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צילום: ליאור דיין

נחל כזיב we:Photo
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צילום: נתי הורטיג

we:Photo

יפות וחטובות עם שעירים ומחוספסים בהפקת אופנה 
ייחודית בגליון הבא



07 |  06

Ph
ot

o:
 U

ro
s 

M
od

lic

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

בואו לדווש עם  אקו ADVENTURE עולם של חוויות
צוות המדריכים המובחר והמנוסה בישראל מזמין אתכם לצטרף לשלל הרפתקאות 
אופניים ברחבי העולם, מסעות אופניים במדינות אקזוטיות, חופשות אופניים באירופה, 

ומסלולים לכל המשפחה.
אלדר,  יוני  רוזוב,  טל  נחאייסי,  יגאל  המדריכים:  וצוות  תדהר  נעם  בשטח!  להתראות 

גל גלילי, דני לוי ויואב בהט.

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€
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https://www.facebook.com/ecoadventuretrips/
mailto:anat@eco.co.il
http://www.shoresh.org.il/minisites/main.aspx?id=2253
http://psdesign.co.il/
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CAAD12 בשער בועז תמיר מדגמן
כתבה בעמ' 158

צילום: גלעד קוולרצ'יק

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.

תוכן
12 ....................................................... משתתפים
חדשות: יום הרוכבת חוזר!.................................. 18
20 ...........................Carmel Challange :חדשות
30 .........................................EWS 2016 :חדשות
40 ............................................................ חדשות
54 ...................................................... האורבניסט
62 ........................................... Cape Epic 2016
טכניקות רכיבה להמונים ................................... 76
82 ..................................................... קיר מכנאופן
88 ..............................  Whyte T-130C RS :מבחן
טיול החודש: תל חדיד - שוהם.......................... 100

פינה אישית: איילון שגיא..................................108
מבחני ציוד.....................................................110
מבחן בירות: מיבשלת וילדע חייע......................124
טיול החודש: תל חדיד - שוהם..........................128
140......................................................... we:Tip
144.......................RM Element 970 RSL :מבחן
פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר.....................154
158...................... Cannondale CAAD12 :מבחן
168........................................... איך לצלם כמו פרו
172............................................ אריזה משפחתית

תל חדיד
עמ' 128
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we:Start

http://www.psdesign.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:info@weride.co.il
weride.co.il
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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/
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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

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.

משתתפים

https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://dotanhalevy.zenfolio.com/
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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http://www.ktm-bikes.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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יום הרוכבת חוזר!

we:News

רוכבות בכל הרמות - מחיות שטח צמאות אתגרים ועד 
רוכבות ללא ניסיון שרק רוצות להתנסות - מוזמנות ליום 

הכיפי הזה, שמוקדש לרכיבת שטח ביער עופר, עמק 
מהר"ל והסביבה ולהעלאת המודעות לגילוי מוקדם של 

סרטן השד. מסלולים משובחים ב-4 רמות קושי, חברותא 
נשית והפנינג שמח במדשאת בית העם בכרם מהר"ל. 

יום הרוכבת, שמתקיים בשיתוף עם מ"א חוף הכרמל 

 ,GIANT ואתנה - העמותה לקידום ספורט נשים ובחסות
מקדיש את כל רווחיו לתמיכה בפעילות "אחת מתשע" 

למען נשים חולות סרטן השד וקרוביהן, ולהעלאת 
המודעות לגילוי מוקדם של המחלה.

 znook.co.il/rdr16.פרטים והרשמה באתר

חדשות: יום 
הרוכבת חוזר!

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 

http://www.recycles.co.il/Recycles_Gravel_Club
http://www.recycles.co.il/Recycles_Gravel_Club


בשבת ה-16.4.16, תאריך סימטרי משהו, יתקיים אירוע הכרמל צ'אלנג'. 
ב-25.3.2006 התקיים אירוע הוולבו צ'אלנג' - כרמל האחרון, שלפי 

עדויות מצולמות היה אירוע לפנים. עשר שנים, עשר שנים בהן הכרמל, 
מרכז מיר"ב ויער עופר לא אירחו תחרות אופני הרים גדולה, שלא לומר 

מרתון שטח.
על מה מדובר בעצם? מה הופך את תחרות ל-Challenge, לאתגר, ולמה 

התחרות הזו הייתה מאוד משמעותית למי שהשתתף בה בעבר? בואו 
נקשיב למשק כנפי ההיסטוריה, נדפדף אחורה לשנת 2006 וניתן לוידאו 

לדבר. לחצו כאן בבקשה. קטעים אה?

אומרים שהיה פה שמייח לפני שנולדתי
די מדהים לראות שהיה פה ענף חי ובועט כבר לפני עשר שנים. אולי 
ב-2006 היו לענף האופניים בישראל פחות תקוות אולימפיות, פחות 

תחרויות מקצועיות ופחות טורים תלת-יומיים, אבל אירועי אופניים סביב 
הפנינג ענק של מאות משתתפים ועם 3 מסלולים תחרותיים, הארוך בהם 

של 80 קילומטר, היו גם היו. היה בכרמל צ'אלנג' גם משהו מעבר ולא 
בכדי. חסות ראשית כמו זו של חברת VOLVO, הייתה ונשארה מופע נדיר, 
שאפשר להקים במה והגברה להופעה חיה של להקה איכותית על הדשא 

)התקווה 6(, מופע ראווה אקסטרים על גלגלים, תחרויות ראש בראש 
היתוליות שכללו גמיעת חצי ליטר בירה והקפה על אופני צ'ופר והרבה 

הרבה שמח.

דרור פקץ', אז מתחרה עילית צעיר ואינטנסיבי טרום חתימה ראשונה 
 Subaru לישראלי על חוזה מקצועני בקבוצת אופני ההרים הבינלאומית

Gary Fisher - וכיום מאמן בכיר ומתחרה אקספרט פרו מספר על החוויה 
האישית שלו: "כששמעתי מנימי שהמרתון ממרכז מירב שבכרמל חוזר, 

התרגשתי ממש. זה זרק אותי בשניות לתחרות הוולבו צ'אלנג' הראשונה 
שנערכה אי שם בשנת 2004, בה התחריתי בצוות זוגי עם דורון אמיץ. 

הצעד הזה לא היה מובן מאליו, כי עד לכרמל צ'אלנג', תחרות הזוגות 
הראשונה שנערכה בארץ למיטב ידיעתי, דורון ואני היינו יריבים נחושים 

על כל קו זינוק. כשנודע לנו ולקהילת המתחרים שעז הרים עומדת לארגן 
מרתון אופני הרים אמיתי, ועוד בזוגות, הייתה תחושה אחרת באוויר, 

של משחק אחר עם חוקים חדשים. אני יכול להגיד בוודאות שזה כלל גם 
הרבה מאוד אי וודאות ופחד. מה לוקחים? איך אורזים? כמה אוכל צריך? 
וכולי. צריך לזכור שהימים היו ימי תחרויות קרוס קאנטרי קלאסיות, של 

הקפות קצרות ואינטנסיביות עליהן חוזרים מספר פעמים, ולא של הקפות 
ארוכות ומרתוניות, כך שלפני התחרות הראשונה לא היינו מתורגלים 

ובניגוד להיום לא היה אז כל כך איפה לקרוא חומר וללמוד מניסיונם של 
 אחרים בניכר.

רובינו אם לא כולנו היינו מצוידים באופני זנב קשיח, קצרי מתלים, כמובן 
עם גלגלי 26 אינץ', שלא היו הגלגלים הקטנים או הבינוניים, אלא פשוט 

 הגלגלים של אופני ההרים...
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ה-Carmel Challenge שב הביתה
אירוע ה-Carmel Challenge חוזר לכרמל 

ב-16 לאפריל אחרי עשר שנות היעדרות, 
ו-we:Ride מצטרפים לחגיגה עם חסות משותפת 

למקצה האנדורו שבתוך התחרות. דרור פקץ', 
שהשתתף )וניצח( במהדורות הקודמות, נימי כהן 
המארגן ומערכת we:Ride מספרים מה היה 

ומעדכנים מה יהיה.

we:News           רונן טופלברג, עז הרים    אריק פלדמן  שב הביתה Carmel Challenge-ה

 Carmel :חדשות
Challange

https://vimeo.com/160658906
https://vimeo.com/160658906
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הקצב בדבוקת החוד היה מטורף מהתחלה תמיד, בעיקר כי לא ידענו 
אחרת וגם כי האגו שלנו היה מפותח למדי :(. אני זוכר את הלם ההקפה 
הראשונה במרתון של 2004, כשהתחריתי ביחד עם דורון ונאלצנו לעצור 
בעליה הארוכה הראשונה בגלל שרשרת שנפלה לי אל בין גלגלי השיניים 
לשפיצים ולתפעל את התקלה ביחד. גם תיקי הגב הגדולים שהכילו יותר 

מדי שתייה, 2 פנימיות, אולר כלים, מתקן מסורבל לתיקון השרשרת והמון 

אוכל, הקשו עלינו מאוד. אבל היה בראשוניות הזו משהו אחר. תחושה של 
 "יום ארוך על האופניים", שהתגעגענו אליה והתמכרנו אליה די מהר.

הכרמל היה בשיאו בתקופה ההיא של השנה )שהיא גם התקופה הזו 
בעצם(, הקרקע הייתה מהודקת ויכולנו ללחוץ המון. התחברנו לקבוצת 

חוד שכללה עוד 4 זוגות. שמות נושנים כמו שגיא בנטל, ניל אובריין, דוויד 
רזניק ואחרים. ביחד הכתבנו קצת גבוה אך עדיין הגנתי. בסוף ההקפה 

we:NewsCarmel Challenge

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

יניב - 054-4580425
אסי - 054-4580322

M.N. SystemsM.N. Systems

http://www.mondraker.co.il/


הראשונה הבנו שהמשקל הרב על הגב מקשה, וגם הפנמנו את התועלת 
שבתחנת האכלה שהעיזים מיקמו באמצע ההקפה, זרקנו את התיקים 

ונתנו מה שיש. הרבה תמימות וחוסר ניסיון גוררים אותך לפעמים לקצבים 
גבוהים מדי, ואכן, ביחד עם האנדרנלין שבהובלה זה מה שקרה לנו. 

אבל הכיף של לעבור בכל הקפה את הקהל במרכז מירב עם המוסיקה 
 וההפנינג מסביב החדיר בנו עוד מוטיבציה וזה עבד לנו.

מאז לא החמצתי אף אירוע צ'אלנג' בכרמל ובזכות מרוץ הזוגות הייחודי 
יצא לי לשתף פעולה עם שמות גדולים כמו דורון אמיץ )אלוף ישראל 

פעמיים באופני הרים בעברו( כאמור, רותם ישי )אלוף ישראל באופני הרים 
טריליארד פעמים בעברו( ודור דבירי )אלוף ישראל בכביש מספר פעמים 

 בעברו( וביחד היה לי הכבוד לנצח את המרוץ 4 פעמים ברצף.
היום אנחנו בעידן אחר, עם תותחים צעירים אחרים, המון ניסיון במרתונים 
ובתחרויות של זוגות, אבל ההתרגשות כאמור נותרה גבוהה. כל כך שמחתי 

לשמוע שהאירוע הזה חוזר. אני כבר מחכה להקפה הקשה והמתגמלת 
של המאסטר וורן ּפרייר, לכרמל בשיאו ולבירה שאחרי במתחם סביב קו 

 הסיום. היי, אני מהיר פחות היום אבל תמיד אוכל להאשים את הבירות...
ניפגש בכרמל צ'אלנג' - דרור פקץ'".

בחזרה לעתיד
בעשור שחלף מאז חוזל"ש הוולבו צ'אלנג' בכרמל הסצנה השתנתה, 

סינגלים נסללו בכל רחבי הארץ, וזוהרו של מרכז מירב ויער עופר כבירת 

הסינגלים של הצפון עומעם. ה-Carmel Challenge במהדורתו החדשה 
מכוון גבוה ומבקש להחזיר את עטרתו של הכרמל ליושנה. המועצה 

האזורית חוף הכרמל החליטה לחזור ולארח תחרות אופני הרים מרכזית 
בלוח התחרויות הישראלי, ועל הארגון והמקצועיות אמונים עז הרים 

הפקות והדרכות ואיגוד האופניים בישראל.

BikeDeal -ו we:Ride מקצה האנדורו של
יחד עם BikeDeal יבואני Transition, Evil ו- RaceFace הרמנו מקצה 

ירידה קצרצר ואגרסיבי, עליו תערך מדידת זמנים. מקצה האנדורו של 
we:Ride הוא למעשה תחרות בתוך תחרות. במהלך ההקפה "הרגילה" 

 The על סינגל STRAVA של התחרות, ימדדו זמנים דרך אפליקציית
Bones )הגולגלות(: סינגל ירידה מפנק עם זוויות תלולות, סוויצ'בקים, 
דרופונים ושאר פינוקים לחובבי הרכיבה האגרסיבית. סגמנט המדידה הוא 
באורך 500 מטרים עם איבוד גובה של נאה של 66 מטרים )שיפוע שלילי 

ממוצע של 13%!, מישהו אמר כאן EWS(. המנצחת והמנצח יזכו בפרסים 
יקרי ערך מתנת נותני החסות של מגזין we:Ride. פרטים נוספים בתקנון.

הנה ה-highlights של האירוע:
אפריל, הכרמל בשיאו - תחשבו על מינימום דרדרת ואבק, מקסימום 	 

אחיזה ופריחה ולבלוב מהממים מכל עבר. לא קר כמו בחורף, לא כבשן 
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http://www.strava.com/segments/11575459?filter=overall
http://www.strava.com/segments/11575459?filter=overall
http://www.strava.com/segments/11575459?filter=overall
http://www.strava.com/
http://www.strava.com/
http://www.strava.com/segments/11575459?filter=overall
http://www.strava.com/segments/11575459?filter=overall
http://www.strava.com/segments/11575459?filter=overall
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כמו בקיץ.
הקפה ארוכה ואיכותית - תחשבו על loop מושלם של טיול משובח 	 

עם החבר'ה שלכם. Warren Pryer, המאסטר של הכרמל שפרץ את 
הסינגלים הראשונים במיר"ב אי שם בתחילת שנות התשעים )כן, הם 

היו פירטיים מן הסתם( תכנן הקפה מאוזנת אך אתגרית שמתחילה 
ומסתיימת במרכז מיר"ב, עם 27 ק״מ ו-630 מטרים של טיפוס אנכי. 

היא מתובלת בכמה עליות שינקו לכם את הריאות ובכמות סינגלים נאה 
ומהנה - מסלול לרוכבי שטח אמיתיים.

 	 - )GARMIN תחרות מלכת ומלך ההר של( GARMIN K.O.M

במהלך ההקפה "הרגילה" של התחרות, ימדדו למתחרים בקטגוריות 
התחרותיות זמנים דרך אפליקציית STRAVA על העלייה הארוכה 

והמשמעותית של המסלול: דרך כורכר באורך 3.2 ק"מ עם 175 מטרים 
של טיפוס אנכי, כן, זה שיפוע ממוצע של 7%.

 	 we:Ride Enduro Challenge 
בחסות BikeDeal - כמפורט

הפנינג בקו הסיום במרכז מיר״ב - אמנם VOLVO לא עשתה עדיין 	 
את הקמבק שלה לענף, אך במתם הסיום יחכו לכם חומוס טרי, בירה 

צוננת, פינות זולה לרביצה והחזרת כוחות, דוכני ציוד ולייפסטייל במתחם 

ה-EXPO, מוזיקה, תחרויות היתוליות, והכל קורה כשהרוכבים שיוצאים 
לעוד הקפה עוברים מול עיניכם.

מסע אתגרי )לא-תחרותי( על הקפת התחרות - כלומר: ניתן להשתתף 	 
באירוע גם ללא הצגת בדיקה ארגומטרית וביטוח תאונות אישיות על 
פי חוק הספורט. להקפה האתגרית בחרו המארגנים לא לקרוא בשם 

"עממית" ובצדק. ההקפה של וורן אינה פשוטה. רוכבי המסע האתגרי 
מקבלים את כל מה שמקבלים משתתפי המסלולים התחרותיים, למעט 
צ'יפ מדידת זמנים, דירוג ופודיום. ניתן להירשם כך להקפה אחת בלבד.

מרחק וקטגוריה לכל דכפין: זוהי תחרות אישית ולא תחרות זוגות. ניתן 	 

לבחור בין 27, 54 או 81 ק"מ, בקטגוריות גיל שונות מגיל 13 )עם הורה 
מלווה( ומעלה, סינגלספיד, טאנדם ועוד.

עמדות תמיכה טכנית של SHIMANO ישראל - אחת במתחם הזינוק/ 	 
סיום החל מ06:30 ואחת בעומק השטח, כשירות למשתתפי האירוע ללא 

תשלום.
תחנת האכלה מפנקת של High5 באמצע ההקפה ותחנת התאוששות 	 

של 32Gi במתחם הסיום.
רכיבות התנסות על אופני TREK - צי אופני ההדגמה מדגמי 2016 של 	 

we:Newsשב הביתה Carmel Challenge-ה

http://www.strava.com/
http://www.strava.com/
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חברת TREK יעמוד לרשות משתתפי ואורחי האירוע להתנסות בסינגלי 
מיר"ב ויער עופר. 

מתחם שחרור עצמי עם רולרים ומזרנים באדיבות מריו סנטר במתחם 	 
הסיום.

תמיכה מקצועית מלאה - שיפוט ומדידת זמנים בעזרת שבבים 	 
אלקטרוניים באדיבות איגוד האופניים בישראל, צוותים רפואיים, צוותי 

צילום והסרטה, שירותים ומקלחות במתחם האירוע ועוד.

והכל במיקום נגיש וקרוב למרכז: 45 דקות מת"א, 15 דקות מחיפה.
אז רשמו לפניכם: הכרמל צ'אלנג' חוזר, ובגדול, בשבת 16.4. 
אנחנו נהיה שם עם צוותים במרתון, במקצה האנדורו, וכמובן 

במתחם הזולה והבירות שבסיום…
ההרשמה המוקדמת - והמוזלת - מסתיימת ב-6.4.

 www.znook.co.il/ccr16 :לפרטים והרשמה

we:NewsCarmel Challenge
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סבב האנדורו העולמי פתח השנה את הסבב בדרום 
אמריקה. התחרות הראשונה, מבין 8 תחנות הסבב, 
התקיימה ב 26-27 למרץ בעיירת החוף קורל אשר 
בצ'ילה, העיירה נמצאת באיזור פטגוניה ומספקת 

שבילים מיוערים ותלולים עם נוף מרהיב לאוקיאנוס 
הפסיפי. יותר מ-400 רוכבים מרחבי העולם עשו את 

הדרך הארוכה והתייצבו על קו הזינוק, כאשר קיום היום 
הראשון של התחרות עמד בספק בשל שריפות יער 

גדולות שהשתוללו באזור התחרות. אך לאחר התייעצויות 
עם רשויות החירום בצ'ילה, מארגני ה EWS קיבלו את 

האור הירוק והתחרות יצאה לדרך כמתוכנן.

זה אנדורו! 
מסלול היום הראשון כלל 3 סטייג'ים של מדידת זמנים 

ו4 קטעי מעבר תלולים, בסה"כ טיפסו הרוכבים כ-1600 
מטר גובה מצטבר בקטעי הקישור וירדו גובה מצטבר 

של כ 1100 מטרים לאורך 9 ק"מ של סטייג'ים, תלול, 
תלול מאוד! 

בגברים התחרות הייתה צמודה מאוד ביום הראשון 
כאשר ג'רום קלמנטס הצרפתי מצליח לנצח את 

הסטייג' הראשון אך מפסיד זמן יקר בשני הקטעים 
הבאים לרי'צי רוד )אלוף השנה שעברה(, מרטין מאס 
)ילד הפלא הבלגי(, וניקולס "קשישה" ווליוז. רי'צי רוד 

מנצח את סטייג'ים 2 ו-3 ומוביל לאחר היום הראשון, אך 
הפער מזערי ועומד על 7 שניות בלבד ממאס הנמצא 

במקום השני.
בנשים נראה שלאחר פרישתה של טרייסי מוזלי 

הבריטית מהתחרויות, והיעדרותה של אן קרוליין שוסון 
עקב מחלת הסרטן )מחזיקים אצבעות להחלמתה 

המהירה של רוכבת הDH  הגדולה בכל הזמנים(, אין 

EWS 2016 :חדשות
  עדי בלן  EWS   הפקה           

אש ותמרות עשן 
בדרום אמריקה  
  EWS 2016 Round 1
Corral Chile
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מישהי שיכולה לעצור את ססיל רוונל הצרפתייה, וכבר 
לאחר היום הראשון היא פותחת פער של 20 שניות על 

אנקה בירטין ההולנדית.
היום השני כלל מתווה דומה ליום הראשון, שלושה קטעי 
מדידה נוספים וטיפוס מצטבר של כ 1500 מטר בקטעי 
המעבר. התחרות הוסיפה להיות צמודה מאוד בגברים 

אך המיקומים מהיום הראשון נשמרו, בראשם ר'יצי רוד, 

רוכב קבוצת ייטי, שממשיך ברצף הנצחונות שלו משנה 
 ,GT שעברה. במקום השני מרטין מאס הבלגי מקבוצת

ושלישי באופן מדהים, ניקולס ווליוז, בן 40 השנה וכנראה 
שמבוגר יותר משני הרוכבים במקומות הראשונים גם 

יחד, שמצליח לשמור על קצב כמעט זהה לדור הרוכבים 
החדש של האנדורו העולמי. משלימים את החמישיה 

הראשונה ג'רום קלמנטס מקבוצת קנונדייל )אלוף 

העונה הראשונה של ה EWS( וניקולאי פלוריין מקבוצת 
.urge רוקי מאונטיין

בין הנשים, ססיל רוונל הרוכבת של קומנסל מצליחה 
לשמר את הפער מהGT של אנקה בירטין ומנצחת 

בבטחה את התחרות הראשונה לעונה. במקום 
השלישי צרפתייה נוספת בשם איזבו קורדור, רוכבת של 

.sunn קבוצת

הסבב ממשיך כעת לתחרות הבאה בדרום אמריקה, 
ב2-3 לאפריל, באתר הסקי ברי'לוצה בארגנטינה. שם 

הרוכבים ידרשו להתמודד גם עם חוסר בחמצן זמין 
בשל הגובה מעל פני הים בנוסף לאתגרים הטכניים 

הקיצוניים. אנחנו בwe:Ride  נמשיך לעקוב אחרי 
הסבב המרתק ונביא לכם את העדכונים מהחמים ה 

 .Enduro World Series

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DBGnesPG48Eo
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שבת 14.5.2016
יער משגב ו‘ אייר תשע“ו

מתחם expo: מותגי אופניים, אופני שטח, דוכני אוכל, הופעות ופעילות לקהל הרחב

שותף מדיה רשמי
Main Logo
Black

B I K E S

foxheadisrael 

תחרות XCO הבינלאומית
מירוץ ברמה C1 לקטגוריות עלית וג‘וניורס

גברים ונשים

תחרות דואל
הזנקת רוכבים בזוגות על מסלול כפול

באורך שווה

Slopestyle תחרות
תחרות קפיצות ראווה ואקרובטיקה

חדש בפסטיבל!
טיול אופניים עממי

טיול עממי לקהילה ברמה בינונית שיקח אתכם 
לנקודות החמות של הפסטיבל. אורך המסלול 

כ-10 ק“מ עם הפתעות בדרך.

www.misgav.org.il/sport_misgav :2016 לפרטים המלאים על פסטיבל אופניים משגב

http://www.eventi.co.il/Events/Event.aspx?eID=901179958
http://www.eventi.co.il/Events/Event.aspx?eID=901179958
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מותו של המעביר הקדמי? 
סראם מציגים את מערכת 

SRAM Eagle-ה
ל-12 הילוכים
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הופכים את הכיף להרגל

תל אביב

השמועות כבר רצו בפורומים השונים, הייתה 
 

הדלפה רצינית של מידע שלא היה אמור להשתחרר, 
אבל החודש זה קרה - סראם הודיעו באופן רשמי על 
העתיד של מערכות ההינע, לפחות כפי שהם רואים 

אותו – SRAM EAGLE  עם 12 הילוכים ובכך הכריזו על 
מותו של המעביר הקדמי )שוב, לראייתם( !

