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צילום: ליאור דיין
שגרירנו בברלין, גיא מלחי, הזמין לביקור 

בישראל את מרקו ברטהולד והאנס הרמנס, 
זוג רוכבי טריאל ברמה עולמית שקפצו ופיצחו 

קווים שחייבים לראות כדי להאמין. וגם אז...  

תל אביב we:Photo
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MEGA SALE
דגמי ברגמונט 2016
עכשיו נותנים יותר

ניתן להשיג בחנויות הבאות:
חנות יבואן: מתחם אלונית לטרון 1-700-708970

חנות יבואן: רמת החייל הנחושת 4 ת״א 
ובחנויות נבחרות נוספות.

לרשימה המלאה היכנסו לאתר שלנו:
www.rocknroad.co.il 

http://rocknroad.co.il/


03.2016 | גליון 020

על השער: מר חסון מדגים רמפה 
כתבה בעמ' 70

 צילם: דותן הלוי 

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

מפיק אילון שגיא / 
עורך אחראי  אריק פלדמן /

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

אסף פישר / אריק פלדמן / גיל בניטה / 
חנוך רדליך / שחר ברטל / דן דורון / בן קדמי / 
רועי קפח / עדי בלן / עידן טופר / לילך גרופר / 

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

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

צלמים דותן הלוי / אוריאל כהן / אלון רון / 
אילן שחם / ליאור דיין / גלעד קוולרצ'יק

צילום וידאו ועריכה דותן הלוי

טלפון המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

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

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

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

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

בהתאם, כל עוד זה לא בין  14:00-16:00.
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122........... Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן
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https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
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http://source-israel.co.il/hydration-packs/180-hipster.html
http://source-israel.co.il/hydration-packs/180-hipster.html
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איילון שגיא: רוכב, חושב 
כותב אחרי שסייע לארבעה 

פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם 
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא 

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

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

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

והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש 
את שבילי הארץ כבר שני 

עשורים, כותב ומצלם על כך 
למיטב המגזינים ואפילו לספר 

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

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

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

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

IlanShacham.com  "...?מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 

מסוף שנות התשעים של המאה 
הקודמת ולא נראה שמתעייף. 

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

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

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

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

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

ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 
לא מזקק קילומטרים של סינגלים 

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

  בגידולן של איה ורוני

רועי קאפח: חובב ציוד 
ומאסטר ווילי גם כשרועי לא 

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

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

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

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

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

שנראו בשבילי ישראל.

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

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

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

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

דותן הלוי: צלם וידאו 
וסטילס כשהוא לא מצלם 

משהו, הוא רוכב בשטח ומצלם 
משהו. נמצא במערכת יחסים 

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

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

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

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

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

במרחקים.

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

מגדיר את עצמו רוכב הרים, 
אבל נאלץ להסתפק בגבעות, 

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

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

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

כשבנות המשפחה מאשרות.

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

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

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

alonron.com  וערימות של סטייל

איילת ניר הגיעה לעולם 
רכיבת השבילים באיחור סמלי 

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

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

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

רוכב עם חברים בעיקר XC, תוכלו למצוא אותו תמיד 
בסוף ומקלל את כולם. עשה את מסלול הכביש 
תל אביב אילת 5 פעמים – כרכב מלווה, המציא 

את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף 
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.

גיל בניטה: חזק במותגים 
חפרנות זה שם המשחק אצל 

מר בניטה, כמה שיותר פרטים 
שוליים על כמה שיותר דברים לא 

חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום, רוכב 
אופניים "לשעבר" )אוי כמה תירוצים - עבודה, 

ילדים, חיים...(, היה שם בראשית ענף הדאון היל 
)הגווע( בארץ, בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים, 

פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה 
שם - חולם לחזור. אחרי הרבה שנים של מאחורי 

הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו 
בעלים משותף של חברת BIKEDEAL. בן 34, גר 
בזיכרון יעקב, אב ל-2 רוכבים עתידיים מדהימים...

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

בינו וספורט מקרי לחלוטין, רכב 
 BMX( 13 על אופניים עד גיל
של חברת בסידן(, כיום מעדיף לרכב על אופנוע 

דוש )רחמנא לצלן לרכב בשטח( כי זה לא מעייף. 
מאמין שתמונה טובה זה הרגע הקטנצ'יק לפני 

שהרוכב מתרסק. 

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

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

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

לא מעט זוגות אופנים ובעיקר חפר לעומקו של 
הכדור ב-10 שנים שהוא על האופניים. כשהוא 
לא רוכב)וזה לא קורה הרבה..(, הוא מחלק את 

זמנו בין התעדכנות אובססיבית בכל הקשור 
באופניים, לבין חלוקת טיפים להמונים בעניני 

רכישה, שדרוג או סטיילינג. על כך, הוצמד לו הכינוי 
"הדולה")תומך לידה(.

we:Startמשתתפים

מועדון הגראבל פתוח לכולם!

הצטרפו היום

w w w . R E C Y C L E S . c o . i l
כפתור בלחיצת  לשטח  מהרשת 

משתתפים

https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://dotanhalevy.zenfolio.com/
http://www.recycles.co.il/Recycles_Gravel_Club
http://www.recycles.co.il/Recycles_Gravel_Club
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 מותג האופניים האיכותיים מספרד נחת בישראל
ואתם מוזמנים לערוך רכיבות מבחן. ליצרת קשר-077-700-9000

http://bhbikes.co.il/
http://bhbikes.co.il/
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By
 Joe’s no-flats בע"מ  אדסטיק  בלעדי:  ושיווק   יבוא 
03-9027080 טל.   | 17, פארק אפק, ראש העין  המלאכה 

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

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

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

www.amclassic.com :לדגמים נוספים

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

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

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

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

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

מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות. עשוי 
להכיל בוטנים

לילך קרן גרופר 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 
  | Ready, steady, go ספורטיבי

טל רוזוב: כדי להיות מורה 
טוב, צריך לאהוב ללמוד 

 ,Sababike מייסד חברת
מתמחה בלהפוך רוכבים 

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

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

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

נועה לוריה מאוהבת ברכיבת 
שטח מימי סובב גליל 1995 

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

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

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

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

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 44 אב לשנים, רוכב כ-15 

שנים מתוכן 11 שנים רכב רק 
בכיוון אחד ורק על אופניי דאון 
היל. כמה עצמות שבורות ואולטימטום חד משמעי 
מהאישה גרמו לו לגלות  את העולם המופלא של 

האול- מאונטיין\אינדורו. טל שמעביר את זמנו בין 
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית 

שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו. 

גיא )חיית( בר צעיר הכתבים 
של המערכת ורוכב האנדורו הכי 

בינ"ל שלנו. מחשיב את עצמו 
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר, 
 .XC רק כי כרגע הוא נותן לכולם בראש באנדורו וב
 XC ה"חייה" מחלק את חייו בין תחרויות אנדורו ו

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

בסטארטאפ. תכלס דיי עסוק לגילו...

אוריאל כהן  בן  33 אב 
לשניים, ירושלמי מלידה אבל 

גר במודיעין, החל כצלם 
רכב בעיתון הארץ אצל יואב 

קווה, וגמר כצלם אופניים אצל אריק... אבל עדיין 
הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי 
במשחקים הפראולימפיים בלונדון 2012. אוריאל 

רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת לרוד טריפ 
עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו הרבה 

אופניים לצלם...

כפיר "הורוד באדם" כחלון: 
כבישוננו לענייני אופניים 

פריק של הדבר, רכב בכל 
הדיסיפלינות ונתקע בכביש. 

רומנטיקן ומורעל של הספורט, חולה שידרוגיטיס 
 Style beforeבכל הקשור לסטייל ולבוש )״

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

צמיגים דקים.

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

וסינגלים תחת הרגליים, ועדיין 
מחפש את הקצוות של היכולת 

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

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

העתק ומוסיקת עולם.

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

עליו בשתי מידות שניסו מ"מצמן" מכר לו. בין לבין 
היה הרוכב הראשון בארץ על אופני ש"מ מודרניים 
)אם כך אפשר לקרוא לפרופלקס 657(, קנה אופני 

כביש מאלומיניום והחליפם רק אחרי 14 שנים )"זה 
לא נשבר, אז למה להחליף?"(. בשנים האחרונות 
מגלה חיבה יתרה לרכיבות אפיק ארוכות וכואבות, 

בין אם זה על אופני הרים, כביש או סייקלורוס. 
מוטו? "אם זה לא בסטראבה זה לא קרה". 

 שלומי דויטש 
Shlomi Deutsch מכור 

לחידושים טכנולוגיים, משתדל 
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים, 
חנות או מסע  רכיבה אתגרי. עסק ועוסק בכל תחום 

בענף האופניים מפיתוח עיסקי, דרך הדרכה, יבוא 
ועד הקמת פארק האופניים צובייק זצ"ל . אבל 

בעיקר משתדל לרכב כמה שיותר ולפתח קשרים 
חברתיים בכל העולם. כשמסתובבים איתו ביורובייק 

, חושבים שהוא נולד שם...

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

עקרון. למחייתו ממתג ומעצב 
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק אבל גם למגזינים 

ולקוחות בתחום האופניים. לאחרונה פיתח הפרעה 
טורדנית-כפייתית קשה ואפשר למצוא אותו כל 

בוקר עושה סיבובים שעות על אופני כביש בראש 
ציפור. שוב, אחרי רוכבים טובים וחזקים ממנו. שוב, 

 מתוך עקרון כלשהו...
 | psdesign.co.il

שחר מיליס רוכב שטח ותיק, 
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ 

ובכרכור. מיליס הוא מהנדס 
מכונות בהכשרתו לכן כשהוא 

לא רוכב או רץ עם לולה, הוא נאלץ לעסוק בהקמת 
סטרטאפים בתחום המכשור הרפואי. לאחרונה הוא 

ליווה כמנחה, פרוייקט סטודנטיאלי שאפתני של 
פיתוח אופני שיכוך מלא כחול לבן בטכניון. מיליס 

מביא עמו למגזין את הפן הטכני הנדסי והמעט 
חפרני בראייתו של רוכב אופניים שלצערו למד 

הנדסה בטכניון.

we:Startמשתתפים

http://www.joes-no-flats.com/
http://www.amclassic.com/en/
https://www.facebook.com/pages/Ready-steady-go/1597856290482325
http://www.r-s-g.co.il/
https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
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חנות חדשה לגרופי, גדולה יותר, מרווחת יותר, נראית טוב בטלפון, 
פתוחה 24 שעות ביממה עם חנייה חופשית! 

כל המותגים, מבצעים חמים, משלוחים מהירים עד אליכם עם BOXIT והרבה אהבה ושירות לקוחות!

תתחדשו!

store.groopy.co.il

 כניסה לחנות

http://store.groopy.co.il/
http://store.groopy.co.il/
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גם אתם נרשמתם לאפיק ישראל...
תודה למאות הנרשמים !
נותרו מס׳ מקומות בודדים, נתראה על קו הזינוק
אפיק ישראל 2016 - מהדורת ארץ גליל

http://www.epicisrael.org.il/
http://www.epicisrael.org.il/?section=229
mailto:contact@epicisrael.org.il
http://www.epicisrael.org.il
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חמישי בבוקר. אני ורועי גירון, בן זוגי כבר מספר לא קטן 
של תחרויות, בדרך דרומה לכיוון באר שבע, והשדות 
המוריקים של צפון הנגב מקדמים את פנינו. בשנה 

שעברה עשינו במצפה רמון עצירת התרעננות, השנה 
אנחנו עוצרים במצפה לרכיבת פרולוג על גדות המכתש. 

עשרות רבות של רכבים ולמעלה מ-200 רוכבים 
מכונסים בחורשת קק"ל בכניסה למצפה רמון, והזינוק 

המדורג בהפרשים של דקה כבר יצא לדרך. מתלבשים, 
אוספים את ערכת ההרשמה, חימום קצרצר, ואנחנו כבר 

בתוך משפך הזינוק מחכים לאות. 

נחיתה רכה 
כמו שאתם ודאי זוכרים )איך אפשר לשכוח(, המהדורה 

הראשונה של הסמרתון שהתקיימה בשנה שעברה 
העיפה לנו את הראש, והיה ברור לנו שגם השנה אנחנו 

לא מוותרים על האירוע. השנה האירוע צמח מתחרות 
קטנה ואינטימית של כ-40 זוגות, לתחרות קצת פחות 
קטנה אך עדיין אינטימית מאד יחסית עם כ-120 זוגות 
של מתחרים. שלב הפרולוג שנוסף השנה, כ-24ק"מ 
בסינגל נחל חווה ועל שפת המצוק, מאפשר להכנס 

למוד תחרות בצורה מדורגת יותר. זאת להבדיל משנה 
שעברה בה רוכבי המסלול הארוך נחתו ישר לסטייג' 

קשוח של 130ק"מ.

אבל בתחרות, כמו בתחרות, גם מסלול של 24ק"מ יכול 
 4x4 להוציא לך את המיץ. המסלול התחיל בקטע דרך

קצר שהמשיך במקטע של כ10ק"מ בסינגל חווה. משם 
חזרה לשפת המצוק, טיפוס חזרה לכיוון מצפה על דרך 
4X4, וקינוח בצורת מקטע סינגל קצר דרך גן הפסלים 

עד לנקודת הסיום. 
רועי ואני מזנקים בקצב בינוני גבוה, וכשהגוף טיפה 

מתחמם מגבירים מעט. הזינוק המדורג נותן תחושה של 
מירוץ נגד-השעון. לפנינו במרחק אנו רואים את הזוג 

שזינק לפנינו, ובעורפינו אנו יכולים לחוש את הנשיפות 
של הזוג שזינק אחרינו ובודאי מנסה להדביק אותנו. כבר 

די הרבה זמן שלא רכבנו במדבר, ואנחנו מנצלים את 
הדקות הראשונות להסתגלות לתוואי ולתנאי הקרקע. 
האדמה מהודקת יחסית, אבל הסיבובים מעט חלקים 

ודורשים תשומת לב. העובדה שאני רוכב על אופני מבחן 
שאינני מאוד רגיל אליהם, גם אינה תורמת. בכל זאת, 

אנו מצליחים להדביק שניים מהזוגות, ושומרים על קצב 
גבוה. את היום אנו מסיימים לאחר כשעה ו-5 דקות, 
במה שעבורי הרגיש כמו תחרות סייקלוקרוס – קצר, 

אינטנסיבי וכואב. 
לאחר פריסה מרעננת והחלפת חוויות הרוכבים 

מתפנים אט אט ומדרימים לכפר התחרות בקיבוץ סמר. 
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כפר התחרות בסמר דומה לזה של שנה שעברה, רק 
גדול יותר. מחנה האוהלים הורחב ושודרג, המקלחות 

והשירותים שודרגו גם הם, ומתחם האוכל והמנוחה 
הורחב על מנת לאכלס את כמות הרוכבים הגדולה. 

גם הבר שופר וכלל בירה דרומית איכותית, מיצי פירות 
ומני מאפים. לאחר שבשנה שעברה בחרנו ללון 

בבית הארחה בקיבוץ אליפז, השנה הלכנו על מתחם 
האוהלים, וביחד עם חבורת חברים )'הקזחים'( קיבלנו 

פינה מוצלת,  אינטימית ומפנקת, עם מחצלות וערימות 
של מזרנים נוחים. בערב התכנסו כל הרוכבים לארוחת 

ערב, לטקס חלוקת מדליות וכמתבקש, תדריך מפורט 
ומשעשע מיזמי ומנהלי האירוע – נימי סי וירון דרעי.

האמת בפנים
כמו ביום הארוך בשנה שעברה, גם הפעם צפה 

החזאי טמפרטורות גבוהות לעונה עם מעל 30 מעלות 
באיזור עובדה. אמנם המסלול הארוך השנה כלל "רק" 

105ק"מ עם כ-1500 מטר טיפוס לעומת 129ק"מ 
בשנה שעברה )74ק"מ ו800 מטר טיפוס למסלול 

הקצר(, אך המיספרים לא תמיד מספרים את כל הסיפור. 
למשל, המיספרים לא סיפרו שהעליה הראשונה דרך 

מעלה שחרות לכיוון היישוב שחרות, היא עלייה מדורדרת 
ותלולה המחייבת הליכה מפרכת במספר מקטעים. הם 
גם לא סיפרו שמצב הדשדש )אותם חלוקי נחל קטנים 

המכסים חלק נכבד מהשבילים בהם עובר המסלול( אינו 
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מי יודע מה בלשון המעטה – השיטפונות של תחילת 
החורף כבר מזמן יבשו והקרקע יבשה וטובענית. ובנוסף 

לזה הם גם לא סיפרו שהטמפרטורות יגיעו עד לכ-35 
מעלות. כל זה, יצר רכיבה מאד מאתגרת, והביא אף 
למספר מקרי התייבשות שטופלו ע"י הצוות הרפואי. 

הזינוק עבר עלינו בסדר, ורכבנו בקצב טוב את 
הקילומטרים השטוחים לעבר הטיפוס הראשון. תוך 
כדי הטיפוס למעלה שחרות הבנתי שהגוף שלי לא 

במיטבו.  לאחר מילוי המים בראש המעלה המשכנו על 
שביל ישראל לאופניים לעבר המצוק וחזרה לבקעת 

עובדה בקטע נחל פורח ומהיר. חציית בקעת עובדה 

היתה זכורה לנו כמתישה עוד מהשנה שעברה, וכצפוי, 
השנה מצב השבילים היה אף גרוע יותר. התרעננות 

קלה באיזור באר מילחן וטיפוס להר ברך. גם כאן, רכיבה 
בקטעים מדורדרים וטמפרטורה גבוהה, כאשר הפריחה 

המדהימה והנוף מסביב משפרים מעט את המצב. 
בעליה כבר מתחילים לעקוף אותנו הזוגות הראשונים 

של המקצה הבינוני שזינקו מאיזור שחרות לאחר 
שהוקפצו לשם באוטובוסים. בירידה מהר ברך אני כבר 

תשוש ומרגיש שאני על סף שבירה. הדופק יציב, אני לא 
מרגיש משהו יוצא דופן, למעט עייפות עזה ברגליים. אני 
מוריד קצב, שותה, דוחף עוד ג'ל, ועובר למוד הישרדות 

עד לתחנת הריענון הבאה. 

לאחר תדלוק אנו ממשיכים בירידה המופלאה לכיוון 
נחל עתק, ומגיעים לאחד המקטעים המתישים במירוץ 
– רכיבה של מספר ק"מ בערוץ נחל עתק המדושדש. 

אנו מנסים לשמור על קצב ולרכוב במידת האפשר בצד 
הערוץ המהודק יותר, אבל זוהי רכיבה קשה ומתישה. 

אנחנו מצליחים לשמור על קצב טוב ולאחר כחצי שעה 
מגיעים לפאתי פארק תמנע. הטיפוס לפארק אינו ארוך 
אך עם החום והיובש גם הוא גובה קורבנות. אני עוצר 

לתת כדור מלח לרוכב שהתכווץ, ואנו ממשיכים בדהרה, 
מקווים להגיע כבר לנקודת הרענון שבתוך פארק תמנע. 

בעוד רוכבי המסלול הבינוני המשיכו דרך תמנע חזרה 

לסמר, רוכבי המסלול הארוך יצאו להקפה מלאה של 
סינגל תמנע. בשלב הזה של היום זוהי נקודת שבירה 
לא פשוטה ואני נכנס לסינגל תמנע כאשר אני מרגיש 

מפורק לגמרי. עוד קצת נוזלים וג'ל ואנו מצליחים 
להגביר קצב ולסיים את סינגל תמנע שגם הוא במצב 

ירוד יחסית. כעת נשארים לנו רק כ-10 ק"מ חזרה  
לסמר ואנו רוכבים לצד זוג נוסף. אני מרגיש התכווצויות 

ברגלים, אבל דוחף עוד מלח ונוזל וממשיך לשעוט 
קדימה. בהמשך נתפס לי שריר התאומים, אני עוצר 

לשניה, מותח אותו, ועל אף הכאב עולה על האופניים 
וממשיך לפדל. כמו סוס המריח את המכלאה, מרגע 
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שאני רואה את המגדל המפורסם של סמר אני משחרר 
את הרסן וטס קדימה. אנו מסיימים את הסטייג' ב-6 

שעות ו48 דקות, ואני בתחושה שזאת הרכיבה הקשה 
ביותר שעשיתי בחיי. יעברו עוד מספר שעות עד שכל 

הרוכבים יגיעו חזרה לכפר התחרות. 
בהמשך הערב מתגלית התמונה המלאה, ואכן היום 

הזה גבה מספר קורבנות של התייבשות, ופינת העירויים 
עובדת שעות נוספות. סיפורים רבים נשמעים על 

החוויות והקושי שחוו הרוכבים, על מספר טעויות ניווט 
שגרמו לתוספת ק"מ וזמן או לפסילה, ועל מספר מקרים 

של סימון מסלול שגוי, אבל סה"כ נראה שכל אחד 

מהרוכבים שסיים את היום מרגיש תשישות מהולה 
בסיפוק רב. הערב מסתיים בטקס פודיומים ותדריך 

למחר. בדירוג הכללי מובילים רוכבי הסייקלינג אקדמי, 
גיא שגיב הישראלי ודן קרייבן מנמיביה. הם סיימו את 

היום בזמן מדהים של 5 שעות ו6 דקות. 

המדבר במלוא הדרו
מזג האויר ביום השלישי מסביר לנו פנים, ואנו מזנקים 

למסלול של כ-85 ק"מ, הכולל כמות גדולה של סינגלים 
מהיפים שיש למדבר להציע. 20 הק"מ הראשונים 

במקביל לכביש הערבה עוברים עלינו ברכיבה מאומצת 
בתוך פלוטון חזק של כ-14 רוכבים. הגוף התאושש מעט 

מאתמול, אבל אני מרגיש שעוד קצת בקצב הזה אני 
נשרף. אנו נכנסים לסינגל לכיוון מעלה קטורה, ואני 

נשרך בזנב טור הרוכבים. המעלה עצמו תלול ומפרך, 
אולם במעט מקטעי הדחיפה אני מצליח לעבור מספר 

רוכבים. בן זוגי רועי ממתין לי בראש המעלה ומבלי 
לחכות אני ממשיך קדימה כך שאנו בעצם עוקפים את 

כל הטור. אנו שועטים לכיוןן נאות סמדר, כששאר הזוגות 
סוגרים עלינו ואנו רוכבים בטור אחד ארוך. 

מנאות סמדר שוב אנו יוצאים לבד למקטע שביל ישראל 
המחבר בין נאות סמדר לשחרות. השביל מישורי יחסית 

ומהיר מאד. הפריחה בצידי הדרך מרהיבה. בהמשך 

אנו מוצאים את עצמינו שוב עם עוד שני זוגות ורוכבים 
בסינגל מדהים על שפת המצוק עד לתחנת הרענון 
בשחרות. בשלב הזה עוקפים אותנו מובילי המקצה 

הבינוני שזינקו מתחתית מעלה קטורה. אנו יורדים את 
מעלה שחרות אותו טיפסנו אתמול. העלייה המדורדרת 
מאתמול הופכת לירידה טכנית ומסוכנת. אני טס למטה, 

ומידי פעם מאט לחכות לרועי. בתחתית המעלה אנו 
ממשיכים בקטע מישורי לעבר 'ארץ הסינגלים של שאקי' 

שם מחכה לנו מקטע 'סינגל בר' – סינגל המבוסס על 
שבילי גמלים והליכה שתכנן שאקי וינוקור, אחד מאנשי 

Samar desert adventure שזהו לו מגרש המשחקים 
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הביתי. זהו מקטע פראי ומאתגר, הדורש מעט דחיפה 
בעלייה אבל מורח לנו חיוך על הפנים בירידות. ביציאה 

מהסינגל נותרים לנו כ-15ק"מ של דרך רחבה ומישורית 
ברובה חזרה לסמר. אני נחלש מעט, ועוצר לחזק 

את הבקבוק. זוג רוכבים מקבוצת אשכולות – צביקה 
וייסמן וחן טל, שרכבו איתנו את כל היום, עוקפים אותנו 
וממשיכים לרכוב כ-200 מטרים לפנינו. אני דוחף עוד 
ג'ל ומלח, ומבלי ממש לדבר אני ורועי מתחילים לחפור 

כשברור לנו שהזוג מלפנים מהווה מטרה. סה"כ הובלנו 
אותם כל היום, ולמרות שבדירוג הכללי הם כמה דקות 

לפנינו ואין לנו סיכוי לצמצם, מאד נשמח לסיים את היום 
לפניהם. אנו דוחפים חזק. אנו מגיעים לפניה האחרונה 

לכיוון סמר והם ממש 50 מטר לפנינו. נותרים לנו כ-2 
ק"מ לסיום, רועי נותן לי משיכה קטנה וכ-500 מטר לפני 
הסיום אנו משיגים אותם. כשאנחנו עוקפים הם מברכים 

אותנו: "קדימה חברים, מגיע לכם לנצח". אנו חוצים 
את הקו לאחר 4 שעות ו-10 דקות. הגוף מפורק, אבל 
התחושה נהדרת. הצלחנו לסיים את האתגר, המסלול 

היום היה מדהים ביופיו, ואפילו הצלחנו 'לעקוץ' את 
החברים על קו הסיום. עשינו את שלנו. 

את היום ניצחו שוב רוכבי הסייקלינג אקדמי. את 
התוצאות המלאות ניתן לראות כאן.  
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אירוע יוצא דופן
אולי זה ישמע מעט קלישאתי, אבל הסמרתון הוא אירוע 

רכיבה מיוחד במינו במספר רבדים. ראשית ומעל הכל 
המיקום בתוך קיבוץ כמו סמר, דרך המעורבות של רבים 

מחברי הקיבוץ בהפקה ובדאגה למשתתפים. וכמובן 
המסלולים המדבריים היפים והאתגריים, מהיפים בעולם 

- תשאלו את המשתתפים הזרים )הלא רבים, אבל 
מאד מרוצים( שהשתתפו השנה. התגובות שלהם היו 

מרגשות ממש. קהל המשתתפים המגוון – החל ברוכבי 
אפיק חובבנים וכלה בכמה מטובי הרוכבים התחרותיים 

בארץ, כמו גם כמות נכבדת של רוכבות אמיצות וחזקות.  
למרות שבחוד תמיד יש קרבות תחרותיים, האוירה 

הכללית היא לא של תחרות אלא של אירוע משפחתי. 
תא השטח הוא נתון, וכמות הוריאציות שניתן לעשות 
עליו אינה אינסופית. השנה הצליחו מתכנני המסלול 
לבנות מסלולים המשלבים חלקים גדולים שנרכבו גם 
בשנה שעברה, אבל מבלי שזה יפגע בהנאה. החזון 
של המארגנים הוא להפוך את האירוע למירוץ מדלג, 

עם מקטעי נקודה-לנקודה ממצפה רמון לאילת. ייתכן 
שהפרולוג במצפה רמון היה יריית פתיחה בכיוון.   
השיפור ההפקתי משנה שעברה משמעותי וניכר 

שניתנה תשומת לב רבה לפרטים. הצוות, בהובלת נימי, 
ירון, נועה לוריה, יוני אדלר ורבים אחרים, עשה מעל 

ומעבר על מנת לשרת את הרוכבים. בין אם זה הצוות 
הרפואי, צוותי תחנות ההאכלה, צוותים טכניים, ושאר 

בעלי התפקידים והמתנדבים השונים על המסלול ובכפר 
התחרות. אפשר להגיד שהרמה ההפקתית דומה לזאת 

של אפיק ישראל, שהינה ללא ספק תחרות השלבים 
הגדולה והמקצועית בישראל, אולם עם טוויסט 'שאנטי' 

ויותר אינטימיות. אז נכון, היו גם כמה טעויות שניתן 
לשייכן לשאנטיות )מספר טעויות בסימון המסלול, מחסור 

באוכל בארוחת הערב ביום הראשון(, אבל גם כאן, 
הגישה השירותיות והקשובה הביאה לפתרונות מהירים 

בכל המקרים. ההירתמות של הקיבוץ, של המועצה 

האיזורית, של הספונסרים השונים, ושל כל העושים 
במלאכה אינה טריוויאלית, ונותר לנו רק לקוות שימשיכו 

כך, שיצליחו לשפר את האירוע ולאתגר אותנו גם 
בעתיד, ולהודות להם על מה שהם עושים עבורינו.  

