונקיות .לפי מבנה
הכונסים לא צפויה בעיה כזאת גם במהלך חודשי הקיץ
עתירי הלחות.
עדשות העדשות של ה  Evil crossמגיעות עם סינון

 UV 100%ועמידות מפני שריטות וחבטות .ככלל הן
מרגישות טובות ואיכותיות ,הפרדת הצבעים טובה,
החדות מעולה ולא נתקלנו בהרגשת עייפות גם לאחר
שימוש ארוך במשקפיים .לעדשות ציפוי הידרופובי
דוחה מים שמקל מאוד על שמירת ניקיון העדשה בזמן
פעילות .ולא פחות חשוב ,ישנה אפשרות הלבשת תותב
אופטי עבור אלה שנדרשים לכך.
סטיילינג העיצוב קלאסי ונחמד אך בהחלט לא
מסובב ראשים ,על פניו נראים יחסית דומים למותגי
משקפיים אחרים בשטח ללא ייחוד או סממן מיוחד
כמצופה מאדידס.
יותר משקל ,אפשרויות רבות לכיוונים והתאמה אישית
פחות מחיר ,סטיילינג
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 צחי אוחובסקי

מבחני ציוד

יבואן :ש.ע .נועם יבוא

מבחן צמיגי Tioga

 PSYCHO FAST 13ברוחב  298 - 2.1ש"ח
 PSYCHO GENIUSברוחב  250 - 2.25ש"ח
באמצע שנות ה '90היו צמיגי  Tiogaהיפניים מותג חם .ה Psycho-היו
צמיגים מתקפלים ,קלים יחסית ,ועם אחיזה שנחשבה לשם דבר .הם גם
הגיעו בצבעים שונים מה שהיה די פופולרי באותם ימים .אופני הProflex-
שלי בשנת  1995הגיעו עם כאלה ,וכך גם דגמי קרוס קאנטרי רבים
אחרים .מאז דעך שמו של המותג וכבר הרבה שנים שהוא לא בכותרות,
ככה שהופתעתי לגלות שהצמיגים ,כמו גם אוכפים ,של המותג מיובאים
כעת באופן סדיר לארץ.
ההיצע של היצרן מצומצם יחסית וכולל שני דגמים המגיעים במידות "29
ו - 27.5"-למבחן קיבלנו את שני דגמי  ,29ה Psycho Genius-ברוחב
" 2.25כצמיג קדמי ,וה Fast13-ברוחב " 2.1כקדמי .עם משקלים 715
גר' לאחורי ו 780-גר' לקדמי ,הטיוגה אומנם לא מנצחים בקטגוריית
המשקל ,אך יחד עם זאת הם לא כבדים במיוחד .הצמיגים מוגדרים
כטיובלס-רדי ,ומתהדרים בקוביות בעלות מבנה ייחודי המדמה רגל של
שממית 3 .חריצי רוחב על כל אחת מהקוביות אמורים לגרום לפיצול
של הקוביה תחת עומס ולייצר אחיזה טובה יותר מאלה הסטנדרטיות.
הצמיגים מגיעים גם עם שכבת הגנה נגד חתכים בדופן החיצונית,
ומיוצרים מתערובת גומי מיוחדת שאמורה לספק מהירות החזר
( )reboundנמוכה ,מה שאמור לשפר את האחיזה בשטח משובש.
על פניו חתך הקוביות של הצמיגים נראה שונה בין שני הצמיגים –
הקידמי שעל פי היצרן מיועד לרכיבת שבילים ואול-מאונטיין כולל קוביות
מרווחות יחסית ,בעוד האחורי ,המיועד על פי היצרן לאדמה מהודקת ,כולל
קוביות צפופות יחסית.
בשימוש הצמיגים הורכבו על אופני קרוס-קאנטרי זנב קשיח עם גלגלי
 .Stan ZTRקרוס קאנטרי הוא כנראה לא השימוש האופטימלי לצמיגים
אילו ,אבל לקחנו אותם לרכיבות במספר תוואי קרקע שונים .בחורף ,כמו
בחורף ,הקרקע היתה מהודקת ולפעמים בוצית ,מה שאמור להתאים
בצורה טובה לאופי הצמיגים על פי היצרן .הצמיגים הורכבו בקלות ,שמרו

על לחץ אויר בצורה טובה ואיפשרו רכיבה בלחץ אויר נמוך המאפשר
אחיזה טובה במשטחי סלעים חלקים.
אחיזה שני הצמיגים סיפקו אחיזת קרקע ברמה טובה ,גם בעליות על
משטחי סלע חלקים ,ובעיקר בפניות מהירות .שוב ,חשוב לציין ,שתנאי
השטח בהם נבחנו הצמיגים היו טובים יחסית – קרקע חורפית מהודקת.
גם ברכיבה חולית הצמיגים סיפקו ביצועים לא רעים ,והצמיג האחורי
סיפק אחיזה טובה בפידול בחול עמוק .הצמיג האחורי בעל הקוביות
הצפופות גילה נטייה להסתם בבוץ .הצמיג הקידמי האגרסיבי יחסית,
סיפק בטחון רב ברכיבה אגרסיבית יותר .גם משטחי סלע חלקים בשיפוע
צד נהנו מאחיזה טובה.
גלגול המשקל וחתך הצמיגים ,בעיקר זה של הצמיג הקידמי הרחב יותר,
אינם אמורים לתרום בתחום הגלגול ,לפחות על הנייר .אבל למרות זאת
הצמיגים עשו עבודה לא רעה .אילו אינם צמיגי קרוס קאנטרי מהירים,
אבל הם בהחלט שמרו על מומנטום .הצמיג הקידמי קיים בחו"ל גם
ברוחב " 2.1וייתכן שתצורה של " 2.1מלפנים ומאחור היתה משפרת את
המצב גם לרכיבות נפח ארוכות יותר בהן הגלגול משמעותי.
עמידות הצמיגים נראים יחסית מסיביים ,ועל הנייר אכן אמורים לספק
הגנה טובה מתקרים וקרעים .גם מבט בעין בלתי מזויינת על הצמיג חושף
צמיג מסיבי יחסית ומשרה ביטחון .ברכיבות שלנו לא נתקלנו בבעיה
מיוחדת למרות שניסינו להתאכזר אליהם מעט בשטח סלעי.
סיכום צמיגי  Tiogaהשרו עלינו אוירה נוסטלגית עם פלשבקים לשנות
ה .'90היום המותג הרבה פחות מוכר ,אולם בכל זאת מספק אלטרנטיבה
מעניינת .מההתרשמות שלנו הצמיגים עשויים להתאים בצורה טובה
לרכיבת שבילים ואפילו אול מאונטיין ,ופחות לקרוס קאנטרי ,וזאת בעיקר
עקב הצמיג הקידמי הבשרני והכבד יחסית .הצמיגים עושים עבודה טובה
בתנאי החורף הישראלי ,אולם יהיה כדאי לבחון אותם גם בתנאי הדרדרת
של הקיץ הישראלי.
יותר אחיזה ,מחיר פחות משקל
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מבחן ציוד לביגוד חורף של Castelli

 כפיר כחלון

יבואןisravelo :

מבחן ציוד לביגוד חורף של Castelli
בגליון האחרון כתב הקולגה לענייני אפיק וסגפנות ,צחי אוחובסקי כמה
מילים על החורף הישראל .על העובדה שלמרות שהעונה הזאת נתפסת
כלא רצינית יחסית לזאת של עמים אחרים ,אנחנו בהחלט חוטפים פה
בקרים קרים /קפואים וסופות גשמים /רוחות חזקות מאוד .יחד עם
זאת ,ברוב הכמעט מוחלט של הפעמים ,רכיבה שהתחילה ב 6בבוקר,
בקיפאון נוראי ,הופכת לנעימה כבר לקראת השעה  10-11ואפילו חמה
שמתקרבים ל.12-
צחי גם הרחיב על "שיטת הבצל" ,שהיא הדרך הנכונה להתלבש בחורף
הישראלי (בשונה מ"שיטת השקשוקה" שהיא כידוע שיטה מגעילה).
למי שטרם קרא ,אסביר בקצרה כי מדובר על שיטה שבה נבחר ללבוש
ביגוד טכני וחכם בשכבות ,על מנת שנוכל להתקלף ככל שהיום מתחמם.
מהביגוד אנחנו דורשים שיהיה בעיקר וורסטילי ,שיגן עלינו מהרוח
המקפיאה ,שימנע ככל הניתן חדירה של מים ,שיינדף את הזיעה ובעיקר
שלא יכביד ולא יסרבל את הרכיבה .בכל מה שקשור לביגוד חכם וטכני,
קסטלי היא אחת החברות המובילות בעולם .שורשי החברה נעוצים עמוק
בהיסטורית ביגוד הספורט ,אי שם במילאנו (איטליה) במאה ה)!( 19-
אצל חייט בשם  Vittore Gianniשייצר ביגוד ספורט לקבוצות כמו AC
 MILAN,JUVENTUSועוד .ב 1910-ייצר מר ג'יאני את ביגוד הרכיבה
הראשון לאלוף הג'ירו דה איטליה ,אלפרדו בינדה ( 5פעמים למי שסופר).
ב 1935-הצטרף ארמנדו קסטלי לצוות של מר ג'יאני וב 1936-רכש את
החברה .החברה המשיכה לפעול תחת השם  Vittore Gianniלמשך שנים
ארוכות ,תוך כדי שהיא דואגת להלביש אלילי רכיבה כגון פאוסטו קופי