הגרופים החדשים לבית EAGLE יוצעו בשלב ראשון 
 XX1 כאשר מערכת ה XO1  -ו  XX1 ,בשתי רמות
מיועדת לרכיבת מרתון/ קרוס קאנטרי וה XO1 גם 

לאנדורו.
בסראם מדגישים כי הדגש במערכת אינו המעבר ל 
12 הילוכים, אלא כלל השיפורים שבוצעו בכל חלק 

וחלק בה.
המערכת כוללת קסטה, שרשרת, קראנק, מעביר 

הילוכים אחורי ושיפטר ייעודיים – כולם חדשים לחלוטין.
קסטה ליבה של המערכות הינה קסטה 12 הילוכים עם 
טווח )וגודל( מטורף של 10-50 שיניים )500%(. הסיבה 

לטווח נובעת בעיקרה מהצורך שהגיע מרוכבי מרתון 
שטענו בצדק, כי הטווח של מערכות ה-11 הקיימות של 

החברה, 10-42 )420%(, לא מספיק. לצורך השוואה, 
טווח של מערכת דאבל של שימנו עם קסטה 11-42 

עומד על כ-520%. הקסטות בשתי הרמות מיוצרות ע"י 

חדשות

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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שיטת הייצור המדהימה של סראם ה- X-DOME, כאשר 
תשעת הגלגשים הקטנים מיוצרים מבלוק מתכת יחיד 

בחריטה ארוכה ומדויקת .שני הגלגשים הבאים עשויים 
גם הם מפלדה והגלגש האחרון  עשוי מאלומיניום. 

ההבדל בין הקסטה ברמת ה XX1 )XG1299( לרמת ה
xo1 )XG1295( הינו בציפוי הזהוב )והבלינגי( בקסטה 

הבכירה.
משקל הקסטה החדשה עומד על כ 360 גרם.

שרשרת בסראם גאים מאד בשרשרת החדשה של ה 
EAGLE, ה PC-1290. בעוד רובנו לא ממש מקדישים 

תשומת לב לשרשראות שלנו, השרשרת החדשה הינה 
הישג הנדסי משמעותי שדרש מהחברה השקעת 

משאבים רבה לפיתוחה וייצורה. לדוגמא,ייצור הפינים 
בלבד דורש 31 שלבים שונים של עיבוד !

כל הפינות החדות בחוליות השרשרת הוחלקו וכעת היא 

מספקת העברת הילוכים חלקה במיוחד ושקטה יותר.
כמו כן, ראשי הפינים עצמם נמצאים במישור אחד עם 
החוליות )FLUSH(, תכונה שדרשה הרבה עבודה כדי 

להשיגה. השרשרת צרה יותר מקודמתה, וזאת בכדי 
לפצות על הקטנת המרווחים בין גלגלי השיניים בקסטה. 
לשרשרת ציפוי Ti Nitride שנועד להקטין חיכוך ולשפר 

את העמידות לשחיקה.
בסראם טוענים כי זו השרשרת העמידה והשקטה ביותר 

בשוק כיום, מעניין !
משקל השרשרת הינו 260 גרם.

EAGLE )XX1/ קראנק הקראנקים של מערכת ה
XO1( חדשים גם הם וייעודיים למערכת. זרועות 

הקראנק עשויות מקרבון, כאשר ההבדל העיקרי ביניהם 
הוא ליבה חלולה בזרועות ה XX1 לחסכון במשקל 

)30 גרם(, לעומת ליבה במילוי קצף ב XO1 לעמידות 

we:News

מוגדלת בתנאי רכיבה אגרסיביים יותר. הקראנקים קלים 
מהדור הקודם של SRAM בכ 50 גרם. חלק מקבוצת 
ה EAGLE הינו גלגל השיניים החדש בטכנולוגיית ה 

X-SYNC 2  .למי שלא זוכר, SRAM בעצם הביאו את 
 X SYNC לשוק עם ה NARROE /WIDE בשורת ה

המקורי, כעת נוספו מספר שיפורים שיחד עם השרשרת 
החדשה מונעים נפילת שרשת ,שקט ועמידות רבים 

יותר. בסראם טוענים לעד פי 4 אורך חיים לגלג"ש 
החדש! הגלגש תוכנן לעבוד בצורה אופטימלית עם 
השרשרת החדשה,אולם ניתן להתקינו על מערכות 

SRAM 11 קיימות.
מעביר אחורי ושיפטר על מלאכת ההעברת ההילוכים 

מופקדים מעביר ושיפטר חדשים/ משופרים. השיפטר 
החדש קיבל עדכונים קלים שנועדו לשפר את תחושת 

ההעברה ולהקטין את מרווחי הלחיצה. זאת על מנת 
להתאים למרווחי ההילוכים החדשים. כיוונון ידית 

ההעברה נשאר, ובגרסאת הxx1  ישנו מכסה קרבון 
.XO1 לעומת אלומיניום ב

 X המעביר החדש בסדרה  משתמש בטכנולגיית ה
HORIZON המוכרת של החברה כאשר גלג"ש הפולי 

התחתון גדל בשתי שיניים ל 14 )לעומת מעבירי ה 11( 
לפיצוי על הגלגש 50 וזוכה גם הוא לשיניים בתצורת 
NARROW/WIDE . ציר חיבור הבורג למעביר קיבל 

בושינג לחלוקת עומס נכונה ומניעת פתיחת בורג 
החיבור לאוזן ומנגנון הקלאצ' הינו מדור 3 אשר שופר 

לטובת עבודה חלקה יותר. 
דגם ה XX1 יגיע עם כלוב קרבון וקפיץ טיטניום, מול 

כלוב אלומיניום וקפיץ פלדה ב XO1. הבדל המשקל בין 
המעבירים הינו 12 גרם בלבד.

משקל מעביר XX1 הינו 265 גרם ומשקל שיפטר הינו 
124 גרם 

חדשות

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpEjlJYblcao
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מתמודד חדש ודי מפתיע בשוק צמיגי האנדורו/ 
אולמאונטיין מגיע מבית E13, חברה שעד לא מזמן 

התמחתה בעיקר במובילי שרשרת וחלקי הינע שונים.
כחלק מרצון ליצור מערכת כוללת של גלגלים וצמיגים, 
כמו למשל במאביק הצרפתית, חשפה E13 את צמיגי 
ה TRS )כשם סדרות הגלגלים השונות שלה(. צמיגים 

המיועדים לרכיבה אגרסיבית בתנאים קיצוניים.
ליין הצמיגים כולל כרגע רק שני דגמים: 

TRS RACE צמיג בעל תרכובת גומי משתנה ורכה 
יחסית )דורומטר 40 בקוביות הצד, דורומטר 42 בקוביות 
האמצע ודורומטר 72 בבסיס(. משקלים: "27.5 – 900 

גרם / "29 – 930 גרם
TRS PLUS בעל תרכובת גומי משתנה וקשה יותר 
)דורומטר 50 בקוביות הצד ודורומטר 60 באמצע( 

לעמידות בפני שחיקה גבוהה יותר המתאימה במיוחד 
לשימוש כצמיג אחורי. משקלים: "27.5 – 870 גרם/ 

29" – 900 גרם
שני דגמי הצמיגים תוכננו במיוחד לחישוקים ברוחב 

פנימי של 24-31 מ"מ ומגיעים בשני הסטנדרים 
המקובלים 29 ו- 27.5  ושניהם ברוחב "2.35. בחברה 
 TRS מסדרת E13 מבטחים כי בשימוש יחד עם חישוקי

שפותחו יחד כחבילה, תדרש לא יותר משאבת רצפה 
על מנת להתקין אותם כמערכת טיובלס, תכונה מבורכת 

כשאין נגישות לקומפרסור.
כמובן שצמיג אנדורו מודרני חייב להיות עמיד ולא כבד 
)יחסית( ולכן ב E13 שמו דגש רב על עמידות הצמיג. 
הצמיגים החדשים מצוידים בדופן מעובה במיוחד תוך 

שמירה על משקל קל יחסית לקטגוריה. 

חדש מ-E13, צמיגים!

  אריק פלדמן    

http://www.recycles.co.il/branch-bike-way
http://www.recycles.co.il/branch-bike-way
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דגמי משקפי ספורט חדשים 
+SPY לחברת

דגמי 2016 של חברת האופטיקה SPY+ נחתו בארץ, 
ביניהם אפשר למצוא את דגמי הספורט הטכניים 

הפופולריים ה SCREW ו SCREW OVER. הליין החדש 
והמשופר מגיע בסכמות צבעים מיוחדות בלתי שגרתיות.

בנוסף לצבעים החדשים המשקפיים מגיעות עתה 
בנרתיק קשיח ונוח לנשיאה לשמירה על המשקפיים. 

על זוג משקפיים יגיע מצויד ב-2 עדשות נוספות, עדשה 
שקופה לתנאי חושך ועדשה ורודה לתנאי ראות קשים 
כמו בימים מעוננים או בשעות עם תאורה חלקית. כל 

 HAPPYLENS# שלושת העדשות מגיעות בגימור
הבלעדי של היצרן. 

www.facebook.com/weride.co.il

אהבתם? קדימה

לא אהבתם? כתבו לנו

https://www.facebook.com/weride.co.il
https://www.facebook.com/weride.co.il
https://www.facebook.com/weride.co.il
https://play.google.com/store/apps/developer?id=we:Ride+Magazine+-+Israeli+bicycle+magazine
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weride.magazinexxxxxxxxxxxxxx
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Trek DOMANE 2017 בהשקה עולמית

מדינת ישראל על המפה! חברת TREK העולמית בחרה 
בנו להיות מהמדינות הראשונות בעולם להצגת אופני 

DOMANE החדשים לשנת 2017 ואמיר פרזנטי, מנהל 
השיווק ובעלים של חברת CTC יבואני TREK המקומיים 

מסר לנו זוג אופניים למבחן לפני ההשקה העולמית!
חברת TREK עשתה ועושה עבודה רבה בתחום 

החדשנות באופניים, ניתן לראות זאת בליין דגמי ההרים 
 MADONE -שהשיקה אשתקד אבל בעיקר בדגם ה

החדש שהושק לפני כחצי שנה. מהנדסי TREK העמיסו 
כל כך הרבה טכנולוגיות על דגם האופניים החדשני 

שנראה היה ששום דבר חדש לא יצא מווטרלו בקרוב. 
ובכן טעינו!

קו דגמי DOMANE לשנת 2017 שנחשף לראשונה 
בעולם, כאן בסמוך למגרשי הגולף של קיבוץ געש, אין 

דה הולי לנד אוף יזראל, מאופיין בצורה מאוד חכמה 
ומאוררת השתאות. למעשה חבורת המהנדסים 

המוכשרים של מותג העל האמריקאי, ליקטו את כלל 
האופנות המובילות כיום ושמו אותם בזוג אופני אנדיורנס 
אחד. בפועל זה אומר אופניים נוחים יותר, עם אפשרות 

לדיסקים, מראה נקי וחלק, חיווט פנימי, צירי 12 מ"מ 

ועוד. איך כל הטוב זה עובד, נדע בהמשך. לעת עתה 
נוכל רק לפתוח טריז ולספר על מספר טכנולוגיות 

ופיצ'רים חדשים באופניים, אנו נתייחס לדגם שנמצא 
אצלנו במבחן, דגם הקצה המכיל את כל הטכנולוגיות 

החדשות. 
Domane SLR

אופני DOMANE מדגם SLR שנמצאים אצלנו הם 
אופני אנדיורנס עשויים קרבון 600OCLV , הרמה 

העליונה של קרבון המיוצר במזרח. הרמה מעל מיוצרת 
בארה"ב אך אסורה ליצוא בגלל הגנה של פטנטים 

צבאיים וכו'.
נתחיל מהכבד אל הקל ברשותכם, גולת הכותרת של 

 ISO הדגם החדש הוא מוט מושב ומוט היגוי בטכנולוגית
SPEED. מוט המושב הוא חלק נפרד מהשלדה ומחובר 
בשתי נקודות- הנקודה העליונה היא צומת המפגש עם 

הצינור העליון, שם החיבור לשלדה נעשה בעזרת ציר 
ומסבים. החיבור השני ממוקם בבורג התחתון של מתקן 

הבקבוק. נשמע מסובך, אבל זה ממש לא. חישבו על 
מוט מושב ארוך שנפרד מהשלדה וכאשר יש מהמורות 
בכביש הגמישות שלו סופגת את רובן. מה שהופך את 

חדשות   רועי קפח    

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOP80n76nz4Y
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הרעיון לגאוני עוד יותר, הוא ידית קטנה הממוקמת 
במקביל למוט המושב, ע"י הזזת הידית ניתן לשלוט על 

רמת הקשיחות/ גמישות של מוט המושב. באופן זה 
מתאפשרת לרוכב התאמה של האופניים לאופי המסלול 

אותו הוא מתכוון לרכב. בחלק הקדמי של השלדה 
ממוקם מזלג במבנה עגלגל לספיגת זעזועים, מבנה 

הדרופאוט של המזלג חוזר לכיוון השלדה על מנת לא 
להאריך את בסיס הגלגלים. המזלג משולב עם תושבת 

ISO SPEED הממוקמת בתוך צינור הראש ותפקידה 
לחסל קליל מכות והפרעות מהכביש. מערכת השיכוך 

הקדמית מנוטרלת צידית ולא מרגישים אותה כלל 

כשנעמדים על הפדלים.
לחברים מ TREK זה לא מספיק, על כל זה הם הוסיפו 

כידון Isocore, כידון בעל המבנה ייחודי המוסיף ותורם 
גם הוא לנטרול ויברציות בזמן רכיבה.

דגם ה-SLR שנמצא אצלנו במבחן מצויד במעצורי דיסק 
הידראוליים של SHIMANO )קיימות גרסאות עם בלמי 

חישוק(, הקליפרים מחוברים בצורה נקייה ושטוחה 
אל השלדה ונעימים למראה. מערכות ההילוכים היא 
2ULTEGRA DI עם מעביר אחורי ארוך וקסטה עם 

32 שיניים.

הגלגלים מחוברים לשלדה דרך צירי 12 מ"מ כאמור, הם 
גסים ולא כל כך מהירים לפתיחה, אבל יש בהם יופי לצד 

התרומה המובנת לקשיחות השלדה. מה שמוזר בדגם 
ה SLR הוא רוחב הצמיגים- 32 מ"מ של גומי. נכון שאלו 
אופני אנדורנס, אך נראה שהם הלכו על הצד המחמיר. 

אבל היי, צמיגים ניתן להחליף ברגע.
בהמשך לחדשנות, אני חייב במעמד זה לתת כמה מילים 

טובות על העיצוב והתכנון של השלדה. למרות שבאופן 
אישי אני פחות מתחבר למראה והקווים העגלגלים, 

השלדה פשוט יפיפייה! נראה ש TREK התחילו להעמיק 

בפרטים הקטנים וכל כניסה ויציאה של כבל מקבלות כאן 
במה ברמת גימור אסתטית מטורפת, כזאת שתגרום לכל 

אחד לרצות לרכב על המכונה הזאת.
יש לנו לפחות חודש של רכיבה על האופניים ובגליון 

הבא נוכל כבר לתת מבחן מקיף עליהם, להגיע לתובנות 
מעמיקות על הטכנולוגיות והחידושים, ומעל הכל לבדוק 

האם TREK הלכו רחוק מידי באופני כביש או שהם 
הנביאים של העידן החדש.. 

חדשות
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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: שחר נוה

האורבניסט we:Urban  ארנון פישר    

האורבניסט
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האורבניסט: שחר נוה, בן 29 מתל אביב
רוכב על אופני פיקסד גיר פוג'י טראק מזה 9 חודשים, על 

הלילה הראשון שוטר צעק עליי למה אני עובר באדום 
)אמרתי לו שלא עברתי באדום(

 Shahar Pajarito Naveh :פייסבוק

חוץ מלרכוב מה אתה עושה בחיים? תיאטרון וקרקס, 
בעיקר ברחוב, גם שליחויות על האופניים.

איך הרומן עם אופניים התחיל?  ראיתי ספרדי אחד 
על פיקסי בקלן בגרמניה, לא ממש הבנתי מה זה, ו 

אח"כ בארץ ראיתי מישהו על פיקסי הכי מאולתרים, לאט 
לאט התחלתי לחקור. היו לי סינגל בגודל של טנק, שלא 

סיפקו אותי והייתי צריך משהו יותר קרבי..."

ספר לי קצת על הג'אגלינג והעבודה שלך קרקס אני 
כבר עושה 5 שנים, למדתי בבית ספר לקרקס בספרד, 

עבדתי ברחוב בחו''ל עם מופעים קטנים ופה בארץ 
התחלתי לעבוד גם ברמזורים. זאת העבודה הכי כיפית 
שהיתה לי בחיים, אין בוס, שעות נוחות, אפשר לאחר, 

עבודה בחוץ והכי חשוב: עשים צחוקים. 
הנהגים ממש מפרגנים על המופעים, בדר''כ גם 

השוטרים, עד שמגיעים אלה בעקבות תלונות, מבקשים 
ממני להתפנות ומאיימים בקנס, אני אומר בסדר וחוזר 

לעבוד אחרי שהם עוזבים.
בכבישים הנהגים פחות מפרגנים, אבל אני יכול להבין 

אותם...
מאיפה המשיכה דווקא לאופני פיקסד גיר? המשיכה 

לפיקסי היא בגלל הזרירות והחיבור לאופניים, אני עדיין 

האורבניסט we:Urban
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לא מוצא בזה ייתרונות, אבל זה פשוט הרכיבה הכי 
כיפית, על פריילוף אני מרגיש כאילו חסר משהו, חסר 

משהו כמו איבר...
איפה אתה מעדיף לרכוב, בכביש או על שביל 

אופניים?  רק על הכביש, שבילי אופניים זה כדי לחצות 
מרוקח לבורסה או מת''א לצומת חולון בלי לעלות 

על איילון

הרחוב הכי כיף לרכיבה?  יש כמה, הקלאסיים: אלנבי 
ואבן גבירול ויפת לכיוון השעון, יש משהו זורם במיוחד 

ברחוב הזה.
הרחוב הכי פחות כיף לרכיבה?  לפעמים ז'בוטינסקי 

מרמת גן לבני ברק, יותר מידי עליות ורמזורים בקצה של 
הירידות, אבל בעיקרון הכל סבבה. 

מאזן התקלויות עם הולכי רגל, מוניות וחשמלוקים

נדיר נדיר, פשוט משתדל להתחמק...פעם נכנסתי 
במונית כשהנהג החליט לפרסס בלי לאותת שמאלה... 

הקללה האהובה עלייך?  כוס עאמק ערס
מה היית משפר בעולם האופניים? מוסיף וולודרום-

שניים בארץ... מה? אחד עץ ואחד בטון
מה היית משמר בעולם האופניים?  את רוכבי הפיקסי

אם היה גן עדן לרוכבי אופניים, מה אלוהים היה 
 njs אומר לך בכניסה? אהלן שחר, הנה הקאסטום

frameset SAMSON by Tetsuro Harada, שלך, 
תעלה על המסלול 

האורבניסט we:Urban
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מבצעי פסח בחנות גרופי מתחילים עכשיו!

STORE
gr py store.groopy.co.il

store.groopy.co.il

 Red Rock משקפי שמש
 השווייצריים העמידים בעולם

רק ב-149 ₪!

   Groopy Store-חדש ב
LEZYNE מוצרי

p
sd

es
ig

n
.c

o.
il

http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il/%3Fq%3DLEZYNE
http://store.groopy.co.il/%3Fq%3DLEZYNE
http://psdesign.co.il/
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כבר לא מעט שנים יוצאים רוכבים ישראליים להתחרות 
במרוצי מרתון שטח רב-יומיים בחו"ל, הפופולריים ביניהם 

הם ה-Trans Alp האירופאי, וה-Cape Epic בדרום 
אפריקה. Cape Epic שנוסד בשנת 2004, נחשב 
לקשה והאתגרי בין השניים )ראה מסגרת( והשנה 

יצאו אליו 6 זוגות ישראליים. בעוד הזוג הישראלי החזק 
ביותר שהתחרו בקטגוריית הגברים הבכירה היה זה של 
יובל פרידמן ונועם סטרשנוב, את מרבית תשומת הלב 

משכו, כצפוי, עידית שוב וגל צחור שהתחרו בקטגוריית 

הזוגות המעורבים. הסיבה לכך פשוטה: בעוד שליובל 
ונועם סיכויי קלוש לבלוט בקטגוריה בה מתחרים מבכירי 

הרוכבים בעולם, גל ועידית כיוונו לראש הקטגוריה 
המעורבת בה התחרו. 

בפעם האחרונה שהתחרו יחד  במרוץ ב-2014, הם עשו 
את הלא יאומן והגיעו למקום השני בקטגוריה. השנה 

שאפו השניים לנצח את הקטגוריה, אולם בסופו של דבר 
סיימו שוב במקום השני, וזאת למרות התייבשות דרמטית 
של עידית בשלב הראשון, תוך חזרה הדרגתית לעניינים 

בהמשך המרוץ, וניצחון יומי מדהים בשני שלבים. 
גל ועידית זכו לקהל תומך רב במהלך התחרות. כמי 

שעומדים מאחורי אפיק ישראל, מוכרים ומוערכים מאד 
בענף הרכיבה המקומי, הם זכו לרוח גבית אוהדת ביותר 

מהבית. אשתו של גל, עינת, פרסמה סיכומים יומיים 
)משעשעים ומרגשים ביותר יש לומר( בעמוד הפייסבוק 

שלה, שזכו לתגובות רבות. פוסט הסיכום שהעלה גל 
זכה לכ-600 לייקים ומספר רב של תגובות. רצינו לנסות 

לשמוע ולשתף גם אתכם, הקוראים, במעט מהחוויות 

שעברו על השניים בתחרות השנה. אז מזגנו לעצמנו 
כמה כוסות של משקה התאוששות וכינסנו את השניים 

לשיחה צפופה על זוגיות והשגיות. 
זוהי הפעם השנייה שהזוג מתחרה יחד בקייפ 

אפיק, אולם זוהי הפעם השישית עבור גל בתחרות 
והפעם השלישית עבור עידית. למי שסיים את 

התחרות בפעם השלישית שמור יחס של כבוד - 
הוא נכנס לקטגוריית Amabubesi )"עדר האריות" 

בשפת הזולו(, מה שמביא איתו מספר יתרונות.