אבל מה שמפליא אותי בכל פעם מחדש באירועים מסוג 
זה הוא הרוכבים עצמם. מבחינתי, כל רוכב או רוכבת 

שסיימו את המסלול, הבינוני או הארוך, הם מה שנקרא 
Tough mother fuckers. בקטע טוב כמובן. כדי 

לסיים מירוץ כזה צריך לדעת לסבול, לדעת לשרוד, אבל 
בעיקר לדעת לרכוב 
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טיולי האביב של
 בקרו אותנו  |  anat@eco.co.il :טלפון: 03-5633717  | מייל

// הצעות מיוחדות והתאמת מסלולים לקבוצות חברים.
// פנו אלינו למסלולים נוספים

כל הטיולים כוללים: טיסות // הטסת אופניים // הדרכה // ארוחות
// לוגיסטיקה  // כניסות לאתרים

סלובניה HOME BASE 29/6 8 ימים 
מקומי  מדריך  יד  על  מודרכים  רכיבה  ימי   6  // ימים   8
רכיבה    // באירופה  הארוך     FLOW TRAIL-ה //
// מסלולים  חיים  חווית  נטוש-  במכרה  ראש  פנסי  עם 

במגוון רמות

מבצע ב 125€X10 תשלומים

בלעדי לאקו אדוונצ'ר מקדוניה  בטיסה 
ישירה לאגם אוכריד  16/6

8 ימים של מסע אופניים לפנינת הבלקן // עם המדריכים 
הטובים בארץ //  אוכל משובח //  מסלולים עוצרי נשימה 

// והרבה שמחה בלקנית בטברנות מדהימות

1385€

סלובקיה גן העדן הסלובקי והרי 
הטטרה 17/6 

6 ימים אל המחוזות הפראיים של צפון אירופה // רכיבה 
העדן  גן  של  הקניונים   // קושיצה  אזור  של  בסינגלים 

הסלובקי // אגמים אלפינים בהרי הטטרה

1495€

https://www.facebook.com/ecoadventuretrips/
mailto:anat@eco.co.il
http://www.shoresh.org.il/minisites/main.aspx?id=2253


השוק הפורח של מערכות הגלגל"ש הבודד בקראנק נשלט עד לא מכבר 
על ידי SRAM האמריקאית, עם סדרות ה 11 הילוכים השונות של החברה 

)GX-XX1(. הייחוד העיקרי של SRAM הינו טווח גלגלי השיניים הרחב 
בקסטה - 420% )10-42( .

מנגד, חברת SHIMANO  היפנית הציגה בשנה האחרונה מערכות 11 
הילוכים ברמות XT-XTR, אולם הענקית היפנית לא סיפקה קסטות עם 
טווח כה רחב והסתפקה ב 11-42 )381% "בלבד"( בקסטת XT או ב 

 .XTR 11-40 בלבד ב
כמובן שב SHIMANO לא נחים לרגע ולאחר בדיקת שוק מקיפה ומשוב 

מרוכביה התחרותיים, מציגה SHIMANO קסטות עם טווח מוגדל של 
 XTR או XT 11-46 שיניים )418%(. הקסטות החדשות יגיעו כרגע ברמת

בלבד ומשקל היעד שלהן עומד על 450 גרם.
 SHIMANO הקסטות החדשות מיועדות להתקנה על נבות תואמות
סטנדרטיות )בניגוד לגוף הקסטה הייעודי של SRAM( ויעבדו ככל 

  XT8000 הנראה עם סדרת מעבירי ההילוכים הקיימת של החברה ברמת
.XTR9000-ו

בנוסף, לשיפור ביצועי המערכת בתצורת גלג"ש בודד מקדימה, משנה 
SHIMANO את פרופיל השיניים של גלגלי השיניים הייעודיים למערכת, 
כך שימנעו נפילת שרשרת ויספקו יותר שקט בעת רכיבה. השם היעודי 
 XTR ברמת . DYNAMIC CHAIN ENGAGMENT של הטכנולגיה הוא

הגלגש עשוי מאלומיוניום )דגש על משקל( וברמת XT עשוי הגלגש 
מפלדה )דגש על עמידות(.

חידוש אחרון של SHIMANO )ודי מתבקש ממזמן...( הינו הוספת חוליית 
שחרור מהירה לכל שרשראות ה 11 של החברה. החוליה דומה בתפקודה 

לשאר החוליות המוכרות בשוק של המתחרים וככל הנראה תעלים את 
הסיבה העיקרית שבגינה רוכבים רבים פסלו רכישה של שרשראות 

החברה.
המערכות החדשות צפויות לנחות בארץ ביולי- אוגוסט, אנו מניחים 
שתוכלו לקרוא כאן התרשמות ראשונית על המערכות החדשות כבר 

בחודשים הקרובים.
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Shimano חדשות הילוכים מ
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הופכים את הכיף להרגל
חדשות

http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-habit-3-carbon-27-5-16
http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-habit-3-carbon-27-5-16
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giant.co.il

ישראל

סניף ראשי - נתניה
073-2660-616

רח' המחשב 1 א.ת. החדש
Giant.israel 

סניף הגשר - תל אביב
077-551-6642

רח' מנחם בגין 65
)מתחת גשר מעריב(

סניף רקפת - משגב
04-9800-588

רקפת
GiantRakefet 

חברת SRAM  חוותה טלטלות לא מעטות בעבר בכל 
 AVID הקשור למערכות הבלימה השונות של המותג

SRAM( הינה חברת האם של AVID(. הטלטלות הנ"ל 
גרמו לחברה לפתח סדרת בלמים חדשה לחלוטין העונה 
לשם GUIDE הפעם תחת שם המותג SRAM. הסדרה 

נקלטה בשוק בהצלחה רבה תוך קבלת מחמאות 

רבות מצד רוכבים רבים ומגזינים שונים כולל אצלנו 
.we:Ride-ב

אומרים שעם ההצלחה בא התאבון ובSRAM לא 
 .LEVEL ומציגים את סדרת ה ,GUIDE עוצרים ב

משפחת במעצורים החדשה מורכבת מחמישה דגמים 
כאשר המטרה העיקרית הינה הורדת משקל תוך שמירה 

LEVEL מערכת בלימה 
SRAM חדשה מבית

we:News    גיל בניטה  

https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
https://www.facebook.com/giantrakefet
http://giant.co.il/
http://weride.co.il/article.aspx%3Fid%3D68
http://weride.co.il/article.aspx%3Fid%3D68
http://weride.co.il/article.aspx%3Fid%3D68
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.TRAIL-ו  XC על ביצועים גבוהים לקטגוריית
שינוי מרכזי ב LEVEL הינו המעבר לקליפר עם שתי 

בוכנות בקוטר 21 מ"מ, בניגוד לשימוש בארבע בוכנות 
.GUIDE בסדרת ה

הקליפר משאיל מס תכונות ממערכת הGUIDE בכלל 
זאת שימוש ב HEAT SHEILD למניעת התחממות גוף 

הקליפר, ה- BLEED EDGE לביצוע קל במיוחד של 
ניקוז שמן, ומבנה אחוד של הגוף.

ידית המערכת שונתה אף היא והיא כעת קלה וקטנה 
יותר כאשר אין בה כפתורי כיוונון חיצוניים, למראה נקי 

יותר וחסכון במשקל )ניתן לכוון מרחק ידית עם אלן(. גם 
הידית משתמשת במגוון טכנולוגיות שפותחו בסדרת ה 
 DIRECT כמו אטמים עמידים במיוחד, מערכת GUIDE

LINK למתן תחושה אופטימלית ו"מוצקה" בעת 
לחיצה וכד'. 

כאמור,ישנם חמישה דגמים במשפחת ה LEVEL, החל 
מה ULTIMATE היוקרתי )318 גרם לצד כולל רוטור 

160 ממ - ידיות קרבון , מיסבים בציר הידית, ברגי 
טיטניום, HEATSHILED (, דרך ה TLM,TL,T ועד ה 

LEVEL  הבסיסי )430 גרם לצד כולל רוטור 160מ"מ(.

 XX,XO ,DB5 הדגמים יחליפו )בהתאמה( את בלמי ה
.AVID/SRAM של  ,DB3 ,DB1

מקווים לבחון את המערכות בקרוב ולהביא לכם את 
התובנות מהשטח.
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DTl0NwzbHU5c
http://www.recycles.co.il/branch-bike-center
http://www.recycles.co.il/branch-bike-center
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פרויקט La Familia נולד מתוך הסקרנות והרצון להתחקות 
המייסדים  מדור  המקומי,  האופניים  ענף  של  שורשיו  אחר 
ועד האנשים שמשפיעים ומעצבים אותו היום. ממשפחות 
שעסקו בייצור, מכירה ותיקון אופניים כשאופני ההרים עדיין 
לא נולדו בכלל )כמו גם חלק גדול מכם הקוראים..( ובן שמן 
ובועט  חי  הענף  שבזכותם  האנשים  ועד  יער..  סתם  היה 

בימים אלו.

ואותם  במסגרת מסעותיי אנסה להגיע אל אותן משפחות 
את  בפניכם  ולהביא  בזמן  למסע  איתם  לצאת  אנשים, 
הסיפורים, התובנות והאופן בו הם רואים וחווים את הענף 

מאז ועד היום.

לה פאמיליה - פרק 3

שני חברים 
יצאו לדרך

DAA מוטי קרליין וארז וייס

לה פאמיליה - פרק 3  we:Family     אלון רון    איילון שגיא 

DAA - לה פאמיליה
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את ארז וייס ומוטי קרלין יצאנו אריק ואני לפגוש במסגרת 
סדרת הכתבות "לה פמיליה" העוסקת כאמור במשפחות 

והאנשים שעיצבו את ענף האופניים הישראלי. את 
הפגישה קשה היה לקבוע, התאריך הזה לא טוב 

והשעה ההיא לא מתאימה... מודה ולא אבוש, בשלב 
מסוים אפילו קצת רטנתי, "נו, עוד כאלה שחושבים את 

עצמם..." אבל אריק, שבניגוד אלי מכיר את השניים, 
הבטיח לי שאני טועה. "נו, נחיה ונראה" אמרתי לו 
בעודנו נוסעים בכביש החוף בואכה אזור התעשייה 

הנתנייתי.
המעלית נפתחת ואנחנו נכנסים. וואו.

ביקרתי בעוונותיי כבר בכמה חנויות ומשרדים של חברות 
ישראליות מענף האופניים ומבלי לפגוע חלילה באיש, 

חייב אני לומר שזו הפעם הראשונה בה אני נתקל 
במשהו שעל המקום עשה לי הרגשה של חו"ל. 

יש משהו מתעתע בלפגוש אנשים בשיא הצלחתם. 
כשמביטים במשרדים המעוצבים ומכונת הקפה הפולטת 

אספרסו משובח קל לפעמים לשכוח כי כל אלו לא 
הופיעו יש מאין. יתרה מזו, יהודים בני יהודים אנחנו 

ונחטא לאמת אם לא נודה בכך שהפרגון, אפעס, הוא 
לא התכונה הבולטת שלנו ולכל אלו שכבר בשלב מוקדם 
זה של הכתבה מצקצקים בלשונם ואומרים "כן, אבל..." 
אומר: חכו רגע עם ה"עין" שלכם, כי אחרי שתקראו את 

הסיפור הפנטסטי של DAA לא מן הנמנע שתפלטו 
איזה "וואלה, לא ידעתי" הגון, שהרי המיני מעצמה הזו 
שבנתניה היא הכי אנטיתזה לשני ילדים שזופים וסתורי 

שיער מקרית אתא.

ילדי הקריות
ארז ומוטי )שניהם מודל 69( נפגשו לראשונה בבית 

הספר היסודי. הדעות אמנם חלוקות על הרגע הספציפי 
בו נרקמה אותה חברות שנמשכת כבר שלושה עשורים 

ומחצה אך על דבר אחד אין עוררין - מוטי וארז שונים, או 
כפי שמגדיר זאת מוטי בפשטות: "אתה היית מהחנונים 

ואני מהמגניבים". אלו שנות ה-80 העליזות ושני הילדים 
הטובים קרית אתא, יחד עם כל שאר ילדי ישראל, טרודים 

בשאלה מי גנב את המפתחות של חביתוש, רוקדים 
סלואו לצלילי "לחישה פזיזה" של ג'ורג' מייקל, לובשים 

טופר ומסתובבים ברחובות עם הח-בורה )במלעיל( 
משל יצאו מאיזו סצנה ב"גריז". אה, והם גם רוכבים 

על אופניים.
"הכל התחיל מאבא שלי" אומר ארז, הוא רכש לעצמו 

אופני Dawes בריטיות מפיק )אופני פיק, מחלוצי חנויות 
האופניים בארץ – ה.מ( וממנו ככל הנראה נדבקנו 

בחידק. מוטי וארז מוצאים את עצמם מעורבבים בסופו 
של דבר בקבוצה קטנה מאד של רוכבי כביש )אז אף 

אחד עדיין לא חלם לרכוב בשטח...( יחד עם שמות 
גדולים כמו חנוך מרמרי, תמיר אשל, רם גולומביק 

ואחרים. "באותה תקופה" משחזר ארז, "פלטון של 15 
איש היה אירוע נדיר". 

בשלב הזה של של השיחה אני מתנפל כמוצא שלל רב 
על הסקופ העיתונאי העסיסי ומפציר בשניים לספר 

לי על העיסוק ברכיבה תוך שאני חוכך את ידי בהנאה 
וכבר מתכנן בראש איך לעשות את החיבור לDAA של 

היום. אבל מוטי דופק לי חארקה ומצנן את ההתלהבות. 
"תשמע" הוא אומר בכובד ראש, "נורא קל ליפול 

לקלישאה הזו ולבנות מן סוג של אגדה על שני הילדים 
שרכבו על אופני כביש כבר בשנות ה-80 והיום הם 

בענף כאילו שזו הייתה קריירה מתבקשת. אבל האמת 
היא שבזמנו זה באמת היה תחביב ותו לא". בום.

"זה נכון" אומר ארז, שרואה שכל הצבע ירד לי מהפנים 
ונחלץ לעזרתי "אבל עם כל זה שאף אחד לא יכול היה 

לדמיין אז שרכיבה על אופניים, כל שכן בשטח, תהיה כל 
כך פופולארית כפי שהיא היום. אין ספק שהעובדה שכבר 
באותה תקופה התעסקנו עם אופניים ולמדנו את הנושא 

לפני ולפנים מתוך סקרנות ילדותית, עזרה לנו מאוחר 
יותר. כשפתחנו את חנות האופניים הראשונה, והסברנו 
על מבנה השלדה ומערכות ההילוכים, אשכרה ידענו על 

מה אנחנו מדברים".
"כשאני חושב על זה" הוא מוסיף, "אני יכול לומר שמגיל 

 600R 17 אני בעצם ממש רוכב, מתקופת הקנונדייל
הסגולים שקניתי מתמיר שם בסוף אבן גבירול ועד היום. 
תכלס, לאורך הדרך, גם בתקופות שלא רכבנו, תמיד היו 

שם אופניים..."
נו, אז למה לקלקל? בסוף יש סקופ.

תקופת ההשכלה
את הצבא מבלים החברים בנפרד, ארז נובר בקרביהם 

של מסוקים כחשמלאי ומוטי מבלה על הגבעות בצנחנים 
והם ממשיכים להיפגש בסופי השבוע. בתום השירות הם 
כבר ערוכים ומוכנים ל"טיול הגדול" של אחרי הצבא אלא 

שלמישהו למעלה )ולשליחיו עלי אדמות - השגרירות 
האמריקאית( יש תוכניות אחרות. מוטי, מסורב ויזה 

שכמותו, לא יכול לחצות את האוקינוס וכך כל התכניות 

לה פאמיליה - פרק 3  we:Family
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הגדולות נגנזות. "במקום זה נסענו לכינרת" הם גועים 
בצחוק. 

חלום הטיול הגדול נגוז ובתסכולם אורזים החברים 
מזוודה והולכים להגשים חלום אחר עליו דיברו מגיל 
16 – לגור בתל אביב. ארז ומוטי מטביעים את יגונם 
במדשאות הקמפוס. "אני לא הייתי מוכן לשמוע על 

שום דבר שמעורבים בו מברגים ומפתחות פתוחים ולכן 
הלכתי ללמוד סוציולוגיה וקולנוע" מספר ארז )שבאותם 

ימים היה לו ברור שהוא הולך להיות איש אקדמיה( ומוטי 
מצטרף לשורות הטכניון ולומד )כשלא היה עסוק בלהיות 
יו"ר התאחדות הסטודנטים( הנדסה אזרחית, כמו שאבא 

חלם עוד ברומניה.
גם בתקופת הלימודים מקומם של האופניים לא נפקד 

כמובן ומעבר לרכיבות השגרתיות הם מקפידים לציין 
ולחגוג ברוב בירה והדר את חג הטור דה פראנס. "היינו 

מסתגרים בבית ויושבים מרותקים למסך" מתאר ארז, 
"עוקבים בשקיקה אחרי הדרמות ונוטפים הערצה 
לשמות הגדולים כמו 'הפיראט' )מארקו פנטני(, יאן 

אורליך ואחרים...". "זו הייתה תקופה הזויה, תקופת שיא 
הסמים..." מוסיף מוטי ומיד מדגיש – "בטור, בטור!".

אחרי התואר הראשון נפרדות דרכיהם של החברים, ארז 
נוסע לניו יורק להמשיך ללמוד ומוטי נוסע לאפריקה 

כ"שכיר חרב" ישראלי לעניינים הנדסיים. אם אתם 
מזדמנים לאיזה כביש משובש בניגריה, לא מן הנמנע 

שהמחדל נוצר כשהוא חלם על סטייג'ים באלפ-דאהוז. 
החברים מגשרים על הריחוק בשיחות ארוכות וחופשות 
מולדת קצרות והתשובה לשאלתכם קוראים יקרים היא 
– לא. גם בשלב הזה עדיין לא היה שום דיבור שקשור 

לעסקי אופניים משום סוג.

ואז היה לי פנצ'ר...
ב-2002 חוזר מוטי לארץ מהיבשת השחורה עם מזוודת 
מזומנים מכובדת )אחרי הכל איפה תבזבז כסף בג'ונגל?( 

ואחרי גיחה לחופשת התרעננות באנדורה הוא נוחת 
שוב בארץ אך באמתחתו הפתעה – אופני שטח! "את 
ה-Lapierre קניתי לא מעט בגלל שנגנבתי ממעצורי 

הדיסק שהדליקו אותי לגמרי" משחזר מוטי, ומצאתי 
את עצמי מתחיל לרכוב בשטח עם צפריר )מצמן 

כפר סבא ה.מ(. "אני" אומר ארז בחיוך "לא הייתי מוכן 
לשמוע על רכיבות שטח, מבחינתי היה מדובר במשהו 

מוקצה וככבישון אציל הרמתי את הסנטר והתעלמתי 
מהטרנד לחלוטין". 

"ואז היה לי פנצ'ר" משחזר מוטי.
"היה לי פנצ'ר וחשבתי לעצמי שמאחר ובא לי לנוח ולא 

ממש לעבוד אחרי אפריקה איזה שנה, למה שלא אלך 

להרחיב את הידע שלי בכל מה שקשור לגזע סוסי הברזל 
החדש הזה" . " ניגשתי למצמן תל אביב, נכנסתי ופניתי 

לניסו )שלא הכרתי עד אז( והצעתי לו להיות שוליית 
מכונאי חינם אין כסף". ניסו בחושיו המסחריים החדים 

מזהה מיד את ההזדמנות ומצוות את מיודענו חדור 
ההתלהבות ללמוד אצל יובל שוסטר המכנאופן האגדי. 

שוסטר שקיבל סוג של מתנה, מתחיל לתזז את המהנדס 
שעד לא מזמן הזיז הרים, במיני משימות שגרמו לחברנו 

המלומד לחפש נואשות את ה-"ו" שנשמטה מהמילה 
עובד... "אבל שלא תתבלבל!" הוא מדגיש "נהניתי מכל 

רגע, למדתי המון והייתי מתייצב בכל בוקר ראשון מול 
החנות!". 

ענף האופניים בכלל, כל שכן בכל מה שקשור ברכיבת 
שטח היה עדיין ממש בחיתולים "מי היה אז" משחזרים 

החברים, "היה את פיק, בוטקיה, תמיר עם קנונדייל, 
גולומביק ומצמן תל אביב וזהו פחות או יותר..". 

ימי מצמן העליזים
"אם יש רגע אחד שאפשר לציין כנקודת המפנה וזה 
שבגללו, או בזכותו אנחנו כאן היום" אומר מוטי, "הוא 

הרגע בו נפגשתי עם איל ברהמס". בין מוטי ואיל 
מתפתח דיבור על רשת חנויות "אם תשאלו אותי" אומר 

מוטי, "נדמה לנו שאיל אולי לא האמין באותו רגע נתון 
שכזה רעיון יכול להתממש ולכן זרם. ואם להיות כנים, 
באותה תקופה לא בטוח שאפילו אנחנו ממש האמנו, 

אבל הרעב להצלחה עשה את שלו"
ארז מחליט שהוא מצטרף למוטי להרפתקה והם עולים 
על הרכב עם אבא של ארז לחפש את הלוקישן לחנות 

הראשונה. "כאן" אמר אבא של ארז והפור נופל על צומת 
ביל"ו. "היינו כל כך להוטים להצליח עם הדבר הזה" 

משחזר ארז, "אמרנו לעצמנו שנעשה הכל לבד. נהיה 
מכונאים, מוכרים ואפילו המזכירות...".

לשמחתם של השניים אסף אנגלמאייר )לימים אסף 
"שיפ"( שעבד כמכונאי במצמן תל אביב פונה אליהם 

ומבקש להיות חלק מהצוות של החנות החדשה.
"הרגע הזה בו אתה עומד בתוך החנות החדשה ואין לך 
מושג מה יקרה מרגע זה" נזכר ארז "הוא אירוע מצמית. 

כל הפחדים וחוסר הוודאות מתנקזים לכדי תזקיק 
שפשוט משתק אותך". אך החברים חדורי מוטיבציה, 

הם פותחים את החנות ובמשך שלושה שבועות יושבים 
ובוהים בזוגות האופניים כי אפילו כלב לא דרך במפתן...

פסח 2003 מהווה את נקודת המפנה ומשלב זה והלאה 
התחיל העסק לנסוק מעלה מעלה עד כי אפילו השמיים 

לא נראו כגבול. מוטי וארז אינם שוקטים על השמרים 
ובמסגרת הסכם הזכיינות עם ברהמס תוך שנתיים 

נפתחים עוד שלושה סניפים )פולג, מודיעין ואשדוד( 
וסניף ביל"ו עובר שדרוג משמעותי ומרבע את שטחו 

המקורי )מ-100מ' ל-400מ'!(. "עבדנו כמו משוגעים" 
מעיד מוטי "לרגע לא נחנו על זרי דפנה וכל הזמן חשבנו 

איך לחדש. נושא המיתוג, הנראות וחוויית הקנייה 
עמדו לנגד ענינו והשקענו בכל פרט המון מחשבה". 

"מתוך הרצון לחדש ולהפתיע" מוסיף ארז, "הקמנו את 
Team מצמן יחד עם עדי דויטש, ואפילו היינו הראשונים 

להעמיד בכל שבת בבוקר אוהל בצומת נחשון כדי לכוון 
לרוכבי הכביש את האופניים בחינם כמובן". "היינו" מסנן 

מוטי בצחוק ציני, "אני הייתי מתייצב בצומת בחמש 
בבוקר וארז היה הולך לרכוב..".

אלא שלכל דבר טוב יש סוף וצהריים אחד בבית קפה 
מסביר להם ברהמס )כשהוא נעזר בעוגת שכבות( כמה 
עובדות על החיים וחברינו מבינים שככל הנראה הגיע 

הזמן להתקדם הלאה.
"בסוג תיאום מופלא" מספר ארז "הצלחנו לעשות אקזיט 
מתוזמן ולמכור את חלקנו בכל הסניפים שהיו בבעלותינו 
וכך מצאנו את עצמנו לפתע מחוץ לענף עם סכום נאה, 

אקזיט של ההיטק במונחי שוק האופניים". "לפני מס" 
מדגיש מוטי בחיוך...

איך היפנים הצילו אותנו
"עכשיו אנחנו עם סכום נאה ביד ולא יודעים מה הלאה" 

מתאר מוטי את המצב. "עמדה בפנינו החלטה לא 
פשוטה שהרי היינו צריכים להחליט אם אנחנו נשארים 

בענף או לא, ואם כן, אז מה עושים... מתחילים לייבא 
לבד? מצטרפים למישהו? לא פשוט".

"רחרחנו פה ושם והגענו אל DAA בדיוק כשתמיר עזב. 
כשאני מסתכל לאחור אני יוכל לומר שהיו לנו שני אבות 

רוחניים/עסקיים" אומר ארז. "האחד הוא איל ברהמס 
ממנו למדנו את התפיסה המסחרית והשני דן אברהמסון 

שהיה אנליטיקן אומן שידע לפתח קשרים עסקיים 
בכישרון רב. כשבדקנו את DAA פגשנו אדם וחברה עם 

תפיסה ניהולית שונה המגיע מתרבות אחרת. חברה 
מנוהלת SAP, עם מחסן ממחושב, דברים שלא היו 

קיימים בענף האופניים בזמנו. מאוד התחברנו לדפוס 
החשיבה ולערכים עליהם מושתת העסק והחלטנו 

לחבור אליו".
"במשך שנתיים החזקנו בחלק מ-DAA" אומר ארז, 

"זאת לא היתה תקופה קלה, מוטי ואני חלקנו שולחן קטן 
בממ"ד וחיכינו לרגע בו נוכל להגדיל את הנתח שלנו 

ולהזניק את החברה קדימה".
"בשנת 2008 הגיע הרגע בו נדרשנו להחליט אם 

אנחנו מממשים את האופציה לרכוש חלק גדול יותר 
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בחברה" מוסיף מוטי "וצריך להבין שמדובר בהחלטה 
לא פשוטה... כדי לרכוש את החלק הראשון השקענו 

את מלא הסכום שקיבלנו ממצמן ולקחנו הלוואה נוספת 
בסכום לא מבוטל... עכשיו נדרשנו לשלם עוד הרבה 

הרבה כסף כדי לממש את הזכות לחלק גדול יותר. עבור 
שני ילדים שכבר מושקעים עד הצוואר מדובר בצעד 

מפחיד ומסוכן, ידענו גם שחלק מהעסקה במקרה של 
רכישת נתח נוסף הוא לרכוש את החברה כולה מה 

שהיה באמת לא ריאלי בעליל".
בסיכומו של דבר עוברת החברה במלואה לידיהם של 
ארז ומוטי. אך השמחה מהולה בעצב, העול הכלכלי, 

ההתחייבויות והתקופה הלא מוצלחת מבחינה עסקית 
שרטטו תחזית קודרת. אך ההצלה הגיעה ממקור לא 
צפוי. נציגי Shimano שהגיעו מוקדם יותר מיוזמתם 

העצמית לישראל, במטרה לאתר את מי שייצג את הענק 
מן המזרח באופן בלעדי בארץ בוחרים ב-DAA. אחרי 

נסיעה מורטת עצבים אל המטה בגרמניה מקבלים ארז 
ומוטי, מעתה DAA, את הבלעדיות שבלעדיה לא מן 

הנמנע שלא היינו מסובין יחד בחדר הישיבות המטופח. 
עידן חדש החל.

באים מאהבה
עכשיו אנחנו יושבים ומשוחחים ארוכות על ההצלחה. 

ההצלחה שבאמת נשקפת מכל פינה. "מה סוד 
ההצלחה שלכם" אנחנו מפנים את השאלה הבלתי 

נמנעת. "אנחנו פשוט חושבים אחרת" משיב ארז 
בנחרצות. "אנחנו לפעמים מתבדחים על זה שאנחנו 

 RECYCLES חושבים את עצמנו לדעת. קחו את
כדוגמה, המודל הזה שעבדנו ופיתחנו במשך שנתיים! 