וג'ינו ברטאלי ,ולפתח חידושים חדשות לבקרים (כמו חליפת משי צמודה
שנתפרה לפאוסטו קופי במיוחד לטובת קטעי הנג"ש שלו) .בשנת 1974
עברה החברה מיתוג מחדש ,סמל העקרב הומצא והשם החדש "Castelli
 "Itialiaהוענק לחברה .מאז קסטלי המשיכה לפתח ולחדש ,הייתה
הראשונה לייצר טייץ צבעוני ( ,)1981הראשונה להדפיס גרפיקות על
ביגוד רכיבה ולפתח ביגוד חסין רוח ( ,)1983והראשונה להכניס טכנולוגיה
טרמית לביגוד רכיבה ( .)1984המון פיתוחים נוספים יש לזקוף לקסטלי
אבל רלוונטי לכתבה הזו הוא בעיקר החידוש של שילוב טכנולוגיה דוחת
מים ( )NANOFLEXבביגוד רכיבה (.)2010
את המותג קסטלי מייבאת חברת  IsraVeloשבבעלות לני אנגלהארט,
אחד האנשים החזקים בפלוטון הישראלי .רוכב מסוג אחר ,מטפס-על,
כזה שרוכב בכל מזג אוויר ולא נכנע למזג האוויר .אין עוד אדם שהיית
רוצה שידאג לצייד אותך ולהתאים את ביגוד החורף הנכון לך ,כמו לני.
בפגישתנו הוא חקר אותי לגבי אופי הרכיבה ,איך אני מתפקד טוב יותר,
כשחם לי או כשקריר לי? שאל אם אני נוהג לרכוב עם רכב ליווי או לא?
(רלוונטי לסוגית ההתקלפות ,הרי הפריטים צריכים להיות מאוחסנים
איפשהו) ואז סיפק את בביגוד הנכון למבחן זה.
המבחן נערך לאורך תקופה של כ 5 -שבועות חורפיים יחסית ,ברכיבות
חורף "ארצישראליות" ,ארוכות /בינוניות /קצרות ,בתנאים קפואים/
רטובים ,המסקנות להלן:

חולצה  | Gabba 2מחיר₪ 895 :
ברשותכם חפירה קטנה ,יש לנו כאן פיסת לבוש שמגיע לה קצת יותר.
אם אתם חובבי ביגוד רכיבה טכני סביר להניח ששמעתם על ה .Gabba
זה מה שהיה לדיוויד מילר (מקצוען לשעבר) להגיד על החולצה .מדובר
במוצר שכל פלוטון מקצועי מקנא בקבוצה שיש לה אותו ולעיתים קרובות
ניתן לזהות רוכבים לובשים את החולצה אפילו שספונסר הביגוד הוא
שונה .אבל האם מה שמתאים למקצוען ,באירופה ,מתאים גם לחובבן
(כן ,גם אתה שמתחרה בפרו הישראלי ,סוגר  18שעות שבועיות ,אתה
חובבן) בישראל?
החולצה מורכבת משילובים של טכנולוגיות בדים כגון הNANOFLEX
(לדחיית מים) וטכנולוגית ( Windstopper® X-Lite Plusכנגד רוח).
החולצה מצויידת ברוכסן איכותי לכל אורכה ומעליו "רעף" בד להגנה
מהרוח ולשיפור האווירודינמיות .החולצה מצויידת בשלושה כיסים עמוקים
וגמישים עם אריג מחורר שמיועד לנקז מים שנכנסו לכיס .מתחת לכיסים,
יש תוספת מיוחדת שמיועדת להתלבש על הישבן ולהגן עליו מההתזות
שמגיעות מהכביש ולשמור עליו יבש .תפרי החולצה מוסתרים ובכך נוצרת
הגנה נוספת מחדירת מים .בשרוולי החולצה ובחלקה האחורי ,גריפים
מסילקון שתפקידם להחזיק את החולצה במקום במהלך הרכיבה ,צמוד
ונוח .פיצ'ר נוסף הינו פסים עבים וכסופים (מחזירי אור) בחלקה האחורי
של החולצה לאקסטרה בטיחות.
בשימוש החולצה מתיישבת צמוד מאוד על הגוף והיא די צפופה ,יש

בהחלט מקום ללבוש תחתיה בייסלייר ,אך לא יותר מזה .התחושה היא
אלסטית מאוד ,החולצה זזה איתך ואיננה מגבילה בתנועה .מאוד אהבתי
את הצווארון הגבוה של החולצה ,הוא מבודד וחוסך את הצורך בשימוש
בבאף /חמצוואר בבקרים הקרים.
שרוולי הידיים ארוכים ויורדים קרוב מאוד למרפק ,פיצ'ר חיוני הממשיך
באופן מקסימלי את ההגנה הייחודית שהחולצה מספקת ,אם מצרפים גם
את שרוולי הידיים של היצרן (שנבחנו גם הם) מדובר כמעט בהמשך טבעי
לחולצה .חוץ מזה שזה נראה טוב מאוד ,תכלס!
מבחינת התמודדות עם מזג האוויר ,החולצה מספקת את מה שהיא
מבטיחה .בקור הקיצוני של השעות המוקדמות ,החולצה מספקת בידוד
וחימום לרוכב ,והרוח נחסמת בצורה מעולה .לא הרגשתי כל צורך במגן
רוח נוסף.
כשהגשמים מתחילים ,הטיפות מצטברות על הבד המיוחד ומחליקות
ממנו מבלי להיספג (הרוח עוזרת להיפטר מהטיפות) ,האמת ממש מראה
נחמד ,אפשר ממש לסלק את הטיפות שנעצרות על הכתף ,עם היד.
אך האם לעולם חוסן? לא בדיוק ,הכל תלוי בעוצמת הגשמים .זה לא
מעיל גשם ,כלומר במצב בו תופס אותך מבול /שבר ענן ,אתה תתחיל
להרגיש את הרטיבות חודרת בסופו של דבר ,אך כמו שאמרתי מדובר על
מקרים קיצוניים.
כאשר רוכבים ,הגוף מתחמם וזה ברור לכולנו .חולצת ה Gabba2מיועדת
להעניק בידוד ולשמור על חום הגוף בתנאים קרים .אך בחורף הישראלי,
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לרוב השמש יוצאת לקראת  10בבוקר והטמפרטורות מטפסות לכיוון
ה 15-20-מעלות .לטעמי החולצה מושלמת לחורף הישראלי ,הבוקר הקר
הוא הלחם והחמאה של החולצה הזו ,יכולות הנידוף מאפשרות רכיבה
נעימה גם ב 16-מעלות .כמובן שאם אתם מטפסים ובחוץ  16מעלות,
סביר להניח שבשל המאמץ החולצה תתחיל ל"טגן" אתכם ,אך פתיחת
הרוכסן תאפשר זרימה של אוויר ואיזון טוב יותר של הטמפרטורות .אישית
הרגשתי לא רע גם כשטיפסתי עם החולצה ב 20-מעלות .החלוצה הייתה
פתוחה כמעט עד הסוף ,שבסוף העלייה רכסתי את החולצה כלאחר כבוד
והרגשתי כאילו נכנסתי לפוך.
יותר :טכנולוגיה ,אווירודינמיות ,התאמה לחורף הישראלי ,הגנה מגשם/
רוח פחות :הלוואי שהיה אפשר לרכוב איתה כל השנה.
ביב  3/4מדגם NanoFlex Bib Knicker
מחיר₪ 699 :
בהתאמה לחולצת ה ,Gabba2גם הביב הנ"ל קיבל חומרים זהים ושימוש
ב ,NANOFLEXכך שהטכנולוגיה של דחיית מים מוטמעת בו חזק .בנוסף
שכבת פליז פנימית ונעימה דואגת לשמור על חום הרוכב בטמפרטורות
נמוכות .לביב פד ( )Chamoisמדגם  ,Kiss 2עבה ונעים למגע.
באתר של  IsraVeloנכתב כי ביב זה הינו מושלם לחורף הישראלי ולרכיבות
שבין ה 10-ל 20-מעלות ,אני נוטה להסכים עם הקביעה הזו אך יש לי
כמה דברים להוסיף.
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בשימוש נהניתי מאוד ללבוש את הביב גם בטמפרטורות שהן מתחת
ל 10-מעלות .רכיבה אחת בטמפרטורה התחלתית של  5מעלות זכורה לי
לטובה ,ביציאה מהבית הרגשתי שאולי אני חשוף מדי (אחרי הכל מדובר
על  3/4אורך) אך מהר מאוד כשהתחלתי להתחמם ,הביב עשה את שלו
והרגשתי מעולה .יחד עם זאת ,ברכיבות בהן הטמפרטורות מטפסות
מעל ל 16-מעלות ,הרגשתי שהפליז של הביב מחמם יותר על המידה.
חום בברכיים יותר תחושת מחנק ,לצערי זאת תחושה שאני אישית פחות
מתחבר אליה.
מבחינת דחיית מים ,כשהרגליים עובדות ,מי הגשמים פשוט לא נספגים,
הטכנולוגיה של הבגד לא מאפשרת להם לקבל הזדמנות לשקוע פנימה
והטיפות מחליקות על הבד ומתעופפות ברוח .ניתן לראות זאת בקלות
כשעוצרים תחת גשם ,הטיפות פשוט נשארות עומדות על הבד.
מאוד אהבתי את הפד מדגם ה ,Kiss2-הוא מעניק איכות רכיבה מעולה.
רואים שהושקעה מחשבה רבה במבנה הפד ,הוא אינו בומבסטי אלא
מדויק ומספק ריפוד משתנה ,צפוף וקשה יותר באיזור עצמות הישבן (אזור
מרכז המסה) ורך יותר באזורים בהם משקל הגוף פחות מרוכז .התפרים
מושטחים ולא מורגשים כנגד העור (מאוד חשוב במניעת שפשופים
ואדמומיות).הוא הרגיש נוח גם לאחר  4שעות על האוכף .אגב ,קסטלי
היא אחת החברות היחידות בשוק שמייצרת לעצמה את הפדים ולא רוכשת
מספק חיצוני.
פיצ'רים נוספים הן כתפיות שחורות מבד אוורירי על מנת לאפשר וויסות