 Cape Epic 2016 we:News

 Cape Epic 2016

 נועה לוריה, צחי אוחובסקי     גיא לוריה, sportograf, צחי אוחובסקי

עידית שוב וגל צחור זוכי המקום השני בקטגוריית 
הזוגות המעורבים בראיון זוגי
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גל: "כחבר ב-Amabubesi אתה מקבל זכות לרכוש 
בגדים ממותגים מיוחדים וכתוב לך מספר הפעמים 

שסיימת על מספר המשתתף. אבל העיקר הוא הנסיון 
ולדעת לקראת מה אתה הולך." 

גל משווה לדוגמא בינם לבין הזוג הצרפתי שניצח את 
התחרות: "אם ייקחו את הצרפתי מולי ראש בראש בחד-

יומי, אני מניח שהוא יהיה יותר מהיר ממני. אולי בתחרות 
של שבעה ימים כבר לא, בתחרות כמו סמרתון כבר ממש 

לא, אבל הוא יותר חזק. אבל הצרפתייה, בוודאות יותר 
חזקה אפילו ממנו, בעיקר בעליות. כבר בפרולוג ראינו 

כמה הם יותר חזקים מאיתנו. בסוף עליה של 5-6 ק"מ 
הם פתחו עלינו כבר למעלה מדקה. היא טיפסה כמו 

מפלצת."
מאיזה שלב אתם יודעים שהם המתחרים 

העיקריים שלכם?
גל: "הרבה לפני התחרות. המארגנים מפרסמים 

רשימת Who to Watch לכל קטגוריה. יודעים מראש 
מי המתחרים ומי הטוענים לכתר והמועמדים לפודיום 

ברשימת המשתתפים. מתוך 60-70 זוגות מעורבים אילו 
עם המספרים הנמוכים יותר הם הפייבוריטים ועליהם 

הסתכלנו. הזוגות האלה מקבלים מרווח גדול יותר בזינוק. 
חיפשנו עליהם מידע ולמדנו עליהם בתחרויות מקומיות 

בארצות המוצא שלהם וגם בקייפ אפיק. אבל זה לא 
שינה את תוכנית הפעולה שלנו: לעשות הכי טוב שלנו 

ב-8 ימים".
איסוף המודיעין רק מחדד את נושא ההכנה של 

הזוג לתחרות והרצינות בה הם לוקחים אותה. 
בעוד רבים מאיתנו משתתפים במירוצי אפיק 

כחוויה, ועל הדרך מנסים להוציא מעצמנו את 
המיטב, גל ועידית לא באים לשחק. 

גל: "המטרה שלנו השנה היתה לנסות לנצח. באנו 
לנצח. אמנם ההישג מבחינתנו - לנצח שני סטייג׳ים, 
4 פעמים מקום 2 ושני כללי הוא הישג מעולה, אנחנו 
מאד שבעי רצון, אבל אילולא התקלה שנקלענו אליה 
אני חושב שהיה לנו יותר כיף לעשות את השבוע הזה 

במלחמה על המקום הראשון, למרות שעד הדקה 
האחרונה של הסטייג׳ השמיני והאחרון לא הפסקנו 

להאמין ולנסות". 
מה בעצם קרה לעידית?

גל: "עידית לא התיבשה, אלא סבלה מאיבוד מלחים. 
לראשונה הרגשנו מה זה להגיע מחורף אמתי לטמפ׳ 

של 35-38 מעלות. אני התחריתי בסמרתון ולכן קיבלתי 
הכנה טובה יותר, אבל עידית לא )עידית יצאה למירוץ 

www.daa.co.il
* ט.ל.ח, המבצע עד תום המלאי, DAA רשאית להפסיק   

   המבצע בכל עת, המבצע בתוקף עד ל- 30.4.16

להשיג בחנויות האופניים המובחרות

PACKED WITH 
INNOVATON
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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/shop_list
http://www.daa.co.il/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%94-%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94
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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

הסמרתון עם מחלה ופרשה בסטייג' הראשון. )צ.א\נ.ל((. 
שלושה ימים במזג אויר מדברי משפרים את המוכנות 

שלך ואני גם כך אני אוהב חום ומתפקד טוב בחום. לפני 
הזינוק החום לא הטריד אותנו, הרגשנו מוכנים, וזה 

הפתיע אותנו". 
עידית, למחלה שלך בשבועות שלפני תחרות היתה 

השפעה?
עידית: "אני לא חושבת. התאוששתי מזה בסדר והייתי 

מוכנה." 
גל: "שנינו היינו חזקים מאי פעם".

ספרי לנו מה בעצם קרה.
עידית: "זה היה הסטייג הראשון הארוך, אחרי הפרולוג. 

הפרולוג היה קצר יחסית ומזג האוויר היה עדיין נעים. 
בסטייג׳ הראשון )היום השני, לאחר הפרולוג( החום עלה 

מאד והייתה רוח פסיכית. התחלנו לרכב, שתינו ואכלנו 
לפי הפרוטוקול, כמו שאנחנו רגילים, בלי להתבלבל ובלי 

להשתולל או להגזים במהירות. אחרי שעתיים בערך 
התחלתי להתכווץ, ולא התרגשתי כי זה רגיל. ממשיכים. 
אבל עם הזמן הכל התחיל להתכווץ: האצבעות בידיים, 

אני לא מצליחה לתפעל ברקסים, הכיווץ עובר מרגל 
לרגל, מתחילה לאבד כיוון בראש ושליטה על האופנים. 

תחושה שאני לא מכירה. הגעתי הרבה פעמים לקצה - 
אבל לא ככה."

גל: "כיוון שזינקנו מ-BOX B, מספר דקות לאחר הזוג 
הצרפתי המוביל, לא ראינו אותם לאורך היום. בק״מ 

ה-75 קיבלנו מידע ממרשל שאנחנו בעצם הראשונים, 
סגרנו עליהם את ההפרש מהיום הקודם ואנחנו 

מובילים. בסינגל מאד ארוך עם תעלות ניקוז עידית עפה 
מהאופניים ונשתלת קדימה עם הראש - פשוט כי לא 

הצליחה ללחוץ על הברקסים. קמים, עולים על האופניים 
ובאיזשהו שלב אני קולט שעידית בדיסאוריינטציה, הכרה 

מעורפלת. השביל פונה והיא לא פונה. אני אומר לה 
״עידית, עוצרים״, משהו לא בסדר באופן חמור. אתה 

נאבק ואתה בקצה כל הזמן אבל זה היה חריג. אנחנו 
עוצרים ועידית אומרת לי בגרון חנוק ״אני לא יכולה 

לעמוד״, אני עומד קרוב אליה וכמו חבל שעוזבים את 
הקצה העליון שלו - היא צונחת למטה. זה היה איבוד 

מלחים קיצוני שגרם לגוף להפסיק לתפקד. התיישבנו, 
שתינו קצת, התאוששנו - ובינתיים הזוגות המעורבים 
עוקפים אותנו. 15 ק״מ לסוף, אתה רואה את הזוגות 

חולפים על פניך וזה היה הרגע הכי קשה בתחרות. אתה 
".game changer מבין שקורה פה משהו שהוא

http://www.thesingletrack.co.il/
https://www.facebook.com/thesingletrack
http://www.thesingletrack.co.il/
http://www.thesingletrack.co.il/
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מה אתם עושים?
גל: " עידית עדיין מנסה להילחם, לקום ולחזור לעניינים 
ואני אומר לה: עזבי את המרוץ, הכל משתנה. חושבים 

עידית. חזרנו לנסות לרכוב, היינו מחוברים עוד יותר 
מבדרך כלל בצורה שאנחנו רוכבים ואני דוחף או מושך 
אותה, והתמקדנו בלהגיע לסיום ולקבל טיפול, אבל לא 

הייתי בטוח שנסיים את הסטייג׳. 
דאגת לה?

 גל: "מאד." עידית, את דאגת?
עידית: "לא יודעת כמה הבנתי מה קורה. לא חושבת 
שדאגתי לחיי כמו שדאגתי למרוץ. לא ידעתי אם אוכל 

להצליח לסיים את זה. הדבר הזה שרגע אחד את 
מובילה ורגע אחריו הרסת הכל, זה מה שהיה במחשבות 

שלי. גל נתן לי להבין כמה המצב חמור ושהוא דואג 

לחיי. לא חושבת שהייתי במצב לשיקול דעת - ובעצם 
עשיתי מה שהוא אמר: את רואה את החץ? את רואה את 

השביל? פשוט להצליח להתקדם". 
סבלת? 

עידית: "מאד."
ואתה בראש מקלל כמו שאני מקלל כשהבן זוג שלי 

או אני מקבלים פנצ'ר באמצע תחרות?
גל: "בשלב הזה לא. הבנתי כמה זה חמור, מבחינת 

ההשלכה על התחרות. לא ידעתי מה יקרה למחרת ואם 
נמשיך בכלל. אמרתי לה שהתחרות היא רק משחק."

עידית: "זה מה שהיה יוצא דופן. שבמקום לקלל בראש, 
פשוט דאגת לי והיית שם". 

גל: "כשסיימנו פינו אותה לבית החולים בכפר התחרות, 
שהוא בית חולים שדה ברמה מאד גבוהה. תוך רגע היו 

בדיקות דם ותוצאות חמורות של חוסר מלחים. לא ידעתי 
מה יהיה מחר, אם אזנק לבד או בכלל לא. אבל תוך כדי 

העירוי המצב התחיל להשתפר. 
עידית: "סיימתי לקבל את העירוי, נחתי בקראוון, סביב 

18:00 הרגשתי יותר טוב. לפני כן הייתי בטוחה שאורזים 
מזוודות ואולי גל ממשיך לבד, או לא. מה שבדיעבד 

הבנתי שנתן לי את הכוח להמשיך, זה בעצם התגובה 
של גל: התמיכה וההכלה. לא דיברנו על כן או לא 

לסיים."
גל: "כשראינו שהיא מתאוששת והיה ברור שממשיכים, 

שינינו את התוכנית הכללית והתחלנו להתייחס לזה 
לא כאל תחרות של שמונה ימים אלא כתחרות יומית: 
כל יום פול גז על כל הקלפים. נאסוף תוצאות. הנחתי 

שבתמונה הכללית זה יביא לנו תוצאה כללית הכי טובה".

איך זה שונה מהתכנית המקורית?
גל: "בתוכנית המקורית אתה מנסה לעשות ממוצע 

הכי טוב על כל הימים. אם היינו מסיימים את היום 
הראשון לפי התכנון זה לא משנה אם היינו ראשונים 
או לא, היינו מזנקים בזינוק הראשון ואז התחרות היא 

טקטית. אתה רואה את המתחרים הישירים שלך ורואה 
כיצד ומתי להתקיף אותם. מה שקרה, זה שהתקלה 

הזאת דירדרה אותנו אחורה בזמנים, אז לא זינקנו 
איתם. זה נתן להם לעשות את הממוצע היומי הכי טוב 

שלהם. אנחנו התחרינו ביום יום עם הזוגות שסביבנו 
- השוויצרים, הבלגים, ולאט לאט התקדמנו חזרה 

לשלישיה של ה-GC. כשהגענו למצב שהתחלנו לזנק 
איתם גם התחלנו לנצח אותם. ראשית, שנינו אוהבים 

את התחרות, ולהסתכל על הלבן בעיניים של המתחרים. 
זה עושה לנו טוב. חוץ מזה, הוצאנו אותם מהקצב 

גל צחור מדגים עבודה בזוגות טקטית ונועה מקשיבה רוב לעידית
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שלהם. איפה שהיה נוח לנו התקפנו, שינינו קצב, לחצנו 
חזק. עליתי קדימה כשהיתה רוח צד כשאני שומר רק 
על עידית. טחנו אותם. שם יש לנו ידע וניסיון, כל מה 

 ,CCC שאנחנו מאמינים וטובים בו, אימוני סטייג'ים עם
בזה אנחנו טובים. בלחפור עמוק אנחנו גם טובים".

למי שיצא לראות את גל ועידית רוכבים באימון או 
בתחרות, או גם כל רוכב אחר בקבוצת החוד של 
קבוצתם CCC, יודע במה מדובר. החבר'ה האלה 
לא רק חזקים, אלא גם רוכבים בשביל לנצח. הם 

מכירים לעומק את העבודה בזוג ובקבוצה ויודעים 
לנצל זאת בצורה מיטבית. 

איך הרגשת בסטייג' השלישי, אחרי ההתמוטטות?
עידית: "סה״כ הרגשתי טוב, זזתי, רכבתי, חששתי לפני, 

אבל ראיתי שאנחנו מצליחים לחזור לתחרות. היה לי 

מאד קשה, הרבה מחשבות אם אני בעצם לא מוכנה, 
לא בכושר, חלמתי להגיע חזרה לכפר, לא לזוז ורק 

להתאושש. היו עוד שאריות."
גל: "היה ברור שאם יכולים לזנק - רוכבים, מה שיהיה, 

עם כל דבר אנחנו יכולים להתמודד. ביום השלישי עידית 
סבלה ורכבה ממש לאט. אבל אחרי 1000 מטר טיפוס 

בסינגל קשוח, הגיעה אז הקפה יותר מישורית בתוך 
עמק שמזכיר את "סיבוב ענבים" או את דרך נוף כרמל, 
שבה יכולנו לבוא לידי ביטוי, ויכולתי להפוך את אנרגית 

הספייר שלי לתנועה זוגית איתה."
עידית: " הוא עבד מאד קשה שם."

גל: "נסענו מהר, מאד מהר, ואז אתה יורד באותו סינגל 
לכפר התחרות. אופי המסלול הציל לנו את יום התחרות 

הזה, כי אני עוד הייתי יחסית טרי, מלא כח, ולעשות 

עבודה בזוג אנחנו יודעים ממש טוב."
זה ידוע וברור שגל חזק יותר מעידית ושבמהלך 
הרכיבה הוא דוחף ומושך אותה כמה שאפשר. 

זוהי בעצם אחת הגדולות שלהם. ברכיבות אימון 
שעשינו עם גל לפני אפיק ישראל הוא הדריך אותנו 
בטכניקות העבודה הזוגית שלו, ומדהים לראות איך 
הוא אכן מיישם אותם בפועל בצורה כל כך קיצונית. 

אז איך זה בדיוק עובד?
גל: "במישור אני רוכב קדימה, אם אנחנו לא בדבוקה, 

היא עליי. איך שזה נהיה עלייונת או קצת שיפוע אני מאט 
טיפה, היא תופסת לי את הכיס האחורי, ולקראת הסוף 

אני מסמן לה, היא שולחת יד קדימה, אני תופס ונותן לה 
משיכה קדימה, מעיף אותה לירידה, מתקרב אליה מאחור 
ונתן לה דחיפה קטנה להגביר חזרה את המהירות ואז אני 

Cape Epic
 The Absa Cape קייפ אפיק, או בשמו הרשמי

Epic, הוא אחד מהמרוצים הבינלאומיים הגדולים 
בעולם. הוא נפרש על-פני כ-700 ק"מ בשמונה 

ימים )פרולוג + 7 סטייג'ים(, ונחשב לאחד ממרוצי 
מרתון הזוגות הרב-יומיים הקשים והיוקרתיים ביותר. 

בשנתו הראשונה, 2004, השתתפו במרוץ 550 
רוכבים, ומאז הוא מושך מדי שנה 1200 משתתפים, 

רוכבי עלית מקצוענים לצד חובבנים קשוחים. 
ההרשמה למרוץ נסגרת במהירות שיא שממשיכה 

לעלות משנה לשנה. 
סטייג' טיפוסי בקייפ אפיק, המתקיים באזור 

Western Cape ההררי בדרום-אפריקה, יכלול 
80-140 ק"מ וסביב 2000 מטר טיפוס במגוון סוגי 

דרכים וסינגלים מאתגרים במיוחד. 
הקטגוריות בתחרות: גברים, מאסטרס +40, גברים 

גרנד מאסטרס +50, נשים ומעורב. 
השנה השתתפו בתחרות 6 זוגות של רוכבים 

ישראלים: בקטגורית הגברים: נועם סטרשנוב ויובל 
פרידמן, בקטגורית מאסטרס גיא באומל ודן זיגמונד, 

ותמיר מור עם תומר אושר, ו-3 זוגות בקטגוריה 
המעורבת: עידית שוב וגל צחור, עינב לוטם וגיא 

לוטם, הדס וייס ודורון מסורי. 
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שוב עובר קדימה. ככה כל היום. בסינגלים היא מקדימה 
וכל מקום שיש קצת מקום ואפשר, אני צועק לה שתפנה 

לי מעט מקום ואני מתקדם ונותן לה דחיפה. בעליות 
ברגל אני סוחב את שני זוגות האופניים".

יש רגעים שאתם מורידים קצב, נרגעים קצת, 
מקשקשים?

עידית: "לא, אין שניה כזאת"
גל: "מקשקשים כן, אבל רק פונקציונלית. אין מילימטר 

אחד מתוך ה-654 ק"מ שלא היינו בשיא התחרות בשביל 
לעשות את הביצוע האופטימלי."

עידית: "לדעתי גם זה  היתרון שלנו: שנינו כאלה 
וכשאנחנו רוכבים ביחד אנחנו מדרבנים אחד את השני."

אבל הכושר שלכם לא זהה, הדפקים שלכם לא 
זהים. איך זה עובד?

עידית: "בגלל העבודה המשותפת הזאת אנחנו שנינו כל 
הזמן במקסימום. אין רגע דל". 

גל: " טווח הדופק 155-170 והוא כבר לא עולה 
מעל זה."

עידית: "ביום החמישי או השישי עוד אמרתי לגל שזה 
מפתיע אותי כמה אנחנו מתנשפים. אתה מגיע למאמץ 

הזה שאתה בVO2 MAX. איך אפשר להגיע לשם?."
גל: " בסוף עליות אתה מת…"

היו לכם חיכוכים או ויכוחים במהלך התחרות?
גל: " לא חיכוכים, אבל אני יכול להגיד שבאיזשהו שלב 
בסטייג' השישי, כשרדפנו אחרי הצרפתים, אמרתי לה 

"עידית, מה קורה? את רוצה לוותר? את רוצה שנלך 
הביתה?". הם פה. זה סינגל עם סרפנטינות ואנחנו 

רואים אותם שני עיקולים מעלינו. אולי 30 שניות. אם 

אתה לא נלחם אתה נרדם. וחוץ מזה הטמפרמנט, 
האדרנלין, המשחק התחרותי מוציא עוד אדרנלין, עושה 

אותך יותר רוצח, יותר חי, ומוציא יותר וואטים."
עידית: "הוא צדק. באותו בוקר כאב לי מאד. הוא היה 
כולו במשחק התחרותי ואני לא מצאתי מקום לשבת. 

כאב לי והרגשתי שבגלל איך שאני יושבת אני לא 
מצליחה להוציא את הכח מהשרירים. הוא כל הזמן מושך 

ודוחף ואני איפשהו מקלקלת, לא מצליחה לתת באמת 
את הרכיבה. והמשפט הזה באמת שינה לי את הראש, 

נתן עוד אדרנלין, וזהו, מאותו רגע…"
גל: "עידית אמרה לי "כלום לא הולך לי" אמרתי לה, "איך 

לא הולך? הם הראשונים ואת פה? תשני את הראש. 
אנחנו מקום שני, נלחמים על פודיום לנצח סטייג' בקייפ 
אפיק. איך לא הולך? הולך מעולה! בואי נפרק אותם. בואי 

נהרוג אותם. אנחנו יכולים להרוג אותם".
ואכן, בהמשך הדרך גל ועידית הצליחו לעקוץ 

את הצרפתים. בפיד-זון הבא עידית לא עצרה, גל 
עצר מהר לאסוף את הבקבוקים המלאים שחיכו 
להם כחלק מחבילת תזונה שהם רכשו ממארגני 

התחרות, וגם הצרפתים עצרו שם. גל יצא מהפיד 
זון ביחד עם הצרפתים וישב עליהם, עד שהם סגרו 

על עידית שהתיישבה מאחוריהם. בערך 30 ק"מ 
מהסוף, באחת העליות, גל תקף כשעידית תופסת 

לו את הכיס. 
עידית: "גל רכב כאילו הוא עושה עכשיו ספרינט עם 

אביב יחזקאל, כאילו אני לא שם…".התרגיל הזה העביר 
אותם ליתרון שנתן להם ניצחון ראשון בשלב. 

גל: "יצרנו שיתופי פעולה עם זוגות שפגשנו בדרך. 
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עידית מחזיקה בי, הם רואים את המאמץ, נכנסים לוייב, 
ומצטרפים לעבודה. אין שיתוף פעולה עם המתחרים 
הישירים. ביום האחרון הייתה מלחמה טקטית, עבודה 
בקבוצה, עם רוח, קטעי חול, וכנראה גם התאוששנו 

טוב. העייפות עמוקה מאוד. עד היום, שבוע אחרי 
התחרות, הגוף עדיין עייף."

אל תצפו לתפוס את הזוג חוגג בסיום שלב. במקום 
הבירה שאנחנו רגילים לשתות בסוף שלב של 

אפיק ישראל או הסמרתון, עידית וגל בחרו במשקה 
חלבון, מקלחת, מנוחה, עיסוי, והכנה לשלב הבא. 
האווירה באירוע היא תחרותית, ובין המתמודדים 

על מיקום יש לוחמה פסיכולוגית. 
גל: "יש חיוכים קוסמטיים. הצרפתי אומר לי באיזשהו 
שלב 'יופי, פחות מ-3 דקות הפרש על 96 ק"מ, חבל 

 Trash .'שהיה לי פנצ'ר, תחשוב אם לא היה לי פנצ'ר
talk ומשחקים פסיכולוגיים בין כולם כל הזמן ואנחנו 
ממשיכים, מנסים להראות רעננים, כאילו הכל בסדר 

וממשיכים הלאה."
אז איך זה לעמוד על הפודיום במקום הראשון?
גל: "האלי אילדיס או הבועז קורפל שלהם שם כבר 
הרבה שנים ומכיר אותנו. הוא עשה בילד אפ רציני 

לעלייה שלנו לפודיום  וזה היה מאד מרגש".
ועידית מצטטת:

 They've been here all week, but tonight is a"
 special night for them, standing on the first

 ."step of the podium - TREK Israel CCC
גל: "ראית שגם מסביב החבר'ה מעריכים את העבודה. 

ובאמת, לנצח סטייג' בקייפ אפיק זה חלום."
עידית: "אפילו ירדה לי דמעה מהתרגשות".