הפך למודל לחיקוי שחברות אחרות היום מיישמות. 
אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו באמת מנסים 

להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. השווקים בעולם 
משנים את פניהם וחוקי המשחק משתנים כל הזמן, 

שיטת התמחור החדשה שלנו למשל נולדה מתוך 
ההבנה שאנחנו חייבים להתאים את עצמנו לשווקים 

הוירטואליים והרכישות ברשת. למרות התגובות הצוננות 
מצד בעלי החנויות, היום בפועל יותר ויותר אנשים 

מוותרים על הפיתוי שברכישה ברשת ורוכשים חלקי 
שימנו בארץ. בעיקר כי ההפרשים במחיר כבר בטלים 

בשישים והעובדה שהמכירות גדלו בזכות המהלך הזה 
גרמה גם לבעלי החנויות להבין שבסופו של דבר גם הם 

מרוויחים. וכך למעשה הצורך או הכורח הם הם אבות 
ההמצאה כמו שאמר דה-וינצ'י )לא זה מהאופניים...(".
אבל שאלה אחת עדיין מנקרת לנו בראש ואריק בסוף 

יורה אותה לחלל האוויר.
"תגידו" הוא שואל "אני חייב להבין את המודל העסקי/ 
האסטרטגיה מאחורי התמיכה הכל כך מאסיבית שלכם 

בענף. אתם תומכים בספורטאים, נותנים תמיכה בסבבי 
תחרויות, מועדון הגראבל, דוכני התמיכה הטכנית 

החינמיים של שימנו בכל התחרויות הגדולות וכו'. הרי 
בלעדיכם, ובלעדי עוד מספר יבואנים מצומצם ביותר לא 
היו כאן תחרויות, לא היו כאן אירועי תרבות אופניים, ואולי 
אפילו לא היה כאן ענף... הרי ברור לנו שאת רוב הדברים 

האלה אי אפשר לכמת אח"כ במזומנים, מה יוצא לכם 
מכל העניין הזה תכלס?..."

שתיקה.
ארז ומוטי מביטים זה בזה וזוקפים גבות, "אני לא מבין 

את השאלה" אומר ארז, "מז'תומרת מה יוצא לנו?, 
התמיכה שלנו בענף היא חלק מובנה באישיות שלנו 
ומעולם לא כימתנו אותה כלכלית אם זה מה שאתה 

שואל. תבין, מבחינתנו קידום הענף ובעיקר סיוע לילדים 
וצעירים הם מטרות בפני עצמן, אנחנו לא שואלים את 

עצמנו אם כדאי כי זה ברור מאליו שאנחנו חייבים להיות 
שם, זו פשוט אחריות שלנו."

"אנחנו מתחברים לאנשים" מוסיף מוטי "מאז ומעולם 
אנחנו עושים ומחזירים לקהילה. הנה, מעולם לא 

סיפרנו את זה, אבל שנים אנחנו תורמים למרכז לכלבי 
נחייה לעוורים, לבית חם ולעוד מקומות שבכלל לא 

קשורים לעולם האופניים. מבחינתנו לתמוך באירועים 
של הענף זה דבר מובן מאליו. אני יכול לומר, ואני חושב 
שאני מדבר גם בשם ארז שלמרות שאנחנו לא אנשים 
מאמינים, אנחנו מרגישים שבורכנו וחובה עלינו לתת 

חזרה, והיופי בכל העניין הוא שבסוף זה חוזר אליך חזרה. 
שפר מזלנו להקיף את עצמנו בחבורה מדהימה של 

אנשים שמעבר לעניין העסקי והמסחרי הפכו למשפחה. 
יש לנו 40 עובדים שנפגשים כל יום לארוחת צהריים 

משותפת, אנחנו נוסעים יחד לחו"ל והאווירה המלוכדת 
הזו עושה פלאים. החבורה המדהימה הזו שהתקבצה 

סביבנו היא בעצם הכוח שמניע את החברה ומאפשר לה 
להתפתח בזכות הנאמנות והמסירות שלהם, בלעדיהם 

תכלס, DAA לא היתה מגיעה למקום בו היא נמצאת 
היום. ובסופו של עניין, המדד שלנו הוא העובדה שבכל 

בוקר אנחנו מגיעים לכאן עם חיוך ענק".

בשביל לחתום את הראיון, הייתם רוצים להעביר 
מסר כלשהו לרוכבים?

"כמו שהבנתם אנחנו אמנם מתפרנסים מאופניים אבל 

בבסיס אנחנו רוכבים בדיוק כמוכם, וכמוכם גם אנחנו 
מזמינים מדי פעם דברים מהאינטרנט. אבל חשוב להבין 

ששום דבר לא יוכל להחליף את חוויית הקנייה בחנות, 
את היכולת לדבר עם מישהו שאוהב אופניים בדיוק 

כמוכם, מישהו שיכול להיות שותף לחוויות שלכם, לייעץ, 
לעזור ואחד כזה שאולי אפילו תפגשו ביער בסופשבוע. 
היינו רוצים לראות את הלקוחות מחבקים את החנויות, 

מפרגנים וכן, עוזרים להן להתפרנס בכבוד כי בלי חנויות 
פשוט לא יהיה פה ענף ולא יהיה מי שיתמוך ויאפשר לכל 

האירועים והתחרויות להתקיים".

בדרך הביתה אני חושב לעצמי שבסופו של דבר, מעבר 
לעובדה שמדובר פה בהצלחה עסקית כמו-הוליוודית 

שיש בה כל המרכיבים הדרושים כמו חריצות, נחישות, 
חזון וקורטוב של מזל יש כאן סיפור על חברות, אהבת 
העניין ותשוקה לשני גלגלים. ולמרות שמוטי וארז לא 

מייחסים חשיבות גדולה מדי לימים ההם על האופניים 
בקרית אתא, הם לא יוכלו באמת לברוח מהעובדה 

הברורה – הם אוהבים אופניים, תמיד אהבו וככל 
הנראה )למזלו של ענף האופניים הישראלי( לא יפסיקו 

לאהוב לעולם.
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076-5455537  |  shop@bikedeal.co.il

חו את כל מה שידעתם על אופני 29 !
תשכ

http://www.bikedeal.co.il
mailto:shop%40bikedeal.co.il?subject=
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_cPUXcvq3Jc
http://evil-bikes.com/
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האורבניסט: אדווה אברמנטו דדון

האורבניסט we:Urban  ארנון פישר    

האורבניסט
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אדווה בת 24 מתל אביב, רוכבת על אופני מידלאיסטה 
רק חמישה חודשים.

חוץ מלרכוב כל היום היא גם מורה למתמטיקה בתיכון 
ולומדת מדעי המחשב וביולוגיה.

איך הכל התחיל?
רכבתי על Trek fx 7.2  והייתי בטוחה שאלו האופניים 

הכי טובים שיש. חסכתי ועברתי אליהם בהתלהבות, 
הרגשתי שהם הפכו להיות חלק מהגוף שלי. אחרי 

כמה חודשים הבנתי שאני מחפשת יותר מהירות, יותר 
משחקים של שיווי משקל, פחות הילוכים, והרגשתי 

שמיציתי את האפשרויות שלי עם האופניים האלו.
הגעתי לגורדון בנט והצהרתי על הכוונה לעבור לפיקסי. 

אמרו לי שאני צריכה מידלאיסטה, משם הכל נהיה 
מובן יותר.

איך בחמישה חודשים מגיעים לרמת ביצוע טריקים 
כזאת גבוהה?

זו שאלה מתלהבת מדי
)כמובן שצריך כישרון וגם קצת להיות משוגעים(

איך התחלת לחשוב דווקא על טריקים?
לא התחלתי לחשוב על טריקים. זה פשוט קרה.

מהרגע שקניתי את האופניים והתחלתי להתאמן על 
טראק סטנד רועד מחוץ לחנות שקרה די מהר, הבנתי 

שזה חלק מהקטע שלי וממה שעושה לי טוב.
איפה אפשר למצוא אותך כשאת לא עובדת או 

לומדת?
בהבימה מתאמנת :( התערבתי עם עידן שאני אצליח 

לעשות ווילי לפניו אז אני עובדת על זה.
איפה את מעדיפה לרכוב, בכביש או על 

שביל אופניים?
כביש, ברור. בכבישים לא תמצא הולכי רגל, כלבים או 

זוגות שמחזיקים ידיים. אתה מוצא את עצמך הרבה 
פעמים עוקף מכוניות וזה נותן לך מלא סיפוק והנסיעה 

האורבניסט we:Urban
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על הכביש היא הרבה יותר רציפה עם ממש מעט 
עצירות בדרך, ואם כבר עוצרים אז עושים טראק סטנד 

ברמזור וזה נייס ממש.
מה לדעתך הרחוב הכי כיף לרכיבה?

הכי כיף לי באלנבי ובן יהודה עד לים. גם אבן גבירול לא 
רע. אתה תופס שם גל מטורף של ירוק ומצליח לצבור 
מהירות גבוהה, אלה כבישים סואנים ומלאים במכוניות 

שמספקות מלא סיפורים בסוף הרכיבה.

מה לדעתך הרחוב הכי פחות כיף לרכיבה?
דיזנגוף. זה רחוב ארור. הנתיבים שם לא רלוונטיים, 

אוטובוסים ומוניות נוסעים שם באלכסון ויש שם מלא 
אנשים שחוצים ומפריעים.

תני לי איזה מאזן התקלויות עם הולכי רגל, מוניות 
וחשמלוקים.

וואי, זה קורה כמעט על בסיס יומי. אני לא יודעת לספור 
את מספר המקרים והכמעטים. הייתי אומרת 7 מתוך 10 

במדד ההתקלויות.
מהי הקללה האהובה עלייך?

בן זונה. בדיוק בדרך לפה השתמשתי בה על איזה נהג 
שכמעט דרס אותי.

מה היית משפרת בעולם האופניים?
הייתי רוצה שיסגרו כמה רחובות רק לרוכבי אופניים, 

שיחרימו לילדים אופניים חשמליים ושאנשים ילמדו את 
חוקי התנועה.

מה היית משמרת בעולם האופניים?
את ההשקעה של תל אביב במתקנים ובפתיחות לרוכבי 

אופניים. את העובדה שאפשר להתנייד בעיר רק 
עם אופניים.

אם היה גן עדן לרוכבי אופניים, מה אלוהים היה 
אומר לך בכניסה?

פיקסי או סינגל?
פייסבוק  |   אינסטגרם

האורבניסט we:Urban
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07:38 בבוקרו החורפי, הסוער והמפתיע של ראשית אפריל, חוצה לו מר 
ש' את מפתן הדלת הכבדה בצבע חום-ערמון של חווילתו הנאה והמודרנית  

ב"סביוני-סביוני".
בוהק מהיר ומסנוור, צליל עמוק של רעם מתגלגל מניע אדוות קלות בכוס 

הקפה התרמית שלו.
מר ש' נכנס אל המרצדס  S קלאס S63 AMG  הכסופה, אור רך כחלחל 
עוטף ומלטף את חלל המכונית באפלולית החניון, המנוע מרפרף גרגור 

בריטון וארבעת האגזוזים הרבועים פולטים גיהוק בריא.

מערכת השמע יוצקת צלילים רכים, מערכת בקרת האקלים נושפת 
בשריקה דקה, הצמיגים הרחבים מפלחים את הכבישים המוצפים 

והמגבים מעיפים גשם זלעפות. מד הטמפ' החיצוני מציג 7 מעלות בלבד.
07:37  -גברת ד' נאבקת במים שזלגו מתקרת המטבח של דירתה, שריריה 

המזדקנים עמלים עם המגב השחוק, הודפים את הטיפות האחרונות אל 
חדר המדרגות המתקלף.

גברת ד' ממהרת מאוד, עליה להספיק את האוטובוס של 07:42, לכן היא 
חוטפת תפוח מהמקרר, פיתה ריקה ומלפפון אחד עטוף בנייר עיתון.

מעבר החצייה מוצף במים שוצפים ומלוכלכים, הרוח צולפת את הגשם 
מהצד, המטריה מתקפלת ומתפרקת בידיה.

ד' נכונה לזנק על מעבר החציה, עיניה סומאות, מטושטשות מהטיפות 
הצולפות ומאדי הקור. מניחה כף רגל מהוססת...לפתע מרצדס כסופה 

מגיחה במהירות גבוהה, צמיגיה מניפים גל מים עצום ועכור שנוחת 
באבחה קרה על ד'.

ד' קופאת במקומה הלומת מים וקור, האוטובוס כבר מגיע, אין לה 
ברירה והיא מטפסת את המדרגות החלקלקות אל תוך האוטובוס הנוסע 

בואכה בני-ברק.

מר ש' מכוון את חזית המרצדס הכסופה אל עבר החניון של מגדל 
 BBC המשרדים המפואר והגבוה, שנבנה ואוכלס לאחרונה במתחם ה

בגבול בני-ברק ורמת-גן.
השומר הרועד מקור פותח לו בחיוך מבועת כשל שימפנזת קרקס מדראנו, 

המרצדס האצילית גולשת בשלווה אל קרבי החניון.
קומה 40; המעלית טסה אל על בחרישיות אטומה, אדישה לכוח הכבידה  

ורק הספרות הדיגיטליות והלחץ באזניים מספרים את מהירותה.  
ניחוח של פולי קפה Jamaica Blue Mountain שניקלו ונטחנו זה עתה, 

הגיהינום של הצפון! we:News
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   'Jules Beau, Lionel Bonaventure, M.Libert / 20 Minutes, 'Les Amis de Paris Roubaix     עמנואל בלחסן 
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נוצקו בזרם כהה ממכונת הנירוסטה אל ספלון פורצלן.  קרואסון חמאה 
פריך ועיתון המתינו ל ש', בעת שהלמות צעדיו נבלעים בשטיח העבה, 

בדרכו אל כורסתו.
יום עמוס פגישות, טלפונים מייגעים, פקידות ממהרות המקישות על 

עקבים מחודדים, מהדהדות את המסדרונות המוארים.
מאוחר יותר כתום יום העבודה יצא מר ש' אל מכון הכושר שלו, 

שם העניקה לו המאמנת האישית שיעור צמוד בטייטס הדוק 
ומשקוליות קטנות.

בשעה 18:55 מר ש' יצא את מפתן מכון הכושר, עטה את מעילו המרשרש 
והנהן לשלום למנקה האלמונית שלא הכיר....גברת ד'.

חלקם של בני האנושות מהציוויליזציה ה"מערבית" המפותחת והשבעה, 
כבר אינם מכירים עוד את המפגש המסוכן והקשה, את המאבק הבלתי 

אפשרי בנפתוליו של מזג האוויר.
מעטים ענפי הספורט שבו לספורטאי המקצועי, אין "תנאים אידאלים" 

)מסלול, אולם, מתקנים משוכללים..(, ופגעי מזג האוויר הינם חלק 
מהמרוץ עצמו, מה"מקצוע".

» la dure des dures « "המפרכת של המפרכות"
» la reine des classiques « "מלכת הקלאסיקות"

l’enfer du Nord "הגיהינום של הצפון"...
שלל הכינויים המפחידים, אימת הרוכבים ומושא תשוקתם בו זמנית, גדול 

www.daa.co.il
*מוגבל ל-30 ימים מתאריך הרכישה, 

   ט.ל.ח, המלאי מוגבל, DAA רשאית
   להפסיק המבצע בכל עת

רכשו אוכף PRO, הרים כביש או טריאתלון, רכבו עליו 
ככל שתרצו ל-30 יום, לא התאים? החליפו לדגם אחר או קבלו 

את כספכם בחזרה*

הגיהינום של הצפון! we:News

http://www.daa.co.il/%D7%A7%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-Lazer_Magma_Helmet_3?bsp=78889
http://www.daa.co.il/
http://www.daa.co.il/%25D7%2597%25D7%259C%25D7%25A7%25D7%2599_%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%2599%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%2590%25D7%2595%25D7%259B%25D7%25A4%25D7%2599%25D7%259D
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סניף בית אורן 04-8307340 
סניף תל אביב 03-6415590 

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

&

חנות היבואן ומרכז שירות

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

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

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

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

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

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

.Paris–Roubaix הסיוטים הדו-גלגליים עלי אדמות: מרוץ האופניים ה

קמצוץ היסטורי 
המרוץ שזינק לראשונה ב 1896 אורגן בידי שני יצרני טקסטיל חשובים 
Théodore Vienne ו Maurice Pérez במטרה לפרסם את הולודרום 

.Roubaix החדש שנבנה בעיר
"הגיהינום של הצפון" כינוי שדבק במרוץ, לאחר שעיתונאים צרפתיים 

עברו באזור המרוץ מיד בתום מלחמת העולם הראשונה, כשהם מתארים 
את ההרס והחורבן לאורך נתיב המרוץ, ובעיקר בסביבת העיר "ליל".

הכינוי "הגיהינום של הצפון" הוסב כמובן ע"י הרוכבים ועיתונות הספורט, 
לתיאור קושי המרוץ.

למרות השם המחייב Paris–Roubaix, המרוץ חדל לזנק מפריז הבירה 
משנת 1968, עת הועתק מקום הזינוק אל Chantilly כ 38 ק"מ צפונית 

לפריז ומאז 1976 ועד ימינו יוצא הגיהינום של הצפון מהעיירה האתלטית 
Nord-Pas-de-Calais- שבחבל Compiègne ורווית ענפי הספורט

.Picardie
 Josef FISCHER את המהדורה הראשונה של המרוץ הכל-כך וותיק ניצח
הגרמני, שרכב את המסלול בן 280 הקילומטרים במהירות ממוצעת של 
30.1 קמ"ש. שיא המהירות אגב מחזיר מעמד משנת 1964, והוא שייך 

למנצח Peter Post ששחט את 265 הקילומטרים במהירות ממוצעת של 
!!! 45.12

בשיא הניצחונות אוחז Roger De Vlaeminck בלגי קר רוח, מומחה גדול 
של סייקלו-קרוס שזכה ב 4 תארים בשנים:   1972, 1974, 1975, 1977.
שיא שהחזיק שנים רבות ואליו הצטרף תום בונן ב 2012 בניצחון שנחרט 
בדפי ההיסטוריה, כאיש השני שזכה ארבע פעמים במרוץ )2005, 2008, 

2009 ובשנת 2012 כאמור(.
את "מועדון השלוש" המחזיקים בשלושה ניצחונות מפארים:

אוקטב לפיז בשנים: 1909, 1910 ו-1911 
גסטון רברי בשנים: 1931, 1934 ו-1935 

ריק ון לוי בשנים: 1961, 1962 ו-1965 
אדי מרקס בשנים: 1968, 1970 ו-1973 

פרנצ'סקו מוזר: בשנים 1978, 1979 ו-1980 
יוהן מוזאו בשנים: 1996, 2000 ו-2002
פביאן קנצ'לארה: 2006, 2010, 2013

אגב, Maurice GARIN המנצח הראשון של ה Tour de France בשנת 
1903, ניצח את ה Paris-Roubaix בשנים 1897 ו 1898.

עוד מהשמות הבולטים ממנצחי ה Paris-Roubaix : פטר ואן 
פטגם, אנדריאה טאפי, שון קלי, הני קויפר, ברנאר הינו, לואיזון בובה 

ופאוסטו קופי.
כולם לוחמים נועזים למודי סבל שהרביצו ברבים את תורת זעזועי הפאבה, 

הרצון והעצמה, הנחישות ובעיקר ה"פאנאש"!!
תוואי המסלול עבר שינויים והתאמות במהלך השנים, אך המאפיין בעיקרי 

לא השתנה: כבישים מישוריים מהירים, משובצים בקטעי דרך מרוצפות 
אבנים עתיקות וכואבות לשימוש.

מפלצות הפאבה העיקריות 
מן הבחינה הטכנית, דרכי הפאבה הינן צרות יחסית, אלמנט היוצר מיתר 

רוכבים ארוך מאוד, כך שרצוי מאוד לכל מי ששאיפות ניצחון בראשו, 
להתמקם בראש הפלוטון בכדי להיכנס ולצאת אל ומדרכי הפאבה בצורה 

http://www.thesingletrack.co.il/
https://www.facebook.com/thesingletrack
http://www.thesingletrack.co.il/
http://www.thesingletrack.co.il/
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מיטבית. הקטע המפורסם מכל הוא יער ארנברג, שהוצע כמקטע במרוץ 
על-ידי ז'אן סטאבלינסקי )Jean Stablinski( רוכב העבר המעוטר, למר 

Albert Bouvet שהיה ממארגני המרוץ והאחראי על גילוי ותכנון מעברי 
פאבה חדשים.

*יער-ארנברג- שזכה לדירוג של 5 כוכבי-קושי- 2400 מ' אורכו. קטע 
מפלצתי, הקשה מכל, שמצב הפאבה בו היה כה גרוע, שהוצא מהמסלול 

לצורך שיפוצים והוחזר אחר כבוד למרוץ.
ב 7 באפריל שנת 2008 כאות הוקרה, נחנכה אנדרטה לזכרו של 

סטבלינסקי בכניסה ליער ארנברג. 
*עוד קטע קשה מאוד: Mons-en-Pévèle קטע ארוך- 3000 מ', גם הוא 
בקטגוריית קושי של 5 כוכבים- 2 פניות של 90 מעלות, שני קטעים בהם 

ישנו שיפוע קל )2%( שהופך את התופת ברגליים ליותר קשה.
Mons-en-Pévèle עוד קטע קשה מאוד: אורכו כ- 3000 מ', גם הוא 

בקטגוריית קושי של 5 כוכבים- 2 פניות של 90 מעלות, שני קטעים בהם 

ישנו שיפוע קל )2%( שהופך את התופת ברגליים ליותר קשה...
Carrefour de l'Arbre קטע נוסף חשוב לא פחות'גם הוא מדורג 5 

כוכבים של תענוג גיהינומי צרוף...2100 מ' של אבנים איומות במיוחד- 
ממוקם 4 קטעים לפני הסיום ולכן קריטי מאוד.

פביאן קנצ'לארה וסטיוארט אוגריידי )2006, 2007( נתנו שם גז, שהוביל 
אותם לניצחון.

מנצח המהדורה האחרונה של המרוץ, הגרמני ג'ון דגנקולב עשה 
הסטוריה קטנה שהיה לגרמני הראשון שמנצח את המרוץ, מאז נצחונו של 

ג'וזף פישר בשנת 1896 והאיש השני יחד עם שון קלי, ש"עשה דאבל" 
וניצח את הפרי-רובה ומילאן-סאן רמו באותה השנה.

נצחונו של דגנקולב, מסמן אולי יותר מכל את תהליך חילופי הדורות 
הנוכחי-דגנקולב, זדנק שטיבר, גרג ואן אוורמנט, פטר סגאן, אנדרי 

גרייפל, אלכסנדר כריסטוף וספ ונמארק- "נכנסים לצמיגיהם" ומחליפים 
האריות הקשישים.

ממש כפי שפביאן קנצ'לארה ותום בונן )שניהם מאוד רצו לעשות 
הסטוריה: קנצ'לארה- להכנס למועדון הרביעיה ובונן להיות הראשון 

שמנצח חמש פעמים(, פילפו פוצאטו, תור הושווד וחואן אנטוניו 
פלאצ'ה , דחקו בזמנם את יוהאן מוזאו, פרדריק גדון, פטר ואן פטגם 

ואנדראה טאפי.
ברבות השנים ) ומטבע הדברים...( הפך המרוץ למופע פוטוגני מרהיב 

ומכאיב של אנושיות, מאמץ ספורטיבי עילאי ואיתני טבע.
תמונות בשחור לבן של מבע "פני הבוץ" בפניהם של רוכבים רצוצים, 

שהוקפאו והונצחו בסרט הפילם ובעיתון המודפס, או זוג עיניים מותשות, 
 UltraHD מציצות מבעד לעפעפיים מכוסים בשכבת אבק עבה בצילום

מרהיב ועכשוי.
חברות האופניים, יצרניות המכלולים, הצמיגים והגלגלים- משתמשים 

בחלון הראווה הגועש הזה, בכדי להציג את מיטב הטכנולוגיה המותאמת 
!Paris–Roubaix :לתנאי פרך המציבים מרוצי קלאסיקות האביב ובראשם

שלדות בולעות זעזועים, גלגלים משקטי זמזומי-אספלט רקוב, צמיגי 
26-28 מ"מ עשירים בסיבי כותנה חזקים, רכים וגמישים, אוכפים נעימים 

שיעניקו נחמה פורתא לעכוזים הדואבים.

החוויה 
משלהי המאה ה-19 )למעט בשנות מלחמת העולם הראשונה, ובמחצית 
משנות מלחמת העולם השנייה( קהל ההמונים המסור מעולם לא נפקד 

מהשדות, היערות והדרכים העקלקלות והמקולקלות, והגיע על נשיו וטפיו, 
מאכליו ומשקאותיו בפנים קורנות ובגדים צבעוניים.

הם באו לראות את האריה מפלנדריה נאבק בספרטקוס, עטויים בחליפות 
מבליטות שריר, גלגליהם מרקדים על האבנים החלקלקות, כמו משחזרים 

את עגלות הקרב המקרקשות.
הם הריעו באיטלקית לאביר הרומאי ארך הרגליים שנלחם כתף אל כתף, 

עם הויקינג הנורבגי המוצק, מותירים שובל אבק מרוסס תפרחת אלרגית, 
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הגיהינום של הצפון! we:News

לאציל ההולנדי ולבן המלוכה מדנמרק שכוחם לא עמד להם.
עם רב מריע וגועש, רועם בקולו דברי עידוד וקלס.

שולחנות פלסטיק קטנים ומתקפלים, מכוסים במפות בד משובצות בתאי 
מטען פעורים של טרנספורטרים, או בחזיתות של קרוואנים לבנים.

רדיו דולק, שלל עיתוני ספורט, Moules-frites )מולים וצ'יפס(, פירה 
מסורתי ה Stoemp  ובקבוקי בירה צוננים.

סמארטפונים אצל הצעירים, כוסות בירה ענקיות ודגל צהוב עם סמל 
האריה מפלנדריה. 

רעם המסוקים קוצץ את האוויר הנהדף, השיירה נראית באופק, מקדימים 
אופנועי הצילום ורכבי השידור והמשטרה. גלי הצופים מתנחשלים 

ומתקרבים באופן אוטומטי אל הגדרות ופאתי האספלט, לקבל בתשואות 
רמות את מסדר אבירי הקרבון.

סבתה חסודה מניחה לרגע את בדל הג'וינט, בכדי לשלוף ולהעניק לנכדה  

Gaufre טעים )וופל בלגי(.
סב גאה מניח את כוס הבירה העצומה, בכדי להניף את נכדו על כתפו 

הגבוהה כך שיוכל לראות את רכבת הרוכבים הדוהרת בסערה. 
חבורת צעירות וצעירים זהובי שיער לובשי כתום שרים בקולי קולות מזמור 
של תקוות ניצחון לגיבורם המתנתק מן הדבוקה, מאט, בולם וממתין לרכב 

הליווי שיחליף לו גלגל מפונצ'ר.
בחור צעיר לבוש בתחתונים, רץ לצד הרוכב שחזר למסלול, רץ צורח 

באגרופים קפוצים ובשרירי זרוע מכווצים "Allez Allez " ומועד בהתקלות 
עם אבן פאבה גדולה.

Paris-Roubaix 2016
ובהתקרב העשירי לאפריל הבא עלינו לטובה, עת תוזנק המהדורה ה 114 

של מרוץ ה   paris Roubaix -  נזכה למסלול בן 257.5 ק"מ מתוכם 52.8 
ק"מ של דרכי פאבה טהורות...

השנה, לאחר כמה שנות הפוגה, יצטרכו הרוכבים בנוסף לקטעים 
הקלאסיים, לפגוש גבעה ולרקד בטיפוס על קטע פאבה בעליה )כן כן!!!( 

Hameau du Buat, שצץ כבר בק"מ ה 127, ומי שלא יהיה בחוד דינו 
עשוי להיגזר כבר בשלב מוקדם זה.