טמפרטורה בגב /כתפיים /חזה .הפליז של הביב עולה גבוה לכיוון
הבטן במטרה לשמור את החום .בקצה ארובות הרגליים קיימים Bands
מסיליקון שיושבים טוב מאוד על הרגל ,מונעים החלקה ובעיקר נעימים
ולא לוחצים מדי .הכיתוב שעל המכנס עשוי מחומר מחזיר כמו גם
"כנפונים" מחזירי אור בחלק האחורי של הרגליים.
יותר :דחיית מים ,איכות החומרים ,חימום ושמירת חום גוף פחות :עלול
להיות מחניק מדי כשהטמפרטורות מטפסות.
חולצת בסיס Baselayer Pro Issue SL
מחיר₪ 220 :
חולצת בסיס היא אחת מהשכבות החשובה ביותר בתיאורית הבצל,
מטרתה היא גם לשמור על חום וגם לדאוג לנידוף ראוי ,סוג של עור שני.
החולצה במבחן יושבת מצוין על הגוף ומרגישה בהחלט כמו עור שני .חום
הגוף במהלך האימון נשמר לאורך זמן וגם כאשר עוצרים להפסקת קפה,
חולצת הבסיס עדיין שומרת על חום יחסי .במצב של הזעה ,החולצה
מנדפת בקצב טוב ,לעיתים רחוקות תהיה תחושה של רטיבות מזיעה וזה
בעיקר תלוי בסוג חולצה /מעיל שלובשים מעל או בעצימות הרכיבה (עליה
חזקה בנס הרים למשל).
בשל האריג האוורירי והקליל של החולצה ,נוצרת התחושה שמא החולצה
עדינה מאוד והיא עלולה להיקרע בקלות .לי אישית זה לא קרה ,אך בכל
זאת נשמרתי כשלבשתי אותה וכשכיבסתי אותה (בתוך שקיק כביסה ייחודי

שאמור להגן מפני רוכסנים של חולצות שבכביסה).
יותר :יושבת מעולה ונעים מאוד על הגוף ,נידוף ,שמירת חום הגוף
פחות :עדינה מאוד ,מחיר.
כובע רכיבה חורפי  | DIFESAמחיר₪ 249 :
אני מודה שהופתעתי .ב 99%-מהמקרים אני רוכב עם כובע רכיבה
סטנדרטי ,אפילו בקיץ ובטח שבחורף .כובע הרכיבה הזה חידש לי המון
וכיום הוא הפך לאחד מפריטי הלבוש החשובים ביותר עבורי ,בכל הקשור
לרכיבות קור חורפיות.
הכובע מתקדם מאוד טכנולוגית ,המעטה החיצוני עשוי שכבה מגנת רוח
( )WindStopperוחלקה התחתון של המצחייה עשוי בד מחזיר אור בכדי
להגביר את הנראות של הרוכב .חלקו הפנימי של הכובע מחולק ,החלק
הקדמי הוא בעצם הגב של הבד העילי שמונע רוח ,אך חלקו האחורי
מצוייד בפליז נעים שמטרתו לחמם ולשמור על חום הראש .כמו כן ,לכובע
כיסוי אוזניים מפליז שאותו ניתן לקפל כאשר נהיה חם מדי.
בשימוש הכובע מגן מצוין מפני הקור והרוח ,אפילו שהוא מתחת
לקסדה .ידוע שאוזניים משפיעות מאוד על ההרגשה של הרוכב ,קר יותר
או פחות והעובדה שלכובע ציפוי פליז שיושב על אוזני הרוכב ,תורמת מאוד
להרגשת החום ומגנה יפה מאוד.
בתחילת הרכיבות הקרות ,הכובע נתן לי חימום מצוין ואפילו חימם אותי כל
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כך ,עד שנאלצתי לקפל את ההגנה על האוזן כבר לאחר  20דקות רכיבה.
בשל השימוש בבדים שונים בחלקו הפנימי ,וויסות הטמפרטורה היה
טוב וניתן היה להמשיך לרכוב עם הכובע אפילו כשכבר התחיל להתחמם.
כשנהיה חם מדי עבור רכיבה עם הכובע ,היה קל לקפל אותו לדחוף לכיס
החולצה ,הוא איננו תופס יותר מדי מקום.
יותר :חימום ,וורסטיליות ,טכנולוגיה פחות :לא מצאתי.
כפפות לרכיבה בגשם  | DILUVIOמחיר₪ 249 :
הכפפות עשויות מחומר דוחה מים ( )Neopreneומגן מקור .התפרים
"מולחמים" במטרה למנוע חדירה של מים דרכם אל פנים הכפפות .באזור
כף היד של הרוכב מצויידת הכפפה בנקודות סיליקון לטובת שיפור אחיזה
ועל הדרך ניתן להשתמש בגרמין עם מסך מגע בשל הפיצ'ר הזה .מראה
הכפפות מאוד "בומבסטי".
בשימוש כאחד שמזיע המון בכפות הידיים ובדר"כ לא רוכב עם כפפות,
מצאתי שכפפות הDILUVIO -מגנות טוב מפני הקור של הבקרים והרוח
שמצטרפת אליו .תחת גשם הכפפה נמצאה חסינה מאוד למים ,רק
כשנקלעתי למבול אימנתי (כזה שלא רואים ממטר בשל הגשם) ,המים
הצליחו לחדור את הכפפה.
יחד עם זאת ,אני לא יכול לומר שהכפפה מנדפת את הזיעה שמצטברת
בחלקה הפנימי .כאשר התאמצתי לאורך דקות ארוכות (אינטרוול ארוך או
טיפוס ארוך) ,הכפפה ספגה את הזיעה אך לא נידפה אותה ולכן נותרתי
עם כפות ידיים רטובות ,עובדה שאילצה אותי להוריד את הכפפות ולהכניסן
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לכיס החולצה (הכפפות מאוד "בומבסטיות" כאמור וצריכות כיס חולצה
שלם) .מבחינת תנועת האצבעות וכף היד ,הכפפה מאפשרת תנועה
חלקה של האצבעות אך יחד עם זאת ,כאשר צריך לתפוס משהו קטן עדיף
להסיר את הכפפה .
יותר :שמירה על חום ,דחיית מים פחות :נידוף.
שרוולי ידיים לחורף Nanoflex Armwarmer
מחיר₪ 195 :
השרוולים הללו הם ההמשך הטבעי למי שרוצה חולצת  Gabba2ארוכה,
אך רוכב בגבולות ארץ ישראל .השרוולים מצופים ב NANOFLEXובפליז
מפנק ןמאפשרים המשך ההגנה של החולצה על הזרועות מפני קור
וגשם .התפרים נמצאים בצידו הפנימי של השרוול במטרה למנוע חדירה
של מים דרך התפר .השרוולים מצוידים בפסי סיליקון למניעת החלקת
השרוולים ,בצד הפנימי ובצד החיצוני של השרוול (הצד שיושב על הזרוע
והצד שבמגע עם החולצה) ,בהחלט תוספת חשובה שלא רואים אצל
הרבה חברות..
בשימוש השרוולים נעימים מאוד במגע על הגוף ,שומרים היטב על
חום ומגנים מרוחות וגשמים (לא מבול) בצורה מעולה .יחד עם זאת,
כשהטמפרטורות החיצוניות עולות והשמש יוצאת ,ו/או לאחר מאמץ ניכר
(אינטרוול ארוך) ,הרגשתי שהשרוולים חמים לי מדי ,על מנת לווסת את
החום ,גלגלתי את השרוולים לכיוון הכפות הידיים והבעיה נפתרה.
יותר :שמירה על חום ,הגנה מהאלמנטים ,עמידות בגשם פחות :נידוף.