בלי ציניות, נראה שגם לא מעט מהעוקבים בארץ 
הזילו דמעה. זוג ישראלי על פודיום בכזאת תחרות, 
גם אם לא מדובר בקטגוריה הבכירה, הוא אינו דבר 

של מה בכך. וכשמדובר בזוג שתרם ותורם כל כך 
הרבה לסצינת האפיק והמרתון הקומית, מסתבר 

שאפילו אנו הישראלים יודעים לפרגן כשצריך. 
מעבר לזה שהשתתפות של זוגות ישראלים 

מאפשרת לנו לעקוב אחרי התחרות וההישגים 
ולהשתתף בה מרחוק, הידע והנסיון שנרכשו שם 
ע"י גל ועידית יושמו בתחרויות אפיק ישראל, כמו 

גם באפיק ישראל 2016. 

גל: "אני רואה את המסלול מנקודת המבט של רוכב. שם 
היו מקרים שנראה שתכננו את המסלול בשביל להכעיס. 

כאילו שפכו דיונות חול על הכרמל. העניין הוא במינון". 
מאידך הוא טוען "רמת החסויות וההתייחסות שם למשל 

היא שונה לגמרי. הייתי שמח שהתרבות של הספורטאים 
בארץ והתמיכות מסביב ישתפרו גם הם בצורה דומה 

למה שקורה בדרום אפריקה" 
עידית וגל ממהרים לישיבת חסויות של אפיק 

ישראל ואת הראיון הזה אנחנו מסיימים בתחושה 
שיש עוד המון מה לשמוע. רגע לפני שאנחנו 

נפרדים, גל מסתובב ואומר, לנו, לעצמו, לעולם, 
שזה היה הכי עמוק. הכי עמוק שהם חפרו 

אי פעם 
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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.  

האביב הגיע הגשם חלף )לפחות לרגע כתיבת שורות 
אלו( ואפשר לחזור ולהתמקד בטכניקות רכיבה בתנאים 

יבשים. הפעם החליט שני המנטורים לתת לנו טיפים 
לשליטה על גלגל אחד- להלן הווילי.

ווילי הוא עוד אחד מהטכניקות הווירטואוזיות שברוב 
המקרים לצערנו עדיף להיוולד עימן, או לפחות להתחיל 
אותן בגיל הינקות. פרט ללהרשים את חברכם לרכיבה, 

טכניקת הווילי תעזור לכם להשיג שליטה אבסולוטית 
באופניים ומכן שליטה בטכניקות אחרות ושימושיות 

הרבה יותר. אם בכל זאת התחלתם בגיל מאוחר יחסית 
ועדיין לא הגעתם לשלמות בטכניקת הגלגל הבודד 

שלכם, או אם אתם שולטים אך רוצים ללטש את 
הטכניקה, שני המנטורים כאן לרשותכם. הם אמנם 

נולדו עם זיפים, אבל היי ב Wheelie הם שולטים 

Wheelie-יא
טכניקות רכיבה להמונים  we:Techni  בן קדמי ודן דורון    דותן הלוי       אריק פלדמן 

טכניקות רכיבה להמונים 

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

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

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

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

www.bkedmy.com  פייסבוק.

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

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

אלוף סבב ה-DH הישראלי וכו'. גם דנצ'י נמנע על דור 
המייסדים של הדרכת רכיבה טכנית בארץ ובמרכז מיר"ב 

ובימים הוא משמש כמדריך פרטי לרכיבה טכנית, יותר 
ממומלץ לעקוב  אחרי הפעילות בפייסבוק.

http://www.bkedmy.com
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq9sLkPSkF-Y
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ה-Carmel Challenge הוא אירוע היסטורי ששבר שיאים. מה הופך אותו 
לכה אטרקטיבי?

• אפריל , עונת הרכיבה היפה והטובה ביותר בכרמל.	
• הקפה ארוכה ואיכותית מתובלת בכמות סינגלים נאה בתכנונו של 	

.Warren Pryer המאסטרו
• 	.GARMIN תחרות מלכת ומלך ההר בחסות - GARMIN K.O.M
• we:Ride Enduro Challenge - בחסות BIKEDEAL מקצה אנדורו 	

קצר ואגרסיבי.
• הפנינג בקו הסיום במרכז מיר״ב - מוזיקה, מתחם EXPO, חומוס טרי, 	

בירה צוננת, מה צריך יותר?
• קטגוריה אתגרית על הקפת התחרות ללא דרישת בדיקה ארגומטרית 	

וביטוח תאונות אישיות - פתוחה לכל רוכב/ת. 
• ריבוי מסלולים וקטגוריות תחרותיות, מדידת זמנים עם צ'יפים, תחנת 	

 ,SHIMANO עמדת תמיכה טכנית של , High5 האכלה מפנקת של
שירותים ומקלחות, מתחם שחרור ועוד.

• רכיבות Demo בסינגלי מיר"ב על צי אופני 2016 של TREK למשתתפי 	
ואורחי האירוע.

י

 POWERED BY

16.4.2016
מרתון אופני הרים ביער עופר, מרכז מיר"ב - המקום בו הכל החלאתגר הכרמל חוזר!

www.znook.co.il/ccr16 :מרכז מיר"ב, שבת 16 לאפריל  פרטים והרשמה ,Carmel Challenge-ניפגש ב

בשבת 16.4.16
תחרות האופניים הגדולה 

חוזרת למקום הולדתה, 
בארגון וניהול מקצועי של 
עז הרים ואיגוד האופניים 

בישראל ובשיתוף מ.א. 
חוף הכרמל.

זינוקים למסלולים 
התחרותיים ולמסלול 
העממי ייצאו ממתחם 
האירוע במרכז מיר”ב.

יער עופר )מרכז מיר”ב( 
במועצה האזורית חוף 

הכרמל הוא ערש תרבות 
אופני ההרים הישראלית.

פה נבנו הסינגלים הראשונים 
בארץ, פה נערכו אליפויות 

ישראל באופני הרים, פה 
נערך מרתון הזוגות באופני 

הרים הראשון בארץ, בקיצור, 
מדובר על אחת מֶמּכות 

הרכיבה הכי טובות בישראל.

http://www.znook.co.il/ccr16
http://www.znook.co.il/ccr16


  cube bikes israel

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


מי אתה האיש שבקיר? רועי בר אל בן 38 מתל אביב. 
אי שם בסוף המאה הקודמת רציתי להיכנס לעולם 
האופניים וללמוד עליהם קצת יותר, ניגשתי לחנות 
וולדרום Cannondale של תמיר אשל )מורי ורבי(, 

שאלתי אם מחפשים עובדים והתשובה הייתה שלילית. 
לאחר כמה שבועות חזרתי לחנות והצעתי לתמיר לעבוד 

ללא תשלום... תמיר ביקש לחשוב על זה ואמר שהוא 
מוכן לקחת אותי לחודש ניסיון...מאז הכול היסטוריה. 
בהמשך עבדתי גם כמה שנים ב- Giant. לפני כמה 
שנים )לאחר לימודים( חזרתי לרשת ריסייקלס, ולפני 

כשנתיים וחצי החלפתי את גל אלון סברדלוב כמכונאי 
ראשי של DAA Shimano. היום חולש על מעבדה שלא 

חסר בה כלום )חוץ מפטיש(, ומתעסק בעיקר בבדיקות 
ותיקוני האחריות של שימנו והחברות שאנחנו מייצגים, 
 CYCLEOPS מדיי וואטים של ,TACX כמו טריינרים של

קסדות של לייזר וכו'. מאחר ומדובר על מערכות מורכבות 
יחסית, התפקיד דורש שעות רבות של למידה על מנת 
להבין את תפקידו של כל בורג ומכאן לתת את השירות 

הנכון ללקוח. בחודש האחרון העברתי הכשרות בטיפול 
 DURA בחלקי שימנו מהמערכות הבסיסיות ועד מערכות

ACE DI2/ALFINE/XTR DI2 אלקטרוניות. קורסים 
אינטנסיביים לצוותי מכנאופנים שנכנסים לעובי הקורה. 
רוכב? כמובן, הרומן שלי עם קנונדייל התחיל לפני מעל 

20 שנה על שלדה שנקראת F800 )בולם קדמי עוד 
לא היה שם( ריג'יד אלומיניום עם מזלג פפרוני, ובנוסף 

לכך אופני כביש CAAD 2.8 )רכבתי במועדון VC חולון(. 
 Super X Ultegra Di2 היום אני מחזיק בארסנל

לכביש, ו-Cannondale Flash XT/XTR לשטח, והיד 
עוד נטויה. 

סדר על הקיר? הסדר נקרא סדר גל )אלון סברדלוב( מי 

שבנה את המעבדה, אני הכנסתי כלים חדשים במהלך 
השנתיים האחרונות שהייתי צריך לעבודה. תכלס 

התרגלתי לסדר של גל והכנסתי שיפורים שמתאמים לי. 
הכי כלי כלי? ברשותכם אמנה שלושה, ראשית הראש 

שלי... כל יום אני קורא ולומד חומר חדש, ופעם בשנה 
אני נוסע לכנס בשימנו. מפגש של כמה ימי למידה של 

כל המכונאים הראשיים באירופה על מוצרים חדשים 
ועתידיים. הכלי השני הוא מד מומנט על כול סוגיו וגדליו. 

שאתה עובד מול ועם יפנים אתה לומד את חשיבות 
הדיוק ומה שעומד מאחורי המחשבה וההנדסה של 
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DAA-Shimano רועי בר אל we:Wall עדי גיא     

קיר מכנאופן



החלק ועוצמת ההידוק שלו. השלישי הוא המחשב 
שלי עם תוכנת Shimano E-Tube עבור כל מערכות 
ה-DI2. כל מי שיש לו אופניים עם מערכות DI2 כביש, 

הרים או עיר יכול להוריד בחינם את התוכנה ודרך 
המטען להתחבר ולשנות את כיול המערכת. זה כלי 

מדהים ובעל חשיבות יתרה שאני משתמש בו המון, הן 
מול המכונאים והן מול לקוחות. 

הכי לא כלי כלי? יש שני כלים הראשון פ-ט-י-ש )על 
כל סוגיו, חוץ מגומי, אין על הקיר שלי פטיש( בתחזוקה 

נכונה ובזמן אין חלק שצריך לצאת בדפיקות פטיש. הכלי 

השני שאני לא משתמש הוא ג'בקה, בכיוון והתאמה 
נכונה של חלק למערכת אין צורך ליצור צורה הנדסית 

חדשה. ככלל המוטו שלי הוא קודם לקרוא את ההוראות 
ורק אז להרכיב, במידה ויש שאלות )גם לפני שהגעתי 

לתפקיד הזה ( שאלתי, וגם היום שאני לא בטוח 
אני שואל. הלקוח חייב לקבל את הטוב ביותר ועפ"י 

ההוראות... כשנוהגים כך לרוב אין בעיה עם אחריות. 
מי הבן המועדף? מד מומנט... וכל מילה מיותרת כבר 

אמרתי שאני לומד מהיפנים ומפנים. 
כלי מיוחד/ייחודי? יש לי כמה כאלה, האחרון שאני 

 DI2 עובד איתו )והרבה לאחרונה( הוא מוביל של כבלי
לתוך שלדות. 

מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? 
סט מדי ממומנט דיגיטליים

לוקח את העבודה הביתה? בבית יש לי שני ארגזי 
חירום גדולים בהם יש כל מה צריך בכדי לפתור תקלות. 

תכלס אני כמעט לא משתמש בהם. 
ה-תיקון? אחד הסיפוקים בעבודה הזאת, היא היכולת 

לעזור לרוכבים. DAA-Shimano נמצאים באירועים 
הגדולים ונותנים שירות ללא עלות )רק חלקים במידת 

הצורך(. אני נמצא גם בתחנת שטח )שומקום בדר"כ( 
ונותן עזרה טכנית תוך כדי המרוץ, אנחנו מטפלים בכל 

תקלה כדי שהרוכב יזנק לסטייג' הבא. גם אם צריך 
לעשות בליד לברקס ביום שישי בעשר בלילה במקום 

ללכת לישון אחרי 19 שעות עבודה, אנחנו עושים את זה 
מכל הלב. 

באו לבקר האתר החדש של DAA, אפשר לראות את 
כל החברות שאנחנו מיבאים ו....הכנסנו... וגם פרסמנו 

את מחירון שימנו לצרכן daa.co.il ניתן ליצור איתנו 
קשר דרך האתר ולשאול שאלות. DAA בפייסבוק 

DAA-Shimano רועי בר אל we:Wall עדי גיא     
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http://www.daa.co.il/
https://www.facebook.com/shimano.israel/%0D
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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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Whyte T-130C RS

יבואן: סינגלמאניה | מחיר: 16,900 ₪ נמכר בסניף אילת בלבד

לשני  קרוב  קיימת  אומנם   Whyte האופניים  יצרנית 
עשורים, אך נדמה כי בשנים האחרונות משהו טוב עובר 

מתלה  של  שילוב  בעזרת  הקטנה.   הבריטית  החברה  על 
ומעניינת, שיטת  גיאומטריה עדכנית  מוכח, שלדות איכותיות, 
למדי,  אטרקטיביים  ומחירים  ללקוח  ומפרגנת  רעננה  שיווק 
החלה חברת וייט לבלוט יותר בשטח תוך שהיא קוצרת מספר 
לגבולות  מחוץ  גם  מוצלחות  וביקורות  מבוטל של שבחים  לא 

החמימים של הממלכה הבריטית.
שבילים/אנדורו-  כאופני  שלהם   T-130-ה את  מקטלגים  וייט 
עם מאפיינים דומים לדגם ה-G-160 האגרסיבי, אך בעלי אופי 
מעודן יותר. בשנת 2016 הצטרפו למערך שלדות האלומיניום 
גם שני דגמי קרבון חדשים, כאשר דגם ה- T130C RS שאותו 
קיבלנו למבחן הוא למעשה ה"עממי" יותר מבין השניים. הוא 
זרועות  ארבע  מתלה  קרבון,  עשוי  קדמי  במשולש  מתהדר 
בתצורת הורסט לינק המייצר מהלך של 130 מ"מ, מזלג פייק 

  שמנמן עם מהלך זהה וחבילת רכיבים מרשימה

Whyte T-130C RS  we:Test   אלון רון     ליאור דיין  

 Whyte T-130C RS :מבחן
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Whyte T-130C RS  we:TestHighlights
גלגלי "27.5	 
משולש קדמי מקרבון, אחורי מאלומיניום	 
מתלה ארבע זרועות בתצורת הורסטלינק 	 

המייצר מהלך של 130 מ"מ
ציר אחורי בסטנדרט Boost רוחב 148 מ"מ	 
 	 RockShox Pike RC 130mm מזלג קדמי

בסטנדרט Boost 110 מ"מ רוחב
עיצוב SCR – מיועד לגלגל שיניים קדמי יחיד	 
 	SRAM X0/X1 1 שלx11 מערכת הילוכים
 	)Small ללא מידה( XL עד Medium מידות
משקל רטוב כ-12.5 קילוגרמים )ללא דוושות(	 

M האופניים במבחן הינם מידה*
גיאומטריה האתר היצרן

http://whyte.bike/gb/t-130-c-rs/
http://whyte.bike/gb/t-130-c-rs/
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בקידמת הצינור התחתון. נגיעות נוספות של איכות 
וחשיבה ניכרות לאורך השילדה כולה, עם חבק מוט אוכף 
פנימי נסתר, מגן גחון אינטגרלי ופקקים מעוצבים לכיסוי 

מיסבי המתלה. 

על השביל 
לאורך מספר חודשים הזדמן לנו לבחון את הוייט במגוון 

תנאים, החל מרכיבות מדבר ארוכות ומאתגרות, ועד 

תפירות בסינגלים של יער בן שמן. ה-T-130 התגלו 
כאופניים מאוזנים למדי, תנוחת הרכיבה הרגישה אמנם 

מרווחת על פי כל כללי הגאומטריה המודרנית, אך 
טבעית מאוד כבר משלב החניה. העברת הכוח מצוינת, 

והם מאיצים בזריזות ללא נענוע מוגזם מצד המתלה. 
מעטות העליות בהן הרגשנו צורך כלשהו להפעיל את 
הפלטפורמה היציבה של בולם ה-DebonAir האחורי. 
משקלם הקל של הוייט, יחד עם בסיס הגלגלים הארוך, 

שלדה ומתלים 
ל-T130 מראה קרבי וזורם, עם משולש קדמי עבה בעל 
קימורים אסתטיים, וחיווט פנימי המקנה לאופניים מראה 

נקי ומעודכן ביותר. השלדה תוכננה סביב גלגל-שיניים 
קדמי בודד, ללא אפשרות להתקין מעביר קדמי - קונספט 

 .)SCR או( Single Chain Ring אותו מכניים בוייט
בנוסף, וייט אימצו את סטנדרט ה-Boost, המשתמש 

בציר אחורי רחב מהרגיל )148 מ"מ(. סטנדרטים 

אלו נועדו לאפשר ליצרנים לקצר במעט את תומכות 
השרשרת והמשולש האחורי ולשפר את הקשיחות 

הצידית של השילדה והגלגלים. בכך, הוכיחו בוייט את 
אמונם ומחויבתם לטכנולוגיות העדכניות ביותר בתחום.

ניכר כי ה-T130 תוכננו להתמודד עם מזג האוויר 
הבריטי, עם אטמי גומי לחיווט הפנימי ומוט האוכף, 
מרווח בוץ נדיב ביותר, ותבריגים למגן בוץ אינטגרלי 

Whyte T-130C RS  we:Test
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היצרן, לא מדובר כאן באופני אנדורו דורסניים, וכאשר 
מנסים לחצות את הגבול הוייט יתחילו לשדר אותות 

אזהרה. המתלה אומנם מנצל את 130 המילימטרים 
בצורה מצוינת, אך כאשר השביל נהיה סלעי ואגרסיבי 

במיוחד, המהלך הקצר והשילדה הקשיחה גורמים 
לוייט להרגיש מעט בועטים. צמיגי ה-Maxxis הולמים 
מאוד את אופי האופניים, עם שילוב טוב של גלגול יעיל 

ואחיזה. עם זאת, בתנאי הדרדרת הישראלים היינו 

מעדיפים צמיג קדמי בשרני יותר כדי להפיק את המירב 
מהאופניים בירידות.

הוייט מרגישים במיטבם בסינגלים מהירים וזורמים, 
טכניים אך לא סלעיים במיוחד. הגיאומטריה הארוכה 

והנמוכה עוזרת להם להידבק לסיבובים וברמים. מעצורי 
ה-Avid Guide המצוינים ויסתו את המהירות בבטחון 

ודיוק רב, ואיפשרו להיכנס לסיבובים במהירות רבה 

מאפשרים להם לגמוע עליות ביעילות רבה. עם זאת, 
הקוקפיט הקרבי עשוי להרגיש מעט תזזיתי בטיפוסים 
סופר תלולים ודורש מעט ריכוז והעברות משקל מצד 

הרוכב בקטעים טכניים.
כמצופה מאופניים בעלי גיאומטריה כשל ה-T-130, השד 

הכתום מתעורר לחיים בירידות. תנוחת הרכיבה משרה 
בטחון וההיגוי מדויק לחלוטין, הודות למשולש קדמי 

קשיח בטירוף ומזלג הפייק החסון. בחירת קווים איננה 
דאגה, והוייט מתמודדים עם קטעים תלולים או טכניים 
באופן שרוב אופני השבילים היו יכולים רק לחלום עליו. 

השיכוך מרגיש טבעי וצפוי, עם התאמה מצוינת בין 
מזלג הפייק המקוצר לבין המתלה האחורי. עם זאת, מי 

שמחפש מתלה מפנק שמעלים באופן קסום כל סלע 
ושקע בקרקע, שיחפש במקום אחר. על אף הגדרות 

Whyte T-130C RS  we:Test

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DElNDkK2EUqY
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ולצאת מהם עם חיוך רחב. למרות אורכם הבלתי מבוטל, 
הוייט הקלילים עולים לאוויר בקלות יחסית. המתלה 

ומזלג הפייק לא מתרגשים מדרופים מזדמנים, וסופגים 
את הנחיתות היטב ומתאוששים במהרה. 

קונים פוטנציאלים צריכים לשים לב היטב להתאמת 
גודל השלדה. בגובה של קצת מעל 180 סנטימטרים, 

נפלתי בול באמצע הטווח המומלץ של וייט לשילדה 
במידה לארג'. אולם לאחר התנסות ארוכה, הרגשתי יותר 

טבעי עם שלדה בגודל מדיום. אין ספק כי מדובר בעניין 
של העדפה – רוכבים שנהנים לקפוץ ולהשתעשע עם 
האופניים יעדיפו לרדת במידה, ואילו רוכבים המעדיפים 
לסחוט כל טיפת מהירות מה-T-130 יעדיפו את המידה 
המומלצת, או אפילו יבחרו לעלות במידה )לרוב אפשרי, 

הודות למרווח העמידה הנדיב של השילדה(. 

חלקים בולטים 
חבילת האיבזור, כולה על טהרת SRAM, מרשימה 

 X1 1 ברמתX11 ופרקטית למדי - עם מערכת הילוכים
ו-X0, גלגלי ROAM40 קלים, מעצורי Guide RS, ומוט 
אוכף Reverb Stealth 125. מלפנים תמצאו את בולם 

ה-Pike RC, בגירסה מקוצרת ורחבה )110 מ"מ( עם 
מהלך של 130 מילימטרים.

יוצאי הדופן היחידים הם האוכף וחלקי הקוקפיט, עם 
כידון ברוחב 760 מילימטרים וסטם 50 מילימטרים, 

הנושאים את הלוגו של Whyte, תואמים היטב לאופניים 
ומרגישים מצוין ביחס למותג ביתי. החבילה כולה מגיעה 

למשקל מרשים של כ-12.5 קילוגרם )ללא דוושות(.
האופניים שרדו את מסכת ההתעללות שלנו בכבוד, 

כמעט ללא בעיות מצד השלדה והרכיבים. עם זאת, יש 
כמה חלקים ראויים לציון, לחיוב או לשלילה. מערכת 

ההינע של סראם הוכיחה עצמה פעם אחר פעם, 
ללא קפיצת הילוך או נפילת שרשרת אחת לאורך כל 
התקופה. מזלג הפייק הקדמי סיפק שיכוך רך ונעים 

כבר מהקופסא, ואין ספק שקשיחותו הצידית תורמת 
 ROAM-רבות להיגוי המצוין של האופניים. גלגלי ה

הקלים אומנם נשארו ישרים ונטולי שמיניות, אך התגלו 
כרועשים למדי - הרטט הנוצר בין השפיצים השטוחים 
כתוצאה מאבנים מתעופפות או נחיתה מקפיצות גורם 
לרעש מסיח דעת הנשמע כמו שפיץ שבור. לא מפריע 

לביצועים, אך מציק באוזן. לאחר שמוט ה-Reverb כשל 
כבר ברכיבה הראשונה ועבר בלידינג, התגלתה בעיה 
נוספת – התברר כי הידוק של חבק מוט האוכף מונע 

מהמוט לעלות באופן חלק. שחרור קל של החבק פותר 
את הבעיה, אולם אז נטה המוט להסתובב ולהחליק תוך 
כדי רכיבה. יתכן ומדובר בבעיה מקומית, הניתנת לתיקון, 

אך בגלל המבנה הייחודי של החבק, כדאי לשים על כך 
את הדעת. 

 we:TestWhyte T-130C RS

http://bit.ly/1Jg6dSA
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עצמם ברצינות יתרה. הרוכבים הם לרוב חבורת ליצנים 
שטסים בסינגלים מבוצבצים במהירות בלתי נתפסת, 
לכל רוכב מבטא אחר )סוג של ג'יבריש(, נותן החסות 

הוא בכלל פאב מקומי והדגש הוא על דבר אחד עיקרי – 
 .T130-הפאן! וזוהי גם תמציתם של ה

תחום אופני השבילים הינו תחום מגוון ונתון לפרשנות. 
ישנם אופני שבילים רבים המרגישים כמו אופני קרוס 

קאנטרי שפשוט קיבלו תוספת מהלך- הוייט הם ההיפך 

המוחלט מכך. ה-T-130 שייכים לדור נועז ומעניין של 
אופני השבילים, בעלי אופי אגרסיבי ושובב, הנולד 

מההכרה בכך שאחוז ניכר מהרוכבים זקוק למשהו מעודן 
וקליל יותר מאופני האינדורו האגרסיביים המודרניים. 