לכבוד מהדורת 2016 שלושה קטעי פאבה עברו חידוש ושיפוץ והם 
מוכנים לרכיבה: 

Bersée
 Mons-en-Pévèle, - שהזכרתי לעיל, כאד הקטעים המפרכים במרוץ.

Bourghelles  
בנוסף, בעיירה Hem ממש בסמוך לסיום ב Roubaix מתבצעות 
כעת עבודות לבניית שביל נופי מרוצף אבנים, המיועד להולכי רגל 

ורוכבי אופניים.

 ASO לכשתסתיים הבניה, אורכו צפוי להיות כשלושה קילומטרים, ולדברי
 Dernier secteur pavé וגורמים בארגון המרוץ, השביל הזה צפוי להיות

.Roubaix קטע הפאבה האחרון( טרם הכניסה לוולודרום ב(
סיום שכזה, בקטע פאבה כה ארוך, עשוי לחולל שינוי בתסריט המרוץ 

הקבוע, בו ישנו קטע פאבה מסווים קליל וקצר המדורג כוכב אחד בלבד.
ובכן, הנה אנו הרחק במזרח התיכון אוהדי ואוהבי האופניים 

ממתינים בסבלנות  
לקלאסיקות שבפתח. האביב יביא עמו שדות של מרבדי פריחה, יערות 

יציגו עלווה רעננה, האבנים העתיקות והמגושמות תקצנה משנת החורף, 
תתמרקנה בטללי בוקר לקבל את הגיבורים הדו-גלגליים המוזרים הללו 
* נכון לזמן כתיבת שורות אלה, טרם פרסמו הקבוצות המשתתפות במרוץ את הרכב 

הרוכבים )עמנואל בלחסן(. 
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו 

שלל אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד. 
הדרכים להתמודדות הן רבות ומגוונות, כל אחד על 
פי אופיו, תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים. 

לסדרת כתבות מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה, 
רתמנו למענכם את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית 

בישראל לסדנת רכיבה פרטית. בהתייעצות עם המגה 
"מאסטרים" בחרנו להביא לכם מספר טיפים לשיפור 

הזרימה, היכולת הטכנית, ההנאה והסטייל שלכם 
ברכיבה.  

הפעם  אנו מארחים לראשונה בפינה זאת את גל חסון 
ואלמוג אלפומה, מ Go Ride, בי"ס לרכיבה טכנית. שני 

המעופפים מהשרון, יתנו לנו מספר טיפים לבניה של 
רמפת שיגור בסיסית, עליה ניתן ליישם ולתרגל טכניקות 

רבות של זמן אויר ותיקול מדרגה, אותן הבאנו בפינה זאת 
במהלך השנה האחרונה. על הדרך תוכלו לראות לאן 

תוכלו להגיע אם תיישמו את הטכניקות ותתרגלו אותן, או 
שתגיעו למסקנה שנולדתם אחרים... 

בנה לך רמפה

טכניקות רכיבה להמונים  we:Techni גל חסון, אלמוג אלפומה    דותן הלוי       אריק פלדמן 

טכניקות רכיבה להמונים 

גל חסון- האח הבכור למשפחת הסופר-על חסון )אח 
של אורן חסון(. גל הוא הבעלים והמדריך הראשי של 

Go Ride בי"ס לרכיבה טכנית, ונחשב כאחד מהרוכבים 
הווירטואוזים בארץ, )הראשון שעשה באקפליפ מול 

קהל(. גל הוא מוותיקי מדריכי הרכיבה הטכנית מארץ, 
הוא מגדל כבר מספר שנים דורות של ילדים עם 

תעוזה ורמת ווירטואוזיות אווירית בכל סגנונות רכיבת 
השטח המקובלים והמקובלים פחות. כשהוא לא 

באוויר על אופנים הוא באוויר על אופנוע- גל גם רוכב 
ומתחרה מוטוקרוס מוביל, ואף מהווה חלק מנבחרת 

.MX ישראל ב

אלמוג אלפומה- אחד מילדי  Go Ride שגדל 
לתלפיות, רוכבים וותיקים רבים זוכרים אותו כילד קטן 
עם גוש ראסטות מבצבץ מתוך קסדה, מעופף באוויר 

מכל רמפה מזדמנת. מאז אלפומה גדל קלנדרית ופיסית 
ואף שיפר את קישורי האוויר אוויר שלו. היום הוא משמש 

כאחד המדריכים בביה"ס וכווירטואוז להשכרה בשלל 
אירועי אקסטרים בארץ. 

we:Tube 

 
CLICK TO VIEW

https://www.youtube.com/watch?v=Da69mr2uS70
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22 שנים אני רוכב על אופני הרים. 22 שנים בטייץ.
לפעמים אני מרגיש שכבר ראיתי הכל. שכבר חוויתי יותר ממה שבאמת 

צריך אדם. לפעמים אני עייף. 
ראיתי את עולם האופניים משתנה לבלי הכר בשני עשורים, תוך דיווש 

בלתי פוסק וגמיאת מרחקים לא הגיוניים בעליל. 
וניסיתי הכל. ה כ ל. עשיתי מאמץ, ועודי משתדל, לגעת בכל תחום רכיבה 

אשר קיים. 
טיילתי בעולם, והתחריתי באירופה ובאמריקה. ראיתי נופים פנטסטיים, 

רכבתי על הרים בגבהים של 4000 מטרים, בשלג ובמדבר צחיח. נרטבתי 
בתוך שדות תירס מלאי טל לילה במיזורי, ונפלתי מגשרי עץ בחוף הצפוני 

של בריטיש קולומביה. לגמתי כוסות בירה עם אירים שיכורים באליפות 
העולם בסינגלספיד, ורכבתי לצד דב גריזלי שרץ לידי ביער עבות וחשוך 

בצפון אמריקה. 
חציתי את ישראל לאורכה ולרוחבה יותר פעמים ממה שאני מסוגל לזכור, 

והכרתי כל שביל ואבן דרך הרגליים. דרך האבק שעל הצמיגים. דרך 

נשימות עמוקות בדפקים משתנים. דרך הנחיריים. 
ראיתי את שדות החיטה נזרעים, מוריקים, גדלים, מתייבשים ונקצרים- ואז 

הופכים רגבים הפוכים, ונזרעים מחדש. 22 גלגולי חיים כאלה, מהצפון 
הרחוק ועד בית קמה. 

אימנתי קבוצות ילדים, מעגלי נשים, גברים חסונים, עשירים מתבודדים, 
עילויים כשרוניים, אנשים מפורסמים ורוכבים מתחילים. הנחיתי תחרויות, 

העברתי הרצאות ועשיתי ימי הולדת...
כיוונתי שעון מעורר לכל שעה או דקה הקיימות בין עשר בלילה לשבע 

בבוקר. 
רכבתי ימים רצופים ללא הפסקה- בהרים, בכביש, בהקפה קצרה עם 

פניה שמאלה בלבד ואפילו במקום. רכבתי ברצף את כל שלבי אפיק ישראל 
והשלמתי הלוך-חזור על מסלול הצ'ימיצ'ורי. 

גררתי אחרי את המשפחה לכל קצוות הארץ והעולם, כדי שיקחו חלק 
בטירוף שלי, או שפשוט יאספו אותי כי נפצעתי. 

נכנסתי לחופה שלי רכוב על אופניים. 

הכל או כלום

פינה אישית: רדליך we:Redlich   אברהם רדליך     חנוך רדליך 

רדליך

התלכלכתי מבוץ חום, שחור, אפור ומעיסת אדמת לס, והשפריץ עלי חרא 
של פרות\כלבים\עזים\דובים ובני אדם. 

שברתי צלעות, מפרקים, אצבעות, עצמות ושיניים, ומתחתי שרירים, 
גידים ורצועות. 

לפעמים אני עייף. לעיתים אני זקוק לפסק זמן. 
אתה צריך אהבה חדשה

ולפעמים, מה שאני באמת צריך, זה פרוייקט. מטרה גדולה. משוכה 
גבוהה. משהו שנראה בעיני כקצה גבול היכולת שלי. אחת לכמה זמן, אני 

זקוק לאתגר אמיתי- כזה שיחבר אותי לאופניים ולדיווש, לארץ ולפשטות 
של האדם והמכונה. 

והנה, מתוך עייפות ורעב לבדיקת גבולות, יוצא לו בעוד שלושה שבועות 
הפרוייקט החדש והשאפתני שלי: להשלים ולסיים את מסלול רכיבת 

השטח הארוך ביותר שנרכב אי פעם בישראל. 
1400 קילומטרים של המיטב הארצישראלי- מקרירותו של הים האדום, 

דרך מרחבי המדבר הדרומי והצפוני, בסינגלים לא נגמרים ובין הרים 
לגאיות. דרך שדות חיטה לפני הקציר ועד להרי ירושלים ושפלת החוף. על 

הרי הכרמל והגליל התחתון, ומשם לגליל העליון ולכנרת. ולבסוף, אל הרי 
הגולן ואל החרמון. 

 -HLC-ואז- לפגוש את מזנקי תחרות האופניים הקשה בישראל- ה
להסתובב, ולחזור על ה כ ל, רק מן הצפון אל הדרום. 2800 קילומטרים של 

הרפתקה שטרם חוויתי כמוה. 
איני יודע אם אני באמת מסוגל לסיים רכיבה ארוכה שכזו- עצמאית, לא 

תלויה במקורות חיצוניים, עם לינה בשטח וללא חשמל, מים זורמים 
או מקלחת- במיוחד לאור הקושי העצום של המסלול ותנאי מזג האוויר 

בתקופה הזו של השנה. 
אבל מכל שנותיי הארוכות וחוויותי הפסיכיות על האוכף, אני יודע דבר 

אחד- עדיף כשלון מפואר מחלומות במגירה. 
כשאסיים, תהיה זו החוויה החזקה והמשמעותית ביותר שלי על אופניים אי 

פעם. עוד זכרון לאוסף האדיר שצרוב בתודעה ובנפש.
וכשזה בא מפי אחד שכבר עף לו על הפנים, תוך כדי רכיבה, חרא של דב 

גריזלי- זה אומר המון... 
כי רק ככה אני מכיר את זה- הכל או כלום 



  cube bikes israel

https://www.facebook.com/cube.israel/


מי אתה האיש שבקיר? שמי אלעד קדוש, את עולם הרכיבה הכרתי 
כבר בגיל 8 ברכיבת BMX אח"כ קצת אופנועים, וב 1997 נכנסתי לתחום 

אופני הרים. 
בגיל 13 התחלתי לעבוד ברוזן ומינץ בסניף ירקון אצל גדי מינץ, ושם החל 

הרומן שלי עם אופני הרים. 
לאחר מספר טיולי אופניים בארץ ובחו"ל ורכיבות בוויסלר ומורזין החלטתי 

לפתוח את החנות שלי JOYRIDE שהיא חנות קטנה, אינטימית ומאוד 
אישית.

העובדה שהחנות אינה חנות יבואן מאפשרת לי להציע לרוכבים מגוון רחב 
של אפשרויות להתאמה מושלמת לסגנון הרכיבה והתקציב.

 trek, cube, mondraker, בחנות ייצוג למותגים מובילים בהם
montague, electra וכמובן YETI מותג הבית שלנו שמאוד מזוהים איתי 

ועם החנות.
בנוסף, חלק עיקרי בחנות הוא כמובן הסדנא המקצועית שדרכה אני מלווה 

את הרוכבים משלב הכנת האופניים הראשונית.
רוכב? ברור שרוכב מגיל 8 ועד היום. לאחר הצבא השתתפתי בתחרויות 

בכל הזדמנות וז'אנר שהיה קיים אז: קרוס קאנטרי, כל תחרויות הדאונהיל 
הראשונות שהיו בארץ, ב 4 קרוס וה Dual הראשונות. היום אני לא 

מתחרה אבל מקפיד לרכב בארץ ובחו"ל. 
סדר על הקיר? לפי הנוחות.. מה שצריך בשליפה מהירה בגובה 

העיניים, ומה שפחות, פחות!

..SIGNET הכי כלי כלי? סט אלנים של
הכי לא כלי כלי?  פותחן של הבירה של PARKTOOL )טוב, מדי פעם 

בקיץ...(
מי הבן המועדף? מקדחת SIGNET בלחץ אויר.. כשצריך לקדוח או 

לחלוץ ברגים... אוהב את הצליל שלה..
 ODI כלי מיוחד/ ייחודי? חותך לכידון קרבון, שילבתי טבעות של גריפ

וזהו.. חיתוך מדיוק ולא פוגע בכידון.
מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? מוליך לכבלים 
לשלדות עם חיווט פנימי – יש ל-PARKTOOL אחלה פתרון שהציגו 

בתערוכת האופניים האחרונה...

לוקח את העבודה הביתה? אין ברירה... כל המשפחה רוכבת וזה אצלנו 
בגנים... אבל יש גם כלים לטיפול באופנוע.

ה-תיקון? מכיוון שאני גם רוכב אז לא פעם אני נתקל ברוכבים אחרים 
שזקוקים לעזרה, לפעמים דברים קטנים ולפעמים קצת יותר. מקרה קצת 

יוצא דופן היה בטיול למרוקו הלך לנו ברקס הידראולי ונאלצתי לאלתר 
ולתקן ללא כלים מתאימים, אז בלי BLEED ברמת סדנא, אבל עם תושייה 

ותקווה הצלחתי לגרום לברקס לעבוד את יום הרכיבה האחרון.
בואו לבקר

www.joyridebikes.co.il | פייסבוק
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אלעד קדוש, JOYRIDE תל אביב we:Wall פיטר שטרנס     

קיר מכנאופן

https://www.facebook.com/joyridebikes515/%3Fref%3Dhl
http://www.joyridebikes.co.il
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Yeti SB4.5C

יבואן: ונטיל yeticycles.co.il | מחיר: 37,000 ₪

 To Infinity And Beyond
המשפט המפורסם של באז שנות-אור מהסרט "צעצוע 

של סיפור" התנגן לי בראש בלולאה כשקיבלתי את האופניים 
לראשונה. כך גם ברכיבה, בכל בררררפפ ובכל עקיפה, הדהד 

לו המשפט הזה בראשי, אולי אפילו צעקתי אותו פעם או 
פעמיים... אבל אם תשאלו אכחיש. ה 4.5SB הם הגרסה 

השלישית של אופני הסופרבייק של יצרן העילית האמריקאי 
)ומכאן ה SB(. הם למעשה האח הצעיר, קצר המהלך 
והחצוף על גלגלי "29, של ה 5SB ו 6SB הוותיקים 

   ומקוטני הגלגלים

Yeti SB4.5C  we:Test   אלון רון     שחר מיליס  

 Yeti SB4.5C :מבחן

http://www.yeticycles.co.il
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Yeti SB4.5C  we:TestHighlights
 מתלה Switch Infinity  המייצר מהלך של 	 

114 מ"מ
מהלך מזלג 140 מ"מ	 
 	Boost ציר אחורי ומזלג בתקן
אורך צינור עליון 605 מ"מ	 
זווית צינור ראש 67.4 מעלות	 
זווית צינור כיסא אפקטיבי 73.3 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 437 מ"מ 	 
בסיס גלגלים 1153 מ"מ	 
משקל "רטוב"   כולל פדלים – 11.9 ק"ג 	 

M האופניים במבחן הינם מידה*
גיאומטריה האתר היצרן

http://www.yeticycles.com/bikes/sb45c%23specs
http://www.yeticycles.com/bikes/sb45c%23specs
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אז למה צריך את זה? הרי זו שאלת השאלות 
כשמדובר במתלים. 

שונאי השיטה יאמרו שזה בעיקר דרך לעקוף פטנטים 
אחרים בתחום, שכן התנועה הקצרה של המערכת יכולה 
להיות מוחלפת בנקל בלינק מסורתי, ולהפוך את המתלה 

לעוד מתלה כפול חוליות בעל ציר ווירטואלי. 
אוהבי השיטה יאמרו שתנועה לינארית של ציר המשולש 

האחורי היא זו שמאפשרת לשיכוך להיות כזה מבריק. 
ואני? מה זה משנה.... במבחן התוצאה, זהו מתלה מאד 

יעיל דווש שמספק מספיק אחיזה ברוב המקרים.

על השביל 
להסתובב ביער עם יטי SB זה כמו לצאת עם חברה 

סנובית. בלי לעשות הרבה אתה מיד מרגיש עילאי 
ומתנשא. קשה לתאר את ההרגשה, הרי השלדה 

טכנולוגיה 
שלדת הקרבון של יטי בנויה מקרבון בעל מודול גבוה 

אשר מקנה לה קשיחות יוצאת דופן ומשקל נמוך ביותר 
של 2.45 ק"ג. אל השלדה מוצמדים מגיני תומכות 

שרשרת וגחון אינטגרלים וציר גלגל אחורי משולב עם 
אוזן המעביר. כמקובל בימים אלו, גם שלדת הייטי 

מחווטת בחווט פנימי בגימור ומיקום מדויקים ביותר 
שהצליח לא להוסיף קרקושים מיותרים למנגינת גלגול 

הצמיגים שאנחנו כה אוהבים.
מערכת Switch Infinity הייחודית ליצרן האמריקאי 

יושבת מעל הציר המרכזי ונראית כמו מגדש טורבו 
לאופניים. שני צילינדרים חלולים בעלי ציפוי קשימה, 

המשמשים כמסילה ותו לא, בינהם מחליק מעלה ומטה 
הסליידר שאליו מחובר אחד הצירים של המשולש 

האחורי באופן חופשי ללא שיכוך או ריסון. 

Yeti SB4.5C  we:Test

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DE2J873o4skI
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מהדור החדש שמתיימרים לעשות הכל. אם כי לאחרונה 
ניכר שהיצרנים והמתכננים נותן דגש משמעותי לעניין 

ויותר ויותר אופנים מצטיינים בתכונה זו. אבל מה שקרה 
עם הכניסה לספרינט היה מאד משכנע- עם המעבר 
לעמידה, המתלה מתקשח ומסייע בהזנקת האופניים 

קדימה באופן שאי אפשר להתעלם ממנו, ממש כמו 
לפתוח מצערת. כאמור יש לא מעט מיתלים יעילים 
בז'אנר, אבל מתלה שיעיל גם בישיבה וגם בעמידה 

בספרינט כבר יותר קשה למצוא. למעשה אני יכול 
לחשוב רק על זוג אופניים אחד עליו רכבתי השנה 

ותפקד בכזאת שלמות.
עם יציאת הדגם לשוק, היצרן ספג לא מעט ביקורות על 

העובדה שלמרות שמדובר באופניים בעלי גיאומטרית 
AM מודרנית, ובחירת רכיבים ההופכים אותם לאופני 

שבילים/AM לכל דבר ועניין. אך יחד עם זאת המתלה 

השחורה שבמבחן לא בולטת במיוחד במראה שלה, 
לפחות לא במבט חטוף מזדמן. החלקים אמנם איכותיים, 

אבל אין שם ולו רכיב אחד בעל וואו פקטור פוער פיות, 
ובכל זאת. סנוביזם מורגש... מן גאווה שקטה כזו של "אני 
כאן, אני מאוד מבין, ולא צריך לצעוק את זה"... בכל זאת 

"סופר בייק". לא פחות.
אז אחרי שנגבנו את הריר, התפנינו לרכיבה. עם 

העליה על האופניים תנוחת הישיבה מרגישה מאד 
מוכרת ונוחה, אם כי הקוקפיט מרגיש מעט קצר. 

ובדווש הראשון, האופניים מזנקים קדימה בקלילות 
יוצאת דופן. חשוב לציין שאת כל המבחנים במגזין, 

במיוחד על אופניים מהזן הזה, כולנו מתחילים לאחר 
כיול מתלים ובמצב בולמים פתוח. רק אח"כ נבחנות 
פונקציות סיוע הדווש למינהן. אז אוקי, דווש בישיבה 
יעיל מאד, תכונה חשובה מאד באופני AM/ אנדורו 

Yeti SB4.5C  we:Test

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DC46zs9OCnpk
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מרגיש קשיח מדי ולא מספק את השיכוך הדרוש 
ל-AM אמיתי. 

YETI בתגובה, הוציאו גרסה מעודכנת עם בולם אחורי 
המכוון מעט אחרת )כיול במפעל(, כזה המאפשר שיכוך 
רך, ופרוגרסיבי יותר. האופניים שבמבחן לא הגיעו עם 

שינוי זה ואכן, בסינגלים אלימים במיוחד הייתה הרגשה 
שהמתלה האחורי לא מתמודד אתם מספיק טוב, ומשוב 
חד הגיע מכוון המתלה האחורי אל הרגליים. )חשוב לציין 

שאלו מקרים בודדים והמתלה תפקד מצויין יחסית לכל 
114 המ"מ שלו(.

היגוי וצייתנות האופניים הרגישו קשיחים, חדים 
וצייתניים מאד, שילוב של שלדה קשיחה ביותר ונאבות 

רחבות בתקן BOOST עשו את העבודה. זוית הראש 
והכידון הרחב הקנו בטחון בירידות מהירות ובשטח 

טכני קשה, תומכות השרשרת הקצרות במיוחד מקנות 
לאופנים זריזות בפניות ויכולת תמרון משופרת. גם בגינות 

סלעים הם הרגישו יציבים ושמרו על קו למרות עומקו 
הדל יחסית של המתלה. אבל "שובבות" היא לא אחת 
מהתכונות הבולטות של היטי. הרכיבה על SB4.5 לא 

הצליחה להוציא את השד שבי, לא בשבירות שיאים 
בסטרבה ולא במשיכות לזמן אויר מטורף, אם כי בכל 

רכיבה המהירות הממוצעת הייתה גבוהה מהמהירות 
הממוצעת הכללית שלי. ברכיבות ארוכות ובטיפוסים 

הורגש משקל הנוצה של האופניים, הגלגלים הקלים 
ויעילות הדווש, יחד עם תנוחת הרכיבה הנוחה, סייעה 

לתחושת הרעננות הכללית גם אחרי מספר שעות 
על האוכף. 

עוד נקודה בנוגע לאופניים שזכתה להתייחסות 
ביקורתית גלובליות, היא עניין הפער שבין מהלך המזלג 

)140מ"מ( לבין המתלה האחורי )114מ"מ(. במקרה 
זה אני נוטה לא להסכים, אני חייב לציין לטובה ודווקא 

להדגיש את תחושת האיזון שקבלתי מהאופניים. המזלג 
הקדמי עובד נפלא, ללא צלילות בבלימה או נדנוד ודואג 

לשמר את הקו שנבחר, תכונה זו גורמת לכך שגם בשטח 
הטכני בו לא הצליח המתלה הקצר מאחור לעקוב, לא 

נפגעה תחושת הבטחון ברכיבה. 

חלקים בולטים 
קצת קשה לכתוב על חלקים בולטים באופני קצה בהם 

כמעט הכל בולט, סה"כ בחירת החלקים מאד נכונה 
לאופי האופניים )רוחב כידון, אורך סטם, מוט כסא, 

העדר מעביר קדמי וכו'(. אבל בכל זאת נרחיב מעט 

 we:TestYeti SB4.5C

http://bit.ly/domane-march-2016-offer
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והמשקל הקליל מספקים תוצאה טובה מאד.
גם במקרה זה המהלך הקצר מוכיח את עצמו שוב 

)השוק כבר מלא באופני "29 בעלי מהלך עד 120מ"מ 
מצויינים( הן ביעילות והן בהתמודדות עם מגוון מתארי 

רכיבה.
ה- SB 4.5 הם אופניים שייקחו את הרוכב/ ת עליהם 

גם למסעות אפיים וגם לרכיבות טכניות חזקות, וכל זאת 

מבלי להתאמץ. אז הסנוביזם שניבט  מהאופניים, הוכיח 
את עצמו לכל אורך תקופת המבחן, ככה הם הסנובים, 

הכל הולך להם ללא מאמץ.
למי הם מתאימים? ראשית למי שידו משגת! רוכב 

שמגדיר עצמו כרוכב מגוון מאוד שאוהב לעשות הכול על 
זוג אופניים אחד, ימצא בייטי את מבוקשו ובגדול. וכמובן, 

למי שקצת סנוב בעצמו )אבל בקטע טוב...( 

ונספר לכם שהשלדה מתאימה לתקן  BOOSTעם ציר 
148 מ"מ מאחור, שמערכת ההנעה היא 1X11 של 

 DT שעובדת ומרגישה נפלא. גלגלי XO1 סראם ברמת
אלומיניום קלים יחסית, בולמי פוקס מסדרת פקטורי עם 
מזלג 34 החדש והמעולה בתקן BOOST ברוחב 110 
מ"מ, מעצורי Guide RSC של סראם, עם כח עצירה 

מעולה ויכולת כוון מרשימה, כידון איסטון קרבון ועוד 
מיני פינוקים.

מה שחסר לנו במפרט ובתג המחיר שצמוד אליו הם 
קראנק ו/או חישוקי קרבון.

סיכום 
היטי 4.5SB הן אופניים מהדור החדש, אופניים שנועדו 

לעשות הכל ולתפקד היטב גם כזוג אופניים בודד 
בארסנל.

ואכן, הגיאומטריה הנוחה, הביצועים המרשימים 

Yeti SB4.5C  we:Test

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHUXkeVv4B3o
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אחת החידות האריתמטיות המסובכות ביותר הידועות לאדם היא: מה היא גודלה האופטימאלי של חבורת רוכבים. אין לך תסריט אימים גדול יותר מלקבוע 
עם כמה חברים רכיבה ואז לגלות לחרדתך כי מגרש החנייה מתחיל להתמלא עוד ועוד כי מישהו פישל וסבר לתומו שבעצם מדובר פה בסוג של מבצע "חבר 

מביא חבר"...
החווייה האינטימית המתוכננת, זו שמהותה היא זרימה אחידה, מינימום עצירות וסמול טוקס ממצים וענייניים הופכת לסיוט מתמשך של התנהלות 

בעצלתיים, עצירות על כל צעד ושעל )במיוחד אם השעל הוא בצורה של דרופ(, ניסיונות מסורבלים לייצר נושאי שיחה משותפים ועדיין לא הזכרנו את זה 
שלא מפסיק לזיין את המוח על ההבדל בין 27.5 ל 29, ההוא שמטפס את כל העליות ברגל והשלושה שהלכו לאיבוד...

בצידו האחד של המתרס נמצאים אנטי-סוציאלים כמוני שיותר משני אנשים נחשבים בעיניהם כהתקהלות בלתי חוקית. לדידי כמה שפחות – כך ייטב וזו 
הסיבה שאני חובב כל כך רכיבות בדד. מנגד, ישנם את אלו שרק מחפשים את האירועים ההמוניים ולהשתרך בשיירה אינסופית עושה להם טוב. 

כך או כך, אין ספק שהבעיה הגדולה ביותר בקבוצות באשר הן היא חוסר הומוגניות... אבל גם אם נייתר את הארגומנט הזה ונקבץ תיאורטית קבוצה של 
אלילי רכיבה שכולם ברמת כושר ויכולת טכנית זהה, אני נוטה להאמין ש-30 מהם לא ממש יהנו יחד...

בניסיון למצוא נוסחה שתתאר את האופן בו מתנהגות קבוצות ואולי תסייע לפתור את החידה ניסיתי לגייס את כל שלוש היחידות שלי במתימטיקה אך 
גיליתי ששתיים כבר השתחררו ממילואים ואין להן שום כוונה לחזור לשירות פעיל ואחת נפטרה לא מזמן.. וכך נשארתי עם משהו ברמה של כיתה ב' אבל 

נדמה לי שבכל זאת יש פה משהו..
לצורך החישוב תדרשו כמובן להכין מבעוד מועד כמה נתונים שיוצבו במשוואה:

1. גיל ממוצע של הרוכבים הפוטנציאליים
2. מספר שנות ההיכרות הממוצע עם כולם

3. מידת הדברנות ההמוצעת )מ-1 עד 10( או במילים אחרות, כמה הם נוטים לזיין את המוח
4. רמה טכנית ממוצעת )מ 1-10(

5. רמת כושר גופני ממוצעת )מ 1-10(
אחרי שיש לכם הנתונים, תוכלו להציב אותם במשוואה הבאה:

גיל ממוצע + מספר שנות היכרות ממוצע + מידת דברנות ממוצעת 
----------------------------------------------------------------------------- = מספר הרוכבים המומלץ

יכולת טכנית ממוצעת + כושר גופני ממוצע      
בואו ניקח לדוגמה חבורה של בני 60

שמכירים טוב )רכבו כבר כמה פעמים( – נגיד ברמה של 7
וגם מדברים ברמה של 9 בלי עין הרע

אבל מה לעשות, קצת שמנמנים – כושר 2
וגם הטכני לא מי יודע מה... – נניח גם 2

הציבו את הנתונים במשוואה וקיבלתם 19 איש - טיול של גרופי...
לעומת זאת אם הגיל ההמוצע 35,
מכירים ממש ממש טוב, נגיד 10,

אבל עסוקים בלרכוב ופחות בלדבר, נגיד דברנות 2

והם בכושר מעולה וגם רוכבים טכניים טובים , נאמר ציון 18 בסה"כ
תקבלו מספר משתתפים של 2.6...