ערדליים  | NANO SHOECOVERמחיר₪ 289 :
ערדליים הם מוצר רב תכליתי ,מצד אחד מתפקד טוב במניעת חדירה
של מים בגשם ומצד שני יושב צמוד מאוד על הנעל ,מעניק לה החלקה
אווירודינמית ובכך יכול לשמש כאביזר טכני לתחרויות נג"ש (למי שבעניין).
הערדליים מגיעים עם רוכסן איכותי של  YKKבחלק האחורי של העקב,
עם מחזיר אור בעקב עצמו .הערדליים מצוידים בפס סיליקון בחלק העליון
(זה שמתיישב על הגרב) במטרה להגן חדירת מים ולהגן מפני החלקה של
הערדליים מהרגל /גרב.
בשימוש נדרשת התעסקות לא מועטה על מנת להלביש את הערדליים
על הנעל ,סימן טוב כי הערדליים יושבים צמוד על הנעל ומעניקים יתרון
אווירודינמי כאמור .החומר ממנו עשויים הערדליים הינו חומר אטום מאוד
(אני לא יודע אם זה גומי או בד ולכן אקרא לו "חומר") ולכן הרוח הקרה
לא חודרת את ההגנה .יחד עם זאת ,החום שמייצר הרגל ,בקושי מצליח
לברוח החוצה ,עובדה התורמת לחימום של הכף רגל אך עלול להציק לאלו
המעדיפים טיפה של קרירות מאשר עודף חום.
יותר :צמוד מאוד ,אווירודינמי ,מגן רוח ,שומר חום פחות :אוורור.

גרביים  |QUINDICI SOFT SOCKמחיר₪ 95 :
הגרביים עשויות מצמר מרינו ,צמר איכותי מאוד שמקורו באיטליה וידוע
ביכולות שמירת החום והנידוף שלו .גזרת הגרביים גבוהה יחסית לרוב
גרבי המרינו שאני מכיר ,בהחלט נקודות לטובת קסטלי בקטגוריית הסטייל
(בייחוד עם לוגו העקרב על הגרב ,מגניב לגמרי).
הגרביים נעימות מאוד על הכפות רגליים ,שומרות היטב על החום ולא
מותירות כפות רגליים רטובות מזיעה .גם ברכיבות חמימות יותר ,סביבות
ה 20+מעלות ,הרגשתי שהגרביים נעימות ולא התחממתי יתר על המידה,
יתרון שמאפשר להשתמש בגרב גם בשאר עונות השנה ,פרט אולי רק
לקיץ הלח ,החם והדביק שלנו.
יותר :סטייל ,נידוף ,שמירה על חום פחות :לא מצאתי.
סיכום אין ספק שבכל הקשור בבחירת ביגוד חורף ,במיוחד בחורף
הישראלי ,יש כ"כ הרבה משתנים אותם יש לשקול לפני הרכישה .לא כל
מוצר מתאים ב 100%-לכל רכיבת חורף ארץ ישראלית (ישנן רכיבות קרות,
ישנן גשומות וישנן שמשיות וחמימות) אך נראה שלקסטלי יש פתרון
איכותי וחכם כמעט לכל סיטואציה שהרוכב הישראלי עלול למצוא את עצמו
בה .בהסתכלות על אלמנטים חשובים כגון נידוף ,שמירה על חום ,דחיית
גשם ,הגנה מרוח ,סטייל ועוד ,מצאתי שהביגוד של קסטלי ,לא רק שעומד
במשימה בהצטיינות ,אלא גם עושה זאת בהרבה היגיון
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 אילן כרמל  אלון רון  אילן כרמל

Whyte C-29 Team

יבואן :סינגלמניה
מחיר עפ"י מפרטי יצרן מקוריים :דגם  , ₪ 11,900 :CSדגם 22,900₪ :C TEAM

ותיקי הענף יידעו לספר לכם על מהנדס
מיתלים בריטי מתחום הפורמולה  1בשם ג'ון
וואייט ,אשר נודע בעיקר בעקבות פיתוח מתלה
ה QUAD-המפורסם של מארין ,אחד ממתלי
הציר הווירטואלי הוותיקים בשוק .אחרי שנים של
עבודה עם מארין האמריקאית יצא וויאט לדרך
עצמאית והחל לפתח ולשווק במקביל אופניים בעלי
מאפיינים דומים תחת המותג  WHYTEהבריטי.
ב  2006פרש וואייט מהחברה והשאיר את הניהול
לשותפו ,המתכנן הראשי ,איאן אלכסנדר .האחרון
לא שקט על השמרים והניף את החברה גבוה
בעיקר בזכות אימוץ מהיר במיוחד של טרנדים
חמים ,בכללם תכנון גיאומטריה ייחודית לכל ליין
האופניים המרשים ,ולא פחות חשוב ,מדיניות
תמחור אגרסיבית 

Whyte C-29 Team
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** Highlightsבבניית
קאסטום
•שלדת קרבון (Uni-directional
 )Multi Monocoqueבעלת חיווט
פנימי וגיאומטריה ייחודית לאופני
מרתון .29
•מזלג FOX 32 Float Factory
מודל  ,2016בעל מהלך  120מ"מ
וידית נעילה מהכידון
•מערכת הינע :קראנק  ,XX1משודך
למערכת  GX 11*1מבית סראם
•גלגלים :אמריקן קלאסיק Wide
 ,Lightningצמיגי מקסיס Ardent
Race 2.2
•מוט אוכף הידראולי RockShox
Reverb
•מעצורים :שימנו XT
•כידון קרבון 740מ"מ שטוח מבית
Gravity
•משקל רטוב באבזור we:Ride
סטייל 10.7 :ק"ג ,כולל פדלים
*הנתונים הם למידה M
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 כחלק מה  DNAשל המייסד/מתכנן ניתן לציין
שבכל אופניי השטח של החברה יש זיקה מיוחדת לשטח
הטכני ,התובעני והרטוב של הממלכה הבריטית ,אך
האם זה יתאים גם לנו בלבנט? את אופני השיכוך מלא
של החברה טרם יצא לנו לבחון (הם עושים את דרכם
ממש ברגעים אלו למערכת המגזין) אבל כשנפלה
הזדמנות למבחן ארוך טווח לשלדת ה  /XCמרתון שלהם
קפצנו על ההזדמנות.
**גרסת ה Team-של הדגם התחרותי של Whyte
מגיעה במקור עם אבזור מעורר השתהות הכולל מזלג

רוקשוקס  ,RS1מערכת הילוכים סראם  ,XX1גלגלי קרבון
ועוד רכיבי על המביאים את האופניים למשקל קצה של
 9.5ק"ג (ללא פדלים) .היבואן שנותר עם שלדה עירומה
הציע לנו מבחן על שלדה בבניית קאסטום עצמאית של
המגזין .מכיוון שהצטברו אצלנו כמה חלקים מובחרים
שדרשו מבחן עצמאי בכל מקרה ,שמחנו על ההזדמנות
לבנות את השלדה למבחן ארוך טווח באבזור על פי
טעמנו האישי ,דהיינו אופני "אול-ראונדר" לרוכב בעל
ראש קשיח שאמנם אוהב לשייט ברכיבות נפח ,אך מעדיף
לבלות בסינגלים ולקפץ בין דרופ לסלופ.

שלדה
במבט ראשון ,יש וואוו ,האופניים פשוט נראים טוב!
הגיאומטריה קרבית ובהחלט נוטה לצד המודרני של
הסקאלה ,קרי צינור עליון ארוך (מאד) משודך לסטם
קצר וכידון רחב .חשוב לשים לב שמדובר באופניים
גדולים ,מידת המדיום שקיבלנו למבחן דומה במידותיה
לשלדות לארג' של יצרנים אחרים .זווית הראש המתונה
של  69.3מעלות ,כפי שתוכננה למזלג רוקשוקס
 100מ"מ ,הפכה למתונה עוד יותר לאחר התקנת
ה-פוקס  120מ"מ (בפועל לאחר קיזוז מידות וסאג:

 68.8מעלות) ובקיצור ניתן לראות כי מדובר כאן
בגיאומטריה קצת יותר "שבילית" ופחות "רייסרית".
הצינור העליון יורד בתלילות יחסית מצינור הראש
המעובה ומאפשר מרווח עמידה גדול .צינור האוכף
מכופף קלות לאחור ,והצינור התחתון יחד עם תומכות
השרשרת הקצרות מאסיביים במיוחד ונראה שיעמדו
יפה בתלאות "סיבי-הפחמן נגד העולם".
גם אזור הציר המרכזי זוכה כאן לעיבוי רציני וגורם
למייסבי ה  BB30שבדרך כלל בולטים בקוטרם להיבלע
בין קימורי הקרבון .עוד ניתן לציין את החיווט הפנימי
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למערכות ההילוכים ,ואת המבנה הצר והאלגנטי של
תומכות האוכף שתפקידן לספוג כמה שיותר ויברציות
עבור רוכב המרתונים שבע התלאות.
עוד נגיעה יפה ופטריוטית באה לידי ביטוי בדגל אנגליה
המשובץ הן על השלדה והן על האוכף התואם .כיאה
לאופניים בעלי דם אנגלי ,יש כאן מרווח בוץ נדיב,
שבלט לטובה על אף שהשתמשנו בגלגלי WIDE
 LIGHTNINGבעליי חישוקים רחבים במיוחד וצמיגים
בעליי נפח גדול יחסית.
נגיעת זכות מודרנית נוספת נרשמה תודות למיקום
קליפר המעצור האחורי בין תומכות האוכף לתומכות
השרשרת ,מה שאמור למזער ויברציות ותכלס נראה
מצוין .נקודה לשלילה נרשמה בירכתיים -על אף פרץ
"המודרניזציה" שנוטף מכל מקום בשלדה ,בוואייט
בחרו להשתמש במקרה זה בציר אחורי מיושןQR ,
ברוחב  135מ"מ  ,ולא בציר  142X12כמקובל .מכיוון
שאנחנו פיינשמקרים ,טרחנו והחלפנו את מנגנון
הנאבה והציר האחורי לציר מעובה בקוטר 10מ"מ
במקום ה  ...QRאם לא יועיל לבטח לא יזיק.
על השביל
כבר מהפידול הראשון עלה חיוך עצום של סיפוק,
הקשיחות של קראנק ה XX1-בשילוב אזור הציר
המרכזי העצום הביאו להעברת כוח נהדרת ומשכרת,
האופניים מזנקים קדימה ואין לנו ספק שחובבי דיווש

Whyte C-29 Team

בעמידה ימצאו פה שלדה מפרגנת מאד שפשוט
מבקשת ללחוץ על הדוושות.
ברכיבה בסינגלים עתירי סיבובים ,באו לידי ביטוי גם
צינור האוכף המכופף ותומכות השרשרת הקצרות
(אך לא קצרות מדיי) ,אשר ממקמים את הגלגל
האחורי באיזון מצוין של קלילות בתמרון ללא תגובת
לוואי של זנב אחורי עצבני מדיי בקטעים משובשים.
תחושת הסיבובים על הוויאט היא אחת הטובות בהם
נתקלנו בז'אנר ,לא אחת מצאנו את עצמינו מייחלים
לכל שביב של ברם כדי לנסות ולדחוף את האופניים
כמה שיותר מהר ולצאת מהקימור בחיוך גדול .בקצה
הקדמי ,שילוב הסטם הקצר והכידון הרחב תורמים
מאד להרגשת היציבות והביטחון בלי לפגוע ביכולת
לצאת לתקיפת עליות מזדמנת בעמידה .יתכן שרוכבים
צנומים ותחרותיים יותר מהכותב יעדיפו כידון צר יותר,
אבל עבורנו הכידון הרחב היה קריטי לתחושת הפאן
והביטחון על האופניים.
ברכיבה בשבילים לבנים עתירי 'דשדש' וקוליסים
צפופים בירכנו על תנוחת הישיבה הרגועה יחסית
והמשולש האחורי בעל יכולות ספיגת הוויברציות .מצד
שני לא נתיימר לתת את כל הקרדיט לשלדה ,בייחוד
עם השימוש בחישוקים רחבים וצמיגים בעליי נפח
רב בלחץ ניפוח ידידותי לישבן .כך או כך ,גם לאורך
שעות של רכיבה רציפה לא מצאנו את עצמינו מייחלים
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לשיכוך מלא שיבוא ויציל אותנו.
הזכרנו שהאופניים נבנו עבור הרוכב האנגלי הטכני
והמסוקס ,ולכן לא חששנו לאתגר אותם גם בקטעים
טכניים השמורים בדרך כלל לאופני שבילים .אלה כללו את
מיטב הירידות המשובשות והדרופונים של משמר העמק,
קנדה ,חורשן וחורשים ,בכל אחד מהמתארים האופניים
זרחו ככל שלחצנו יותר .בפרט שמחנו לגלות שחסרונו של
ציר אחורי רחב ומעובה יותר כלל לא הורגש.

חלקים בולטים
את מזלג הפוקס 120מ"מ מסדרת הפקטורי היוקרתית
סקרנו בעבר תוך שימוש באופניים האלה .בקצרה
נאמר שהמזלג בהחלט עבר שדרוג משמעותי יחסית
לשנה שעברה ושהוא הפתיע אותנו לטובה גם
בקטעים הטכניים השמורים בדרך כלל לאחיו הגדולים.
ה ,GX -מערכת ההילוכים של סראם המשיכה להרשים
אותנו בזכות העברה מדויקת ושקט מופתי ,וקראנק

ה‑ XX1ששודך לה סיפק העברת כח מעולה ומענגת.
על מוט האוכף ההידראולי של רוקשוקס נאמר כבר
הכל ,אבל בכל זאת נציין שהוא הרכיב שיותר מכל הפך
את האופניים מאופני מרתון וסינגלים לאופני שבילים
לכל דבר ועניין .את הפרש ה 300-גרם ממוט קרבון
אנורקטי אנו שמחים לשלם ומתוגמלים בריבית בכל
סינגל תלול.

גלגלי ה Wide Lightning-סיפקו כמו תמיד את
הסחורה בזכות משקלם הנמוך והרוחב המרשים של
החישוקים .צמיגי ארדנט-רייס סיפקו אחיזה מצוינת תוך
איזון טוב בין עמידות למשקל ,למרות שלרכיבות מרתון
נעדיף כנראה את דגם ה–אייקון הקליל ועל הדרך
נחסוך כ 140-גרם של מסה מסתובבת.
גם את כידון ה Gradient-בחנו על הפלטפורמה הזאת
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ולמרות מחירו המרתיע יש לציין שהוא סיפק את כל מה
שהבטיח :נוחות ,קלילות ועמידות .מעצורי שימנו XT
עשו כצפוי את עבודתם נאמנה.
בשורה תחתונה ,אמנם לא התיימרנו לבנות כאן
את אופני המרתון המושלמים (בשביל זה יש את
מפרט היצרן) אבל סה"כ נראה לנו שעשינו עבודה לא
רעה בכלל...

סיכום
שלדת הקרבון  Whyte C29היא פלטפורמה מעולה
לאופני מרתון וסינגלים המאמצת גיאומטריה רגועה
יותר מאשר רוב האופניים התחרותיים שבשוק ,הדבר
בא לידי ביטוי הן ביציבות ובקלות התמרון בקטעים
טכניים והן בנוחות הכללית שהאופניים מעניקים לרוכב
למרחקים ארוכים .גם לרוכבים המבלים את מירב זמנם

בסינגלים צפופים יש כאן בשורה משום שבשילוב
צמיגים חסונים ומוט אוכף מתכוונן ,מדובר כאן במכונת
שבילים חסונה המספקת כמויות של פאן טהור בירידה
מיד לאחר שסיימתם לדחוף חזק בעליה.
בעוד שהשלדה מאמצת הרבה פיצ'רים מודרניים כמו
חיווט פנימי ,תומכות שרשרת קצרות וכו' ,לשנה הבאה

נקווה לאימוץ אחד מהסטנדרטים המודרניים גם לציר
האחורי .לא שחסרונו הורגש מאד ,אבל כאמור ,אנחנו
פיינשמקרים ...אגב ,אם מפרט דגם ה Team -מרחיק
אתכם מהבנק ומקרב אתכם לרבנות ,בהחלט נראה
שגם מפרט דגם ה  CSיעשה עבודה מעולה
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק יא'

רעב ,שובע ומה שביניהם,
כמה פשוט ,ככה מורכב

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.

בכתבה הקודמת הזכרתי את הצורך לחזור לפוקוס בנושא התזונה.
אפילו עדכנתי שהתחלתי ללכת לתזונאי תל אביבי מדופלם שרשם
לי תפריט "מותאם אישית" מאוזן .העיסוק החשוב בתזונה החזיר
לתודעתי היבטים רבים שנשכחו .אחד ההיבטים הבסיסיים בנושא
התזונה הוא היכולת לזהות רעב אמיתי (לעומת רעב רגשי) ולהבין
את המנגנון הפיסי הפנימי שלנו בכל הקשור לרעב ושובע .האכילה
האוטומטית והעובדה (המצערת!) שרובנו עסוקים הרבה פעמים
בזמן האוכל במיליון דברים אחרים (טלפון ,עיתון ,טלוויזיה ,שיחה עם
האישה ,מחשבות על ההלוואה בבנק) חוץ מן האכילה עצמה ,גורמים
לנו לפספס תחושות ותשדורות חשובות של הגוף ובכך אנו בלי משים
גורמים לעצמנו נזק.
במשך עשרות שנים ,רופאים ותזונאים חקרו את הקשר בין מהירות
האכילה והמשקל .אנשים שאוכלים לאט יותר נוטים לאכול פחות
ושוקלים פחות .ככל שנאכל לאט יותר ,יידרש פחות אוכל כדי להשביע
אותנו .ההסבר המדעי לתופעה זו הוא ,שבניגוד למחשבה שתחושת
השובע מגיעה מהבטן (מערכת העיכול) ,מקורה הוא בכלל במוח!
ישנו תהליך פנימי של תקשורת בין איברים שונים בגופינו שמטרתו
להעביר לנו מסר ברור" :אתה שבע ,אפשר להפסיק לאכול" .מסתבר,
שהתהליך לוקח זמן ...ואם לשפוט לפי אחוזי השומן בעולם המערבי
– הרבה יותר זמן ממה שהיינו רוצים כנראה...