וייט עשו המון דברים נכון עם ה-T-130C RS, ויצרו סוג 
של אופני "אנדורו לייט", עם גיאומטריה מגניבה, מפרט 

מצוין, איכות גבוהה מאוד ותמורה פנומנלית למחיר 

סיכום 
ל-T130 של וייט יש אופי בריטי טיפוסי. מה הכוונה, 

אתם שואלים? ובכן, הרשו לי להסביר בצורה עקיפה 
ומטאפורית מתוך עולם סרטוני האופניים - סוג של 

מיקרו-קוסמוס של הענף הגלובלי שלנו, אם תרצו )רק 
יותר מגניב כי יש גם הילוך איטי(.

בסרטים הקנדיים הכל תמיד ספוג מים, מכוסה טחב 
וממש גבוה מעל הקרקע, בעוד אצל האוסטרלים 

המסלולים לרוב יבשים, משוחררים ושורצים ביצורים 
ארסיים. הקליפים של הצרפתים שמים דגש על מהירות 

ותחרותיות, ואילו אצל האמריקאים הרוכבים לבושים יפה, 
הכל נראה כמו הרפתקה חלוצית, ויש יותר ספונסרים 
מרוכבים. ויש את הגרמנים, שיש להם קטע כזה של 

לעלות ברגל לאיזה הר ממש תלול, להצטלם ליד צלב, 
ואז לרדת בולדרים ענקיים בזוויות לא שפויות. ולבסוף, 
יש את הסרטונים הבריטים - שלעולם לא לוקחים את 

Whyte T-130C RS  we:Test
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זונה, מה...?" הרפתקה ספרדית 
באיים הקאנריים ובפירנאים

חו"ל: באיים הקאנריים ובפירנאים we:ExplorePedro Montaner ,פליקס ברון, ארנון שדמי, דרור אריאלי      פליקס ברון   

טיול החודש: תל חדיד - שוהם
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"זונה, מה...?" הפניתי מבט מהברמן שהיה עסוק 
  Hobgoblin Ruby Red-במזיגת הכוס השנייה של ה
  )AKA בפאב "בית המרזח" ברמת ישי, לכיוונו של ארנון

ה-שדמי( "למה לקלל?" שאלתי. "מה, לא שמעת על 
Zona Zero?" ענה, "זה רק אתר האנדורו החם ביותר 

באירופה כיום, חלק מסבב ה-EWS האחרון, מקום מדליק 
לרכיבה באופן כללי ולשם אנחנו טסים. במרץ השנה, 

מיד אחרי שנסיים את הביקור אצל דניאל שפר בלה 
 פלמה" אמר וחזר לנבור בצלחת המנצ'יס שעל הבר.

ככה זה, הקשר הגורדי שבין רמת האלכוהול בדם לבין 
הנטייה שלי להצטרף להרפתקאות הרכיבה הלא 

קונבנציונליות בעליל שנרקמות במוחו הקודח של 
השדמי הוכח שוב בפעם המי יודע כמה...היק.

"Buenos Dias amigos ...אי ירוק בים"
את האיים הקנאריים, ארכיפלג הנמצא באוקיינוס 

האטלנטי, מול חופה הדרום-מערבי של מרוקו, 
גילינו כבר בשנה שעברה בביקור אצל רלף ופביאן 

Psychedelic Fabi(( 

באי טנריף. הפעם החלטנו להיענות להזמנה שקיבל 
ארנון מדניאל שפר, רוכב הבית של ספשלייזד העולמית, 
רוכב אנדורו מהטובים ביותר שפגשתי בחיי, צלם, עורך 
 evoc bags, Maloja וידאו, פרזנטור של מותגים כמו

bike wear ומלך האי הבלתי רשמי של לה פלמה.
"מה שיפה בלהיות על אי בלב ים, זה שאין לאן 

לברוח..."
תשכחו מכל מה שחשבתם שאתם יודעים על המונח 

–"אנדורו". קחו אי געשי עם רצועת חוף צרה, מוקפת 

בהרי בזלת געשיים עם פסגות שנישאות לגובה 
החוצה את קו ה-2000 בקלילות. כל האי הוא מרחב 

ביוספרי מוכרז ע"י אונסק"ו ובשבילנו הוא מהווה מגרש 
משחקים דו גלגלי מושלם. היום מתחיל בהקפצה עם 

ה-DATSON המשוחזרת של דניאל משנות ה-70 
שמטפסת את העליות התלולות כמו סמוראי מתודלק 
בסאקי עד מעל קו העננים, היכן שהשלג מכסה את 

 Roque de los-מצפה הכוכבים של לה פלמה ה
Muchachos  )גובה 2432 מטר מעל פני הים(. כל זה 
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רק בשביל להפנות את הגלגל הקדמי של הספשלייזד 
אנדורו המושכרים למטה, לעבר הכחול טורקיז של 

האוקיאנוס האטלנטי, במספר לא חוקי של סוויצ'בקים 
על פי תהום ואבני בזלת שחומדות את עצמותיך...

"פליקס, אתה על ג'יאנט...???"
זה לקח כמה שנים טובות )20 ליתר דיוק( וראן אכזרי 

אחד בשיפוע קיצוני על אדמת הלבה הקשיחה של לה 
פלמה, יחד עם בירה של צהריים ושנייה של חוסר ריכוז 

בשביל over the bar  ספקטקולרי שבחן את איכות 

המיגון שלי ואת פריכות האלומיניום של הג'יאנט ריין 
המצוינים שקבלנו מההשכרה. סדק בשלדה, קליפר בלם 

אחורי, רוטור עקום וכמה שיפשופים על זרוע ימין שלי, 
הבהירו לי בפעם המי יודע כמה, שכשאתה מגרד את 

קצה המעטפת, אתה נאלץ לשלשל צרור של יורו לכיסו 
של משכיר האופניים. )שמאמין שריח גוף של מקלחת רק 

 בראש בחודש, זה טוב לעסקים...הו האימה(.
את היום סיימנו באסם אפלולי שעבר הסבה לבר של 
סצנת הרכיבה המקומית. ערב סרטים בחסות דניאל 

שפר לרגל סיום העונה. פיצה משובחת מרפדת קנקן 
יין מקומי ועשן מתקתק נישא באוויר וגם קצת בריאות...

מערפל חושים ומחדד אותם בעת ובעונה אחת. 
המראות שעל המסך משתלבים היטב בהבזקי הזיכרון 

מיום הרכיבה המטורף שחווינו בהדרכת דניאל ושל פבי 
מיודענו מטנריף. לרכב לצד אושיות רכיבה ברמה הזו, 

מקפיצה אותך רמה וכל מה שנשאר הוא לשחרר...

" אל ההרים כי הם שם..."
 And now for something ...?איך אמרו מונטי פייטון

completely different נפרדנו מדניאל, פבי ומהאי 
שלנו והמשכנו לשלב השני של ההרפתקה שלנו, אל לב 

הפירנאים הספרדיים. נחיתה רכה בברצלונה ונסיעת 
לילה ל- Ainsa עיר המחוז המרכזית  שתהיה נקודת 

המוצא שלנו לגילוי כל מה שיש ל-Zona Zero  להציע 
לחובבי האנדוראנס מהצד היותר אקסטרימי של הז'אנר. 
הנסיעה הלילית מסתירה את מה שנגלה בבוקר למחרת. 

היופי של הפירנאים מצידם הספרדי, על פסגותיהם 
המושלגות, הכפרים והעיירות העתיקות וקבלת הפנים 
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החמה של צאצאי ממלכת אראגון העתיקה, היה רק 
הפרומו למה שנגלה אחרי סיבוב הפדל הראשון... 

 My name is Pedro Montoya. You see this"
"…mountain? Prepare to climb

ב – Zona Zero אתה מבין מהר מאוד שהמושג אנדורו 
עובד לשני הצדדים. גם בירידה וגם בעליה. העליות 

עבות והירידות הו-כה ארוכות...רשת אינסופית של 
סינגלים מסומנים היטב, ברמות טכניות שנעות בין 

נעים וזורם לפאקקקקק אני עומד למות בכל רגע. פדרו, 

המדריך המקומי תפר לנו את המיטב שיש לאזור להציע 
וגם כשהתחזית מזג אוויר דייקה והתעוררנו לסופת 

שלגים שכיסתה את כל הרכס בלבן, לא ויתרנו ויצאנו 
לסשן אנדורו בלבן מקפיא אצבעות, ומיד אחריו כמקובל 

Apre's Ride עם כוסית של וויסקי סקוטי משובח וצלחת 
פאייה גדושה בשרצים כשרים למהדרין. 

"מה, כבר נגמר...? שיט"
12 יום, 10 ימי רכיבה אינטנסיביים שאתגרו אותנו 
והביאו אותנו אל הקצה, או לפחות קרוב לשם. שני 

היעדים הללו, יחד ולחוד מהווים לטעמי אופציית חופשת 
רכיבה אידיאלית לרוכבים שמגדירים עצמם כרוכבי 

אנדורו מחד )בדגש על לה פלמה( ומאידך לרוכבים 
הרגועים יותר שנהנים מסינגלים ארוכים וזורמים יחסית 

 בנוף הקדומים של הפרה פירינאים הספרדים.
האיים הקנאריים עם מזג האוויר המושלם שמאפשר 

רכיבה כל השנה בטמפ' ממוזגות שנעות 18-25 מעלות 
 Zona Zero – עונת הרכיבה בין אוקטובר לאפריל( ו(
שמציעה ק"מ רבים של סינגלים משובחים לכל רמה  

בנוף הרים פראי ובתולי. 
פליקס ברון – מדריך אופניים בבוץ הרפתקאות ומנהל 

מצמן קריות. הנסיעה בוצעה כהכנה לפתיחת יעדי 
חופשה חדשים בספרד של חברת הטיולים בוץ 

הרפתקאות
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 אני שונא צעירים! 
 אני שונא חזקים!

אני שונא טריאתלטים / איירונמנים / אפיקיסטים / 
רדליכים למיניהם שמחליטים ככה ספונטאנית לצאת 

 לרכיבה מאילת למטולה!
 טוב, לא ממש שונא.

 יותר מקנא...
אני אתאיסט, אפיקורס וכופר גמור, אבל לשיטתי, אם יש 
הוכחה לקיומו של האלוהים הרי שהיא לובשת את דמותן 

של האקסיומות הנוראות עמן אנו נדרשים להתמודד 
בחיי היום יום האומללים שלנו. דוגמה מובהקת 

להתעמרותו של הכוח העליון בנו, נבעכים, היא למשל 
העובדה כי טעמו הטוב של כל פריט מזון עומד ביחס 

הפוך לערכו הבריאותי. ואני שואל למה... למה אני לא 

יכול לרדת כל בוקר על חלה וחבילת חמאה ולהישאר 
בריא ומה עבר לך בראש ריבון העולמים כשבראת את 

 הקינואה... אה?
ומה בדבר כושר גופני מה? למה לעזאזל צריך לעבוד 

קשה כל כך כדי להיות בכושר? איזה היגיון בריאתי 
או אבולוציוני עקום גרם לנו להפוך ליצורים שנגזר 

עליהם לקום כל יום בארבע וחצי לפנות בוקר ולהזיע 
את נשמתנו כדי להפחית את אחוזי השומן ולשפר 

את סיבולת לב הריאה? למה אי אפשר שכולם יוולדו 
מראש עם יכולות של אולטרה-מרתוניסט וידרשו שנים 
ארוכות של עישון מאסיבי ואכילת חמש ארוחות יומיות 
של שומן טראנס טהור כדי להוריד אותך לרמה שבה 

תתלונן שכואב לך קצת בצד אחרי חמישה סיבובים של 
 הצ'ימיצ'ורי?

ואם לא די בכך, הרי שגם אם החלטת לעבור למשרה 
מלאה, והתאמנת כל יום, באמת, בעקשנות ובדייקנות 

"נאצית", הרי שדי בנבצרות של שבועיים כדי להכיר 
מקרוב עוד תעלול נבזי של בונה עולם שהמציא את 
הנוסחה הבאה: פרק הזמן שידרש על מנת להוריד 

את רמת הכושר הגופני ב-10% הוא 1/2 מהזמן שיקח 
 להעלות את הכושר חזרה ב1%...

וכל אותם הטיפוסים שהזכרתי בתחילה? ובכן, הם ללא 
כל צל של ספק משלכת מלאכי רעים שנשתלה פה כדי 

לעצבן אותנו המסכנים ולהתלוצץ על חשבוננו עם ה - 0 
אחוזי שומן, נפח נשימה של משאית פול-טריילר ותפוקת 
פעימה של נושאת מטוסים שלהם. הם מגיעים בכל מיני 

גדלים צורות וצבעים אבל משהו אחד משותף לכולם – 
הם תמיד יעשו הכל מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר ממך 

ולא יראו סימני מאמץ מיוחדים אפילו אם הם מבוגרים 
 ממך בעשור.

כן, לדאבוני הכל מתחיל ונגמר בגוף שלנו ולאחרונה אני 
חווה )שוב( תקופת שפל שמוכיחה שכושר גופני מסתכם 

בהרבה יותר מן היכולת סתם לפשוט חולצה בכאילו-
נונשלנטית ליד כמה חתיכות בחוף הים ושהוא עומד 

ביחס ישר לרמת ההנאה מהרכיבה וביחס הפוך לסיכוי 
 להיפצע... 

אז עד שהיושב במרומים או אמא אבולוציה יעשו 
איזה תכנון מחדש ויגאלו אותנו מהאקסיומות האלו, 
אני אמשיך לנסות לשרוד את המלחמה היום יומית 

במסגרתה אאבק ברצון להסתער על החלה והחמאה 
ואקום בחוסר חשק מופגן באישון בוקר לעוד אימון 

משמים על אופני הספינינג  

מיין קמפף

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  

פינה אישית: איילון שגיא
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we:Testמבחני ציוד   אריק פלדמן  

בחירה של אוכף היא עניין מאד אישי, מאוד לא פשוט 
ויש שיאמרו שהוא אף עניין מהתחת. התאמת החלק 

השימושי ביותר על האופניים לגופו וסגנונו של הרוכב 
תלויה באין סוף פרמטרים, כאשר בראשם ניצבת נוחות 

הישיבה. ההבדל בין אוכף נוח ומותאם לסגנונו של 
הרוכב לבין כזה שלא, הוא ההבדל בין חווית רכיבה טובה 
לבין טראומה. מגוון האוכפים של  חברת WTB הותיקה 

הם בגדר קונצנזוס בכל הקשור לנוחות הישיבה, דיי 
לראות את שכיחותם הרבה של מגוון הדגמים מתוצרת 

החברה על מנת לתהות על העדפתם הברורה של 
ישבני הרוכבים. ה- HIGH TAILהוא דגם חדש וחדשני 

אשר הושק לפני כשנה, הוא למעשה פרי פיתוח משותף 
של יצרן החלקים האמריקאי יחד עם כריס קוקליס 

מפיבוט ונביא המתלים דייב וויגל. האחרונים ביקשו לייצר 
אוכף אשר יתאים לאופנים ארוכי מהלך )בעיקר על גלגלי 

29(, בהם לעיתים נוצר מגע בין האוכף לצמיג בעת 
סגירת מהלך. ה-HIGH TAIL מאופיין במבנה קצר וצר 

יחסית. חלקו האחורי נגרע למעשה מהמבנה הסטנדרטי 
של האוכפים, כך שנוצרת מעין קשת פנימית שמעניקה 
לו את מרווח הצמיג בעת סגירת המהלך. לאוכף מראה 

מאוד סגפני ורייסרי, עם חתך צר יחסית, ריפוד בעובי 
בינוני ותעלה במרכזו לשיפור זרימת הדם לאיבר.

תכונות עיקריות  
אורך: 255 מ"מ	 
רוחב: 128 מ"מ	 
מסילות: כרומולי חלולות 	 

גימור: מיקרופייבר סינטטי	 
משקל: 225 גרם	 

בשימוש ה-HIGH TAIL מוגדר ע"י היצרן כמתאים 
למגוון סגנונות רכיבה מכביש ועד DH. הוא כאמור 

שייך לז'אנר האוכפים הפחות מפנקים- הוא צר, הריפוד 
דק יחסית והתחושה דיי נוקשה, סגנון המאפיין רבים 

מהאוכפים המודרניים גם לרכיבות AM וצפונה. אורכו 
הקטן יחסית בתוספת )או ההפך למעשה( מגרעת הצמיג 
הופכת אותו לקצר במיוחד. סביר להניח כי רוכבים גדולים 
יותר אשר רגילים לאוכפים "רגילים" באורך של 270 מ"מ 

וצפונה ימצאו אותו קצר מידי, כך גם חלק מהבוחנים 
במבחן. אחרים ו"קטנים יותר" הסתדרו עם האורך ומצאו 

אותו מאוד נוח. האוכף צר יחסית ולא מהווה מגבלה 

בהישלפות לצורך תמרונים על האופניים. על שלושת 
הזוגות עליהם הורכב האוכף לא נדרשנו לבדיקת 

המגרעת של קוקליס ווויגל, למרות שחלק מהשלדות הן 
פרי פיתחו של הגאון וויגל. 

ה- HIGH TAIL של WTB נראה ומרגיש מאוד איכותי, 
הוא קל משקל )גם בגרסתו הפשוטה(, ויש לו מקדם 

סטייל גבוה מאוד. מי מאתנו שהסתדר עם אורכו, דיווח 
על נוחות גם ברכיבות ממושכות ועתירות דיווש ומי שלא 

חזר לאוכף הסטנדרטי.
יותר משקל, מראה, יכולת השלפות משופרת, קלירנס 

לצמיג למי שנדרש לו פחות  קצר במיוחד 

WTB High Tail

יבואן: ש.א נועם
מחיר: 495 ₪ 

מבחני ציוד
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נתחיל בווידוי, אני אוהב SHIMANO, כל מי שמכיר אותי יודע כמה אני 
אוהב את מוצרי SHIMANO. תמיד התחברתי לאמינות והפרקטיות של 

מוצרי החברה ואני דבק בהם כבר שנים. החרגה קטנה, אני לא אוהב את 
רפידות הברקס של מערכות הכביש ואת הנעליים שלהם, הניסיון שלי עם 
השניים לא תמיד היה מוצלח. לרוב נעלי הכביש של המותג היפני לחצו, 

היו קשות מידי, צרות בטירוף והאמת קצת מכוערות.
אריק העורך התקשר אלי לפני חודשיים וסיפר לי שחברת שימנו העולמית 

הקצו משלוח מיוחד של נעלי אב-טיפוס ממגוון ז'אנרים לטובת מבחן 
במגזין ובניהן יש שם זוג עבורי.RP-9  דגם "כמעט על" עם מיטב 

הטכנולוגיות של שימנו כולל טכנולוגיית קאסטום-פיט. אריק נותן, קאפח 
בוחן ולהלן הממצאים.

המראה אי אפשר להתעלם מצבע הלבן-פנינה המאוד בוהק של 
הנעליים, הן בולטות וצריך להתרגל אליו לפני הכל. את הנעליים אפשר 
לקבל  גם בשחור)נעליים שחורות, בחתונה שלכם(. המראה הכללי של 

הנעל קצת פורץ גבולות, )פורץ גבולות בתחום השימנו- הם ידועים 
כשמרנים בעיצובים ובצבעים שלהם לטוב ולרע( בגלל שהוכנסו מאפיינים 

אגרסיביים לנעל, מגן חזית נראה שנלקח מנעלי שטח, בנוסף לכך העקב 
מחוזק ואבזם בולט. אני חייב לציין שאחרי תקופה ארוכה יחסית עם הנעל 

התחלתי ממש לאהוב את המראה-בעיקר שהמאפיינים האגרסיביים 
עובדים על באמת. 

התאמת הנעל לרגל ורכיסה תשכחו מכל הדברים הרעים שכתבתי 
בפסקת הפתיחה, מסתבר ש SHIMANO למדו לעשות נעליים והם עושים 
את זה טוב! למה זה נוח? קאסטום פיט- SHIMANO מציעים את הדגמים 
הגבוהים שלהם בטכנולוגיה זו. למעשה מקבלים נעליים עם סוליה, גפה 

ומדרס שניתן לעצב בחום, מכניסים את הנעליים והמדרסים לתוך תנור 
)יש לבדוק מראש באיזה חנויות יש את התנור והוואקום( למספר דקות, 
נועלים את הנעליים החמות על הרגליים, מכניסים אותן לשקית וואקום 

מיוחדת ושואבים את האוויר עם מכשיר מיוחד. פעולה זו מצמידה את 
הנעליים לכפות הרגליים ובזמן שהן מתקררות, באופן זה הן מקבלות את 

צורת כף הרגל שלכם. הרגל שלי רחבה מאוד וזאת הפעם הראשונה שנעל 
SHIMANO יושבת עלי בנוחות, אפילו חלקה הקדמי של הנעל עוצב 

שיהיה רחב יותר ולא לוחץ באצבעות.

מבחינת הרכיסה, למרות שכל העולם, אחותו, בן דודו והקרוב מפולין עברו 
למנגנוני רכיסה של חברת BOA )ברז עגול עם מיתרים דקים שמהדקים 

את הנעלה על ידי סגירה של הברז( SHIMANO כמובן חייבים להיות 
שונים והם נשארו נאמנים למנגנון ראצ'ט הישן שלהם. השוני היחיד 

הוא שהם הפכו את הזכר והנקבה של האבזם ועכשיו החלק הגדול עם 
המתיחה נמצא בחלקה העליון של הנעל ולא בחלק התחתון. זה אכן סוגר 
טוב יותר אבל עדיין לא נוח כמו מנגנון BOA, עם מנגנון BOA ניתן לשחק 
בקלות בכיוון הנעל בזמן הרכיבה, במקרה של הנעל הזאת זה קצת מסובך 
בגלל אבזמי וולקרו והאבזם העליון. במבחן התוצאה, הנעליים היוקרתיות 
שלי )עלו פי שתיים( עם מנגנון BOA יושבות במגירת הנעליים מיותמות 

מאז שנעלי SHIMANO אצלי, הן פשוט נוחות בצורה יוצאת דופן.
מאפיין נוסף שעושה את הנעליים לנוחות מאוד היא לשונית שמחוברת 
לגוף הנעל בגומי ונצמדת לכף הרגל ברגע שאתם מחליקים אותה לתוך 

הנעל. ההצמדה גורמת לתחושת נוחות מוגברת בגלל שהלשונית לא יכולה 
לזוז במהלך הרכיבה והאחיזה של כף הרגל מעולה.