מעבר לתוצאות המספריות הנוגעות לגודל הקבוצה, ישנן עוד כמה תובנות שנגזרות מהמשוואה, למשל: המשמעות של היחס בין הדברנות ליכולות...
ועכשיו הנה תוספת לרמת 5 יחידות...

לתוצאה שקיבלתם מן המשוואה הראשונה תוכלו תמיד להוסיף:
מספר בקבוקי הבירה שממתינים לכם בסיום X 0.3 + מספר הבחורות )כי על המספר אין מגבלה והוא יכול להיות אינסופי( והנה לכם המספר האופטימלי 

של הקבוצה המתאימה לכם.
ולסיכום, הנה כמה כללי ברזל עליהם חשוב להקפיד בכל מקרה:

א. לעולם לא יזמין אדם חבר שלו אלמלא קיבל על כך אישור בכתב )בווצאפ( או בע"פ משאר חברי הקבוצה*
ב. חובה על המזמין לוודא טרם ביצוע ההזמנה בפועל כי אותו מצטרף חדש עומד בדרישות הקבוצתיות קרי – רמת הכושר, הטכני וחיבתו לבירה תואמת 

את הסטנדארטים המקובלים.
ג. היה ונתקבל אישור, ידאג המזמין לתדרך את המצטרף ולוודא כי מובן לו שנאסר עליו להזמין רוכבים נוספים אלא אם כן אושרו מראש ע"פ הנוהל 

בסעיפים א' ו ב' לעיל.
ד. דיר באלק – אי הידיעה אינה פוטרת מעונש לכן, אם בגללך הופיעו אנשים שלא היו אמורים להגיע – לך תרכוב איתם לבד!

* למעט אם מדובר בבחורה
בהצלחה!  

Two's Company, Three's a Crowd

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  

פינה אישית: איילון שגיא



ממדים: 4.9 על 7.3 על 2.1  ס"מ	 
משקל: 60 גרם	 
מסך: צבעוני בגודל  3.5 על 4.7 ס"מ	 
סוללה: פנימית מאפשרת שימוש של עד  	 

כ-15 שעות
זיכרון: עד 180 שעות הקלטה	 

תומך בלוויני GPS אמריקאים ורוסים 	 
)GLONASS( לדיוק משופר וצריכת אנרגיה 

נמוכה וכולל חיישן לחץ ברומטרי 
בעל תאימות לחיישני ANT+ לרבות מדי 	 

כוח, חיישני קצב לב, חיישני מהירות וקצב 
התקדמות, מוצרים להגברת המודעות של רוכבי 

 Varia™ אופניים מסדרת
 	 +ANT בעל תאימות לטריינרים
בעל תאימות למערכות היגוי חשמליות מסוג 	 

Shimano Di2
 	Garmin connectתמיכה ב 

Stravaוקישוריות ל

תכונות עיקריות  
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we:Testמבחני ציוד   צחי אוחובסקי  

שוק מכשירי הGPS מתחלק לשתי קטגוריות עיקריות – הקטגוריה 
הראשונה הינה מכשירים המיועדים בעיקר לניווט, והיא פופולרית בין 

רוכבי אפיק, בייקפאקינג וטילים למיניהם. הקטגוריה השנייה הינה 
מכשירים ספורטיביים, מחשבוני רכיבה, המשמשים בעיקר להצגת 

והקלטת נתונים במהלך אימונים, כולל דופק, קאדנס, וואטים, וכו', ואשר 
כוללים לפעמים גם יכולות ניווט. 

חברת גרמין היא אחת החברות המוכרות והמובילות בשוק מכשירי 
הניווט וכבר שנים שהיא מפתחת ומשווקת גם מחשבונים ומכשירי ניווט 

לרכיבת אופניים. סדרת הEdge המוכרת של החברה כוללת מספר מוצרים 
כאשר העיקריים שבניהם הינם ה-520, ה-810 וה-1000. בעוד ה-810 

וה-1000 הינם מחשבי רכיבה המשלבים אפשרות ניווט והצגת מפות 
מפורטות, סדרת ה-500 כללה עד לאחרונה מחשבון רכיבה עם אפשרות 

ניווט בסיסית ביותר הכוללת הצגת נתיב וחיצים וללא שימוש במפות. 
השינוי העיקרי בין דגם ה-510 לדגם ה-520 שיצא לשוק לפני כחצי שנה 

הינו הוספת היכולת להציג מפות על גבי תצוגה צבעונית, ו הוספה של 
עוד מספר תכונות מתקדמות כמו יכולות קישוריות משופרות, אינטגרציה 

עם סטראבה, ועוד. 
בשימוש הערכה שקיבלנו למבחן כוללת מכשיר Edge 520, מתקן נשיאה 

קדמי מוארך )הבולט מחוץ לכידון(, מתקן נשיאה צמוד )X2( עם מספר 
גומיות תואמות, חיישן מהירות, חיישן קאדנס, ורצועת דופק. זוהי בהחלט 

ערכה המתאימה לכל רוכב המתאמן בצורה מסודרת.
המכשיר קל ונראה עמיד יחסית – המפרט מבטיח עמידות מלאה למים 

ועמידות טובה למכות וזעזועים. הרכבת המכשיר והחיישנים עברה בקלות 
יחסית. המכשיר מתחבר לתושבת ברבע סיבוב, ומרגע ההרכבה המכשיר 

לא זז ממקומו. ליתר ביטחון אבטחנו אותו עם לולאת אבטחה המצורפת 
לערכה. ההדלקה עצמה לוקחת כ15 שניות ואתחול ההגדרות הראשוני 

פשוט יחסית.  המסך הראשון מאפשר מעבר מהיר יחסית בין תפריט 
הגדרות לבין תפריט המאפשר לבחור בין סוגי רכיבה ואימון שונים כמו 

אימון, רכיבת Indoor, תחרות או פרופילים מוגדרים אישית. 
אנו עוברים בין המסכים השונים ע"י כפתורי הניווט הנוקשים מעט למגע. 

המכשיר מגיע עם תצוגה מובנית של מספר שדות הניתנים להתאמה 
אישית של עד 10 שדות למסך. אנחנו הסתפקנו ב5 שדות והתאמנו לנו 

את השדות החשובים לנו. 
מבנה התפריטים פשוט יחסית, אולם דורש מעט התרגלות. בעוד התחלת 

הקלטה בסיסית של פעילות הינה פשוטה )ע"י לחיצה על כפתור מתאים(, 

מעבר בין פונקציות שונות בזמן  הקלטה מצריך מעט לימוד ותרגול. 
כפתורי הניווט מאפשרים לעבור בין התפריטים השונים בקלות יחסית, 

אולם השימוש בהם תוך כדי רכיבה אינו פשוט ואינו מומלץ.
התצוגה ברורה יחסית אולם בתנאים של תאורת שמש חזקה נתקלנו 
לפעמים בקושי לקרוא את התצוגה. כך גם ברכיבת לילה היו מקרים 

שהתצוגה עומעמה על מנת לחסוך בסוללה ונאלצנו להעיר את המכשיר 
על מנת לראות את התצוגה בצורה ברורה. זמן העמעום ניתן כמובן 

להגדרה. 
הפעלת המכשיר גם היא פשוטה מאוד, ומתבצעת ע"י 4 כפתורים בולטים 

ונוחים מאוד בצידי המכשיר, התפריטים והשימוש בהם אינטואיטיביים 
למדי, וכמעט שלא נזקקנו לספרון ההוראות על מנת לשלוט ביד 

 רמה במכשיר.
קישוריות ותכונות מתקדמות סך הכל המכשיר תיפקד בצורה 

טובה, מדד והציג את הנתונים בצורה מדויקת. החיבור למכשיר הטלפון 
הנייד באמצעות Bluetooth )במקרה שלנו Android( התבצע בקלות 

 Garmin ואפשר להעלות את הרכיבה בצורה מהירה בתום הרכיבה לאתר
Garmin connect .Connect  מאפשר שמירה, הצגה וניתוח של 

הרכיבות על גבי המחשב וגם באפליקציה למכשיר טלפון. חיבור בין 
הGarmin Connect לסטראבה מאפשר העלאה מיידית גם לאתר 

Strava. ניתן גם לאפשר לחברים לעקוב אחרי התקדמות הרכיבה בזמן 
אמיתי כאשר הקישוריות נעשית דרך מכשיר הטלפון הנייד באמצעות 

Bluetooth. סה"כ לא חווינו בעיות כלשהם בנושא הקישוריות. 
אחת התכונות החדשות של המכשיר, לה ציפו ספורטאים רבים, הינה 
הקישוריות לסטראבה והאפשרות להציג מקטעי סטראבה בזמן אמיתי 

כולל השוואת ביצועים למוביל המקטע או לשיא אישי. השימוש בתכונה 
זאת דורש מעט לימוד והחיסרון העיקרי הוא שהתכונה הזאת פועלת רק 

על מקטעים שסומנו והורדו למכשיר מבעוד מועד.  אם חשבתם שהמכשיר 
יציג מקטעים מזדמנים בהם אתם עוברים, זה לא המצב. השימוש בתכונה 

זאת דורש הכנה מוקדמת של איתור ובחירת מקטעים בסטראבה. 
תכונה נוספת חדשה ומשמעותית היא היכולת להציג מפות, מה שמאפשר 

בעצם לנווט באמצעות המכשיר בצורה טובה יחסית. בפועל, המכשיר 
מגיע עם מפה בסיסית עם רמת פירוט נמוכה. ניתן למצוא ברשת הוראות 

כיצד להוריד מפות חינמיות מפורטות יותר. הדבר דורש מעט לימוד ותרגול, 
והמגבלה העיקרית כאן היא הזיכרון המוגבל של המכשיר והעדר הרחבת 
זיכרון. המשמעות היא שהמכשיר לא ממש יכול להכיל מפה מפורטת של 

כל הארץ ונצטרך להעלות מפה מתאימה לאזור בו אנו רוכבים. אנחנו 
השתמשנו בהוראות המופיעות באתר DC Rainmaker והעלינו מפה 
המכסה רק כחצי משטח ישראל, וזאת על מנת להשאיר מקום מספיק 

להקלטת רכיבות. 
ניסינו את מזלנו בניווט עם המכשיר במספר רכיבות תחרותיות – כאשר 

מותקנת על המכשיר מפה מפורטת ניתן בהחלט להשתמש במכשיר 
לניווט. התצוגה אינה ברורה ונוחה כמו במכשירים גדולים יותר, אולם 

היא בהחלט מספקת. מה שכן, השימוש  במצב ניווט מצריך מעט תרגול 
 ומומלץ לנסות אותו קודם ליד הבית לפני שמפליגים להרפתקה רחוקה. 

סיכום הEdge 520 הינו מכשיר מתקדם ביותר המשלב בתוכו יכולות 
מעוררות השתאות. האמת היא, שהמכשיר עמוס בתכונות ויכולות שכלל 

לא הגענו לבדוק, כאלה המחייבות חפירה מעמיקה יותר בהוראות 
ההפעלה. למשל, מתחרה וירטואלי, שבכל זמן נתון מאפשר לראות היכן 

הרוכב נמצא לעומתו. גם ביצועיו של מתחרה וירטואלי זה ניתנים להגדרה 
כך שניתן להגדיר לו זמן מטרה שלך. או למשל, קישוריות לטריינר ביתי. 

או הפעלה של מכשירים אחרים של Garmin כמו סדרת הוואריה האחרון 
 שנבחנה בגליון. עבורנו היו רוב התכונות האלו מיותרות, אולם הן אכן 
נותנות אפשרויות רבות למשתמש הכבד ולמתאמנים מתוחכמים יותר.  

בסופו של דבר מה שהיה חשוב לנו הוא התפעול הבסיסי, הקלטת והצגת 

הנתונים בזמן רכיבה, יכולות הניווט, וקישוריות לחיישנים ולאינטרנט 
)באמצעות חיבור Bluetooth לטלפון הנייד(. בתחומים אילו הציג 

המכשיר ביצועים טובים, גם אם נדרשה עקומת למידה מסוימת לתפעול 
הפונקציות השונות, גם הבסיסיות שבהן. תפעול הפונקציות הבסיסיות 

נוח למדי, אולם גודל התצוגה והנוקשות של הכפתורים מגבילים את יכולת 
התפעול תוך כדי רכיבה. למשל, ניתן לעבור מסך בקלות יחסית אולם שינוי 

בהירות המסך תוך כדי רכיבה יהיה מאתגר יותר.
המכשיר גילה עמידות טובה למים )רכבנו איתו בגשם שוטף ללא שום 
בעיה( ואורך חיי הסוללה גם היה מספק בהחלט. לאחר רכיבה של 7 

שעות עדיין הראה המכשיר כ50% טעינה. הקישוריות, ובעיקר היכולת 
 ,Stravaול  Garmin Connectלסנכרן רכיבות באופן מידי בתום הרכיבה ל

גם היא התגלתה כנוחה ושימושית.
יש בשוק מכשירים שעושים פחות ועולים פחות שעשויים להספיק עבור 

חלק מהרוכבים, אולם הרוכבים המתוחכמים יותר, אילו שיש להם סבלנות 
ללמוד מכשיר חדש עם יכולות מורכבות, ואילו המעוניינים גם ביכולות ניווט 
מידי פעם, יגלו כאן מכשיר קטן, מתוחכם ועמיד. בכל מקרה אנו ממליצים 

 .DC Rainmaker  לקרוא את הסקירה המפורטת של 
יותר תחכום, יכולת ניווט, קישוריות, אבזור  פחות  תפעול, מחיר 

Garmin Edge 520

יבואן: רונלייט, גרמין ישראל   
מחיר: 2400 ₪ למחשבון בלבד, 2600 ₪ לבנדל 

מבחני ציוד

http://www.dcrainmaker.com/2015/07/garmin-edge-520.html
http://weride.co.il/article.aspx?id=290
http://weride.co.il/article.aspx?id=290
http://weride.co.il/article.aspx?id=290
http://www.dcrainmaker.com/2015/07/garmin-edge-520.html
http://www.garmin.co.il/
http://www.garmin.co.il/
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SH-WM64L היא נעל הנשים בסדרת נעלי האנדורו/ 
שבילים של שימנו, וככזו היא מכוונת לשילוב של נוחות, 

אחיזה מעולה וגמישות מרבית עם קשיחות, יעילות דיווש 
והגנה מרבית לכף הרגל. 

לפני הכל - המראה: הנעל שקיבלנו לבדיקה הגיעה 
בצבע שחור פרקטי ואלגנטי, עם נגיעה יפה של טורקיז 

סביב הקרסול. טאץ' נשי - בלי יותר מדי קשקושים 
וקלישאות. מאותו הדגם ניתן להשיג גם נעל לבנה עם 

נגיעות באפור. 
התאמת הנעל לרגל ורכיסה: למרות שהנעל עוצבה 

על כף רגל נשית, היא רחבה ונוחה מספיק גם לאלה 
כמוני שחייבות יותר מקום. מאידך, גם בעלות הרגלים 

הדקות מקבלות מענה עם מערכת ההתאמה המעולה. 
שתי רצועות וולקרו רחבות המוצבות בכיוונים מנוגדים 
מאפשרות הידוק מושלם של הנעל לכף הרגל. רצועת 

מנגנון הראצ'ט מסיימת את הרכיסה בצורה אופטימלית, 
עם אבזם דקיק, צמוד ונוח לתפעול. 

בשימוש: הגפה העליונה עשויה עור סינתטי ומאופיינת 
בהגנה מקסימלית במקומות החשובים ואוורור בבד רשת 

חזק ויעיל מעל הבהונות. פנים הנעל מפנק מאד, החל 

בריפוד החשוב סביב הקרסול וכלה בספידה התומכת 
והמעוצבת בקפידה. 

הסוליה הפנימית בנויה בטכנולוגית Torbal של שימנו, 
שמשלבת חומרים שונים ליצירת קשיחות מבלי להתפשר 

על דינמיות ופיתוליות של הסוליה. התוצאה: העברת 
כוח יעילה בעליות עם אפשרות לתנועה וגמישות – מה 
שתורם לעמידת מוצא נכונה ולביטחון בירידות מהירות 

או טכניות. 
הסוליה החיצונית, כראוי לנעל מז'אנר זה, רחבה ורכה 

יחסית ומאפשרת גם הליכה נוחה ואחיזה מעולה 
על סלעים ותנאי שטח קשים אחרים. כל זאת, מבלי 
להתפשר על קלות ומינימליזם – והכי חשוב – רמת 

הקשיחות הנכונה לדיווש יעיל. 
סיכום: לטעמי ה- SH-WM64L היא נעל מצוינת לכל 
 XC רוכבת שטח מחוברת, שלא מצויה עמוק בתחרויות
ולא נדרשת לדגמים היותר תחרותיים. היא תיתן מענה 
לכל הצרכים – גם נוחות וגם יעילות, והיא יפה ולעניין. 
יותר: נוחות, יעילות ועמידות פחות: לא ממש מצאנו 

Shimano 
SH-WM64L  

יבואן: DAA | מחיר: 499 ₪ 

נעלי נשים 

מבחני ציוד we:Test  נועה לוריה 

http://daa.co.il/


99 |  98

תיקי אוכף הם לחלוטין לא סקסיים. הם בדרך כלל גדולים מידי, מגושמים, 
ובעיקר מכוערים. המינימליסטים שבינינו רוכבים בדרך כלל עם הפנימית 
ספייר בכיס החולצה, מהודקת למוט הכסא ע"י סרט דביק, או מהודקת 

לאוכף עם אלתור של רצועת גומי או משהו דומה. בשנה האחרונה 
נחשפנו למספר מוצרים חדשים מינימליסטיים ואלגנטיים למדי. מדובר 
ברצועות ייעודיות המהדקות את הפנימית לאוכף. אני אישית רוכב עם 

מוצר של חברת BarFly שאינו מיובא לארץ למיטב ידיעתי, וכעת ניתנה 
לי ההזדמנות לבחון מוצר של חברת Backcountry Research  שיבוא 

 .Bikeway מוצריה החל לא מכבר ע"י
BR הינה חברה קטנה ממונטנה המייצרת מגוון מצומצם של מוצרים, 

ונראה שכל מטרתה היא לייתר את תיקי האוכף. יש לBR רצועות הידוק 
לאוכף כמו גם רצועות להידוק ציוד לשלדה/למוט הכסא. למשל למקרה 

שמרכיבים בקבוק מאחורי המושב כפי שנהוג באופני שיכוך מלא, מה שלא 
מאפשר להצמיד ציוד לאוכף. 

המוצר שבחנו הינו הRace Strap )89 ₪(- רצועה מינימליסטית לנשיאת 
פנימית ועוד בלוני חמצן או מולטיטול קטן. לרצועה מחוברות שתי גומיות 

עבות אשר מהדקות אליה את הפנימית. הרצועה עשויה מחומר חזק 
יחסית, תפורה בצורה מאסיבית ומגיעה במגוון צבעים. היא כוללת פס 

וולקרו חזק להידוק, ולולאת וולקרו נוספת לאבטחת הרצועות. 
בנוסף לרצועה השתמשנו ברצועת פנימית Tube strap )49 ₪( שהינה 
רצועה רחבה מנאופרן קשיח עם רצועת הידוק עם ווקרו שנועדה לעטוף 
את הפנימית, להדק אותה ולהגן עליה. מעין תחליף לניילון הנצמד איתו 

אני נוהג לעטוף את הפנימית ספייר שלי. 
בשימוש עטפתי את הפנימית ברצועה שהייתה קלה ונוחה לשימוש, 

ואז הרכבתי את הRace Strap לאוכף והידקתי בעזרתה את הפנימית. סך 
הכל הרצועה פשוטה להרכבה והחזיקה את הפנימית באופן מיטבי ללא 
תזוזה או רעשים. כשחטפתי פנצ'ר והשתמשתי בפנימית פשוט קיפלתי 
את הרצועות ודחפתי אותן לכיס החולצה. במקרה שלי העדפתי להשאיר 

את המולטיטול והבלונים בכיס החולצה אולם ניתן היה להדקם ביחד 
עם הפנימית ללא כל בעיה. סך הכל זהו מוצר נוח וקל לשימוש, והשילוב 
עם רצועת הפנימית נותן פתרון מלא להגנה ונשיאת הפנימית. הפתרון 

אכן יותר יקר מסרט דביק, אך הרבה יותר יעיל ואלגנטי, וכנראה זול יותר 
מתיק אוכף איכותי. במידה והתקציב מוגבל ניתן לותר על רצועת הפנימית 

 .Race Strapולרכוש רק את ה
יותר: נוחות ויעילות, מינימליזם פחות: מחיר 

Back Country Research
יבואן: Bikeway | מחיר: 89 ₪ 

STORE
gr py

 חנות חדשה לגרופי, גדולה יותר, 
 מרווחת יותר, נראית טוב בטלפון, פתוחה

24 שעות ביממה עם חנייה חופשית!
 כניסה לחנות

 כל המותגים, מבצעים חמים, משלוחים מהירים עד
אליכם עם BOXIT והרבה אהבה ושירות לקוחות!

תתחדשו!

store.groopy.co.il מבחני ציוד we:Test  צחי אוחובסקי 

http://store.groopy.co.il/
http://store.groopy.co.il/
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Mavic R-SYS SLR
על חברת מאביק כבר חפרתי במבחן הגלגלים הקודם שהופיע בגיליון 
14 של המגזין, עכשיו קיבלנו למבחן את זוג גלגלי )"נעלי הסטילטו"( 

האלומיניום ברמת קצה של מאביק לאופני כביש- הR-SYS )או בעברית 
.)Stealth( עמוס הטכנולוגיה והחשאי )"ארסיס"

את הגלגלים קיבלנו ממנהל מותג MAVIC בישראל, מר/אדון/ד"ר אוהד 
בן חמו, ששלף לנו אותם ישירות מהניילונים ובכובד ראש מסר לנו אותם 
למבחן ארוך טווח. לאחר לחיצת ידיים, הבטחנו לאוהד שנשמור על הסט 

ושאם יתנהג יפה, אולי גם בסוף נחזיר לו אותו שלם. 
מאפיינים כלליים: יחסית לליין המוצרים של MAVIC, מדובר בגלגל 
די חדש )שכל שנה מתעדכן הן עיצובית והן הנדסית( שבעזרתו מאביק 

נותנים מענה לסוגית "גלגלי הטיפוס" האולטימטיביים. כפי שכבר 
הורגלנו, מאביק מספקים כאן את הפתרון הכולל לרוכב מיד עם רכישת 

הגלגלים, דהיינו, מערכת גלגלים בצרוף צמיגים שלטעמם יתנו את 
 EXALITH יתרונות הגלגל, זוג צירי שחרור מהיר, ורפידות מיוחדות מדגם
אשר מיועדות לעבוד עם משטח העצירה הייחודי של גלגלים אלו. תכלס 

רק לשים קסטה ולצאת לרכוב. 
  MAVIC אתם שואלים? זהו טיפול מיוחד שמבצעת EXALITH אז מה זה

למשטחי העצירה של גלגלים ספציפיים בליין שלה )פס העצירה הוא 
מאלומיניום וצבעו אפרפר( ומטרתו להגביר את עוצמת הבלימה של 

הגלגלים, להקטין את מרחק הבלימה )MAVIC טוענים שהמרחק הוקטן 
ב-18% בתנאים רטובים( ולהפחית את הבלאי שנגרם למשטח העצירה. 

על משטח עצירה מסוג EXALITH, יש להשתמש רק עם הרפידות 
הייחודיות )שמצורפות לגלגלים(.

כל מי שיסתכל מקרוב בגלגלים יבחין במאפיין חשוב ומעניין, והוא המבנה 

הייחודי של החישורים והחומר ממנו הם עשויים. MAVIC משתמשים 
בטכנולוגיה מסוג TRACOMP שהיא בעצם שפיצים מקרבון אשר בנוסף 
למשקל נמוך, מספקים גם יכולות הנדסיות של בלימת זעזועים. בתכלס, 
MAVIC טוענים כי השפיצים הייחודים מאפשרים הן לשמור על אחיזה 

טובה של הגלגל לכביש תחת עומס נורמלי, ותחת עומסים קשים ולא 
סטנדרטים )בורות בכביש וזעזועים למיניהם( הקרבון שומר על מבנה 

הגלגל ע"י כיווץ והתרחבות שמאפיינים אותו )בשפיץ אלומיניום רגיל, היה 
נוצר עיוות שהיה מביא לקריסתו(.

מבחינת סטייל ולוק, אין הרבה גלגלי פרופיל נמוך שהוספה שלהם 
לאופניים, ישדרג את הלוק משמעותית. אין ספק שאני מסיר כאן את ה
Cap בפני MAVIC, הם הצליחו לייצר כאן זוג גלגלים שהוא כמו נעלי 

סטילטו לשלדה שלכם, שדרוג משמעותי לסקס אפיל.
הצמיגים הינם מדגם Yksion Pro Griplink 210 גרם לצמיג, 23 מ"מ, 

בעלי אופי דביק, יכולת ניקוז מעולה, ועמידות גבוהה נגד פאנצ'רים, הודות 
לסיבי קאבלר שהוטמעו בחומר הצמיג. MAVIC מוסרים כי העיצוב מחדש 

של מערכת הגלגל בצרוף הצמיג מקטינה את התנגדות הגלגול ב-13%, 
מאפשרת רכיבה בלחץ אוויר נמוך יותר ועמידות גדולה יותר בפאנצ'רים.

ברשותכם מה מילים על המשקל: 1,295 גרם לזוג הגלגלים )ללא צמיגים( 
בהחלט מעמיד אותם בטופ 5 של גלגלי כביש קלים מאוד אשר לא 

משתמשים בקרבון, הישג יפה מאוד לMAVIC. יחד עם זאת, למשקל קל 
עלולות להיות השלכות לא פשוטות על התנהגות הגלגלים, נדבר על זה 

בהמשך.
בשימוש: לאחר הרכבת קסטה )11 הילוכים שימנו אולטגרה( ורפידות 

הייחודיות, יצאתי לתקוף את כבישי הארץ. כבר ברמזור הראשון בעת 

בלימה נשמעו רעשים שמזכירים נחיתה של מטוס, צליל סקסי כזה )למי 
שהיה פעם מכונאי מטוסים( אבל מיותר ומעצבן אחרי כמה קילומטרים. 

שיחת טלפון ראשונה לאוהד והבנתי שאת הרפידות יש להרכיב באופן 
מיוחד ובזויות מסוימות, על מנת שהרעשים לא יופיעו. אציין שעל האריזות 

של הרפידות יש ציור שמראה איך להרכיב, אך כותב שורות אלו הוא 
סוג של אהבל והתעלם ממנו בהרכבה הראשונית. מזל ששמרתי את 

האריזה ולאחר הרכיבה ביצעתי את השינויים המתבקשים ומאז חוויתי 
נחיתות שקטות.