העניין מאד פשוט בסופו של דבר ,במוח ישנו מנגנון שובע הנכנס
לפעולה ברגע שהתחלנו לאכול ,מרגע זה כאילו הפכנו שעון חול ולכן
כמות המזון שנצליח לדחוס לגוף עד שהמוח יאותת לנו – שבענו!
תהיה זו שתחשב .ואם נחזור רגע לתשומת הלב שאנחנו לא מקדישים
לאכילה ,הרי שמי שמתנפל על האוכל וטורף בהתקף אמוק ,מכניס
מן הסתם כמות מזון גדולה בהרבה מזו הדרושה וכך לאט לאט צובר
משקל עודף.
על פי החוקרים" ,חלון ההזדמנויות" להכנסת מזון הוא כ 20-דקות
וכפי שאתם יודעים ,יש כאלו שיכולים להספיק המון ב 20-דקות אבל
במקרה הזה ,דווקא האיטיים יותר ,יוצאים נשכרים.
חוקרים סבורים שבמהלך השנים דפקנו לעצמנו את מנגנון השובע
וזאת בשל העובדה שאנו מוקפים כיום בשפע של מזון זמין ,בעל
ערכים תזונתיים גבוהים בצורה משמעותית מאד ביחס למזון דל
הקלוריות והנדיר יותר עליו הסתמכו אבות אבותינו .הוסיפו על כך
את העובדה שאנו כאמור כבר לא ממש קשובים לגוף שלנו וקיבלתם
תסבוכת נוראית שלמעשה הפכה את הקערה על פיה .אם פעם
הקדשנו חלק גדול מהיום שלנו כציידים לקטים לחיפוש ואיסוף מזון
(וגם היינו צריכים להשקיע בכך לא מעט אנרגיה )...הרי היום כבר
לא צריך לרוץ קילומטרים אחרי איזה תאו ואחר כך להתחלק בשלל

עם כל הכפר ,כולנו נמצאים במרחק פתיחת דלת מקרר אחת ממאגר
בלתי נדלה של קלוריות שרק ממתינות להרגיע לנו את הקריז ולהקים
התנחלויות בישבן ,בירכיים ובכרס.
היום אנחנו מבלבלים את תחושת הרעב עם המון תחושות אחרות.
הידעתם למשל שאם תשתו כוס שתיה גדולה בכל פעם שאתם
חשים רעבים תרגישו שבעים? כן ,לא אחת אתם למעשה צמאים ולא
רעבים ...תחשבו כמה קלוריות חסכתם אם רק תשתו במקום לאכול...
ועדיין לא דיברנו על אכילה מתוך שיעמום...
עם יד על הלב ,כמה מכם לא מרגישים צורך עז לנשנש ברגע שאתם
מתיישבים מול המרקע כדי לצפות בסדרה או בסרט? הרי הלעיסה הזו
הפכה כבר לסוג של התנייה וכרפלקס מותנה ,תמיד מכינים צלחת
פינוקים לפני שמסבים לסלון.
ומה בדבר הצורך לאכול כמנגנון פיצוי?
כמה פעמים קרה לכם שחשתם שאתם חייבים ללעוס משהו כשהייתם
עצבניים? מתח וסטרס הנם גורמים ידועים שיכולים להגביר את
התיאבון ולא לחינם נטבע המושג "אוכל מנחם"...
כפי שציינתי בכתבה האחרונה" ,הצלחתי" לחזור למועדון 100
הקילוגרם אך אני שמח לבשר שלא נשארתי זמן רב מידי וחזרתי

במהירות אל המשקל הדו ספרתי ( 99ק"ג) .עובדתית החודש האחרון
היה אחד החודשים הטובים מבחינת תזונה ופעילות גופנית מאז החל
הפרויקט לפני כשנה .לצערי ,עקב מזג האוויר הסוער שעבר אלינו,
המעטתי ברכיבה על אופניים אך הכנסתי לשגרה פעילויות אחרות כגון
ריצה ,טיפוס מדרגות ואפילו שחייה .חדי העין ומהירי ההבנה ,אולי
שמו לב שיש פה רמיזה עדינה מאד לכיוון הטריאתלון אך בכנות ,אני
עדיין מפחד לומר זאת בקול (או יותר נכון ,להניח זאת שחור על גבי
לבן) .אני ממשיך להיפגש עם גל רב -הון על בסיס שבועי .ממשיכים
לעבוד על נושאים חשובים ומשפיעים כגון ערכים ,אחריות ובעיקר
כיצד לוודא שאנו נמצאים בהתקדמות מתמדת .אני לוקח את הנושאים
עליהם אנו מדברים בפגישות לתוך נבכי הפרויקט וממנף את החומר
הנלמד כמקור מוטיבציה נוסף.
אז בפעם הבאה שאתם מתיישבים לאכול ,היזכרו במה שכתבתי כאן.
אולי תחסכו לעצמכם כמה קילוגרמים עודפים...
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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 חנוך רדליך  גלעד קוולרצ'יק  חנוך רדליך

מבחןMERIDA One-Twenty XT Edition :

יבואן :רוזן ומינץ |מחיר 10,499 :ש"ח ( 9,232ש"ח לחברי מועדון)

את חברת מרידה אין צורך להציג בפרוטרוט כהקדמה
לכתבה הבאה .אופניה משווקים בישראל כבר כמעט 15
שנים ,ונתפסים כתמורה טובה למחיר ,על כל המשתמע מכך.
יהיו אלו אופני ילדים ,כביש ,XC ,אול-מאונטיין ואפילו
דאונהיל  -היצרן הטייוואני הענק מייצר אותם ,ומשווק
אותם מאובזרים היטב ובמחירים סופר תחרותיים ביחס
לקונקורנציה.
במהלך העשור האחרון בחנתי לא מעט זוגות אופניים של
החברה ,ונהניתי מהם לא אחת ,אך תמיד ליוותה את המבחן
הרגשה של "כמעט" ושל "ליד" .האופניים תמיד היו עדכניים,
מאובזרים כראוי וסיפקו את הסחורה ,אבל לא הביאו בשורה
חדשה או שאר רוח .מיינסטרים כהלכתו.
מרידה מייצרים השנה רבים מדגמיהם גם בגרסת "27.5
אינץ' ה-הו כה עדכנית ,וגם בגרסת  "29אינץ' .קיבלנו למבחן
את דגם ה ,XT Edition-האמור לקלוע בול לטעמו של הצרכן
הישראלי .אופני שבילים 120 ,מילימטרים  -כאלו שאמורים
לספק את צרכיו של רוכב השטח הלבנטיני הממוצע.
האם מרידה הצליחו להכניס קצת שאר רוח בדגם הפופולרי
שלהם? יצאתי לבדוק 
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שלדה ומתלה
אופני השבילים של מרידה ,ה ,One Twenty-עשויים
אלומיניום  PROLITE 66עם גימור מוחלק ויפה
לריתוכים ,וצינורות שלדה המכורסמים  3פעמים לאורכם
(עובי דופן משתנה) .התוצאה  -השלדה החדשה שוקלת
כ 200-גרם פחות מהשלדה הקודמת של אותו הדגם.
כבלי האופניים עוברים בתוך השלדה ,ויוצרים מראה נקי
וקרבי .מהנדסי החברה שינו מעט במהלך השנים את
תצורת המתלה האחורי ,אך הבסיס נשאר זהה  -מתלה

ציר יחיד עם ארבע זרועות .השינוי המשמעותי ,אשר
הוכנס בדור הקודם של האופניים ,הוא המעבר לבולם
אחורי "צף" ,או בשפת מרידה .Float Shock -
מה זה אומר בפועל? שהבולם האחורי לא מקובע בחלקו
התחתון אל השלדה ,אלא מחובר לקצה הקדמי של
תומכות השרשרת ,ובעצם נע מעלה ומטה עם תנועת
המתלה .המטרה? לתת הרגשה של מתלה אחורי ארוך
ודינאמי יותר ככל שהמתלה נכנס עמוק אל תוך טווח
פעולתו (כאמור  120 -מילימטרים).