בשימוש הן נוחות לי, נוחות כמו שלא היה לי נוח במשך שנים, או בכלל, 

אלו הנעליים הכי נוחות שנעלתי בעשור וחצי שאני רוכב על אופניים עם 
נעליים מתחברות. הקאסטום פיט הרחיב את הנעל והנגיש אותה לבעלי 

כפות רגליים רחבות, אין יותר נקודות חמות במהלך הרכיבה וגם לא 
בהונות רדומות. המגן של הקדמי של הנעל מוכיח עצמו, והנעל לא מראה 

כל סימני בלאי. סוליית הקרבון קשיחה כמו שחברת SHIMANO יודעים 
לעשות ואין כאן חדשות או הפתעות, ההפתעה היחידה היא שהפעם 

חיברו לסוליה נעל סופר נוחה. את המבחן ביצעתי בחורף לכן לא יכולתי 
להתרשם מיכולת האוורור שלה, למראית עין הנעל נראית מאוררת מאוד.
לסיכום  כפי שנאמר, הניסיון שלי עם נעלי SHIMANO לא היה מזהיר 

  RP-9 -עם הקאסטום פיט שינה את דעתי, ובגדול. ה RP-9 -בעבר. דגם ה
מומלצת בחום לכל רוכב תחרותי או רוכב חובבן שעושה שעות על האוכף 

ולא מתפשר על נוחות ומראה קרבי. על אחת כמה וכמה בעלי כפות 
רגליים רחבות.

יותר נוחות, מראה, משקל, קאסטום פיט, לשונית, סוליה פחות צבע 
שדורש התרגלות, מראה גס  לנעלי כביש 

Shimano 
RP9

יבואן: DAA | מחיר: 1199 ₪ 

נעלי כביש 

מבחני ציוד we:Test  רועי קאפח 

http://daa.co.il/
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Rudy Project
חברת Rudy Project נוסדה ב-1985 בטרוויסו איטליה ע"י רודי ברווזה, 

במהלך השנים החברה צברה פופולאריות רבה והפכה להיות אחד ממותגי 
המשקפיים הטכניים המפורסמים והמובילים בעולם. לפני כעשור משקפי 
השמש של  Rudy Project היו אחד מפרטי האקססוריז שבעתיים ידעת 
אם האדם הניצב מולך הוא רוכב אופניים או לא, ועל פי רוב ידעת בדיוק 

לאן לנתב את השיחה על מנת לזכות בהשיג כזה או אחר. מאז חלו תמורות 
לא מעטות בעולם משקפי הספורט, השוק גדל ואוכלוסיות אחרות לאו 
דווקא ספורטיביות נחשפו למותג הפרמיום האיטלקי ואף אימצו אותו 

כסמל סטטוס. דגמי המשקפיים של המותג  מאופיינים בוורסטיליות רבה 
בכל הקשור להתאמת המוצר למבנה הפנים, באפשרות להחליף חלקים 
בזמינות רבה ובקלות יחסית, באפשרות להתקין תותב אופטי כמעט בכל 

הדגמים ובעיקר באפשרות להחליף עדשות לשימושים שונים מתוך המגוון 
הרחב מאוד שמציע היצרן. מפוראקטיב קיבלנו למבחן שני זוגות מייצגים 

לשנת הדגם 2016. 

   Rudy Project Tralyx
מחיר בהתאם לסוג העדשות- מ 760 ₪ לעדשות רגילות,  עד 1280 ₪ 

לעדשות מתכהות עם ציפוי מראה | משקל 29 גרם
דגם ה-Tralyx מבוסס על הפלטפורמה המקובלת למשקפי ספורט 

והמאפיינת את המשקפיים הטכניים של רודי- מסגרת פלסטיק גמישה 
האוחזת עדשה אחת קמורה בחלק העליון בלבד. בדגם זה משולבים 

במסגרת פחות אלמנטים מתכתיים ומתקבלת מסגרת גמישה במיוחד 
וכמעט לא מורגשת על הפנים. עם זאת היא מצליחה לתת תחושה של 
מבנה יחסית יציב למשקפיים גם כאשר נדרשים לניגוב העדשות תוך 
כדי רכיבה, לרוב לא תמיד בעדינות. דגם ה-Tralyxלא מאפשר שימוש 

בהתקן ראיה)קליפ-און( של היצרן, לכן קצרי הרואי שבנינו עדיף שיצטיידו 
בעדשות מגע או יבחרו דגם אחר.

התאמה לפנים מכלל דגמי המשקפיים של רודי שיצא לנו לבחון במהלך 
השנים, דגם ה-Traly הוא בין הנוחים ביותר. הוא מאפשר התאמה 

מלאה למבנה הפנים ע"י זרועות גמישות הניתנות לעיצוב ואפון מתכוונן. 
הזרועות מסתיימות בגומי רך אשר נותן תחושה נעימה ואקסטרה אחיזה 
על הרכות, אך הוא הוא מוסיף לאורך הזרועות ובחלק מהקסדות שרכבנו 

איתן, במיוחד קסדות עם הגנה נרחבת לעורף, נדרשנו לתמרון של 
המשקפיים כדי לא לפגוע בפנים הקסדה.

 אוורור וניקוז זיעה המבנה הכללי של ה-Tralyxנרחב יחסית, אך 
הוא פתוח ומאוורר מאוד מכל הכיוונים. יתרה מזאת המסגרת והזרועות 
מכילות חורי אוורור במבנה של כונסי אוויר, והעדשה מחוררת גם היא 

בחלקה התחתון, כך שמתאפשרת כניסת וזרימת אויר חופשית גם באזורים 

שאטומים לרוב. המסגרת יושבת בריחוק מארובת העין כך שלא נתקלנו 
במהלך המבחן בזליגת זיעה והצטברות אדים מיוחדות על העדשות גם 

ברכיבות במזג אויר קיצוני.
עדשות כמו כל הדגמים של רודי, גם ה-Tralyx מאפשרים התאמה של 

עדשות שונות מהמגוון שמציע היצרן. משקפי המבחן הגיעו כברירת 
מחדל מצוידים בעדשות ה-Smoke Black של היצרן, עדשות כהות בעלות 
רמת סינון גבוהה יחסית, המתאימות לתנאי תאורה חזקים. כל עוד רוכבים 

בשטח פתוח או רכיבת כביש ה-Smoke Black מאוד נוחות לשימוש, 
מעבירות צבעים בצורה טובה ולא גורמות לכל תחושה של עייפות גם 

לאחר שימוש ממושך. כאשר עוברים לאזורים מוצלים מאוד או רכיבות במזג 
אוויר מעונן עם תנאי ראות קשים, מצאנו את ה-Smoke Black כהות מידי 

ופחות שימושיות.
סטיילינג ה-Tralyxהם  סוג של חידוש מרענן בנוף השגרתי של משקפי 

הספורט. אומנם הם שומרים על המבנה הכללי של משקפי ספורט, אך 
הירידה לפרטים, העדשה הקמורה והרחבה והטוויסט העיצובי במסגרת 

ובזרועות הופכים אותם למאוד ייחודים במראה.
יותר משקל, אוורור, נוחות כללית מראה פחות עדשות כהות מידי, זרועות 

ארוכות מידי לחלק מהקסדות

Rudy Project Firebolt
מחיר 580 ₪ עם עדשות Smoke Black | משקל 27 גרם

ה-Firebolt הם משקפיים במראה "ספורט קז'ואל", הם גדולים יחסית 
ובנויים מסגרת מלאה המכסה אזור נרחב יותר בקדמת ובצידי הפנים. כמו 

רוב הדגמים של היצרן ה-Firebolt, מאפשרים שימוש של התקן ראיה 
אופטי )קליפ-און(

התאמה לפנים ה-Firebolt מאפשרים התאמה חלקית ע"י אפונים 
מתכוונים בלבד. זרועות המשקפיים אומנם אינן ניתנות לעיצוב, אך הן 

גמישות דיו על מנת להתאים לרוב מבני הגולגולת המקובלים. 
אוורור וניקוז זיעה למרות המבנה הסגור של ה-Firebolt המשקפים 

מאווררים מאוד. האפונים המתכווננים מאפשרים הרחקת המסגרת 
מהפנים ומונעים זליגת זיעה על העדשות. בימים קיצוניים של קור או 

חום חווינו פה ושם הצטברויות אדים על העדשות שנעלמו מיד שהתחלנו 
תנועה והזרמה של אוויר.

עדשות גם ה-Firebolt מאפשרים החלפת עדשות להתאמה מלאה 
לתנאי התאורה ואופי הרכיבה. המשקפיים במבחן הגיעו בצבע כתום 

 ,OPTICS PHOTOCLEAR זוהר וחד משמעי וצוידו כבררת מחדל בעדשות
עדשות שקופות עם אחוז התכהות נמוך יחסית המתאימות לתנאי תאורה 
קשים.  מאחר ומדובר בעדשות לתנאים ייעודיים מאד, בחרנו להחליף את 

העדשות ל-Smoke Black שחורות. עדשות איכותיות מאוד ברמת סינון 
גבוהה מאוד עם הפרדת צבעים טובה לרכיבה בתנאי תאורה חזקים, כמו 

במדבר ובשטחים פתוחים, ופחות לתנאי תאורה משתנים כמו רכיבה ביער 
או רכיבה בתנאי מעוננים. 

סטיילינג המבנה הכללי של ה-Firebolt הוא סולידי ויומיומי לחלוטין, 
רוכב שיבחר במשקפיים יוכל להשתמש בהם כמשקפיים פונקציונליים 

Firebolt-וכמשקפי אפרה רייד לכל דבר ועניין. גרסת הכתום זוהר של ה
שנבחנה, היא ההפך מסולידית. היא סוג של הצהרה אופנתית מאוד 

כתומה ומאוד בוהקת הן בסינגלים והן מחוץ להם.
יותר נוחות, מראה, משקל, אוורור פחות היצע עדשות יחסית מוגבל 

לדגם 

יבואן: פרואקטיב

מבחני ציוד we:Testאריק פלדמן 

http://www.rudyproject.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/tralyx-3/
http://www.rudyproject.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/firebolt/
http://www.rudyproject.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8/firebolt/
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אין ספק כי שנת 2016 היא אחת השנים המשמעותיות ביותר עבור 
חברת פוקס בתחום האופניים. זאת השנה בה ענק הבולמים האמריקאי 
השיב לעצמו את מעמדו כיצרן מוביל בתחום, זאת לאחר מספר שנים לא 

מוצלחות בה עמד בצילו של המתחרה העיקרי מתאגיד סראם. 
אחרי האירוע המרשים של  השקת הליין החדש בפני משווקים ובעלי 

מקצוע בסוף שנת 2015, יצאנו עם שני מזלגות מהסדרה החדשה למבחן 
ארוך טווח. את המבחן על ה-32 פרסמנו בחלק הראשון, עתה הגיע תורו 

של מזלג השבילים המחודש ה-34.
אז מה חדש ב-34 החדש? לאחר מספר שנים בשוק, פוקס מחדשת 

את ה- 34, מזלג השבילים/ אול מאונטיין העיקרי שלה. בפוקס ידעו שהם 
חייבים להציג מוצר מרשים שיוכל ליישר קו עם ה-36 החדש, וייתן תשובה 

למתחרים העיקריים שלהם שזכו לפופולריות רבה מאוד על חשבונם 
בשנים האחרונות )בעיקר הפייק המוצלח מאוד של רוק שוקס(. בהשראת 
השדרוג המוצלח מאוד של ה- 36 מאשתקד הם חזרו למעבדות וטיפלו בכל 

אלמנט במזלג החדש.
מכלולי המזלג זכו לטיפול מקיף ולהורדת משקל דרסטית וכעת הוא 

 PERFORMANCE-שוקל 1800 גרם בלבד )לגרסת 29 140 בסדרת ה
שבמבחן(, נתון אשר הופך אותו לאחד המזלגות הקלים בקטגוריה במהלך 

זה וקל בכ-200 גרם מהדגם אותו הוא מחליף! כל מכלולי המזלג עברו 
דיאטה – החל מהסטירר, דרך הקראון ורגליים תחתונות ועד לקפיץ 

האוויר. קרב המשקל הוא ללא ספק אחד האלמנטים החשובים בשוק 
האופניים העכשווי, אולם בפוקס הבינו כי את המלחמה תנצח איכות 

השיכוח, תכונה שזכתה לביקורות פושרות במזלג ה 34 הקודם.
מנגנון השיכוך וקפיץ האוויר חדשים לחלוטין )ודומים למנגנונים שהוצגו 

ב 36 החדש( ומציגים שינוי תפיסה כללי. מערכת השיכוך נקראת כעת 
FIT 4, והיא מופיעה בשתי סדרות המזלג ב- PERFORMANCE הבסיסית 

וב- FACTORY היוקרתית. שימו לב שסדרת ה- evolution הפשוטה ביותר 
נכחדה לחלוטין מהליין של היצרן, וטוב שכך. זאת מערכת סגורה בנויה על 

בסיס שרוול גומי מתרחב )פוקס משתמשים בשיטה זו שנים רבות , כמו 
גם רוקשוקס בפייק(. מנגנון ה CTD הקודם הוחלף במנגנון חדש בעל 

שלושה מצבים – פתוח לחלוטין , מצב דחיסה בינוני ומצב קשה. הברירה 
בין המצבים ניתנת לשינוי תוך כדי רכיבה. 

קפיץ האוויר גם הוא חדש לחלוטין ומזכיר את מנגנון האוויר שמצוי 
בבולמי הפלואוט האחוריים. חידוש משמעותי במנגנון זה הינה האפשרות 

להשתמש בספייסרים להקטנת גודל תא האוויר, ועל ידי כך לשנות 
את התנהגות המזלג, בדגש על הגדלת הפרוגרסיביות ועמידה בפני  

BOTTOM OUT )סגירת מהלך(. בפוקס מבטיחים כי השינוי והתקנת 
הספייסרים מתבצעים בקלות רבה )מעניין לציין כי מנגנון דומה קיים גם 

בפייק(.
על השביל שלא כמו ה- 32 שנבחן מוקדם יותר השנה, ה-34 החדש 

שנבחן הגיע מסדרת ה- PERFORMANCE הבסיסית, ללא ציפוי קאשימה 
נחשק, וללא אפשרות לשנות את מצבי הקומפרשיין באחד מ 22 הקליקים 

המוצעים. המזלג שודך לאופני AM אנדורו 29 ונבחן לאורך תקופה של 
כחצי שנה במתארים שונים. מרכיבות רגועות ומהירות בשבילי קק"ל ועד 

ראנים עצבניים במסלולי כאסח במדבר בואך משגב, יגור וכו', למעשה 
כל מתאר האתגרים העומדים בפני מזלג AM/ אנדורו מודרני. מהרכיבה 

הראשונה ניתן היה לחוש במדובר ב"חיה" אחרת לחלוטין ממה שהורגלנו 
בסדרה הישנה, תחושה דומה יותר ל- 36 או הפייק של רוקשוקס מאשר 
ל-34 הישן. המזלג החדש מספק רכות נעימה במיוחד בתחילת המהלך 

ומנטרל כמעט לחלוטין את ה" שיבושים" הקטנים בהמשך המהלך. 
יתרה מזאת אם משווים את לחצי האוויר לעומת ה-34 שהוחלף, הפעם 

הסתפקנו בכ-psi 25 פחות מאשר בדור הקודם, ועדיין הפרוגרסיבית 
של המזלג בנחיתות הייתה מצוינת והבולם נשאר גבוה במהלך גם תחת 

בלימה. ברכיבות טכניות עתירות אלמנטים מאתגרים המזלג מספק תמיכה 
מעולה גם באמצע ובסוף המהלך, השיכוך איכותי ותופעת הצלילה שבאה 

יחד עם הניסיון להשוות רכות למזלג מהדור הקודם נעלמה לחלוטין. 

מנגנון ה- FIT4 החדש עובד מעולה והשינוי בין שלושת המצבים יעיל 
ומורגש מאוד. המבחן נערך כאמור על הגרסה הפשוטה ללא האפשרות 

לשנות את מצבי ה- Low speed compression במצב הפתוח, אולם אנו 
חייבים להודות שהכיול מהמפעל סיפק אותנו )בלתי מסופקים לרוב( ולא 
הורגש חוסר באפשריות דחיסה נוספות. גם במצב הפתוח המזלג סיפק 
פלטפורמת דיווש יציבה מספיק, ללא נדנוד או צלילה. במצב הביניים אף 

יותר, עד כדי התעלמות כללית מהמצב הקשיח ביותר.
ברכיבות כסאח מדבריות, טכניות ואגרסיביות במיוחד כמו ראנים ברחם 

או בדרופים בינונים וגבוהים יחסית, לא הצלחנו לאתגר את ה-34 החדש. 
הקשיחות של המזלג שמרה באיתנות על הקווים שבחרנו וסגירות המהלך 

שהתרחשו מידי פעם )כמחויב בז'אנר( פורגנו מצד המזלג ללא צליל 
טראומה מתכתי. לא הרגשנו כל נחיתות בקשיחות בהשוואה )המתבקשת( 
לחבר פייק שבנוי על שאסי מעט עבה יותר )רגליים בקוטר 35 מ"מ(, ועליו 

אנו נוהגים לרכב לא מעט. 
משקלו הקל של ה-34 מהווה יתרון מובהק על פני המתחרים שלו, על אף 
שמדובר על הבדל של מעט יותר מ-100 גרם מהפייק, הוא מורגש בהחלט 
בהתנהגות של החלק הקדמי של האופניים ובכלל. סוג של יתרון נוסף הוא 

גובהו של המזלג ביחס למתחרה הישיר, בגלל הדומיננטיות של הפייק 
בשנת הדגם הקודמת והנוכחית, רבות מין השלדות בסגמנט תוכננו סביב 

הנתונים של הפייק. גובה הaxle to crown )ציר המזלג לקצה הכתר( 
בפייק במהלך של 130 מ"מ, זהה לגובה ה axle to crown ב- 34 החדש 

אך על מהלך של 140 מ"מ. כלומר במידה וזה רלוונטי ניתן "לקבל" עוד 10 
מ"מ במהלך ללא פגיעה בגיאומטריה של האופניים.

סיכום: ה-34 החדש של פוקס הוא מזלג חדש לחלוטין, הוא אמנם נושא 
את שם הסדרה הקודמת אך ביצועיו של החדש לעומת קודמו הם לא 

ברי השוואה. הוא קל יותר, קשיח יותר ובעיקר מספק לרוכב חווית שיכוך 
יוצאת מין הכלל. פוקס התעלו על עצמם השנה כאשר הוסיפו לסדרת 

ה-36 המעולה שלהם עוד שתי סדרות שלא נופלות ממנה. ה- 34 לא נופל 
במאומה מהמתחרה הישיר שלו, ואף עולה עליו במספר פרמטרים. אין 

ספק שסדרת ה-a PERFORMANCEתגיע כ OEM על דגמי אופניים רבים 
השנה, תשרה אווירת רוגע על צוות הבוחנים המפונק של המגזין. 

יותר: משקל, מנגנון שיכוך, קשיחות פחות: סכמה גרפית מעט 
מיושנת 

יבואן: הסינגלטרק  
  PERFORMANCE 27.5 מחיר: 3700 ₪ למזלג 29 או

 FACTORY 27.5 4275 ₪ למזלג 29 או

 FOX 
Float 34 140 

Performance 2016
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חברת Pearl Izumi היא אחת מחברות ביגוד הרכיבה הוותיקות והמוכרות 
בענף, אולם נראה כי בשנים האחרונות עם גבור התחרות דעך מעמדה, 

לפחות אצלנו. החברה הינה חברה אמריקאית עם שורשים יפניים ולמרות 
שהיא מפתחת ומשווקת ציוד לענפי ספורט שונים, אופניים הוא הענף 

המרכזי שלה. איכות היצור של מוצרי החברה גבוהה בדרך כלל והחברה 
מספקת אחריות לכל החיים על מוצריה )לא כולל בלאי מנפילות וכו'(. 

לחברה ביגוד ברמות איכות ומחיר שונות ואנו קיבלנו הפעם למבחן סט 
 רכיבה XC/ כביש קצר ברמת PRO, הרמה הגבוהה של החברה. 

Pro Escape Jersey חולצה 
S-XL מחיר 589 ש"ח | מידות 

הPro Escape הינה חולצת רכיבה תחרותית עם רוכסן מלא ושלושה 
כיסים אחוריים, כאשר שני הכיסים הקיצוניים כוללים כל אחד תא אחסון 
חיצוני נוסף. החולצה מיוצרת מבד בטכנולוגיית הInRCool של החברה 

 Coldblack המאפשרת העברת לחות ושמירה על חום הגוף, ובטכנולוגיית
המספקת קירור והגנה מפני השמש. הבד מתחת לבית השחי ובגב דק 

ומאוורר יותר. בתחתית החולצה פס סיליקון המיועד להחזיק את החולצה 
במקומה. בנוסף לכך החולצה כוללת מספר אלמנטים מחזירי אור להגברת 

הנראות בחושך. החולצה מגיעה בשתי גרסאות צבעים – שחור\ לבן\ 
אפור ושחור\ כתום\ מנטה, למבחן קיבלנו את גרסת הכתום\מנטה. זוגתי 
שמבינה דבר או שניים באופנה טוענת שזוהי חולצת הרכיבה היפה ביותר 

שהיא ראתה אצלי עד היום.  
בשימוש במגע ראשון בד החולצה מרגיש מעט עבה וקשה מחולצות 

אחרות להן אני רגיל, בעיקר באיזור הכתפיים, למרות זאת הוא נעים 
על הגוף. הגזרה צרה ותחרותית יחסית, אולם היא אינה אחידה – היא 

צרה באיזור הגוף אך רחבה יחסית באיזור הכתפיים. אני רוכב בדר"כ עם 
חולצות במידה M, וחולצת הM שמדדתי היתה לי טובה על הגוף אולם 

מאד רפויה בכתפיים, כאילו היא מתאימה למישהו עם כתפיים רחבות 
ושריריות בהרבה. העדפתי לקחת את החולצה במידה S שישבה מצויין על 

הכתפיים, אולם זאת התגלתה בהמשך כצרה מעט באיזור הבטן. הריפוד 
הטבעי שהוספתי לעצמי בעונת החורף לא עזר כאן. 

למעט עניין המידה החולצה ישבה טוב על הגוף והרגישה נעים. אמנם 
מזג האויר האביבי לא איפשר לבדוק אותה בשיא הקיץ הישראלי הלח, 
אולם על פניו נראה כי החולצה מנדפת ומאווררת כראוי. הכיסים נוחים 
ושימושיים, אולם צריך להתרגל לתאי האיחסון החיצוניים – בפעמים 

הראשונות נבהלתי שהטלפון עף לי מהכיס אך גיליתי שבעצם היד חיפשה 

אותו בתא האיחסון החיצוני ולא בכיס עצמו. הרוכסן נוח ותיפקד ללא 
כל בעיות.