אני נוהג לנפח את הצמיגים תמיד ללחץ אוויר של 90PSI  וצמיגי ה23 
מ"מ שעל הגלגלים )פעם שניה שבחנתי אותם, גם גלגל המאביק הקודם 

היה איתם ובינתיים נספר רק פאנצ'ר אחד מהסט הקודם(, בשילוב 
התכונות המיוחדות של הגלגל )השפיצים מקרבון(, העניקו חוויה נעימה 

מאוד של שיכוך ברכיבות. לפני הכל, התרשמתי מאוד מההתנהגות של 
הגלגלים בירידות. התחושה הייתה לא פחות מריחוף, לטוב ולרע. הגלגלים 

מגהצים לא רק את המהמורות אלא גם את קטעי האספלט התקין. 
התחושה כל כך מוזרה בפעם הראשונה, שאשכרה נאלצתי לשנות את 
הדרך בה אני מורגל לירידות ונהגתי במשנה זהירות, התחושה הייתה 

כאילו אני על אופניים שלא נוגעים בקרקע. יחד עם זאת, הגלגלים תופסים 
את הקו שאתה מבקש מהם ומהר מאוד אתה מתרגל לתחושה )הכל 

בראש( ויכול לחזור לאופי הרכיבה הרגיל.
במישורים הגלגלים עובדים יפה מאוד, הוואטים יורדים בול לכביש, 

הגלגלים משככים את הכביש ומעמעמים את הרגשת המהמורות. יחד עם 
זאת, אי אפשר לומר שיש הרגשה של חיסכון באנרגיה כפי שמרגישים 
כאשר רוכבים על גלגלים בעלי תכונות אווירודינמיות, אבל זה לא שהם 

מתיימרים לתת יתרון בתחום הזה.

כשמגיעים לעליות אפשר להרגיש בהחלט את הצד החזק של הגלגלים 
האלו, אציין כי זהו הגלגל הכי קל שאי פעם רכבתי עליו וההרגשה הייתה 

לי חדשה ומיוחדת. באמת שיש הבדל )לא רק במספרים עצמם, אלא 
גם בתחושה( בלטפס עם גלגלים שקלים ב200 גרם פחות מכל מה 

שאי פעם ניסית. ההרגשה היא שהגלגל בא לעזור לך, לתפוס חזק את 
הקרקע ולדחוף אותך קדימה בהגברה לא קטנה של האנרגיה המושקעת 
מצידך. הקשיחות מצוינת ולא מוותרת על שיכוך גם במצבים של מהירות 

נמוכה ועבודה.
ניתן לומר שמקבלים כאן את תחושת הרכיבה, הביצועים והלוק של גלגל 

קרבון נמוך פרופיל דומה של המתחרים, אך ללא הדאגה הזו שקיימת 
)כשמדובר על קרבון( לגבי איכות הבלימה והאם החישוק יתבקע עכשיו 

כשאני יורד על 80 קמ"ש ירידה ארוכה בקיץ הישראלי )פנצ'ר חום 
מוכר לכם?(.

לסיכום: ה- R-SYS הם גלגלי קצה שיודעים לעשות כמעט הכל! אך אם 
זהו סט הגלגלים היחיד שלכם אזי תצטרכו להתפשר על האווירודינמיות 

שגלגלי קצה אחרים מציעים )השאלה כמה זה קריטי, היא לשיקולכם 
האישי(. מצד שני, רוב הגלגלים האחרים לא יודעים לבצע את שאר 

המשימות בכזאת חדות ושלמות, ובטח שלא להיות סקסיים כמו 
הגלגלים האלו.

לגבי פרמטר המחיר, לטעמי האישי הוצמד כאן תג מחיר ראוי בהחלט לסט 
שאמור להוות את הטופ דה לה טופ שכל רוכב שואף אליו. בהחלט מדובר 

פה על גלגל שעולה בחמישייה הפותחת במשחק האול סטאר והמחיר שלו 
נמוך משמעותית לשחקנים אחרים בחמישייה.

יותר: לוק, משקל, בלימה, שיכוך, מחיר וקשיחות פחות: אווירודינמיות

מחיר: 8,999 ₪ 
משקל: 1,295 גרם ללא צמיגים )555 גרם קדמי, 740 גרם אחורי(.

יבואן: סער, Mavicישראל

מבחני ציוד we:Testכפיר כחלון 
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הצמיג מבית  WTB האמריקאית נקרא על שמו של 
אחד מרוכבי הבית של יצרן, Nathan Riddle, רוכב 
שנחשב למהיר כמו שד, בעיקר בסיבובים אשר עזר 

בפיתוח הצמיג. לצמיג המיועד להתקנה כצמיג אחורי, 
שדרת קוביות מרכזית צפופה ונמוכה עשויה גומי קשה 
יחסית ושורות צד משוננות מגומי רך יותר. קוביות הצד 

הבינוניות בגודלן מסודרות בסוג של אלכסון מנוגד 
לכיוון הגלגול אשר מבטיח אחיזה איתנה בסיבובים. ב

WTB  קוראים לזה Dual DNA. הרידלר מוגדר כצמיג 
 Light – ומגיע בשתי רמות חוזק tubeless-ready

)שבמבחן( במשקל 868 גרם, וה Tough החסון יותר 
במשקל 1108 גרם המיועד ליישומי אנדורו.

בשימוש הצמיג קפץ בקלילות על החישוק האחורי 
מדגם i23 של היצרן ונשאר שם מעל לחודשיים תמימים 
עם קילומטראז' נאה בתנאי שטח מגוונים. מרכיבות בוץ 

במשמר העמק וקנדה, התגרזנויות בחורשים, סשנים 
מהירים על הארד-פק בבן שמן ועד שלושה טיולי מדבר 

תובעניים. 
אחיזה אהבנו בעיקר את ההתנהגות הצפויה של 

הרידלר. הוא שולח התראה רגע לפני שהוא מאבד את 
זה וגם מחדש אחיזה בצורה מרשימה. הצמיג הפתיע 

בעיקר בשיפועי צד חלקלקים, למשל בדריז' של חורשים 
יומיים אחרי הגשם, אולם לא הצטיין בבלימה בירידות 

מפוררות ומהירות כמו שהמדבר יודע להציע. לצמיג חתך 

גבוה יחסית ונפח נאה וניתן לרכוב עליו בקלות בלחצי 
אויר הנמוכים מ 30psi, אז האחיזה אף משתפרת.

גלגול כצפוי הגלגול של הרידלר מהיר ויעיל והופך את 
החיים לקלים בהרבה במהלך ימי טיול ארוכים וברכיבות 
קז'ואל ביער. בשל צפיפות הקוביות יש לו נטייה ברורה 
להיסתם בבוץ ואז הוא הופך לסוג של צמיג סמי-סליק 

שלא מתמודד יפה עם סלעים. 
עמידות ושחיקה מרכז הצמיג הפגין עמידות מצוינת 

ועדיין נראה כמו חדש. לעומת זאת בצד הפנימי של 
קוביות הצד נרשמה שחיקה מוגברת, כי הרי הן עובדות 

הכי קשה בסיבובים. זה צמיג שיחזיק עונה-פלוס, לא 
הרבה יותר.

לגרסת ה Light שבחנו עובי דופן בינוני אשר נצבט לנו 
כמה וכמה פעמים במהלך התקופה אולם יש לציין כי הוא 

.Bid מחזיק יפה תולעים, גם סמוך ל
סיכום הרידלר יתאימו לרוכב שבילים/ אנדורו-לייט אשר 

לא רוצה לסרס את המכונה היעילה שלו עם צמיגים 
כבדים ודביקים, גם אם זה דורש פשרה קלה באחיזה. 
זהו צמיג All-around מצוין אשר יתקשה לתפקד רק 

במצבי קצה של דרדרת או בוץ כבד.
יותר: מהירות גלגול, אחיזה בסיבובים ובשיפועי צד 

פחות: שחיקה מוגברת, לא חובב בוץ 

יבואן: ש.ע. נועם יבוא | מחיר: 265 ₪ | משקל: 868 גרם

WTB  Riddler 27.5 2.4

מבחני ציוד we:Testאסף פישר 
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לפני כשנתיים השיקה קבוצה של שבעה מוחות יוצאי 
חברת מיגון שונות בכללם חברת 661, את חברת המיגון 
7IDP. חבורת המעצבים ומנהלי המוצר הללו מצהירים 
על עצמם שהם אנשים שחושבים ועושים דברים מעט 
אחרת מחברות מיגון האופניים האחרות. המגינים של 
החברה מתאפיינים בשימוש בחומרים מתקדמים אך 

לא "אינטליגנטיים" מידי, כפי שהם מעידים על עצמם 
בסוג של בוז לחברות שמשתמשות במגוון הפולימרים 

המודרניים המתקשים תחת אימפקט. פרט לכך הם 
מתאפיינים בארגונומיה גבוהה, אוורור משופר ומעל 

more-of-the- הכל מיגון מוגבר, משהו שהוא מעבר ל
same בתחום הרווי של שריון מפרקים חיוניים. למרות 

שזה לא נאמר באופן מפורש חברת 7IDP הם שלוחת 
המיגון של חברת הביגוד Royal, כך שבמרוצת השנתיים 

שהם קיימים הם קיבצו סביבם נבחרת חלומות שבדקה 
ייעצה ושיפרה את המוצרים בכללם הסינדיקאט של 
סטיב פיט, קריס אקריג' האגדי, קורט סורג' ,קבוצות 

האנדורו של Canyon ועוד כמה כוכבים. 
מחברת סער שהחלו בייבוא מסודר של המותג לארץ, 

.Covert-ואת ה Tactic -קיבלנו את מגני ה

Tactic Knee
מחיר: 1200 ₪

הTactic  הוא המגן ה"בכיר" בליין של היצרן, הוא 

רובסטי יחסית, בעל כיפת ברך בולטת ומיגוני צד בריאים 
במשקל מוצהר 228 גרם. לצד המיגון הבולט לעין 

והשימוש באריגים שונים ע"מ ליצור גמישות ואוורור, 
המגן טומן בחובו כמה פיצ'רים טכנולוגיים חדשניים 

ואחרים ממה שהורגלנו לראות. בין היתר ניתן למוצא 
שם ציפוי חיצוני קשיח וגמיש עשוי תרכובת פוליפרופילן 

חדשנית בשם Curv, המאופיינת בעמידות משופרת 
ויכולת גבוהה בפיזור אנרגיית האימפקט. כיפת ברך 

צפה - הברך נתונה בתוך סוג של כרית והמיגון החיצוני 
הקשיח צף מעליה ללא חיכוך.  מערכת ההידוק של המגן 

מבוססת על מנגנון  Boa )אותו מנגנון הידוק איכותי 
מנעלי הרכיבה היקרות( אשר מותח כבל פלדה דק וחזק 

דרך מערכת מוליכים מגומי קשיח. יתרונה של מערכת 
ההידוק הייחודית היא חלוקת לחץ אחידה סביב הברך, 

ועמידות בפני תחלואי הזמן והשימוש )לא מתרחב(.
בשימוש ה- Tactic אינו מסוג המגנים השקופים 

ששוכחים שהם על הברך, אך מאידך הוא אינו מפריע 
כלל בדיווש, הכיפה הצפה עושה את זה בגדול. כבלי 

הפלדה הדקיקים  מצופי הפלסטיק של מנגנון ההידוק 
אינם מורגשים אך בחלק מהרכיבות חווינו שפשוף מציק 

בחלק האחורי של הברך אשר נבע מפד הגומי האמון על 
הצמדת המגן לחלקו העליון של השריר הדו-ראשי. יתכן 

שמידה אחת יותר גדולה הייתה פותרת את העניין )הירך 

יבואן: סער

 Seven IDP
 Protection

מבחן ציוד we:Testאסף פישר, אריק פלדמן 
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של הבוחן גירדה את הקצה העליון של טבלת המידות(.
מאד אהבנו את אפשרות הכוונון  on-the-fly על ידי 

שימוש בשתי אצבעות. קצת יותר הדוק לפני ירידה 
משמעותית, קצת לשחרר את מחזור הדם בעליות. סוג 
של התעסקות נוספת במעבר מנסיקה לצלילה בנוסף 

להורדת מוט הכסא ופתיחת הבולמים...
הגנה המגן עוטף את הברך מכל צדדיה, יושב מאד חזק 

ולא משנה פוזיציה גם תחת טלטלות איומות. לאורך 
תקופת המבחן לא נרשמה התרסקות משמעותית אשר 
העמידה את האלמנט הטכנולוגי במבחן אמיתי אך ניתן 

להעיד כי הוא מעניק הרבה שקט נפשי.
עמידות על פניו ניכר שהחומרים מאד איכותיים ולא גילו 
סימני מתיחה אך זה לא מגן שרוול מינימליסטי שזורקים 
בכיף למכונת הכביסה פעם בשבועיים. נקודת התורפה 
העיקרית מבחינתנו היא מנגנון ההידוק החשוף למכות, 

אך מדובר על מנגנון Boa סטנדרטי, זמין יחסית אשר 

ניתן להחלפה בקלות.
יותר: מיגון מוגבר, דיווש ללא מגבלות, חוסר תזוזה, 

גאדג'ט ייחודי פחות: מחיר, אוורור, קצת משפשף

Covert Knee
מחיר: 550 ₪

 ,7IDP הוא  מגן הברך הקל בליין המיגון של Covert -ה
הוא מבוסס על שרוול קליל ואלסטי עשוי לייקרה בחזיתו 

ואריג רשת בצדו האחורי. המגן חף ממערכת הידוק 
חיצונית, הוא מחזיק עצמו על הרגל בעזרת פס סיליקון 

דביק בחלקו העליון, וגומי גמיש בחלקו התחתון. לכאורה 
מדובר במגן קליל, אך כמו במגנים האחרים של היצרן, 

גם כאן יש טוויסט במערכת המיגון. ה- Covertמציע 
שלוש דרגות הגנה במגן אחד. בחלקו הפנימי של המגן 
מצוי כיס פנימי המכיל פד מיגון בשלוש שכבות פריקות, 

כל אחד ברמת מיגון שונה. מפד עשוי פולימר רך וגמיש 
מאוד, דרך פד קשה וצפוף יותר ועד כיפת פלסטיק 
קשיחה. כל אחת משתי מהשכבות הגמישות יכולה 

לתפקד באופן עצמאי או לצרף לכל אחת מהן את כיפת 
הפלסטיק הקשיחה. במקרה של צורך בהגנה מוגברת 

ביותר ניתן להשתמש בכל השלוש. 
בשימוש: ראשית נתחיל מכך שה Covert הוא אחד 

המגנים הנוחים ביותר בהם נתקלנו לאחרונה, הוא קל, 
מאורר ובלתי מורגש על הרגל גם בעת פעולת דיווש 

אינטנסיבית. הוא לא "חונק" את הרגל ומרגיש יחסית 
מאורר. רצועת הגומי התחתונה ופס הסיליקון השאירו 

אותו מקובע למקומו גם ברכיבה בתנאים מטלטלים 
ביותר וגם בנפילה.

 הגנה:  כמגן "קל" ההגנה של ה-Covert מוגבלת 
לחזית הברך בלבד, ברוב המקרים זה מספיק, אך צריך 

לקחת זאת בחשבון כאשר מתאימים את סוג המגן 

לאופי הרכיבה. יחד עם זאת האפשרות להחליף את 
סוגי המיגון עפ"י אופי הרכיבה על אותו ה"שאסי" היא 
גאונית לטעמינו. ברוב הרכיבות במיוחד אלה עתירות 

הדיווש בחרנו במיגון הקל ביותר, אך שכבת המיגון 
הנוספת, ובמיוחד כיפת הפלסטיק הקשיחה הופכת את 
ה- Covert למגן שמתאים לכל מתארי הרכיבה. בייחוד 
שלוקחים בחשבון את קלות ההחלפה ואת האפשרות 

לשאת את המיגון בתיק הרכיבה בעת רכיבה בעלת 
אופי משתנה.

עמידות: לאחר שימוש ארוך ואינטנסיבי יחסית כולל 
כביסות רבות לא נרשם כל בלאי על המגנים. אריגי 

הלייקרה והרשת שמרו על האלסטיות ולא התרחבו, 
והאריג העמיד בחזית   שמר על שלמות המגן גם במגע 

מזדמן עם הקרקע. 
יותר:  אפשרות שינוי אופי המיגון, נחות כללית, דיווש 

ללא מגבלות, חוסר תזוזה וסטייל פחות: לא מצאנו כזה

מבחן ציוד we:Test
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BH Lynx 4.8 Carbon 9.5

לאור כמות השנים הדו-ספרתית שבהן אנו בוחנים דגמי אופניים, 
לעיתים רחוקות מאוד אנו מזדמנים למותג שעדיין לא רכבנו עליו. 

במקרה דנן מדובר באחד מהמותגים האירופאיים הוותיקים והמוכרים 
)בטח בכביש, קצת פחות בשטח( - BH. שתי האותיות מייצגות 
ראשי תיבות של Beistegui Hermanos, יצרן אופניים מחבל 

הבאסקיים הספרדיים )או פחות ספרדיים אם תשאלו את המחתרת 
שם(, שהחל את דרכו כיצרן נשק ב1909  ועבר הסבה לדו-גלגלי 

אחרי מלחמת העולם הראשונה. ל BH מסורת ארוכה של איכות ייצור 
אירופאית ומפעליה מספקים עד היום חלקים גם למפוארות שבחברות 

הרכב הגרמניות.
מי שעוקב אחרי הטור דה פראנס באופן קבוע ישים לב שבכל שנה, 

לפחות קבוצת טור אחת רוכבת על אופני המותג הספרדי שעשה 
עליה לאחרונה ביוזמה של קוניג ישראל.  היבואן הטרי משווק גם את 

ליין השטח של BH וביום חורפי סוער קיבלנו לידינו בחנות היבואן 
בדולפינריום את גרסת הקרבון הבסיסית  של הLynx 4.8 . מדובר על 
אופני 29 בעלי 120- מ"מ מהלך וגאומטריה מודרנית למדי. משפחת 

דגמי ה-Lynx הם של שיתוף פעולה בין דייב ויגל ליצרן הספרדי שהיה 
בין הראשונים ליישם את מתלה ה split-pivot של ויגל.

ניצלנו את ההפוגות בין הגשמים כדי לבחון את ה Lynx במגוון תאי 
   ותנאי שטח, המסקנות לפניכם

יבואן: bhbikes.co.il |מחיר: 17,900 ₪ )מזומן(

BH Lynx 4.8 Carbon 9.5  we:Test     אליעד דניאל    גלעד קוולרצ'יק    עדי בלן 

BH Lynx 4.8 Carbon 9.5 :מבחן

http://bhbikes.co.il/
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Highlights

משולש קידמי ואחורי מקרבון	 
מתלה אחורי split-pivot  מבית 	 

היוצר של DW המספק 120 
מ"מ מהלך

זווית ראש 68 מעלות	 
זווית צינור כסא אפקטיבית 	 

73 מעלות
אורך תומכות שרשרת 430 מ"מ	 
משקל "רטוב" כולל פדלים – 	 

12.5 ק"ג
M הנתונים הם למידה*

גאומטריה ומפרט מלא באתר היבואן

BH Lynx 4.8 Carbon 9.5  we:Test

http://bhbikes.co.il/index.php/%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%259B%25D7%2591%25D7%2599%25D7%25A9-%25D7%25A0%25D7%2592%25D7%25A9-%25D7%2595%25D7%2598%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2590%25D7%25AA%25D7%259C%25D7%2595%25D7%259F-/%25D7%2590%25D7%2595%25D7%25A4%25D7%25A0%25D7%2599-%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-%25D7%25A9%25D7%2599%25D7%259B%25D7%2595%25D7%259A-%25D7%259E%25D7%259C%25D7%2590/DA696-LYNX-4-8-CARBON-29-9-5.html
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עם ציר הגלגל האחורי, מה שלטענת ויגל והמהנדסים 
של טרק, מייצר מתלה אקטיבי מאוד גם תחת בלימה 

ועם זאת יעיל דיווש להפליא. בכל מקרה בשני 
המימושים השונים )טרק ו-DW( אנחנו נוטים להסכים, 
מדובר במתלה מצוין שבמקרה של ה-Lynx אף מאפיל 

על הבולם הקדמי.
אהבנו לגלות ב-BH שמרווח העמידה הוא נמוך במיוחד 
ומספק מרווח תמרון נוסף בעבור רוכבים מאותגרי אורך 
רגליים )ע.ע. כותב שורות אלו(, וכן את האופציה למקם 
בקבוק שתייה בגודל מלא בתוך השלדה ללא אילתורים, 

מה שאפשר לנו לרכוב עם פאוצ' ההיפסטר האהוב 
שלנו גם בימי רכיבה ארוכים יותר.

 על השביל
אופני מהסגמנט של ה-Lynx מתיימרים להתמודד 

עם כל מה שרכיבת שטח מציעה פחות או יותר היטב, 
להיות יעילי דיווש ונוחים ברכיבות ארוכות ובעליות, 

ומצד שני להיות אגרסיביים מספיק כדי לספק חוויה 
טובה גם בסינגלים טכניים )כל עוד אינם קיצוניים מדי(. 

ולמען האמת, זהו בדיוק סיכום החוויה שלנו מ ה-8.4.
נתחיל מתנוחת הרכיבה, זאת ניטרלית ומזמינה מאוד, 

שלדה ומתלים
מבט חטוף על השלדה של ה-Lynx מותירה רושם 

ראשוני חיובי מאוד. הצביעה הכתומה/כחולה על 
רקע צבע הקרבון הבסיסי נראית מעולה, וגם לאחר 

ירידה לפרטים נראה שאיכות הביצוע והגימור לא 
נופלת מהיצרנים האמריקאים והאירופאים הגדולים 

והמפורסמים יותר )כנראה שפשוט כולם מייצרים  
באותם מפעלים במזרח(. המשולש הקדמי והאחורי 
עשויים מקרבון, כאשר הלינקים המחברים ביניהם 

עשויים מאלומיניום. הגאומטריה של ה-BH מעודכנת 

להפליא, טופ טיוב וירטואלי באורך 600 מ"מ למידה 
מדיום, יחד עם זווית ראש 68 ותומכות שרשרת קצרות 

מאוד )340 מ"מ לאופני 29( מבטיחים ומניסיון גם 
מקיימים אופניים שובבים ויעילים על השביל.

המתלה ש-BH בחרה עבור אופני הש"מ שלה, הוא 
כאמור הספליט פיבוט של דייב ויגל )שתמיד עשה 

עלינו רושם של חרא בנאדם, אבל כל מתלה שלו... 
 ABP-בונבוניירה(. מדובר בגרסה הוויגלית המקבילה ל

של טרק, ) בין השניים אף נוהל קרב משפטי על 
ראשוניות והפרת פטנט(, כלומר ציר אחורי קונצטנטרי 

BH Lynx 4.8 Carbon 9.5  we:Test
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וחשנו בנוח גם אחרי שעות ארוכות על האוכף שכללו 
דיווש אינטנסיבי ועליות עבות למדי. יעילות הדיווש 

מצוינת ורוב הזמן העדפנו להשאיר את הבולם האחורי 
במצב הפתוח )המצב השני הוא נעול כמעט לחלוטין(. 

הופתענו לטובה מהמשקל הנמוך של ה- BH, לא 
ציפינו לרדת מ-13 ק"ג בתג המחיר הזו, נתון שללא 
ספק תרם ליכולת הטיפוס והדיווש, כמו גם להנאה 

הכללית שלנו מהאופניים.
כאשר השבילים הפכו מעניינים וטכניים יותר, המתלה 

והגאומטריה שהבטיחו לנו רבות על הנייר, קיימו את 
ההבטחה בגדול. ה BH הינם מכונת שבילים טכנית 
משובחת ביותר.  המתלה אקטיבי ומרגיש עמוק יותר 

מ-120 מ"מ המוצהרים, זווית הראש מתונה מספיק על 
מנת לייצר תחושת ביטחון בקטעים תלולים ואו מהירים 

במיוחד, ותומכות השרשרת הקצרות במיוחד לאופני 
29, מספקות זריזות ויכולת סיבוב פנטסטית.

החבילה הנהדרת הזו מוגבלת ע"י הצמיגים והמזלג 

)והרוכב כמובן(. צמיגי המישלין אינם מתאים לתוואי 
הקרקע וסוג האדמה בארץ,  קל וחומר כאשר אלו 
רטובים. מזלג ה-Reba של רוקשוקס )בעל נעילה 

מיותרת לחלוטין מהכידון( הוא אמנם שידרוג לעומת 
ה-Recon שציפינו לקבל, אבל בלא מעט קטעי 
רכיבה במהלך המבחן היינו מעדיפים לראות את 

הכיתוב Pike על קשת הבולם. דבר שככל הנראה 
היה מגביר את תחושת הבטחון וחותך כמה שניות 

מהסגמנט בסטרבה.
חלקים בולטים 

מהיבואן קיבלנו את דגם ה-9.5 של ה-Lynx, מדובר 
בדגם הבסיסי ביותר בסדרת הקרבון של הדגם, וביחס 

למחיר, האבזור מרשים למדי. ראשית נציין שבניגוד 
למצויין באתר החברה ואתר היבואן, אופני המבחן 

שלנו הגיעו עם מזלג Reba ולא Recon. זהו שדרוג 
משמעותי )יתכן וכל האופניים בדגם הזה יגיעו כך, כדאי 

לברר זאת מול היבואן(, ובנוסף מוט ה-KS הגיע עם 

BH Lynx 4.8 Carbon 9.5  we:Test

www.daa.co.il
* ט.ל.ח, המבצע עד תום המלאי, DAA רשאית להפסיק   

   המבצע בכל עת, תוקף המבצע עד לתאריך 31.3.15

להשיג בחנויות האופניים המובחרות

 נעל שטח
דו-שימושית

SH-MT54

במקום 639 ₪  

₪399

http://www.daa.co.il/%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-Shimano_MT54_MTB_Shoe_11
http://www.daa.co.il/%25D7%2594%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%259D-Shimano_MT54_MTB_Shoe_11
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שלט מהכידון )בניגוד לתמונה באתר(.
מעבר לכך, שמחנו מאוד לקבל בתג המחיר הזו מערכת 

11x1 מלאה של סראם, שתפקדה ללא דופי לאורך 
 GX-כל המבחן. למעט משקל כבד יותר,  מערכת ה

מתפקדת כמעט לחלוטין כמו מערכות הקצה של 
התאגיד האמריקאי.

הגלגלים מבית BH עשו רושם חיובי והרגישו קלים 
וקשיחים למדי, אך לא רכבנו מספיק זמן כדי להעיד על 

העמידות שלהם לאורך זמן. המעצורים של מאגורה 
עבדו בסה"כ היטב,  אך חסרה לנו הנגיסה העוצמתית 
הראשונית של מערכות שימאנו או סראם. יצוין לטובה 

האוכף המעולה של פרולוגו, שהיה אחד מהנוחים 
שניסינו בשנים האחרונות.

ברשימת ה"היינו מחליפים לפני היציאה מהחנות" 
נמצאים הכידון והסטם שאינם ברמה של שאר החלקים 

ונראים פשוטים למדי )מה גם שהסטם מעט ארוך 

מדי(. כאמור צמיגי המישלין אינם מתאימים לתכסית 
הישראלית ובוודאי שאינם אוהבים סלעים חלקלקים. 

היינו ממליצים להחליפם במעמד הקנייה לאחד 
המותגים האחרים שצמיגיהם נוסו בהצלחה עם 

התכסית שלנו.
סיכום 

התוספת של BH לעולם האופניים הצפוף בלבנט 

היא מבורכת בעינינו, נראה שיש למותג ליין אופניים 
ממוקד ואיכותי. ה Lynx 4.8 9.5 היא דוגמא מצויינת 

לאופניים משובחים עם יחס תמורה לכסף גבוה מאוד, 
כל רוכב המחפש זוג אופניים חדש בסגמנט השבילים 
29 מומלץ שישקול ויכניס לרשימת האופציות שלו גם 

  .BH-את ה 

BH Lynx 4.8 Carbon 9.5  we:Test

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DRBbAy2VkLs8
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אני מנגב את הזיעה מהמצח, מביט בשעון ורואה שבסה"כ עברו 
שלושה קילומטרים. משום מה דווקא עכשיו, אני מרגיש את שרירי 

הבטן שלי מוחים. אני מבין שמאד יכול להיות שבעוד כמה מאות 
מטרים אני אאלץ לעצור, לנוח ואולי אף לחשב מסלול מחדש. אני 
מביט סביב ורואה ים של אנשים. אנשים צעירים, מבוגרים, רזים, 

שמנים, נשים, גברים, גברים נשיים, נשים גבריות, כולם רצים לאותו 
הכיוון. בצד הדרך אני מזהה קהל שהגיע להריע לאמיצים, אני רואה 
קבוצות של ילדים בצד הדרך. אשכרה הוציאו את הדור החדש מהגן 

על מנת להגיע ולקבל "כיף" מהרצים עצמם. המון תחושות שוטפות 
את מוחי, אני מרגיש סיפוק, כי הרי הגעתי עד כאן ואני משתתף 

בסרט הזה שנקרא מירוץ תל אביב. אני מרגיש אושר ומוקיר לעצמי 
תודה על  כך שסימנתי את המטרה לפני כמה חודשים, התאמנתי 
בצורה רצינית ונמרצת והגעתי עד הלום. אני מרגיש תסכול על כך 

שכבר אחרי שלושה קילומטרים הגוף בוגד בי ומאותת לי שמשהו לא 
תקין קורה.