על השביל
לפני שאספר על ההתנהגות ,נדבר רגע על ה.LOOK-
הצביעה הירוקה והזועקת מקפיצה את האופניים האלו
החוצה והישר אל תוך האישונים שלך ,אך איך לנסח
זאת בעדינות? היא מעט פאסה ...כלומר ,בשנת 2015
הירוק הזוהר היה שיא האופנה ,אך שנה אחת עברה,
ומרידה פספסו מעט את הרכבת .מעבר לזה  -האופניים
משדרים עסקים ,ובאופן אישי ,זו צורת המתלה האהובה
עלי :כאשר הוא אנכי לקרקע ועם חוליית נדנדה קצרה

ויפה .עניין של טעם ,ככל הנראה.
מאחר שבשבוע ממוצע אני מבלה לא פחות מ 16-שעות
על האופניים ,החודש בו בילו איתי ה One Twenty-היה
כנראה הקשה ביותר שיעברו בחייהם :סינגלים מהירים
ותובעניים (פארק קנדה/בן שמן/הזורע) ובנוסף ,כמעט
 600קילומטרים של שבילים רחבים בכל רחבי המרכז
והרי ירושלים.
האופניים האלו קצרים מאד .על פי מרידה המידה
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Highlights
•שלדת אלומיניום .Triple butted
•מתלה ציר יחיד עם ארבע זרועות ובולם אחורי "צף".
•בולם אחורי  Fox Float DPS Performanceעם נפח
תא אוויר מוגדל.
•מערכת הינע מלאה  11X2ברמת שימאנו .XT 2016

•זוית צינור היגוי 68.0 :מעלות
•אורך תומכות שרשרת 440 :מ"מ
•צינור עליון קצר 595 :מ"מ
•משקל 13.7 -כולל דוושות וחומר בצמיגים
* מידה M
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שלהם היא  ,"17אך ביחד עם מוט כידון קצר יחסית
( 70מילימטרים) ,נוצרים אופניים שמרגישים מאד
קומפקטיים .בעיני זה דווקא דבר טוב ,המאפשר לרוכב
לנוע לפנים ולאחור על האופניים ,ובאמת להשפיע על
ההתנהלות שלהם באמצעות העברת משקל.
דיוושים ראשונים מגלים מתלה יעיל מאד ,בעזרת הבולם
האחורי מוגדל הנפח ובעל שלושת המצבים ,מבית
 .FOXבולם ה( EVOL-יעני ,אקסטרה ווליום) החדש הוא
שינוי מבורך בעולם בולמי הזעזועים האחוריים  -נפח תא

גדול יותר יוצר בולם שלא זקוק ללחצי אוויר גבוהים ,וכך
מתקשח פחות ומרגיש נעים יותר לאורך כל מהלכו .את
אותיות ה CTD-הישנות החליפו אותיות חדשות (,)DPS
המבשרות על דמפר חדש ומעודכן יותר בבולמי פוקס
החדשים .ואכן ,מצב הביניים הוא עם פלטפורמה יציבה
מאד ,אך ללא איבוד רגישות למכות הקטנות  -הנה לכם
מתלה יעיל ונעים בו זמנית ,WIN WIN .לא?
ועל אף זאת ,האופניים לא מזנקים קדימה מהמקום
כנשוכי כלב בדואי תועה .הם מרגישים כבדים וגמלוניים

בהאצות מהמקום וממהירות נמוכה .האשמים העיקריים
הם הצמיגים הבשרניים (נובי ניק טיובלס רדי  "2.25של
שוואלבה) והגלגלים הכבדים.
"גלגלי  27.5אינץ'" ,יגידו לכם צקצקני קונספט ה29-
אינץ'" ,הם זריזים יותר בתגובותיהם לדיווש (בגלל קוטרם
הקטן יותר) ומגיבים להפניה ולהוראות הרוכב במהירות
וביעילות גדולה יותר מאשר גלגלי ( ..."29הוסיפו כאן קול
מאנפף כזה ,כמו של הדרדס הידען והמעצבן ההוא.)...

התפיסה הזו לא עובדת על ה ,One Twenty-והסיבה
העיקרית ,כפי שאמרתי ,היא צמיגים עם דפוס קוביות
גבוה ובשרני מדי לייעוד של האופניים האלו .החלפה
לצמיגים מהירים יותר ,כבר במעמד הקניה ,יאפשר
לרוכב להאיץ מהר יותר ,להתעייף פחות  -וליהנות מן
האופניים כמו שצריך.
הבולם הקדמי (רוקשוקס סקטור גולד 130 ,מ"מ מהלך,
עם צינורות  32מ"מ) עובד היטב בעת רכיבה בשבילים
רחבים ומגיב היטב למכות קטנות המאפיינות שבילי
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כורכר מהירים .עד כאן הכל טוב.
כאשר נכנסים לשטח המחיה הטבעי יותר לאופני
שבילים  -סינגלים מכל הצבעים והמינים  -אפשר
להתחיל להרגיש באמת איך מתנהגים האופניים.
צינור עליון קצר ,יחד עם זווית ראש מתונה ( 68מעלות)
ותומכות שרשרת קצרות ( 440מילימטרים) ,יוצרים
מכונה שמגיבה היטב להוראות הגוף של הרוכב ,מרימה
גלגל קדמי ללא התנגדות ומטפסת סלעים בקלילות

מרשימה .המתלה האחורי מרגיש נעים וארוך ממהלכו
המוצהר (הבולם ה"צף" עושה את העבודה) והצמיגים
הבשרניים אוחזים היטב בקרקע .האופניים אוהבים
פניות צפופות ומרגישים זריזים למדי כאשר השביל פונה
מטה ,וכוח הכבידה מאיץ את המהירות שלכם במורד.
כאשר מתחילים לקפצץ עם האופניים מסלע לסלע,
מופיעה בעיה חדשה עם הבולם הקדמי  -הוא ליניארי
מדי .כלומר ,הוא סוגר מהלך בקלות מרגיזה ,על אף
לחץ אוויר ושקיעה ראשונית המתאימים בדיוק למשקלי.

העלאת לחץ האוויר ,בכדי להעלות את הפרוגרסיביות
שלו ,ולמנוע את סגירת המהלך הזו ,גורמת לבולם
להיות פחות רגיש למכות קטנות עד בינוניות  -וזה מציק
ולא נעים.
הפתרון היצירתי שלי היה ניפוח הבולם בהתאם לרכיבה
אליה אני יוצא :רכיבה טכנית ומסולעת  -לחץ אוויר גבוה
ב 15-20-אחוזים מכוונת המשורר .רכיבה בשבילים
רחבים  -לחץ נכון למשקלי .מעצבן ,אבל יעיל.

חלקים בולטים
מערכת ה XT-החדשה של שימאנו היא פשוט פאר
היצירה .העברת הילוכים בכוח המחשבה כמעט ,שקט
תעשייתי מבורך ,ואמינות מופלגת .מי צריך יותר מזה?
אני מברך את מרידה על ההתעקשות להישאר עם
מערכת  2על  ,11בעיקר בגלל קהל היעד של הOne-
 ,Twentyועל כך בפסקת הסיכום .העברת ההילוכים של
המעביר הקדמי החדש ושל מערכת שתי הפלטות (24-
 )38היא לא פחות מפנטסטית .זריזה ,מדוייקת ועובדת
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גם תחת לחץ כבד של דיווש .פשוט אמת המידה.
בלמי השימאנו  ,M615המקבילים לדאור ,ביחד
עם הרוטורים המוגדלים ( 180מ"מ) ,עבדו היטב
ובקונסיסטנטיות לאורך כל תקופת המבחן .כמעט ולא
הורגש צורך בבלמים ברמה גבוהה יותר ,וזו מחמאה
אדירה לבלמים הזולים הללו של שימאנו.
בולם ה DPS-האחורי של  FOXעובד נהדר ,ומספק
למתלה האחורי רגישות גבוהה ופרוגרסיביות מדוייקת

במצבו הפתוח ,ובמקביל  -פלטפורמה יציבה מאד ,שלא
מאבדת רבות מרגישותה ,במצב הביניים .כל שנבקש
לו יהי.
סיכום
המרידה  ,One Twentyכמנהג אופני חברת מרידה
 עושים את העבודה .הם מספקים תמורה נהדרתלמחיר ומכסים טווח רחב של דרישות .ככאלו ,הם יתאימו
מאד לרוכב חדש יחסית בתחום ,או לרוכבים מנוסים,

אשר לא יכולים/רוצים להוציא סכומים גבוהים על
אופניים מפונפנים.
רוכבים חדשים (ובעצם לא רק הם) יעריכו מאד את שני
גלגלי השיניים מלפנים ,אשר יאפשרו להם לנצל את
האופניים למגוון דרישות ,מבלי להתאמץ יתר על המידה.
החבילה הכללית של האופניים תאפשר להם להיכנס גם
לשטחים תובעניים יותר בהמשך דרכם בעולם האופניים.
עם זאת ,ציפיתי ליותר .כאחד שבחן את אופני השבילים

של מרידה ,על כל גלגוליהם במהלך השנים ,קיוויתי
למכונה שתשאיר בי חותם עמוק יותר .האופניים האלו
הם לא  .EVENTהם לא יושבים בבית ,ורק קוראים לך:
"קדימה ,קח אותי אל השבילים והסלעים"...
אם תרצו  -אלו הם הטויוטה קורולה של עולם האופניים.
אמינות ואיכות גבוהות ,תמורה טובה למחיר .אבל בלב
שלכם ,עמוק פנימה ,אתם תצאו מהחנות עם האופניים\
רכב ,ותמיד תפזלו לצדדים  -בחיפוש אחר מכונות
מרגשות יותר
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על קיפאון וצייד מפלצות-מחשבה
(או  -איך לקחתי לאמצע היער את ספת הפסיכולוגית)

"את לא סומכת על הגלגלים"! צועקת אליי המדריכה זהובת השיער .שבע
בבוקר ,אמצע היער ,קפוא להחריד ,ואני מנסה להתגלגל בתוך סינגל
שרק נראה חביב .בפועל אני נכנסת לסיבוב שבו לגמריייי ברור לי שאם לא
אחזיק חזק ואהפוך את גופי למטיל ברזל  -אתגלגל במדרון.
אני שומעת את נימת האכזבה בקולה" :את לא סומכת על הגלגלים"..
"מה חשבת "?..אני יורה לעברה מתחת לשפם (הדימיוני כמובן) "שעות
רבות של טיפול לא עקרו מתוכי את הפחד מ"לסמוך אל האחר" ...אז
איך אסמוך על הגלגלים??" .אבל שאפו לזהובה שעלתה בדייקנות על
הנקודה הכואבת.