בסך הכל החולצה יפה, נוחה ואיכותית אולם מומלץ למדוד אותה על הגוף 
לפני הרכישה בגלל הגיזרה הלא סטנדרטית. במחיר הזה לא הייתם רוצים 

לגלות אחרי הרכיבה הראשונה שהיא אינה מתאימה לכם במידה. 
 יותר עיצוב, איכות פחות  גזרה לא סטנדרטית, מחיר

  
Pro InRCool Bib Short  ביב קצר 

S-XL מחיר 999 ש"ח | מידות 
ה-PRO הינו ביב בעיצוב קלאסי, בצבע שחור אחיד עם לוגו קטן באפור. 

הביב מיוצר מבד בטכנולוגיית Minerale המיועדת להעברת לחות יעילה, 
ובבד InRCool, כמו בחולצה, המיועד לקירור הגוף והגנה מפני קרינת 

השמש. הביב מורכב ממספר פאנלים והוא כולל רצועות מסיליקון בשרוולי 
רגליים לאחיזה טובה. הפד בעל שטח גדול יחסית ופשוט למראה, הוא 
כולל שכבת ריפוד אחידה, להבדיל מפדים מחורצים שניתן לראות אצל 
מספר יצרנים. עובי הפד שונה במרכז ובקצוות על מנת לספק נוחות 

אופטימלית. הביב כולל גם אלמנטים מחזירי אור להגברת הניראות בחושך. 
בשימוש אריג הביב רך, נעים למגע, וישב על הגוף בצורה טובה. מידת ה
M אליה אני רגיל התאימה לי בצורה טובה. הכתפיות דקות יחסית ובעלות 

גזרה קלאסית והחיתוך מעל המפשעה גם הוא קלאסי. אורכו של הביב 
ברגליים גם הוא סטנדרטי – לא ארוך מידי ולא קצר מידי. 

ברכיבה התחושה הכללית עם הביב היתה טובה. הפד הרגיש נוח ומאוורר, 
וגם הבד עצמו היה נעים על הגוף. בגלל העונה לא רכבתי בתנאי חום 

קיצוניים, אולם בתנאים שרכבנו הבד נידף בצורה טובה. 
הפס האלסטי בשרוולי רגלים לא ממש החזיק על הרגל – עם תחילת 
התנועה שרוול הרגל נטה לעלות כלפי מעלה, כך שהוא הרגיש קצר 

יחסית. מרגע שהתקבע במקום החדש הוא לא הורגש יותר ולא זז, אבל 
למי שאינו אוהב ביב בעל שרוולי רגלים קצרים מידי )כמוני למשל( זה עשוי 

להציק. 
בסך הכל הביב איכותי ונוח, אולם יש לקחת בחשבון ששרוול הרגל קצר 

יחסית. יש לזכור שלכל אחד מבנה גוף אחר כך שגם כאן מומלץ למדוד את 
הביב לפני הרכישה. בהתחשב במחיר הלא נמוך התחושה היא שהביב 

מספק תמורה בינונית למחיר. 
יותר חומרים, איכות פחות שרוולי רגל נוטים לעלות ברכיבה, מחיר 

Pearl Izumi Pro
 DAA :יבואן

מבחן ציוד we:Testצחי אוחובסקי 
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ענקית הציוד היפנית Shimano מציעה מגוון רחב 
של חלקי אופניים וציוד משלים. אחד הפריטים היותר 

מוכרים ומוערכים שהיא מוציאה תחת ידה הוא ליין נעלי 
הרכיבה שלה. לקראת שנת 2016 הושקה סדרה חדשה 

של נעלי רכיבה ממשפחת ה  AMאותה קיבלנו למבחן 
ישירות מהיצרן. לאחר שבחנו את ה AM9 הבכירה 

ואת ה AM7 המיועדת לפלאטים בלבד. הגיע זמנה 
.AM5 של ה

ה-AM5  מוגדרים ע"י היצרן כנעלי Gravity ומאופיינים 
בסוליית גומי רכה וגמישה יחסית, אשר מאפשרת גם 

הליכה נוחה לצד האופניים. גפת הנעל עשויה עור 
סינטטי עבה ומרופדת בנדיבות בחלקה הפנימי. לנעל 

חיזוקים בריאים בנקודות מועדות לפורענות כגון אזור 
האצבעות, העקב והצד החיצוני-קדמי החשוף לביסים 

של גידמי גזעים. רכיסת הנעל מתבצעת על ידי סט 

שרוכים קלאסי בשילוב רצועת וולקרו בחלק העליון של 
הנעל, המוסיפה הידוק נוסף ומאפשרת לאבטח את 

השרוכים למניעת הסתבכויות ומראה מצ'וקמק.
התאמת הנעל לרגל ל-AM5 מבנה רחב יחסית ומידת 

הנעל המוצהרת התאימה למידת הרגל באורך וברוחב. 
לנעל מערכת הידוק פשוטה יחסית ,אשר מצמצמת את 
הנעל ע"י השרוכים רק בחלקה העליון ללא חביקת צידי 
כף הרגל, כך שיתכן כי בעלי כף רגל צרה במיוחד ימצאו 

את הנעל לא הדוקה מספיק. שילוב רצועת הוולקרו 
אפשרה הידוק יחסית רפוי של הנעל לרגל הבוחן עם 

איזון טוב בין העדר תחושת מחנק ומאידך אחיזה טובה 
של הנעל את הרגל. 

קליטים ה-AM5 מגיעים עם כיסוי פלסטיק קשיח 
מצופה גומי אשר מוברג בחוזקה ל נק' חיבור הקליטים 

בסוליה ומאפשר שימוש בדוושות שטוחות או שימוש 
בנעל כנעל קז'ואל .חיבור הקליט הוא פשוט ודורש 
רק את פרוק הכיסוי והברגת הקליט ללוח הפלדה 
המודולארי. מבנה הסוליה מאפשר החלקה נוחה 

של הנעל לתוך הפדל וחיבור הקליט נעשה בקלות 
ובטבעיות. בהליכה הקליטים אינם בולטים מגבול גובה 
הסוליה ומאפשרים הליכה בטוחה ושקטה על  סלעים.

בשימוש בסיס הסוליה של הנעל מכיל משטח 
פיברגלאס קשיח אשר מייעל את העברת הכוח 

מהרגליים לפדלים מבלי להמרח אל תוך סוליית הגומי 
הרכה. העברת הכוח של הנעל לא משתווה אומנם לזו 

של סוליה קשיחה, אך בהחלט לא הורגש איבוד כוח 
משמעותי ויש לזכור את ייעודם המקורי. הנעל מאד 

מאסיבית וכבדה יחסית )כמעט קילוגרם שלם לזוג...(, 

דבר אשר הורגש בימי רכיבה ארוכים. זאת לא נעל 
לקחת לצ'ימיצ'ורי. הסוליה החומה הצליחה לייצור אחיזה 

מצוינת בהליכה על משטחי סלע משופעים וכמו כן גם 
על הרטוב של סוף החורף. עם תחילת האביב התחלנו 

להרגיש מחסור ניכר בגזרת האוורור, בעיקר לאחר 
רכיבות ארוכות ומאומצות. מערכת המיגון ההיקפית של 
הנעל הוכיחה עצמה נגד פגיעות פלסטיות בכף ברגל 
מצד עצמים מפתיעים וגם  תפוח הקרסול זכה להגנה 

טובה מול מכות מכיוון זרועות הקראנק.
עמידות למרות שהנעל אותגרה בכמה רכיבות מדבר 

אגרסיביות לא נראו סימני מיוחדים של שחיקה או בלאי 
בסוליה או קרעים באזור הגפה

יותר נוחות, מראה, סוליה פחות רכיסה עם הידוק 
מוגבל, משקל, אוורור  

Shimano 
AM5

יבואן: DAA | מחיר: 459 ₪ 

מבחני ציוד we:Test  אסף פישר 

http://www.daa.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-Shimano_AM5_MTB_Shoe
http://www.daa.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-Shimano_AM5_MTB_Shoe
http://daa.co.il/
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אחרי העדרות ממושכת מדי, שבה פשוט היינו 
שתויים למדי רוב הזמן מכדי לייצר משהו פרודוקטיבי, 

We:Drink חוזרת במהדורה מיוחדת ויידישעית במיוחד, 
עדכנו את הפורמט, נתנו למיטב לוגמי הבירה במערכת 

שלוק או שניים מהבירות של מבשלת הבוטיק היידישעית 
הראשונה בעולם.

בדיוק כאשר הופיע על מפתן המערכת ארגז הבירות של 
"וילדע חייע" הובאו לידיעתנו מחקרים הפוסלים תוצאות 

של מחקרי עבר שהגדירו את הבירה כאחד ממשקאות 
ההתאוששות המומלצים לאחר רכיבה מאומצת, הידיעה 

התקבלה בתדהמה במערכת we:Ride, ומיד בסיום 
רכיבת שישי הקבועה של ידידי המערכת חרגנו ממנהגנו 
ופתחנו מיד שישיית בירות- הפעם כדי להתאושש נפשית 

ומחקרית. 

המבשלה 
וילדע חייע המבשלה נולדה כתוצר )לוואי( של פרוייקט 

מסכם בלימודי עיצוב, שם נולד הקונספט היחודי של 
בירה יהודית איכותית וקצת משוגעת. הבירה עצמה 

מבושלת ע"י מבשלת מוסקו ממשוב זנוח בהרי יהודה על 
פי מתכונים יחודיים של וילדע חייע.

למבשלה שלושה סוגי בירות שונים: סטאוט, אמבר 
וחיטה, כל סוג בירה מיוצג ע"י דמות שונה החמושה 

בכלי נגינה אחר מלהקת כליזמרים מזרח ארופאית. 
המבשלה מחוברת מאוד לתרבות וליצירה המקומית ולכל 
בקבוק משודך סיפור קצרצר, פרי מוחם הקודח של בעלי 

המבשלה ולקוחות השולחים סיפורים.
את הבירות של וילדע חייע אפשר להשיג בפאבים 

ומסעדות שונות ברחבי הארץ, כמו גם בחנויות ואפילו 
בחנויות אינטרנטיות המשווקות ושולחות את היידישע 

בירה ברחבי איירץ הקויידש.

הסטאוט - יושקל'ה בייגלה שמנדריק:
הסטאוט היא פעמים רבות הילד החריג בתעשיית הבירה 

)במיוחד המקומית(, כמו הרוכב שמגיע על סינגל ספיד 
ריג'יד לרכוב את הרחם, כמו הבולם של מאניטו עם 

הקשת ההפוכה, כמו הבחירה לקנות אופני 26 אינ'ץ 
אחרי שנת 2015, או לקנות אופני 29 בשנת 2009.
להיות חריג זה לא בהכרח דבר רע )חוץ מהקטע עם 

ה-26, יאללא, שחררו, נגמר הסיפור, 29 זה כל כך יותר 
טוב(, ובמקרה של הוילדע סטאוט הזאת, להיות חריג 

זה דבר מצוין. הסטאוט אזלה משמעותית לפני הבירות 
האחרות שקיבלנו. זו בירה חזקה מאוד, מעושנת, מרירה 

בדיוק במידה וגם 6.1 אחוזי האלכוהול שלה הרגישו 
מדויקים למדי. 

האמבר – ארטק בנימין 
צוקרקנדל:

אמבר אייל היא בירה 
שתהליך הבישול שלה 
מוסיף טעמים מתוקים 
וקרמליים לבירה, אחד 
מהסגנונות החביבים 

עלינו. אבל אם הסטאוט 
של וילדע חייע היא 

עונות 2011-2012 של 
 Trek ארון גווין על ה

Session )10 נצחונות 
וולרד קאפ מ12 מירוצים(, 

האמבר היא יותר סאם 
היל אחרי שעבר למנחוס 
 ,Demo של הספשלייזד

התרסקויות, פציעות 
ונוכחות מקרית בהחלט 

בפודיומים. הבירה 
עצמה בסה"כ לא רעה 
כלל, אבל בוורלד קאפ 
של המבשלות היא לא 

הייתה עוברת את ה 

Qualifiying )וכנראה שאפילו 
בסבב האנדורו המקומי היא 

הייתה מתקשה לנצח(, חסרה 
לנו קצת יותר נוכחות, תעוזה, 

מה שהשאיר אותנו עם תשוקה 
וצימאון למשהו קצת תוסס וחזק 

בטעמים.
אם נסכם את התוצאות לאחר 
טעימת )על מי אנחנו עובדים, 

שתיית( שתי הבירות מהתוצרת 
היידישעית, אין ספק שהוילדע 

חייע נכנסת לרשימת המבשלות 
המקומיות המומלצות שלנו. 

היינו שמחים לראות אפילו 
יותר תעוזה ו"עגגס" מבחינת 

הטעמים באמבר, הסטאוט 
לגמרי שם. ולגבי החיטה, 

הבירה השלישית של המבשלה, 
אנחנו עדיין מחכים לארגז הזה 

שיגיע...  

ָא גְרוֹייֵסע ְמִציֶאה

מיבשלת וילדע חייע  we:Drinkעדי בלן     

מבחן בירות: מיבשלת וילדע חייע
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סניף ראשי - נתניה

רח‘ המחשב 1 א.ת. החדש

Giant.israel

GiantRakefet

GIANT TRANSFER S/S JERSEY

GIANT TRANSFER BAGGY SHORT

GIANT ELEVATE SOCKS

(מתחת לגשר מעריב)

רח‘ מנחם בגין 65

רקפת

073-2660-616

077-551-6642

04-9800-588

סניף הגשר - תל אביב

סניף רקפת - משגב

http://giant.co.il/
http://giant.co.il/
https://www.facebook.com/Giant.israel
https://www.facebook.com/giantrakefet
http://giant.co.il/%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2595%25d7%2593/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593-%25d7%2592%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d-giant/giant-transfer-ss-jersey/
http://giant.co.il/%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2595%25d7%2593/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593-%25d7%2592%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d-giant/giant-transfer-baggy-short/
http://giant.co.il/%25d7%25a6%25d7%2599%25d7%2595%25d7%2593/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593-%25d7%2595%25d7%259e%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%259f/%25d7%2591%25d7%2599%25d7%2592%25d7%2595%25d7%2593-%25d7%2592%25d7%2591%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%259d-giant/giant-elevate-socks/
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חדידו - שוהמיקו

פסיפס ובריכת מים בחורבת נבלט

טיול: תל חדיד - שוהם

 טיול החודש

we:Explorewww.ilanshacham.com | אילן שחם     

טיול החודש: תל חדיד - שוהם

http://www.ilanshacham.com/


הנתונים הבסיסיים
מרחק: 27.5 ק"מ 

זמן: 2-4 שעות 
קושי פיזי: בינוני 
קושי טכני: בינוני

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

מעגלי: כן
הגעה לנקודת המוצא: על כביש 444, בין בן-

שמן לשוהם, נפנה מזרחה למושב בית נחמיה ומיד 
לאחר שער הכניסה למושב נפנה שמאלה לחניה 
מול משרדי קק"ל )וויז: "בית נחמיה" - לעקוב עד 

לכניסה למושב ואז לפנות שמאלה לחניה(


 להורדת קובץ

ניווט
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we:Exploreטיול: תל חדיד - שוהם

http://tinyurl.com/hadshoGPS
http://tinyurl.com/hadshoGPS
http://tinyurl.com/hadshoGPS


מאגורת רחמים
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מסלול נופי ופורח, כמעט כולו בסינגלים, חלקם זורמים וחלקם מאתגרים, 
 עם תיבול תרבותי של עתיקות ופסיפסים – נשמע טוב?

ואם נגיד לכם שכל הטוב הזה נמצא בצנטרום של הפיילה, שתי דקות מבן 
 שמן, תאמינו?

כן, כן, כן, כל הטוב הזה ועוד ממתין לכם במסלול החודש שלנו! אז למה 
אתם מחכים?

לאחרונה קק"ל ממטירה עלינו גשם של סינגלים חדשים ומשובחים 
והקושי העיקרי הוא בבחירה של איזה סינגל לרכב הפעם. אז למה 

להסתפק באחד כשאפשר לחגוג על שניים?

המסלול המתואר להלן יעניק לכם את כל הכיף של סינגל חדיד וסינגל 
יער שוהם, בשילוב קטעי קישור משובחים ומפתיעים. סינגלים בנויים 

ומסודרים, לצד סינגל אופנוענים קשוח על הגבעות ממזרח לכביש 6. אז 
למה אתם מחכים, העמיסו את האופניים וצאו לטייל – הטבע לא יישאר כל 

כך ירוק ופורח לאורך זמן.

יוצאים לדרך 
מן החניה נצא חזרה לכביש הנכנס לבית נחמיה ונפנה בו שמאלה אל 

תוך היישוב, ואז ימינה ברחוב הראשון, בו נמשיך עד שנתקל בגדר 
היישוב. נפנה שמאלה, נצא מן היישוב, נעבור מתחת לגשר ואז נפנה 

ימינה לחציית ערוץ נחל נטוף, נמשיך ישר במעלה הדרך המטפסת בצד 
השני עד שנראה כניסה לסינגל עם סימון שבילים ירוק מימין )1(, הגענו 

לסינגל חדיד.
נפנה ימינה אל הסינגל, נטפס עוד קצת, נעבור מעל המנהרה של כביש 
6 העוברת במעמקי הגבעה, ואז נחווה מקטע מהנה במיוחד עם ברמים 
ואפשרויות קפיצה בין עצי היער הנטועים ועצי הזית העתיקים. נמשיך 

דרומה להקפת תל חדיד עצמו, כשמדי פעם יתגלו לנגד עינינו נופי מישור 
החוף וביום בהיר אפילו הים התיכון ינצנץ מרחוק.

הירידה מן התל תעלה שוב חיוך גדול על פנינו, ובמהרה נטפס שוב, 

בין חורבות, אל הגבעה הבאה, נחלוף על פני מבנה בריכת מים עגול 
וגדול, נראה מולנו עץ ענק, נכנס לחוס בצלו ונשב ליד השולחנות 

הקק"ליים שלמרגלותיו להשיב את נפשותינו. לפינת החמד הזו קוראים 
"חניון השיזף" )2(. זכרו את השם, סביר להניח שתרצו לחזור לשם 

עם המשפחה.
נצא לדרך בירידה הגונה נוספת אשר תוביל אותנו לשטח פתוח ואז חזרה 

אל חיק היער. הסינגל מטפס לאיטו בתוך היער במקטע קסום, עובר סמוך 
לחלקת נטיעות צעירות וצפופות, גולש קצת ושוב מטפס, ולבסוף יוצא 
אל שטח פתוח ונופי עם פריחה אביבית נהדרת, עוד מאמץ קטן, והנה 

אנחנו במבואת הסינגל, סמוך למצפה מודיעין )3(. האפיקסטים שבחבורה 

we:Exploreטיול: תל חדיד - שוהם



הפסיפס בחורבת תנשמת
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מוזמנים לחצות כאן מתחת לכביש 443 ולהוסיף סיבוב בסינגל הכחול או 
האדום של בן-שמן, או שניהם יחדיו, וכך להאריך את הסיבוב ל-40 עד 60 

ק"מ. כל אחד והסטייה שלו.
נמשיך ישר עם סינגל חדיד בעל הסימון הירוק, כשאנו רוכבים בכיוון כללי 

מזרח ובמגמת עלייה. מספר מעברי סלע מאתגרים יזכירו לנו שבסינגל הזה 
עובדים לא רק ברגליים, אלה עם כל הגוף. לאחר שנתגבר על הקשיים 

ונגיע לראש גבעה, נזכה ל-1200 מ' של ירידה משובחת, מתפתלת 
ומקפצת בין העצים, הנופים ושאריות הפריחה המפוארת שחגגה כאן 

בחורף.

מכאן שוב במגמת עלייה, בקטעי רכיבה מדליקים דרך מחצבות עתיקות, 
ואז שוב במגמת ירידה ארוכה, כולל כמה ברמים משובחים וביניהם טרסות 

אבן נמוכות בירידה אל המפנה הצפוני, מעל נחל נטוף.
אחרי הברם התחתון, כשאנו יוצאים מן היער ונפתח לפנינו הנוף לכיוון 

צפון, נפגוש דרך תלולה ומדורדרת החוצה את השביל )4(. נפנה כאן 
ימינה ושוב ימינה לדרך העושה דרכה מזרחה מעל נחל נטוף, ולאחר ירידה 

קצרה נפנה שמאלה לחציית ערוץ הנחל, נטפס על גדתו הנגדית ונמשיך 
ישר, תחילה בדרך נוחה לצד השדה ואז בעליית גיבורים אל צומת דרכים 

למרגלות קו מתח גבוה.

נפנה שמאלה ונרכב בדרך, נצמד לימין כשהיא פוגשת דרכים אחרות, 
ולאחר 300 מ' נפגוש סינגל אופנוענים משמאל. לא נכנס אליו אלא נמשיך 

הלאה 50 מ' נוספים ונפגוש סינגל אופנוענים נוסף, אליו נפנה )5(.
מצפה לנו כעת שביל מאתגר, חלקו בסינגל וחלקו בדאבל, הכולל ירידות 
מסמרות שיער ועליות מהגיהינום. בתחילה הסינגל זורם על צד הגבעה, 

קצת עולה וקצת יורד, ואז יורד בתלילות לערוץ נחל. 
עלייה מכסחת ריאות תביא אותנו לראש שלוחה ונוף נהדר ליד עץ נאה, 

ומיד אחריה ירידה מפנקת עם סיום תלול ומאתגר על משטחי סלע. משם 
שוב בדרך מעלה, נצמדים לימין, מקיפים את ראש הגבעה ושוב טסים 

במורד אל הואדי הבא. נפנה שמאלה בדרך שבתוך הואדי למעבר מתחת 
לכביש 6 ומיד אחריו נפנה ימינה לטיפוס נוסף, אך באמצעו נעצור וניגש 

להציץ במדפי הסלע החצובים שלצדו )6(. 
נגלה כאן בריכות, תעלות מים, פסיפס ועוד ממצאים עתיקים החצובים 

בסלע. ככל הנראה זהו אזור מלאכה כלשהו הקשור לחורבת נבלט הנמצאת 
על ראש הגבעה. בסיום הביקור נמשיך בטיפוס ונרד במהירות בצד השני 
של הגבעה. מי שהתעייף ומעדיף לוותר על סינגל שוהם, יכול לפנות כאן 

שמאלה ולהמשיך על פי ההוראות בסוף תיאור המסלול חזרה אל הרכב.
בסוף הירידה נתעקל ימינה עם הדרך ואז שמאלה, צמוד לשדה. 

we:Exploreטיול: תל חדיד - שוהם



נתחיל לטפס בצידו השני של הואדי ונפגוש שלט מבואה – הגענו 
לסינגל שוהם )7(.

נפנה שמאלה אל הסינגל, עם סימון השבילים הכחול, במגמת עלייה בתוך 
נוף חלומי של עצי בוסתן טובלים במרבדים ירוקים וקירות סלע. בעוד אנו 

סובבים את גבעת הספלולים נזכה להצצה ראשונה בעיר שוהם, המארחת 
אותנו במגרש המשחקים שלה.