באימונים לקראת המרוץ חוויתי כאבים מסוגים שונים, אני נזכר 
שממש בתחילת אימוני הריצה )לפי כחצי שנה ואף יותר(, לאחר 

קילומטר וחצי של ריצה קלה, הרגשתי כאבים חזקים באזור שמעל 
המפשעה. אני זוכר ששתיים שלוש ריצות כאלו גרמו לי לקבוע תור 

דחוף אצל רופא המשפחה. הרופא שאל מה הבעיה ואני עניתי 
שישנו כאב שלא מאפשר לי לעבור את הקילומטר וחצי ריצה. הרופא 

הינהן בראשו ואמר לי להקשיב לגוף, במידה ומתחיל לכאוב, לעבור 
להליכה ובמידה והכאב מפסיק ניתן לחזור לריצה וכך הלאה עד 

ההגעה למרחק המיוחל. מה גם שהרופא ציין במפורשות שריצה זה 
ספורט לא בריא ולכן אולי אפילו עדיף כך. כל אדם נורמטיבי מהשורה 

היה מציית לרופא ופועל בדיוק כפי שהמליץ אך אני סימנתי מטרה, 
אני רוצה לרוץ עשרה קילומטרים במירוץ תל אביב ולכן תשובה כזו 
לא ריצתה אותי. למחרת החלטתי שאם אני רואה וחווה את עצמי 

כספורטאי, אני לא יכול לאפשר לעצמי להתנהג כאדם מן השורה ולכן 
התקשרתי לפיזיותרפיסט )שגם מתאים לי את האופניים( ושמחתי 

לשמוע שאני יכול להגיע עוד באותו יום )היה לי מזל כי בדרך כלל 
לוקח זמן רב עד שמאפשרים להגיע(. פה כבר הסיפור התנהל אחרת, 
הרגשתי שכל השאלות, הבדיקות המקיפות והאנרגיה מגיעות ממקום 
של איך ניתן לעזור לבחור הזה לממש את עצמו כספורטאי ואיך אנחנו 

עוזרים לו להתגבר על האתגר שניצב בפניו בדמות כאב זה או אחר 
ולא ממקום שמרני של איך אני מפסיק לו את הכאב על מנת שיהיה 

עוד לקוח מרוצה של קופת חולים... בדיקה מקיפה של כשעה שללה 
כמעט לחלוטין פציעת ספורט ובעיקר הציפה את הבעיה האמתית 

שלי. אמנם השתפרתי בתפקודי הלב והריאה, הורדתי משקל ואחוזי 
שומן, חיזקתי את שרירי הרגליים, טיפסתי הרים, אכלתי גזרים אבל.... 

הגמישות שלי נוטה לאפס או במילים אחרות, מכירים את העצים 
הגדולים ברחוב, לא אלו הקטנים אלא עצי הפיקוס הגדולים שאנו 

עוברים לידם? ובכן, אפילו הם כנראה יותר גמישים ממני!

הפיזיותרפיסט הבהיר לי במפורש שאם אני רוצה להמשיך לעסוק 
בספורט, למנוע פציעות )עד כמה שניתן( ובעיקר להתנהג כמו 

ספורטאי, לא אוכל יותר להתעלם מחוסר הגמישות שלי כפי שנהגתי 
עד כה בחיי. 

לאחר אותו ביקור, שיניתי את הגישה ושוב הפנמתי את ההבנה 
שעיסוק בספורט זה או אחר אינו מספק לבדו את הכוח והגמישות 

הנדרשים לגוף. הבנתי שיש צורך באימונים משלימים של כוח 
וגמישות. כמו רבים אחרים, "ידעתי" את זה גם קודם אך עכשיו ניתן 

לומר שסוף סוף הבנתי.
קילומטר הוביל לעוד קילומטר, אימון הוביל לעוד אימון, אימוני ריצה 

משולבים בלו"ז הקבוע של רכיבות האופניים האהובות )הרי לא 
אוותר על הסינגלים של שבת ולא על רכיבת הנפח של יום רביעי 

בלילה(. העבודה על כוח וגמישות החלו להוכיח את עצמן ואותו כאב 
מציק נעלם כלא היה. החלו להופיע כאבים נוספים אך גם הם בסופו 
של דבר חלפו בזכות אותה גישה טיפולית. אני נזכר שאחרי הניתוח 

השלישי בברך )שחזור רצועות קרועות, מניסקוס וכדומה( שאלתי את 
הרופא האם אי פעם אוכל לרוץ. כששאלתי את השאלה, הכוונה הייתה 

למרחקים של שלושה, ארבעה קילומטרים ובטח לא מעבר לזה.
ביום המרוץ הרגשתי מעולה, הרגשתי מוכן, אהבתי לראות את 

ההפקה המדהימה ובעיקר התרגשתי לקראת ריצת העשרה 
קילומטרים שאני עומד לסיים.

אבל הנה אני שוב על המסלול... חוזר לכאבים בשרירי הבטן. זה תפס 
אותי לא מוכן. מכיוון שאלו כאבים שלא חוויתי בכל ריצות האימון, 

ייחסתי אותם בעיקר להתרגשות וההתנהלות השונה במרוץ עצמו. 
הרגעתי את עצמי, לקחתי ג'ל אנרגיה שדחפתי לתוך המכנסיים 

ליתר ביטחון. חשבתי שאולי המלח והסוכר יעזרו מעט, ניסיתי לנשום 
בצורה יותר משוחררת ואכן ניתן לומר שהכאב לא נעלם אך חזר להיות 

נסבל. כשעברתי את שער הסיום, הרגשתי סיפוק עצום! רצתי 10 
ק"מ ללא הפסקה! כפי שתיארתי, אני לא מאותם האנשים שקמים 

בבוקר, זורקים על עצמם משהו ורצים. 
רציתי, נרשמתי, התאמנתי, התאמצתי, השתתפתי, שוב התאמצתי 

וסיימתי.
לדאבוני למרות עוד ועוד יעדים ספורטיביים חדשים שכבשתי בתחום 
האופניים והריצה, משקל הגוף נשאר עיקש ומרדן... האמת, אני לא 
נלחץ! אני לא אשקר ואומר שזה לא מפריע לי. החלטתי שכל עוד אני 

עושה את הפעולות הנכונות מבחינת הספורט והתזונה, אני אאלץ 
להמשיך ולהמתין בסבלנות. אני שוקל 99 ק"ג ואני פשוט רוצה מאד 

להאמין שתאי שומן מעצבנים ועיקשים יורדים במשקלם ובמסה 
הכוללת שלהם ומוחלפים בתאי שריר חסונים, יפים ובריאים.

לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס 
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט 

פרק יב'

הפעם, לא רכוב
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live         שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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Mondraker Crafty RR Pluse

גבירותי ורבותי, סטנדרט חדש נולד!! למי 
שעדיין לא זיקק לחלוטין את היתרונות של 

27.5 מול 26, ביחס לחסרונות של גלגל 29 
על גאומטריה מודרנית, למענכם ורק למענכם 

הגיע סטנדרט ה"פלוס". למעשה מדובר על 
תת סטנדרט אשר מתייחס בעיקר לרוחב 

הצמיג כאשר זה מיושם על שני הסטנדרטים 
המוקבלים היום. כלומר גלגל בקוטר 27.5 בעל 
חישוק ברוחב 45-55 מ"מ, עם צמיג ברוחב של 

לפחות "2.8, יקרא מהיום 27 פלוס )+27.5( 
וייתן על הנייר בגלל נפחו המוגדל, קוטר מעשי 

זהה לגלגל 29 עם צמיג של "2.3.  לעומת 
זאת גלגל 29 עם צמיג של לפחות "2.8, 

יקרא בהתאמה 29 פלוס )+29(, אולם הוא 
פחות מקובל )לעת כתיבת שורות אלו לפחות(, 
והצמיגים המעטים שמשווקים היום הם בעלי 

דופן נמוכה הרבה יותר, כך שהשינוי בקוטר 
הגלגל הוא פחות קיצוני וקרוב לקוטר המקורי 

 של גלגל 29 עם צמיג רגיל

Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן  we:Testאמנון ישראלי     גלעד קוולרצ'יק     אריק פלדמן  

יבואן: מ.נ מערכות  
RR-מחיר: 20,000 ₪ לדגם ה
R-15,800 ₪ לדגם ה           

Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן

http://
http://www.mondraker.co.il/%23%21CRAFTY%20RR%20%2B/zoom/o47vj/dataItem-ih54ec7x
http://www.mondraker.co.il/%23%21CRAFTY%20RR%20%2B/zoom/o47vj/dataItem-ih54ec7x
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הופתעתי לטובה, אלה היו ה-אופניים לתנאים בהם התקיימה ההשקה. 
אבל האופניים היו ברמת S Work, עשויים קרבון קליל, מזוודים בחלקי 
קצה ונושאים תג מחיר שנושק ל 40,000 ש"ח. לכך יש להוסיף תנאי 

קרקע + מז"א אופטימליים ומגמה כללית של השבילים לכיוון מטה, 
ומתקבל סוג של משחק לא הוגן. התנאים האוסטריים לא סיפקו אותי, 

ותהיתי כל הזמן ביני ובין שאר הנוכחים האם הגלגל השמנמן יתאים 
לתנאים שבין הים לירדן. 

שלא כמו בסטנדרטים הקודמים שהפציעו בשנים האחרונות, בהם חלק 
גדול מהיצרנים ישבו על הגדר והמתינו לראות לאן נושבת הרוח, הסטנדרט 

החדש זכה לפופולריות יחסית גבוהה בקרב יצרנים רבים בארה"ב 
ובאירופה. על החוצפה והאמביציה של מונדרקר לחדור את מחסום 

האפרוריות האירופאית ולהתברג ברשימת היצרנים המובילה בעולם כבר 
דיברנו בעבר. לכן היה זה אך טבעי שהם יהיו בין הראשונים שירימו את 

כפפת הפלוס ויצאו עם דגמים מעודכנים.

מה הסיפור הגדול עם הרוחב, כבר היינו פעם עם צמיגי נוקיאן 
גזולדי ברוחב "3 ?

אז בשורה התחתונה, בדיוק כמו ב-Nokian Gazzaloddi הצמיג 
המפלצתי מתחילת שנות ה-2000 אחיזה! כן חברים, צמיג ברוחב "3 
מייצר אחיזה מעולה ומכאן )לרוב( מייצר זרימה טובה בשטח מאתגר, 

יכולת עקיבה משופרת ופאן ברמות. כמובן שיש לקחת בחשבון שכל העניין 
הוא חדש ובתולי, עדיין נמצא בתהליך של התגבשות ומין הסתם נתון 

לאינטרפרטציות של היצרנים ולייעוד הספציפי של האופניים - מאופני 

.FUN אנדורו ועד אופני/AM מסעות ובייקפקינג, דרך אופני
למרות שאני מחשיב את עצמי כאדם/רוכב/עיתונאי פתוח בד"כ )גם 

לחידושים וז'אנרים מוזרים(, אני חייב להודות שכאשר שמעתי לראשונה 
על הסטנדרט החדש שהפציע, זה נראה לי לא יותר מאקט שיווקי אגרסיבי 

ושמן במיוחד. רצה הגורל והזדמנתי להשקה של ספשלייזד באוסטריה, 
 Stumpjumper-שם חוויתי לראשונה את הסטנדרט החדש על גבי ה
6Fattie, כל זה בתנאי המעבדה של פארק האופניים לאוגאנג. תכלס 

Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן  we:Test
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Highlights

גלגלי 27 פלוס, עם צמיגי "3	 
מתלה zero suspension system של מונדרקר 	 

המייצר מהלך של  140 מ"מ 
מזלג פוקס בתקן Boost 110 מ"מ, עם מהלך 140 	 

מ"מ מלפנים
שלדת אלומיניום בטכנולוגיית Stealth, ציר אחורי בתקן 	 

Boost 148x12
 אורך צינור עליון 640 מ"מ )למידה M שנבחנה!!(	 

אורך תומכות שרשרת 438 מ"מ	 
זווית צינור ראש 68.5 מעלות	 
זווית צינור כיסא 75 מעלות	 
משקל "רטוב"  כולל פדלים – 15ק"ג	 

M מידה *  
גיאומטריה באתר היצרן

Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן  we:Test
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הרעיון העומד מאחורי השם המורכב הוא פשוט למדי, הצינור העליון 
 Reach ארוך בכ 30-40 מ"מ מהמקובל, וכדי "לכפר" על הפער ולייצר

)מרחק אופקי בין הכידון לציר המרכזי( רגיל, משתמשים בסטמים קצרים 
במיוחד. היתרונות, אליבא דה מונדרקר הם רבים, הגלגל הקדמי ממוקם 

"קדימה יותר" ולכן מספק בטחון בצליחת קטעים תלולים, בסיס הגלגלים 
שהתארך משפר את היציבות במהירות גבוהה והיחס בין אורך תומכות 

השרשרת והטופ טיוב גורם לכך שהגלגל הקדמי יישאר דבוק לקרקע גם 
בעליות תלולות במיוחד. שלדת ה-Crafty עשויה אלומיניום בטכנולוגיית 

ה-Stealth של מונדרקר אשר אמורה לייצר את המשקל והקשיחות 
האופטימאליים לכל חלק בשלדה. כמו כל דגמי השיכוך מלא של היצרן, 

גם ה-Crafty מבוססים על מתלה ה-Zero Suspension של סזאר רוחו, 
מדובר בגרסה הספרדית למתלה בעל שתי חוליות קצרות וציר ווירטואלי, 

בתוספת אלמנט של בולם אחורי צף, אשר מייצר תנועה תמידית של 
הבולם יחד עם המתלה ולא כנגדו על מנת לייצר עומק למהלך

ה-Crafty שנושאים את שם דגם ה-AM 29 הקודם והמעולה של היצרן 
הספרדי, למעשה מחליפים/בועטים אותו מהליין של מונדרקר השנה. 

למרות שרוב שלדות 27 פלוס, יידעו לקבל גם גלגלי 29, במקרה של 
מונדרקר הם לא מציעים זאת באופן רשמי. השלדה החדשה עברה עדכון 

מסוים ופרט לתקני הבוסט המחייבים את הסטנדרט החדש, המהלך הוגדל 
ל-140 מ"מ מאחור וקוצר ל-140 מלפנים. הגאומטריה עודכנה בעיקר 

סביב קיצור הצינור העליון וקיצור תומכות השרשרת מ-445 מ"מ ל-438 
מ"מ. מחברת מ.נ מערכות הנציג המקומי של מונדרקר, קיבלנו למבחן את 

Crafty RR, כדי לתהות אם המהומה אכן מוצדקת גם במקומותינו.

שלדה ומתלים
החברה הספרדית שרתמה לשורותיה לפני מספר שנים את סזאר רוחו, 
)כנראה הגרסה הלטינית של דייב וויגל( מעצב על וסוג של מתווה דרך 
בשוק האופניים האירופאי, עוסקת בפיתוח מתמיד של המוצרים שלה, 
שבראשם ניצבת הגיאומטריה הייחודית שפותחה על ידי רוחו בשיתוף 

.Forward Geometry-פאביאן בארל לפני שנטש ועבר לקניון, ה

Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן  we:Test
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טכניים בעלייה לעומת זאת, יגרמו לכל הסופרלטיביים לפרוץ בבת אחת. 
התחושה היא שנדרשת הרבה פחות אנרגיה מבד"כ על מנת לפצח קירות 

קצרים או אלמנטים בעלייה. הצמיגים הרחבים יחד עם הגיאומטריה 
המעולה וההצמדה האבסולוטית של מתלה ה-Zero , מדביקים את הגלגל 
לקרקע, דורסים, מעלימים את המכשולים והופכים את ה-Crafty לטרקטור 

שלא רואה סטנדרט כזה או אחר ממטר. אחד היתרונות המובהקים 
של הצמיגים הרחבים הוא האפשרות לרכב בלחצי אוויר מאוד נמוכים 
שלכאורה מייצרים אקסטרה אחיזה. אך התפיסה שהתקבעה בעיקר 

בבריפים שיווקיים, אשר מדברת על לחץ של PSI 12-16, לא תופסת 
לטעמנו כאשר מדובר על אופני שיכוך מלא. בלחצים כה נמוכים התחושה 
שמתקבלת היא מריחת צמיגים מוגזמת ובעיקר קפיציות מיותרת. סוג של 
בובינג כפול, אחד מהמתלה ואחד מהצמיגים. אחרי ניסוי ותהייה בעניין, 
התקבענו על כ-PSI 19-20, בלחץ הזה הצמיגים נשארו יציבים והנדנוד 
נעלם לחלוטין. תחושת ההתנהלות הכבדה יחסית בדיוושים המנהלתיים 

מתפנה מיד שמפנים את ה-Crafty לתוך ירידה. לא לוקח הרבה זמן 
בתוך הסינגל עד שחודרת ההכרה שהאופניים האלה נאחזים בקרקע ולא 

על השביל 
מעבר למראה הברוטלי יחסית שהצמיגים השמנים משווים לאופנים, 
התחושה הראשונית כבר בהנפה של האופניים למתקן, היא המשקל. 

ה-Crafty הם אופניים לא קלים בכלל. אבל מעבר חד לטיובלס קיזז 
מהאופניים מיד 1.1 ק"ג, והעמיד את האופניים על משקל של 15 ק"ג 

עם פדלים. לאור ניסיוננו עם הגאומטריה הייחודית והארוכה במיוחד 
של מונדרקר, גם הפעם כמו במבחנים האחרים של דגמי היצרן, בחרנו 

לקחת מידה קטנה יותר מהמידה המומלצת. למרות התחושה הראשונית 

המוזרה, החיבור לאופניים היה מהיר יחסית. התנהלות מנהלתית על 
האופניים משקפת את רוחבם הקיצוני של הצמיגים והמשקל הכללי של 

האופניים. כאשר מדובר על רכיבה בשבילים רחבים בדרך לסינגלים, נראה 
שהצמיגים השמנים מייצרים התנגדות דיי גבוהה, יתרה מזאת הם בעיקר 

לא מצליחים לשמר את האינרציה הטבעית של קוטר הגלגל הגדול. לנו 
הספיקה עליה אחת ארוכה על מנת להבין שאין טעם למלחמה, הניסיונות 

לייצר אינרציה שתישמר כמו בגלגל 29 היא חסרת טעם. עדיף לשבת, 
להתקבע על קדנס יחסית נמוך ולהתנהל באיטיות בדרך למעלה. סינגלים 

Mondraker Crafty RR Pluse :מבחן  we:Test

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DaX-dcTQe9EI


133 |  132

של חלקים פרט לגלגלים עליהם נתייחס בהמשך. בחזית ניצב מזלג 34 של 
פוקס מסדרת הפקטורי ה"מקושמת", עם מהלך של 140 מ"מ וציר בתקן 

Boost ברוחב 110 מ"מ. ככלל סדרת ה-34 החדשה של פוקס מותירה 
בנו רושם מעולה כל פעם מחדש, לא ברור עם יש השפעה על קשיחות 

המזלג בגלל ה-Boost, עלינו בכל מקרה, לפחות למראית עין, עשה רושם 
של קשיח וברוטלי יותר. מאחור Fox Float X עם תא ה EVOL החדש. 

מערכת ההינע מבוססת על מערכת 11 הילוכים ברמת XT של שימנו יחד 
עם קראנק Race Face Aeffect SL בעל פלטה בודדה של 30 שיניים 

ששמרה על השרשרת באדיקות במקומה ללא עזרים חיצוניים. הגלגלים 
גנריים מבית מונדרקר, עם חישוקים כבדים יחסית ברוחב פנימי של  40 

 Maxxis מתגלגלים על זוג RR-מ"מ, ונאבות מאותה סדרה בתקן בוסט. ה
Chronicle ברוחב של "3, ומשקל סופר מפתיע של 860 גרם. מאחר וזה 
משקל הצמיגים בשקילה שלנו, יש לנו יותר מהשערה שהמשקל הגבוה 

מגיע מהגלגלים. זהו כאמור עקב אכילס של האופניים, ואם יש חלק 
שראוי לשדרוג במפרט המעולה של ה-Crafty, הם ללא ספק הגלגלים. על 

הפנימיות במשקל מצטבר של 1100 גרם כאמור, יש לוותר מיד במעמד 

מרפים. הגאומטריה הגאונית של רוחו )סזאר..(, המתלה המעולה של 
מונדרקר, ובעיקר האחיזה, אויי האחיזה, מגדילים )דפקטו( את מעטפת 

הביטחון של הרוכב וגורמים לו ללחוץ חזק יותר. כל סינגל שהירידה בו 
איפשרה את שימור האינרציה )מספיק תלול...(, הרגיש כיף יותר, מהיר 
הרבה יותר, ומאתגר הרבה פחות. על אחת כמה וכמה סינגלים טכניים 

אלימים, בהם התמהיל של צמיגים רחבים, יחד עם מתלה עמוק בעל יכולת 
דריסה ושיכוח מעולים, ומזלג הפוקס 34 המעולה מקדימה, עושה פלאים. 

למרות ממדיי האופניים המוגדלים, המשקל, והתחושות מהמנהלתיות, 

בירידות ה-Crafty החדשים הרגישו ההפך המוחלט ממסורבלים. עלו 
בקלות לאוויר, שידרו חדות, מהירות ו"תמרוניות" יתר בכל מתאר שהעמדנו 

בפניהם, והאמינו לנו לא חסכנו מהם כלום... 

חלקים בולטים
ה-Crafty החדשים מוצעים בשני מפרטים, אנו קיבלנו את ה-RR המפרט 
הגבוה מבין השנים. כמו ברוב הדגמים של היצרן הספרדי גם כאן בחירת 
החלקים היא נבונה והגיונית ביותר, כזאת שלא תדרוש כל שדרוג מהותי 
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ירידה כפי שמחייבים החוקים הלא כתובים של רכיבת ה AM. בכל מה 
שקשור להתנהלות שמחוץ לסינגל, הגלגלים השמנים גורמים להם לשדר 
מסורבלות, לייצר התנגדות גדולה מידי לגלגול ואינרציה, ובעיקר גורמים 

לרוכב להתנהל בעצלתיים כדי להגיע טרי לתחילת הירידה. מבחן זה 
הוא לא סוג של Test Case לסטנדרט החדש, מפני שגם ל- Crafty כמו 
לסטנדרט החדש, יש עוד לאן לצמוח ולהשתפר, אצל שניהם היתרונות 

מובהקים והחסרונות ניתנים לשיפור. כרגע המצב נראה כמו סוג של 
התגבשות או בדיקת היתכנות מצד היצרנים ומכאן הפערים הגדולים 

בתפיסה לגבי ייעודו הנכון ביותר של תת הסטנדרט. אין כל ספק שבעתיד 
הלא רחוק נראה מבחר גדול יותר של צמיגים וחישוקים במשקלים סבירים 

)שלא רק על אופני קצה(, עובדה שתשפר באופן דרמטי את התנגדות 
הגלגול וההתנהלות מחוץ לסינגל. אז האם הפלוס הולך להדיר את 

רגליו של אחד הסטנדרטים האחרים? לא נראה כך, נראה שהוא יישאר 
כאן וימשיך להתפתח, להערכתנו האנליסטית )של חברי הצוות ושדולת 

החפרנים( הוא אף יתפוס דומיננטיות על סגנונות רכיבה מסוימים.

הקנייה. זאת לא המלצה, זאת הוראה! מעצורי Sram Guide R עשו 
עבודה מעולה בשקט ובמודולצייה טובה בבלימת המסה הזאת. ריוורב, 

כידון רחב וסטם קצר השלימו כאמור חבילת חלקים מעולה ללא כל צורך 
ממשי בשינויים או התאמות מבחינתנו.

סיכום: 
המבחן על המונדרקר Crafty בגרסתם המחודשת היה אחד המבחנים 

המסקרנים ומעוררי מספר הדיונים הרב ביותר בקרב צוות הבוחנים 

ושדולת חפרני המערכת. הסטנדרט החדש מעורר סקרנות רבה, אחד יחד 
עם זאת מעורר מחלוקות רבות בנוגע לנחיצותו. ה Crafty שבמבחן גם 

הם נופלים לתוך המחלוקת, מחד מדובר על אופניים שמצטיינים הצטיינות 
יתרה בכל הקשור לירידות, אתגרים טכניים ופאן פאקטור. כאלה שיגדילו 

את מעטפת הביצועים של כל רוכב, יהפכו רוכב טכני בינוני לרוכב טוב 
יותר, ורוכב טכני טוב למעולה. מאידך הם מוגדרים כאופני AM מודרניים, 

סוג של One Bike בדיוק כמו ה- Crafty מהדור הקודם, אך ככאלה הם 
לא מצליחים לטשטש מספיק טוב את הפער שבין דיווש מנהלתי לבין 
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מהבחור הצנום עם הנימוסים הבולטים. 

תפסנו את ג'יימס בין הרכיבות לכמה שאלות בענייני אנדורו:

 מה אתה חושב על הרכיבה בישראל?
אני אוהב לרכוב בישראל, המדינה מציעה רשת מסלולים נרחבת ויש כאן 
הרבה רוכבים! המסלולים די מגוונים, ואני יכול למצוא כאן את רוב תוואי 
השטח הקיימים, במידה ואני מוכן לנסוע אליהם )שזה די קל בהתחשב 

בעובדה שישראל ממש קטנה(. 

 מה אתה חושב על תחרויות האנדורו בישראל?
התחרויות ממש מגניבות, התמיכה שהרוכבים מקבלים מהחנויות 

והיבואנים באירועים היא מעולה. מועדונים כמו טים משגב ואול רייד הם 
רעיון מעולה, משהו שאין לנו הרבה באנגליה. לדעתי מועדון הוא רעיון 

מעולה בכדי לשלב רכיבה ברמה גבוהה ופאן בין לבין. לטעמי האישי 
המסלולים יכולים להיות מאתגרים יותר ומעל הכל יהיה נחמד אם יותר 
רוכבים יגיעו כדי לתמוך בסצנת האופניים בישראל. לגבי רמת התחרות 
כאן, היא קשה! יש בישראל הרבה מתחרים מהירים ובכושר. אני מאוד 

התרשמתי! רוכבים כמו יונתן יתום, גיא בר, ניר ביבאס, תמיר זינגר, 

אם השם ג'יימס סטוק נשמע לכם מוכר, זה כנראה לא בגלל שזהו שמו 
של שחקן בריטי נחשק, אלא בגלל הפייסבוק. ג'יימס הוא מקצוען 
אנדורו בריטי ) Pro athlete אמיתי...( שמתחרה בסבב האנדורו 
העולמי ומבלה את חודשי החורף בישראל החמה והיבשה במקום 

בקור והרטיבות של האי הבריטי. אולי אתם מכירים אותו בשמו הבדוי, 
Fernando Difargo, רוכב מקסיקני חמוד שצץ פתאום בסטרבה  חורך 

את הסינגלים ולוקח Komים ברחבי הארץ. 

ג'יימס אינו יהודי ולא הייתה לו שום חיבה מיוחדת לישראל.  יתרה מזאת 
הוא אחד היחידים שלא שמע על "אתרי הרכיבה" שיש למדינתו הקטנה 

להציע. אבל כמו "מיובאים" איכותיים אחרים, הוא הכיר לפני שנתיים 
במורזין את טלי הישראלית והתאהב. אחרי מספר ביקורים בארץ שכללו 

גם רכיבות, הוא התאהב גם ברכיבה המקומית ובאפשרות לרכוב פה 
365 ימים בשנה. לכן הוא החליט שאת חורף 2016 הוא מעביר בישראל 

באימונים לעונת הEWS הקרבה.