משש וחצי ,עוד לפני שהשמש הוציאה את האף מתחת לשמיכת העננים,
ארבעתנו מדוושים ביער .קסדה-ורודה ,טיגריס מרדן ,מדריכה זהובת שיער
ואני .כמו דורותי וחבריה בארץ עוץ ,גם אנחנו מפדלים אחריה בחיפוש
אחר רגעי קסם על שני גלגלים.
אני רועדת מקור שקצת מסתיר את החששות .נזכרת בפעם הראשונה
שרכבתי שם .הכייף לפענח את הקווים ,ללטף את הסלעים עם הגלגל
ולטבול בירוק של היער .ואז נפתח התיאבון ליותר .לצאת מאיזור הנוחות.
איתו התגבר הלא-ידוע ..האם זה לא גדול עליי? (או באופן קונקרטי האם
לא היגיע הזמן לפול פייס??).
עכשיו יש לי פרפרי אדרנלין בלב .שמחה ,בה מתערבבות תמונות

ומחשבות על השיפועים והסלעים שלפנינו .ובמשק כנפי הפרפר
עולה פחד– כמו ערפל מזדחל אל תוך התודעה ,מטשטש את היכולת
להתמקד .לנשום.
לא רוצה לתת לפחדים לקבוע לי
לכן ,עם הערפל ומול השמש העולה אני מפדלת בשקט בתור המשתרך
מאחורי דורותי זהובת השיער .מנסה לסמוך עליה ,על עצמי ,על מי שתכנן
את הסינגלים ,על האדמה שהתהדקה ,ועל כל כח עליון שמוכן להושיט
יד מאזנת.
מגיעים לסינגל ,ואני נהיית 'רעבה' .מה חשבו לעצמם ה'בן-יהודה' של

היער כשכינו את הסינגל ' -טלויזיה'? האם זה אומר שהאח הגדול הולך
לצפות כרגע בפשלות שלי?
אולי 'טלויזיה' זה על שם המסך עליו המפלץ הקטן והמעפן שמתחיל
להסתובב לי בראש יוכל להקרין סרטים ב D-3של הנפילות הצפויות לי.
איזה ריאות חזקות יש לו כשהוא צועק לי במגפון בין האוזניים "הנה זה
בא" ,ומשדר את פרומו  10הנפילות המדהימות שאפשר לעשות כאן
היישר אל מסך ה'טלויזיה' שלי .איזה !100 ...10
מאז שהתחלתי לזהות אותו  -אני לא ממהרת לתת לו את המיקרופון
הראשי .אין לו תעודת עיתונאי :הוא בעיקר קשקשן בלי כיסוי ,ותסריטיו
הם מדע בדיוני ולא מהסוג המשובח.
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מפלץ קטן שאוכל ת'ראש
"או קיי ,שמעתי אותך" אני עונה לו" .עכשיו שב בצד ותן להקשיב
לזהובה" .והיא מזכירה לי להיכנס לעמידת מוצא ,לנשום ,להיות החלטית.
"מבט!" ,והיא מראה לי לאן להתבונן" .עקבים למטה .תפני עם האגן ולא
עם הכידון" היא מתעקשת .המפלץ רוצה לצעוק לה ' -שאמא שלך תעבוד
עם הכידון!' אבל המבט שלי משתיק אותו ...אני רוצה להקשיב .להרגיש
את המילים שלה מכוונות לי את התנועה.
אחרי ההסבר אני מטפסת אל תחילת הסינגל לסיבוב נוסף .בדקות שיש
לי להסדיר את הנשימה אני חושבת על ה"לסמוך" .דווקא הרגשתי שיפור
לאחרונה בתחום .וה Kona Processשלי סוף!
ובכל זאת  -הנה ,כשהגוף מזהה את חוסר הביטחון הוא חוזר לדפוסים
הקדומים של ה'בריחה' ומתכווץ אל עצמו .מקשיב למפלץ.
"את לא סומכת" ..אני מגלגלת את המילים בראשי ,ופתאום הזירה מוכרת
לי ..אני יודעת איך להמשיך! זה השלב שבו אני עוזרת למטופלים מולי
לזהות את המפלצים שלהם ולהחזיר שליטה בג'ונגל החרדות .אני מושיבה
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את עצמי על ספת המטופלת" :ומה ייקרה אם תסמכי?" התשובה מייד
עולה – "אם אני סומכת אני עלולה ליפול ,ואז גם אתאכזב .אגיע למסקנה
שאי אפשר יותר לסמוך" .רגע .הנה זה! החשיבה בשחור לבן .עוד מפלץ
שאוכל ת'ראש .תפסתי אותך!
שקט נעים ולא צפוי נהייה לי בגוף .את המפלץ הזה אני במיוחד אוהבת
לפוצץ עם מטופליי:
החיים לא מסתדרים בשחור ולבן כמו במחשבות
שלנו .מזל.
"נכון" אני עונה למפלץ" .יכול להיות שאם תסמכי – תיפלי .ויכול להיות
שלא .אבל כבר למדת שזה בסדר לפעמים לא להיות מאה אחוז .כמה
פעמים את רוצה שהילדה שלך תסמוך עלייך ,ואז משהו קורה ,ואת
מאכזבת ? זה הרי לא אומר שאי אפשר אף פעם לסמוך עלייך .זה רק אומר
שלפעמים גם כשסומכים יש אכזבות .ואם תרשי לעצמך לסמוך כאן על
עצמך ועל זהובת השיער ,על הגלגלים והאדמה - ,אולי גם תתקדמי ותזרמי
את הסינגל כמו שאת רוצה".

זוכרת כמה נבוכה הייתי כשגיליתי את המפלצים רצים לי ככה חופשי
במחשבות .מאז כבר הבנתי שהם לא נעלמים .כעת מחפשת נוסחה של
דו קיום .נכון ,מבאס שהגוף ככה אוטומטית ננעל .כי אז גם מפלץ ה"לא
לסמוך פן אפגע" מרים את הראש ,יחד עם אחיו שצועק "כל נפילה היא
אסון" .אבל נהייתי ממש מהירה בלזהות אותם (אם הייתה סטראבה של
מהירות מחשבה ..הייתי מלכה!) ועכשיו כשקראתי לו בשם הוא משפיל
מבט ,מתרחק ולוקח את מטיל הברזל איתו .משחרר אותי להיכנס סוף-סוף
אל עמידת מוצא ,ולהסתקרן :האם משהו באנטומיה של הגוף והאופניים
יוכל לספוג מחד את החששות ומאידך את המשאלה שיהיה בסדר?
הגוף כעת נינוח .מעמידת מוצא אני נותנת לאגן לכוון את התנועה,
משקיטה את הכידון ,ו..מופתעת שזה עובד! הסיבוב מחליק כמו חמאה על
טוסט חם .אני גולשת גם על הברם השני וחיוך נמרח על הפנים.
היא מרוצה ממני  -זהובת השיער .ואני ממנה .רק שבאותו רגע מפלץ אחר
מתחיל לנוע בפנים" :שלא תעוף על עצמה יותר מידי" ,הוא לוחש "מהר!
תוציאי לה לשון ..אל תשתפכי לנו פתאום" ..

טוב נו .כמה מפלצות אפשר לצוד על סינגלון מסכן אחד?
לפחות לכמה רגעים סמכתי על הגלגלים .עד הפעם הבאה
* את האופניים הראשונים קניתי כדי לרכוב עם הבנות שלי בשכונה ,אבל
מרגע שנכנסתי ליער התוכניות השתנו .מאז רכבתי בצפון ,בדרום ,בליגה
למקומות עבודה (מקום שני בעונה הראשונה ,תודה ששאלת) ,והקמתי
עם חברות לרכיבה את קבוצת ה'נחושות' .בין לבין חוזרת לקליניקה שלי
כפסיכולוגית קלינית ,ומטפלת בסובלים מחרדות ,משברים וענייני חיים
לוחצים .כשהבנתי שיש קווי דמיון בין הספורט האתגרי ובין אתגרי החיים
שעולים על הספה – התחלתי לחפש איך מחברים במילים פשוטות את
הרכיבה והפסיכותרפיה .לקחת חוויות מתחום אחד ולהיעזר בהן כשיש
'פלונטרים'/מעצורים בשני .יצא סיפור שעושה זום-אין על התמודדות עם
חרדות ומחשבות אוטומטיות ש'תוקעות' .כי כשיש מעצור או חרדה ,לא
מספיק להגיד ש"הכל בראש" .צריך לפתוח עוד קצת את חוטי המחשבה.
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