ג'יימס שמתחרה גם בארץ רוכב איתי ועם עוד כמה רוכבים מקומיים 
בזמן שהותו כאן בישראל. הרכיבה איתו מעלה את הרמה שלנו ויוצרת 
לנו דמות להערצה )ולרדיפה בסינגלים(. אומנם הישראלים ניצחו את 

כל תחרויות האנדורו המקומיות, אך אין ספק שיש לנו עוד הרבה ללמוד 
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הרבה על החולשות שלי בכדי לנסות ולגרום לזה לקרות

 באילו תחרויות אתה מתחרה ב2016?
 Trans Provenceב ,EWSב2016 אני אתחרה בכל התחרויות בסבב ה

ובכמה תחרויות ארציות בריטיות.

 האם אתה מתכנן לשלב את התחרויות בישראל באימונים שלך?
אני אחזור לישראל בין התחרויות עד יוני ואז אני אשאר באירופה עד 

סוף אוקטובר וסוף הסבב. לאחר מכן אני בונה לחזור ולעשות עוד חורף 
נפלא בישראל. 

 מה המטרות שלך לעתיד?
נראה לי שתמיד אהיה מעורב באופניים. הייתי רוצה לטייל כמה שיותר 
ולבלות את הזמן שלי עם המשפחה וחברים. ולא ללכת לעבודה כל יום!

מגזין we:Ride ואני נעקוב אחריך, אנו מאחלים לך 
הצלחה גדולה בעונת התחרויות הקרובה. מבחינתנו אתה 

הנציג הישראלי הבכיר בסבב, סומכים עליך ג'יימס, בלי 
פדיחות בבקשה.

דימה רפקין, בן קדמי וגם רוכבים צעירים כמו עיטם שולץ ויואב רפופורט 
שכנראה יהיו מהירים מאוד אם ימשיכו כך!

 איך האימונים בישראל עזרו לך?
האימונים עזרו לי בטכניקה על האופניים, החולשות שלי היו בעיקר 

בדרדרת ומסלולים שטוחים ולעומת מסלולים תלולים ובוציים שתמיד 
הייתי חזק בהם. בחורף הזה, התרכזתי בלשפר החולשות שלי 

והתחרויות המקומיות היו אינדיקטורים מעולים לאיך הולך לי. התחרות 
האחרונה על מסלול הIMBA בירושלים לדוגמא, הראתה לי כמה עבודה 
עוד יש לי. בן קדמי שניצח, רכב בצורה מרשימה ביותר הן בחוזק הפיזי 

והן בשליטה הטכנית שלו. עבדתי חזק בחדר כושר כמה חודשים והשגתי 
כושר בסיס טוב. הכל מתחיל להתחבר ולכן אני מקווה להשתפר באופן 

משמעותי במסלולים השטחים השנה. הזמן יגיד.

 מהן המטרות שלך לשנת 2016?
 )Enduro World Series( EWSב2016, אני מתכוון להתרכז בסבב ה

המלא. אני מצפה בכליון עיניים להזדמנות לטייל במדינות שלא ביקרתי 
בהן בעבר כמו צ'ילה וארגנטינה)2 התחרויות הראשונות בסבב(. אני 
מקווה להגיע ל30 הראשונים, זו תהיה התקדמות גדולה אחרי עונה 
שעברה, כאשר התוצאה הטובה ביותר שלי הייתה מקום 36. עבדתי 
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ב-Sababike כמתאמת הדרכות. אני רוכבת שטח כ-4 שנים, בשנתיים 
הראשונות עם טים-משגב. רוכבת עם בעלי, עם חברים, עם קבוצת 

חברות – יש תמיד עם מי לרכוב. 
תחרויות? נחשפתי לעולם התחרויות רק בשנה וחצי האחרונה 
כשנרשמתי לליגה למקומות עבודה. לפני כן לא התחריתי בכלל, 

למעט חד-יומי באפיק ובדזרט צ'אלנג'. אני טיפוס תחרותי, אוהבת 
לנצח ולהשיג מקום טוב, אבל גיליתי שזה דורש ממני תעצומות נפש 
והתכוננות מנטלית עמוקה ויש לזה מחיר של עומס רגשי. כתוצאה, 

אלמנט ההנאה נשלל ממני - גם לפני וגם בזמן התחרות. אני כן נהנית 

אחרי, והשאלה הייתה - האם זה שווה את זה?
אז באמת למה נרשמת לסמרתון? שאלה טובה. הדליק אותי העניין 
הזה של "להשיג את הבלתי אפשרי" - אף פעם לא רכבתי רכיבות כל כך 
ארוכות ועוד שלושה ימים ברצף והיה לי דחף לבדוק אם אני מסוגלת. אז 
נעניתי להזמנה של עפרה, שהכרתי בליגה למקומות עבודה. אני אוהבת 

רכיבות מדבר, את הנופים ואת האתגר בתוואי השטח וסמרתון נראה 
מאד נגיש, מזמין ומגניב. 

איך התכוננת? עשינו כמה רכיבות ביחד לבדיקה וברגע שהחלטנו 
שהזוגיות מתאימה, לקחנו מאמן. יוני ריש בנה לנו תוכנית, כשהמטרה 

בדיוק החודש לפני 3 שנים נפתחה ההרשמה למרתון אופני ההרים 
הרב-יומי הראשון בישראל – אפיק ישראל, ואיתה נפתחה חזית 

מרשימה של שינויים ותמורות בענף. יותר אנשים התחילו לרכוב יותר 
קילומטרים על אופנים שעולים יותר, יותר ג'לים וכדורי מלח נבלעו ויותר 

אירועים תחרותיים העזו לפתוח מקצים יותר ארוכים עם יותר ימים. אז 
אני כמובן שואלת: האם המגמה הזו כוללת גם יותר נשים?

אין לי תשובה מבוססת, אבל השגתי )איכשהו...( את הנתון הבא: 
בסמרתון הראשון השתתפו 8 נשים בלבד, כולן פחות או יותר החשודות 

המיידיות: שועלות מרוצים וותיקות ומוכרות. בסמרתון הנוכחי שמחתי 

מאד לראות בזוגות המעורבים ובזוגות הנשים 30 מתחרות, שחלק גדול 
מהן חדשות בתחום, עם מעט מאד ניסיון או בלי ניסיון בכלל. 

אז אני מסירה לרגע את כובע המפיקה וחובשת את כומתת המגייסת, 
ומביאה לכן – הרוכבות שרוצות להעז וחושבות שזה בלתי אפשרי – 

ארבעה סיפורים של רוכבות שחשבו בדיוק כמוכן, אבל ניסו בכל זאת. 

 איריס ציגלר רכבה סמרתון בינוני בזוג עם עפרה מאיר-לוי.
 בת 47, גרה ברקפת, נשואה+2 

מנחת קבוצות להרזיה במשרה חלקית ובשנה האחרונה עובדת גם 
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והחברים ברכיבות. טרי לי מדי. 
עוד משהו שבא לך להגיד? מאד חשוב לי להגיד שהיה ארגון למופת מעל 
הציפיות, הלינה באליפז הייתה נהדרת, המקלחות בכפר. תמורה מלאה 

לכסף ועוד. והאווירה - אין דברים כאלה. 

ליהי קדני רכבה סמרתון בינוני בזוג עם ענת חן.
בת 37, נשואה+3 

את המשכורת הראשונה שקיבלתי כמהנדסת, לפני 12 שנה, ניצלתי 
לקנות שני זוגות של אופני הרים. רכבתי עם אשר בן-זוגי עד שנולדו 

הילדים. חזרתי לרכב בקבוצת "בשביל האיילה" של הדס וייס לפני שלוש 
שנים בזמן חופשת הלידה. אנחנו רוכבות בעיקר באזור רמות מנשה, 
הקבוצה התחילה כקבוצה של רכיבות טיוליות, ובשנתיים האחרונות 

שינתה את הסגנון לאימוני רכיבה לכיוון תחרותי יותר.
תחרויות? הדס דחפה אותי להתלהבות מתחרויות. התחלתי דווקא בצד 
של הארגון, הייתי בצוות של מרוץ האיילה הראשון והשני ונהניתי מאוד 

מהאווירה. התחריתי בטריאתלון הנשים, במקצה ספרינט ואז במקצה 
אולימפי. הדס עודדה אותי להשתתף באליפות הארץ ב-XC  במקצה 

Ladies First וזכיתי במקום הראשון.
למה נרשמת לסמרתון? קודם כל כי אני אוהבת את המדבר. חוץ מזה, 

האפיק באזור שלנו עשה לי חשק, אבל הוא תמיד אחרי הקיץ והחגים 
שהם זמן שהרבה יותר קשה להתאמן בו מבחינתי. אמרתי שננסה... 

ממש לא הייתי בטוחה שאצליח לסיים מרוץ מטורף כזה. כשראיתי את 
הפרומו אמרתי להדס שאין מצב שאני מסוגלת. התשובה שלה הייתה, 

"עכשיו לא, אבל יש לך 16 שבועות להתכונן"...
איך התכוננת? רכבנו לפי תוכנית: רכיבה אחת באמצע השבוע ושתיים 
בסופ"ש. מכיוון שגם ככה הלו"ז שלי לחוץ מאוד, הרכיבה באמצע שבוע 
הייתה מ-4:00 עד 6:00 בבוקר וגיליתי שהכי חשוך לפני עלות השחר... 
היה קר, רטוב וקשה לקום מהמיטה. גם בסופי השבוע ניסיתי להתחיל 

מוקדם כדי שגם המשפחה תוכל לעמוד בארבעת חודשי האימונים 
האלו. אשר היה סבלני ומפרגן לאורך כל הזמן ונתן גיבוי מלא בבית. 
באמצע התקופה נסענו כל המשפחה לדזרט צ'אלנג', והיה מוצלח 

מאוד. הרגשתי שהצלחתי קצת לחבר אותם לעולם החדש שלי. הייתה 
גם נסיעה של 10 ימים לחו"ל מהעבודה שיצאתי אליה מצוידת בתוכנית 

אימונים מהדס, עם אימונים קצרים וקטלניים לחדר כושר. חזרתי 
מחו"ל והאימון הארוך הראשון היה מתסכל מאוד. רכבנו 4 שעות בגשם 

ורדפתי בלי הפסקה אחרי ענת. היה קשה ומייאש. אחרי שבוע נוסף של 
אימונים כבר הרגשתי יותר טוב. בסך הכל נהניתי לחזור לעליות שזכרתי 

כעליות קשות ולהרגיש שהגוף מגיב אחרת. מה שקשה בתקופת 
האימונים זה שבין עבודה, משפחה ואימונים לא נשארת דקה אחת 

פנויה. אין נסיעות לסופ"ש וקשה מאוד אפילו לצאת בערב כי עייפים 
כל הזמן.

איך הייתה הזוגיות באימונים ובתחרות? ענת היא בת הזוג הכי 
טובה. אולי נתחתן בסוף... אני הצעתי לה לרכב איתי בסמרתון: ענת 
היא רוכבת חזקה גם פיזית וגם מנטלית וידעתי שאם היא תידלק על 

הרעיון - הכל יהיה טוב. באימוני יום שישי רכבנו עם הקבוצה ובאמצע 

השבוע לבד. שבתות הוקדשו לאימונים הזוגיים שלנו. כיף לרכב עם 
ענת, היא יודעת לעודד כשקשה ולדחוף כשצריך, וגם סתם לקשקש כדי 

להעביר כמה שעות על האופניים. הכימיה עם בת הזוג חשובה מאוד. 
היה לי ממש חשוב לדעת בתחרות שיש על מי לסמוך גם ברגעים קשים. 
ענת התגלתה כחיית מדבר אמיתית, דחפה ועודדה אותי בקטעי הדשדש 

האין סופיים. ביום השלישי היא הובילה אותנו לדרפטינג עם רוכבים 
שרכבו במהירויות שלא הכרנו, והיה פשוט תענוג.

איך את מסכמת את החוויה? הכי קשה שעשיתי בחיים )ויש לי 
תאומות...( - וגם הכי כיף. הבאתי את הגוף ואת הנפש לקצה. הדהים 
אותי שאחרי הסטייג' הראשון הצלחתי לעלות שוב על האופנים והגוף 
תפקד. נהניתי לרכב חזק בסינגלים הארוכים, והבנתי שלפעם הבאה 

אנחנו ממש חייבות )!!!( להשתפר ברמה הטכנית. גיליתי גם שהמדבר 
הכי יפה ב-30 קמ"ש... תקופת האימונים לימדה אותי הרבה דברים 

על עצמי, על יכולות שלא ידעתי שיש לי. גם פיזית וגם מנטלית. לדעת 
שיש מטרה וגם אם ממש אין כוח, ולא מתאים אני מסוגלת למצוא את 

הכוחות, להזיז את עצמי ואפילו ליהנות ממש מהעניין.
ומה הלאה? וואו. לא יודעת... אבל בשנה הבאה אני בסמרתון.

עוד משהו שבא לך להגיד? יהיה ממש כיף אם יהיו יותר רוכבות 
טירוניות להתחרות איתן. התחרויות האלו קשות אבל לא בלתי אפשריות, 

לא רק רוכבים מקצועיים יכולים לעמוד בהן.

ענת חן רכבה סמרתון בינוני בזוג עם ליהי קדני
 בת 32, גרה עם בן זוגה בקיבוץ הזורע, מהנדסת חומרה. 

עוד כסטודנטית בחיפה לפני 10 שנים טעמתי רכיבות שטח ביערות 
הכרמל, אבל התחלתי ממש לרכב מסודר לפני שנה וחצי כשראיתי 

מודעה שמחפשים של קבוצת "בשביל האיילה" והצטרפתי. הקבוצה 
שלנו מאוד מעצימה. יש שם בנות חזקות שדוחפות קדימה וזה ממש 

קבוצת "העצמה נשית". 
תחרויות? אחרי שהדס דחפה אותנו לכמה תחרויות העזתי והצטרפתי 

לליגה למקומות עבודה עם הנבחרת של מקום העבודה וכבר השתתפתי 
השנה בכמה תחרויות XC. אפילו שתחרויות זה דבר מלחיץ הן דוחפות 

אותי להשתפר, ותחושת הסיפוק בסוף, כשהצלחתי להתמודד עם 
האתגר, כנראה ממכרת.

למה נרשמת לסמרתון? בגלל לחץ פיזי מתון של הדס וליהי... 
זו נראתה לי חוויה מעניינת והזדמנות להכיר מחדש את המדבר 

ובמסגרת מאתגרת.
איך התכוננת?  בכללי זה היה מאוד מאתגר - ודרש הרבה הקרבה. 

בהתחלה לא הבנתי איך אפשר לדחוף 3 אימוני אופניים בשבוע ,לשלב 
עם העבודה ועוד עם מגבלות עונת החורף, אבל הרכיבות היו נהדרות 

וזה הרווח האמיתי. ליהי הייתה המנווטת הראשית באימונים וגם זה 
אתגר, פתאום לבנות לעצמנו מסלולים באימון אחרי שהתרגלנו לרכב 

אחרי הדס המפקדת.
איך היתה הזוגיות באימונים ובתחרות? עוד רווח נהדר שהיה לי 

מהתהליך זה לבלות זמן איכות עם ליהי שהיא מודל לשילוב של אימהות, 
קריירה, ספורט ועוד. למדתי ממנה המון באימונים על לרכב הכי חזק 

הוגדרה מראש: לסיים בשלום ובחיוך. התוכנית כללה 5 אימונים בשבוע 
- בסופ"שים רכיבות ארוכות ביחד ובשאר השבוע אימוני אינטרוולים 

קצרים וספציפיים - כל אחת לבד. שילבנו גם רכיבות מדבר וטיולים כדי 
לחוש את השטח. לקראת סוף האימונים, חודש לפני, עשינו סימולציה 
של 3 ימים רצופים במרחקים דומים. ההתחלה הייתה לא פשוטה. כל 

עולם האימונים היה חדש לי, עם מונחים שלא הכרתי קודם, כמו שעון 
דופק, אינטרוולים טווחי ZONE וכו'. היה לי קשה להיכנס לזה אבל 

למדתי המון! 
איך הייתה הזוגיות באימונים ובתחרות? האימונים היו מדהימים. 

התחברנו ברובד האישי ונהנינו מאד לרכב ביחד רכיבות ארוכות, רק 
שתינו ללא מצטרפים - לפי הוראת המאמן. עפרה הייתה חזקה ומנוסה 

יותר ובהתחלה אני הייתי החוליה החלשה, אבל היא הייתה סבלנית 
ותמכה ועם הזמן התקרבתי אליה ביכולות. 

סמרתון התחיל מצוין עם הפרולוג במצפה רמון. ישנו טוב בלילה 
והתחלנו את הסטייג' הראשון הארוך והקשה. מתישהו אחרי באר מילחן 

עפרה נחלשה ובסינגלים של הר ברך היא כבר ממש לא הרגישה טוב. 
עצרנו וקיבלנו עזרה מרוכבת אחרת, פביאנה הרופאה, ומזוג מעורב, 
שי ונווית, שהתקשרו לטלפון החירום, ועפרה פונתה לטיפול וחזרה 
לכפר הרוכבים. הייתי צריכה לקחת החלטה אם אני ממשיכה למרות 

שכזוג אנחנו פסולות )עפ"י חוקי התחרות חייבים לרכב בזוג. רוכב בודד 
לא מקבל תוצאה אך יכול להמשיך לרכב עד הסיום. נ"ל( אבל באתי 

לרכב אז למה שאני לא אעשה את זה? התלבטתי מבחינה בטיחותית 

האם לרכב לבד כי לא ראיתי אף אחד אחר על המסלול באותו שלב, 
והחלטתי להמשיך. 

רכבתי לבד את כל הקטע הקשה של הדשדש בנחל רחם, עם המון 
מחשבות שרצות, התלבטויות ודילמות. שמתי מוסיקה עם שירים 

מקפיצים כדי לא להיות לבד. ב-14:00 בצהריים בחום הגדול, אחרי 52 
ק"מ אמרתי "די" והתקשרתי לבעלי שכבר סיים את הסטייג' והוא בא 

לקחת אותי. הרגשתי שאני מוצפת באלף ואחד רגשות - ולא כלום. מצד 
אחד מותשת ושרופה משמש, ומצד שני מבסוטה מעצמי שהייתי חזקה 

והמשכתי – וידעתי לפרוש בזמן.
עד הערב לא הייתי בטוחה שאני ממשיכה למחרת בלי עפרה ונקרעתי 
עם המון התלבטויות. דלית )רוכבת מקבוצת "עז ואחות" שרכבה בזוג 

נשי עם אביגיל אומסי. נ"ל( הודיעה לי - "את רוכבת איתנו מחר וזה 
לא לדיון". לא נתנה מקום לברוח, קבעה לי עובדה... וזה היה תיקון: 

מסלולים פצצה! הבנות היו מהממות, צחקנו כל הדרך, והיה מאד כיף. 
לסיכום החוויה? הצגתי לי אתגר ועמדתי בו. הרגשת סיפוק אדירה. 

אני מאד שמחה שעשיתי את זה ולא מצטערת על רגע אחד. אני לא 
שמחה ממה שקרה לעפרה אבל מה שהיה - היה מדהים ומיוחד. 

בסמרתון למדתי לשחרר את עניין התחרות. למדתי שהעיקר הוא לא 
ה"כמה זמן" אלא ה"איך". הצלחתי לעמוד בזמני הגג ושלא יורידו אותי 

מהמסלול, ומשם - רכבנו בכיף.
ומה הלאה? שמתי את הגרמין בצד השבוע - לא רוצה לראות יותר 
דפקים וגרמין, רוצה רק רכיבות כיף. משלימה חוסרים עם החברות 

ליהי קדני וענת חן )"בשביל האיילה"(, אביגיל אומסי ודלית אנגל )"עז ואחות"(
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מהנחירות שלו( ועכשיו אני שמחה להגיד שמבחינתנו הפודיום שלנו 
הוא בלב, על הנחישות, ההתמדה, החברות והתמיכה שמגלים מחדש 

ברכיבה כזו.
תודה על האתגר )הכמעט בלתי-אפשרי מבחינתנו(, תודה על החיוך 

והעידוד בכל נקודת תדלוק, תודה על הכנסת האורחים בסמר ובלוטן, 
תודה על נופים מרהיבים, תודה שגיליתם לנו מחדש את היכולות שלנו, 

ותודה על המדליה, נלך איתה בכבוד בלב שלנו."
ומה הלאה? כמובן שלא עברו שבועיים מאז הסמרתון, אני כבר חולמת 

 may the - 2016 על הסמרתון הבא, ושי ואני רשומים לאפיק ישראל
 !force be with us 

את התאונה שאני עברתי לא שכחתי ולא אשכח אבל אני חושבת שממנה 
אני צומחת למקומות אחרים, לומדת להכיר את עצמי מחדש ומה הכיוון 

שלי ויכולה להגיד שזה כמו להיוולד מחדש... והיעד הקרוב שלי הוא 
קבוצת רכיבה לנשים בעמק הירדן, שמטרות המשנה שלה הן העצמה 

אישית והכרת ארץ ישראל - כי אני חושבת שברכיבת שטח יש משהו 
שמעצים את הנפש ולא רק את הגוף. 

עד כאן הסיפורים. שאלתי את הרוכבות מה לדעתן דרוש 
לרוכבת חסרת ניסיון כדי לעמוד באתגר כזה. הנה התשובות:

ליהי: קודם כל, הכנה טובה. חייבים להגיע עם גוף שרגיל לעבוד קשה 
יום אחרי יום. כדאי לשלב בתוכנית אימונים תחרויות, כדי להרגיש מה 

זה אומר לגבי הגוף, הוא מרגיש אחרת בתחרויות. חשוב לדבר ולשתף 
רוכבים מנוסים יותר באיך את מרגישה. אני, למשל, קיבלתי הרבה עידוד 

ועצות בארוחות הערב בסמר.
ענת: צריך להיות חדורת מוטיבציה להתמסר לאימונים. צריך שותפה/

שותף טוב/ה לדרך, צריך להתאמן עם עוד אנשים, וצריך מאמנת 
שעוזרת לסמן את המטרה והדרך.

איריס: כושר בסיסי, אימונים מותאמים, פניות - זמן ביומן להתאמן, 
בת/ן זוג מתאים שידע לקבל את הקושי באימונים והרבה מחויבות 

ולהגדיר נכון את המטרה בהתאם ליכולות. 
נוית: אני חושבת שרוכבת מתחילה קודם כל צריכה להאמין בעצמה, 

להיות מודעת ליכולות שלה מבחינת כושר ויכולות טכניות, להיות מסוגלת 
לאתגר את עצמה ולמצוא בתוכה כוחות גם כשאזלו. לדעת לבחור את 

הפרטנר הנכון למסע שכזה, וסמרתון בעיניי הוא מסע! 
חשוב לזכור שגם אם בחרת להתנסות ולא הגעת לסוף המסלול או 

לפודיום, אז לפחות יצאת מלומדת יותר, גילית היכן החסרונות שלך, 
נפתחו עינייך ועולמך ותדעי לפדל יותר טוב וחזק יותר ליעד הבא שלך.

תודה גדולה לליהי, איריס, נוית וענת על הפתיחות, הסיפורים והתובנות. 
מקווה שזה עושה לכן חשק. להתראות באתגר הבא!

ורגע לפני הסגירה: הרמתי טלפון לעידית שוב, יד ימינו של גל צחור 
בארגון אפיק ישראל, חשבנו קצת ביחד והנה מה שהם הולכים לעשות 

עבורכן מיד אחרי שיחזרו מה-Cape Epic בדרום אפריקה:
 6 באפריל, 20:30 בבית אורי בקיבוץ גן שמואל

 כל מה שרצית לדעת על אפיק ישראל ולא העזת לשאול

ערב מידע ועידוד עם המאמנים והמארגנים עידית שוב וגל 
צחור, לרשומות ולאלה שעדיין מתלבטות. הכל על הכנה נכונה, 
אימונים, תזונה, וכו'. כולל בירה ובייגלה. פרטים בקרוב בעמוד 

.Epic Israel  הפייסבוק של

שאפשר, לחשוב חיובי, לדעת לצאת מהבוץ )תרתי משמע( ועוד. 
העובדה שליהי היתה זוגתי, נתנה לי הרבה דרייב באימונים, ולא היתה 

לי ברירה אלא לעמוד בקצב.
לקראת התחרות הגענו לרמה דומה, ככה שכל פעם מישהי אחרת לקחת 

את תפקיד הדוחפת קדימה.
איך את מסכמת את החוויה? חוויה מעצימה שלימדה אותי 

שכשרוצים הגבולות שלנו יכולים להימתח הרבה יותר משנדמה.
ומה הלאה? הבנו שכדי ליהנות יותר ברכיבה, להשתפר ולהגיע 

לתוצאות צריך לדעת יותר טוב רכיבה טכנית ואני ארצה להשתפר בזה 
וגם לשלב כמה שיותר אימונים במשך השבוע - אחד זה לא מספיק.

עוד משהו שבא לך להגיד? זה עדין גורם לי תדהמה להכיר ולרכב 
עם נשים שמצליחות לשלב בתוך קלחת החיים, האימהות והקריירה את 

הרכיבה שהיא ספורט תובעני, ושזה גם אפשרי בכל גיל!

נוית חרמש רכבה סמרתון בינוני בזוג עם שי רווה
 בת 39, גרה באפיקים, גרושה+2

בעבר עבדתי בהייטק ומזה שנה וחצי לא עובדת כתוצאה מתאונת 
אופניים קשה. במהלך השבוע רוכבת באזור עמק הירדן עם חברים 
קרובים ובסופ"שים נפגשת עם קבוצת הרכיבה שלי "הדרדסים", 
 XC ,שרוכבים מדרום הארץ ועד הצפון בהתאם לעונה ומזג האוויר

והרבה סינגלים. שמי הדרדסי הוא ספידי גונזלס, וזה בגלל שכשאני 

שותה קפה אני בהי...
תחרויות? לרוב כאשר אני בוחרת להשתתף בתחרות אני עושה זאת 

בשביל החוויה. השתתפתי עד עכשיו בדזרט צ'אלנג' ובסובב עמק. 
בקבוצת הדרדסים יש בחור שנקרא שפני )פליקס ברון(, והוא חושף 

אותנו לתחרויות האלו ואנחנו מצטרפים לזרם. אני לא מחפשת פרסים או 
פודיום כי אני מאמינה שהניצחון האמיתי הוא כאשר אני מצליחה לעמוד 

ביעד שהצבתי לעצמי.
איך התכוננת? למעשה לא עשיתי הכנה מיוחדת, אני עם כושר 

שנרכש לאורך שנים. בשבועיים שקדמו לתחרות רכבתי יותר מסלולי נפח 
עם אופי דומה מבחינת טיפוס ומרחק שדומים לאופי התחרות.

זוגיות? את שי )דרדסבא(, אני מכירה מרכיבות משותפות מזה כחמש 
שנים ולאורך השנים גילינו, מעבר לחברות נהדרת, התאמה ברכיבות 

בשניים: אנחנו יכולים להכיל יפה אחד את השניה, הוא את הווריד 
הטברייני שלי ואני את הבכיינות שלו...שי הקים למעשה את קבוצת 

הדרדסים, קבוצת רכיבה מאוד ייחודית באופיה עם אנשים מאוד 
מיוחדים ומגוונים שעם הזמן הפכו להיות כמו משפחה.

איך את מסכמת את החוויה? להלן ציטוט של עצמי בעמוד הפייסבוק 
של סמרתון בתום האירוע: 

"מארגני הסמרתון ....כמה מילים לי אליכם. אז לפני שהאופוריה תעבור 
לי אני רוצה לשתף בחוויה האישית שלי מהאירוע. הגענו הנה אני 

ובן זוגי לרכיבה שי רווה, שני דרדסים מפוחדים )הוא מהתחרות ואני 

נוית חרמש עם בן הזוג, שי רווה )"דרדסים רוכבים"(

עפרה מאיר-לוי ואיריס ציגלר )"היפות בוורוד"(
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