לאחר קטע קצר בדאבל שוב נצלול לתוך היער לקטע ירידה מתפתל ומענג 
המביא אותנו למבנה עתיק - שרידי כבשן סיד, סמוך לכביש 444. 200 

מ' נוספים של טיסה והנה אנו שוב מטפסים, שוב יוצאים לשטח פתוח, 

הפעם משקיפים מלמעלה על העיר שוהם ועל פארק התעשייה, ושוב אל 
תוך היער ואל מפגש עם חורבת תנשמת על פספסיה המרהיבים )8(.

במקום זה הייתה התיישבות למן תקופת הברזל ועד לתקופה העות'מנית. 
באזור שוכנים שרידי מבנים שונים, גתות, כבשן סיד )אותו ראינו מוקדם 
יותר(, מערות קבורה ועוד. המבנה העיקרי הוא כנסיית בכחוס הקדוש 

העומדת משמאל לסינגל, הכוללת רצפת פסיפס מרהיבה באולם המרכזי, 
חצר, אולם מבוא וסיטראות )אגפים צדדיים(. בסמוך לכנסיה שרידי מבנים 

תעשייתיים ובהם בית בד מרשים.
נמשיך עם הסינגל החוצה את דרך הנוף ומשליך עלינו מספר מעברי סלע 

טכניים לבדיקת ערנות. השביל יוצא מן היער אל השטח הפתוח ולאחר 
טיפוס קצר נזכה לתצפית נהדרת לכיוון פארק התעשייה חבל מודיעין, 

כביש 6, גבעות מתקן אדם ומאחוריהן השומרון.
רגע רגע, זה עוד לא "ה"נוף. מיד נזכה לירידה מהנה במיוחד, ולאחריה 

טיפוס קצר נוסף אל נקודת תצפית מרהיבה למרגלות שורת עצים קצרה. 
נקודה מושלמת לעצירת קפה, תוך שאנו חוגגים את הבחירות הנכונות 

שעשינו בחיינו והביאו אותנו לשבת כאן למעלה ולא להזדחל בקופסת פח 
בכביש 6 הרחק למטה.

עוד עליונת קצרצרה אל מול נוף הטרשים הארצישראלי, המדגים היטב 

את מראה הארץ לפני שהחלו נטיעות היערות, ולפנינו שלושה קילומטרים 
של תענוג במגמת ירידה, הכוללת זרימה משגעת, מדרגות סלע מאתגרות, 

סוויצ'בקים מהירים והרבה נוף. נשים לב שלאחר כקילומטר של ירידה 
אנו נכנסים לדרך רחבה, אותה צריך לעזוב שמאלה לאחר כ-100 מ' 

להמשך הסינגל.
בתום הירידה אנו מגיעים לנקודה הדרומית בסינגל, בה נכנסנו אליו. כעת 
נפנה שמאלה לחזרה דרומה בדרך בה הגענו, אך לאחר הקפת השדה לא 

נטפס חזרה לגבעה אלא נפנה ימינה, נרכב 800 מ' ואז נפנה שמאלה, 
נעבור שער בגדר ואז שוב ימינה אל הרכבים הממתינים וסיום הרכיבה 

עיקול בסינגל שוהם
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01. כל ההתחלות קשות בת הזוג מגלה עניין ואתה 
זורם, נו מה? אולי יתמזל מזלך או לפחות תזכה בכמה 

נקודות זכות. בשלב זה הרכיבות עדיין מוגדרות בראשך 
כרכיבות 'על חשבון' רכיבות  עם החברים, היא מצידה 

עלולה לקטר בקטעים הקשים, אבל אם תהיה טוב 
ומפרגן, וגם אם תשמע בסוף הרכיבה שזו הפעם 

האחרונה... כמה שעות אחרי, הקושי יתפוגג והרצון 
לעוד סיבוב יהיה חזק ממנה )בדיוק כמו אחרי לידה רק 

בלי הקטע המבאס של האורחים(.
02. שלב ההתלהבות זהו, יש לנו מכורה חדשה, 

האדרנלין, הטבע, הכושר, הזוגיות, החברות שמדוושות, 
ה'עז והאחות'... ומה נפתח בשלב זה? נכון, הארנק! 
מאד מומלץ לרכוש לבת הזוג את האופניים הטובים 

ביותר שאתם יכולים להרשות לעצמכם ואפילו קצת יותר. 
אם בורכתם במידות דומות מדובר בבוננזה של קרבון! 
אבל גם אם לא, זה יהפוך אותה למהירה יותר, זורמת 

יותר, וקלילה יותר... כשיגיע הזמן לשדרוג שלך. 
03. מעלים הילוך טוב זאת מסתמנת כתחילתה של 

חברות-רכיבה נפלאה, אבל בעדינות אחינו. אתה אמנם 
המנוסה והחזק )כרגע לפחות( אבל אל תתפוס את פוזת 

המאמן הקשוח, אלא הישאר בעמדת בן הזוג האוהב 
והתומך ומה שלא יהיה, אל תעצבן אותה – אתם חוזרים 

ביחד הביתה. חשוב להוסיף מעט רגישות בסביבת 
קטעים טכניים, סלעים רטובים או מישורים מהירים 

כשהרוכב חסר הרגישות עלול לדחוף קדימה ובת זוגו 
 ממררת בבכי מאחורה.

רוצה לצאת מלך? פרגן אימון יסודות טכניים לחברות 
הרוכבות של זוגתך, מומלץ שגם היא תהיה שם 

באותו זמן...
04. איך להימנע מצרות בגן עדן מילת המפתח היא 
איזון. הקפידו על רכיבות זוגיות אבל אפשרו גם רכיבות 

נפרדות עם חברים. תאמו מראש ההיעדרות מהבית כדי 

שהילדים לא יתעוררו בשבת בבוקר כשרק החתול שומר 
עליהם, והקפידו לספר להורים כמה נפלאה הפעילות 
המשותפת שמצאתם, זה יסדר לכם בייביסיטר מפרגן 

ומוזל בשעות לא הגיוניות )גם אם יצאתם כל אחד 
לרכיבה אחרת(.

05. שימור ושיפור הסטייל חזרנו לסעיף התקציבי 
כי גם אם אתה משוכנע שמספיק זוג משקפי שמש 

ספורטיבי אחד, הרוכבת שלצדך זקוקה לחמישה זוגות 
לימי חול ועוד כמה לשבתות וחגים בתוספת קסדה 

וכפפות בצבעים תואמים לאופניים... תכלס, מגיע לה. 
לגביי שאר הציוד והלבוש פשוט תזרום, לידיעתך, ורוד 

זה גברי ואם תלבש חולצה של קבוצת  האימון של 
זוגתך תראו כמו זוג מקצוענים, כמאמר חכמינו "זה לא 

באמת חשוב איך אתה רוכב, כמו איך שאתה נראה 
על האופניים".

06. עוברים למוד תחרותי התחזקתם ונפלה ההחלטה 
להיכנס לעולם התחרויות כזוג מעורב מן המניין. לא 

עוד רכיבות בהן אתה מתענג בסבבה ממראה הארבע 
ראשי החטוב של זוגתך, מעכשיו זו מלחמה, אתם מול 
העולם ובדרך כלל לא אתה התחרותי שבצמד. הקפד 

לא להתבאס כשהיא מסתכלת אחורה באמצע העלייה 
ושואלת אותך אם הכל בסדר. תזכור שהיא שוקלת חצי 

ממך, האופניים שלה שוקלים חצי )ע״ע סעיף קודם( 
ותתנחם בכך שלשאלה מה יותר חשוב - תמיד ענית 

 שהטכניקה. 
מרוצי זוגות הופכים פעמים רבות לתחרויות סחיבת 

פצוע, הקפידו לתרגל את טכניקות ה'נמלה הדוחפת' 
באמצעות יד איתנה על כתף עייפה, ו'העגור האוחז' 

באמצעות לפיתה חסרת פשרות בכיס האחורי של 
 חולצת הפרטנר המוביל.

רבים שואלים אותנו האם גם הסקס משתפר עם כל 
האנדורפינים והאדרנלין שבאוויר, האמת האכזרית היא 

שלא! אחריי 100 ק"מ על 2000 טיפוס )ליום( אתה לא 
יכול והיא גם לא תרצה... אבל בזמן הפגרה, חגיגה!

07. המרוץ לפודיום קל מאד לאבד את הראש 
בתחרות רב-יומית לוחצת כשאחד מבני הזוג נתקל 

בקשיים טכניים, פיזיים ואפילו פסיכולוגיים. יש מי שחושב 
שפה המקום לצעקות, אבל עצתנו החד משמעית 
היא להתעלם מיצר התחרותיות ולהמשיך לאהוב, 
לפרגן ולתמוך. בסופו של יום אתם באמת ברי מזל 

שיש לכם אחד את השני ואתם יכולים לחלוק ולהתגבר 
ביחד על קשיים וחוויות שכאלה, מהם הזוגיות שלכם 

תצא מחוזקת. 
08. שלב המקצוענות זוהי כבר נקודת האל-חזור, 

אתם מבקרים קבוע בפודיומים, אין אירוע אופניים בו לא 
מקבלים אתכם כזוג המלכותי, השמחה בבית ומסביב 
באמת רבה, ובכלל שכחתם מתי בפעם האחרונה לא 

 יצאתם לרכיבה ביחד.
יחד עם זאת, בראייה כלכלית, לא רק שנגמר הסיפור 
שזוגתך לא יודעת כמה באמת מהתקציב המשפחתי 

הולך על התחביב הזה, אלא שעכשיו אתה מתחיל להיות 
מודאג לעתיד הכלכלי שלכם כשכל שדרוג הופך לכפול + 

 התאמת צבעים הכרחית.
מצד שני, אין כמו גילוח רגליים בצוותא. 

09. והבונוס לפסח, תגובות החברים - כשאתה מספר 
 שאתה רוכב עם זוגתך צפה לארבע תגובות:

חכם מה הוא אומר? מפרגן, 'הלוואי ואשתי הייתה 
 מצטרפת אלי'.

רשע מה הוא אומר? מבאס, 'חבל שעכשיו תפסיד את כל 
 הרכיבות המגניבות'

תם מה הוא אומר ? מקשקש, 'אז אתה יכול להשיג לי 
 חולצת אימון ורודה?'

וזה שאינו יודע לשאול? שותק, כי עוד לא החליט אם הוא 
מפרגן, מבאס או מקשקש 

we:Tip
רכיבה בזוגיות

נשתף  בהם  קצרה  מאמרים  סדרת 
את חכמת המעטים שלנו כדי לעזור 
הרי  נושאים  עם  בהתמודדות  לכם 

גורל לא קריטיים.
הפעם, תודות לחברי רכיבה  טובים 
שלנו אשר החליפו אותנו בבת-הזוג 
מספר  טיפים  אספנו  שלהם,  לחיים 
בזוגיות  רכיבה  של  מאושרים  לחיים 
לשם  שלא(.  )או  קנאה  מעוררת 
מיועדים  הפעם  הטיפים  שינוי, 
גם  אבל  שבחבורה,  לגברים  בעיקר 
להעיר  מוזמנות  החזק  המין  בנות 

ולהאיר...

                  

הנפלאים:  הזוג  לבני  מאד  להודות  ברצוננו   **
הלוטמים, הריפקינים והיהבים על תרומתם לתחקיר, 

תכלס, אנחנו מקנאים!

רכיבה בזוגיות  we:Tipsportograf    אילן כרמל 

we:Tip
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Rocky Mountain 
Element 970 RSL

דגם ה-Element של Rocky Mountain הקנדית 
חוגג עכשיו 20 שנה. השוק והטכנולוגיה השתנו 

ללא הכר במשך השנים וגם ה-Element עשו מאז דרך 
ארוכה. החברה הקנדית עדיין מייצרת אופניים המתאימים 

לתנאי הרכיבה הייחודיים והאגרסיביים של הנורת' שור, 
כאשר הדגש הוא על שלדות בעלות גיאומטריה ומתלים 

מתקדמים. החברה מייצרת מגוון רחב של דגמים החל 
בקרוס קאנטרי, דרך אופני שבילים ואול מאונטיין וכלה 

באופני דאונהיל תחרותיים, המכנה המשותף לכולם 
בלי יוצא מן הכלל אליבא דה רוקי הוא ההרפתקאה. 

דגם ה-Element מיועד לתחרויות קרוס קאנטרי, 
מרתון, ומירוצי שלבים, אך גם לרכיבות "גירזון" של סוף 

השבוע. למרבה המזל הדגם החדש נפל לידי בדיוק לפני 
מירוץ הסמרתון התלת יומי – אמנם הערבה והרי אילת 

הם לא הרי הרוקי, אך המדבר מספק תוואי אגרסיבי 
ומאתגר ביותר שאמור להתאים מאוד להגדרה של 

   הדגם הזה

יבואן: רוזן ומינץ |מחיר: 24,590 )חבר מועדון 21,639 ₪(

Rocky Mountain Element 970 RSL  we:Test     יונתן שאול    אלון רון    צחי אוחובסקי 

RM Element 970 RSL :מבחן
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Highlights

 	 ABC עם Smoothwall שלדת קרבון
Pivots

 	 ,Smoothlink מתלה ארבע זרועות
מהלך 95 מ"מ

 	  Stan’s ZTR Crest גלגלי 29” – חישוקי 
Sunringle SRC עם נאבות

 	Fox 32 Float 100mm מזלג קידמי
 	 Fox Float DPS Remote בולם אחורי
מערכת הנעה 2x11 XT/XTR וקראנק 	 

 Raceface
 	Magura MT-6 מעצורים
 	Maxxis Ikon 2.2 צמיגי
משקל רטוב  11.7ק"ג כולל פדלים 	 

M הנתונים הם למידה*

Rocky Mountain Element 970 RSL  we:Test
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על השביל 
תנוחת הישיבה על האלמנט זקופה יחסית לאופני קרוס קאנטרי 

תחרותיים, למרות זוית הראש של 70.6 מעלות. הקוקפיט קומפקטי למדי, 
אולם הכידון ברוחב 740 מ"מ )בכ"ז קנדיים( מרגיש מעט רחב ויוצר 

תחושה מעט מוזרה, בעיקר במעבר לפידול בעמידה. עוד נחזור לפידול 
בעמידה. מנוף נעילת הבולם האחורי גבוה מעט, אך בסה"כ התחושה 

נוחה ונעימה. 
את אופני המבחן קיבלתי לפני הסמרתון, וחבריי הרימו גבה על כך שאני 

עומד לרכב 3 ימים על אופני מבחן אליהם לא היה לי זמן להתרגל. לשמחתי 
הספקתי לערוך כשתי רכיבות קצרות על מנת להתרגל מעט ובעיקר לכוון 

את האופניים למידותיי. רכיבות ההיכרות עברו בצורה טובה והשינוי היחידי 
שביצעתי באופניים היה החלפת הצמיגים המקוריים )Maxxis Ikon עם 
פנימיות(. את ההחלפה ביצעתי בגלל המוניטין המפוקפק שיצא לצמיגי 

ה-Ikon שאינם בטכנולוגיית EXO כצמיגים שאינם עמידים לתנאי המדבר 
הקשים, יתרה מזאת היה לי גם ברור שאת הסמרתון ארכב ללא פנימיות. 
 Schwalbe Racing הרכבתי את הצמיגים מאופניי הפרטיים – מלפנים

 .Maxxis Crossmark ומאחור Ralph
כך יצא, שהרכיבה הרצינית הראשונה עם האופניים הייתה בפרולוג של 

הסמרתון. הדקות הראשונות אכן היו מאתגרות ומצאתי את עצמי מחליק 
החוצה בסיבוב או שניים – שילוב של חוסר היכרות עם האופניים, מעט 

שלדה ומתלים 
דגם ה970RSL שקיבלנו למבחן הינו האמצעי מתוך 3 דגמים של 

ה-Element וכולל שלדת קרבון מלאה, כמו בדגם הקצה ה990 )דגם 
ה-950 כולל משולש אחורי מאלומיניום(. השלדה בנויה מקרבון 

בטכנולוגית ה-Smoothwall של היצרן הקנדי המבטיחה לדבריהם שילוב 
מרבי בין קשיחות, משקל ועמידות. הטכנולוגיה כוללת שימוש בתבניות 

פנימיות למניעת עודף סיבים וחומרי הדבקה, ושימוש בסוגי קרבון שונים 
בנקודות שונות בשילדה, כפי שעושים מרבית יצרני השילדות המודרניות. 
התוצאה היא שלדה נאה למראה, עם צינורות עבים יחסית ומעט קמורים, 

וצינור עליון בעל שיפוע תלול יחסית ומרווח עמידה נדיב ביותר. מבנה 

השלדה, בשילוב עם החיווט הפנימי והצבע הכחול הבהיר נותן לאופניים 
מראה קרבי וסקסי למדי. השילדה כוללת מקום לשני מחזיקי בקבוק – 

אחד מעל לצינור התחתון ואחד מתחתיו. 
כמו בכל דגמי השיכוך מלא של החברה, גם באלמנט נעשה השימוש 
במתלה ה-Smoothlink של רוקי. מדובר על מתלה ארבע זרועות עם 

אינטרפרטציה מקומית למיקום הציר האחורי על תומכת השרשרת, 
למעשה כיול ספציפי של מתלה ארבע זרועות עם הורסט לינק. במקרה 

דנן רוקי ממקמים את הציר סמוך מאוד לציר הגלגל מה שלטענתם מקטין 
מאוד את נדנוד המתלה, אך לא פוגע באקטיביות שלו ועדיין מאפשר 

עבודה של המתלה גם תחת בלימה. 
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חלודה ברכיבה מדברית, ודופק גבוה של תחרות נג"ש. אבל מהר מאוד 
נכנסתי חזרה לעיניינים. 

בימים השני והשלישי האופניים כבר הרגישו לי לגמרי טבעיים. 
ה-Element עשו עבודה מעולה, וסיפקו שילוב מוצלח של קשיחות 

ומהירות מול נוחות. מבחינת מיתלים, את רוב הרכיבה עשיתי על מצב 
הביניים – Trail. יעילות הפידול היתה מצויינת ולא הורגש בובינג כלשהו. 

בקטעים מישוריים ארוכים ומהודקים, השילוב של המשקל ושל תנוחת 
הישיבה, בעיקר הכידון הרחב, יצרו תחושה מסויימת של סירבול. כאשר 

השבילים נהיו מחוספסים יותר, למשל במקטעי כורכר מחורצים או בקטעי 
דשדש, המתלה המעולה גיהץ את השטח באופן מצוין והאופניים התגלגלו 

בצורה טובה מאוד.
בעליות האופניים התגלו כיעילים למדי, והציגו יכולת טיפוס טובה. יחס 
גלגלי השיניים )גלגל שיניים קידמי קטן של 28 שיניים ואחורי גדול של 

40 שיניים( איפשר לי לטפס בצורה טובה גם את העליות התלולות ביותר, 
למרות שבאופן אישי אני מעדיף יחס נמוך אפילו יותר למניעת עומס על 

הבירכיים. למרות שבמספר קטעי עלייה בודדים ומצבים של האצה חזקה 
בעמידה העברתי את הבולם האחורי למצב Climb הקשיח, העדפתי רוב 

הזמן להישאר במצב Trail. בהאצה בעמידה, בעיקר בעליה, האופניים 
הרגישו רכים מידי ובתוספת הכידון הרחב הם אף הרגישו מעט מסורבלים. 

מעבר למצב Climb בבולם האחורי כאמור שיפר את המצב, אך התחושה 
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הייתה עדיין רחוקה מזו של אופני ז"ק. 
גולת הכותרת וההנאה האמיתית מהאלמנט הייתה במובהק בקטעי 

הירידה. מתלה ה-Smoothlink עבד מעולה והדגיש את שורשיו הקנדיים, 
בין אם במצב Descend או במצב Trail. השיכוך היה מצוין והתאים לתוואי 

השטח המדברי והאגרסיבי. המזלג הקדמי עבד גם הוא בצורה טובה, 
פרגן מאוד למתלה האחורי ושיכך את המהמורות גדולות כקטנות תוך 

הפגנת קשיחות צידית מעולה. ההיגוי התגלה כמהיר ומדוייק, ובשילוב עם 
הצמיגים נתן תחושת ביטחון בסיבובים ובקטעים טכניים. 

חלקים בולטים 
בנוסף למזלג והבולם האחורי של Fox, האופניים כוללים אבזור ברמת 

 XTR יחד עם מעביר אחורי ברמת ,XT ביניים – ידיות ומעביר קדמי ברמת
ל-11 הילוכים של שימנו. קראנק, ציר מרכזי, וכידון של Raceface. מעצורי 

Magura MT-6 וגלגלים על בסיס חישוקי Stan’s ZTR Crest האמינים 
על נאבות של SUNRINGLÉ. המזלג הקדמי הצטיין כאמור, שאר המערכות 

פעלו בצורה טובה ותרמו לחוויה הכללית. המעצורים של Magura עבדו 
בצורה חלקה ויעילה, וכך גם מערכות ההילוכים. בכל מהלך התחרות 

ורכיבות המבחן הנוספות שערכתי אחריה לא נתקלתי בבעיות כלשהן. עם 
פדלים XT, שני מתקני בקבוק, ופנימיות עם חומר קיבלנו אופניים במשקל 

של 11.7 ק"ג. לא קליל, אך בהחלט משקל סביר לאופני מרתון ברמה זו. 

סיכום 
ה-Element הם אופניים מודרניים ויעילים בעלי גיאומטריה מצויינת 
ואיבזור טוב. הם הרגישו בבית במדבר באותה מידה שהרגישו בבית 

בסינגלים המהודקים של רמות מנשה. מבחינת הייעוד המוצהר, אני 
מאמין שהם פחות מתאימים לתחרויות קרוס-קאנטרי ויותר מתאימים 

לתחרויות מרתון, וגם כאן, היתרון יהיה יותר ברור ככל שהשטח יהיה 
טכני יותר. בקטעים טכניים ה-Element זורחים ומספקים חוויה נהדרת, 

אך במישורים מהירים ופחות טכניים המשקל והגיאומטריה עומדים 
בעוכריהם. פלח השוק שיוציא את המיטב מהאלמנט הוא דווקא הרוכבים 
הפחות תחרותיים, רוכבים המחפשים את ההרפתקה והטיול יותר מאשר 
את התוצאה המהירה ביותר. רוכבים מהזן הזה ימצאו כאן מכונה מהנה 

ויעילה שתספק להם חוויות בערמות 
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כאשר התיישבתי לכתוב את הכתבה שאתם קוראים 
כעת, שמתי לב שנכתבו כבר שניים עשר פרקים. 

חישוב מהיר של מספר הפרקים כפול העובדה 
שהמגזין יוצא פעם בחודש וקיבלנו נוסחה קלאסית 

של בית ספר יסודי. זמן, כפול מהירות שווה לדרך. 
ואיזו דרך שאני עברתי בשנה האחרונה...

 תמונת האמבולנס עוד מהדהדת בראשי, אותו 
חלום שתיארתי בפרק א'. ובחלום – אדם )שהוא 

אני( שהזניח את עצמו לדעת, אדם האוכל מכל הבא 
ליד, עם אחוזי שומן מרקיעי שחקים, מישהו שרק 

עולה במשקל וכמעט ולא עושה פעילות ספורטיבית. 
הכתבה מתארת חלום שבו אני מובל ע"י אמבולנס 

בדרכי לבית החולים, מבין ששילמתי מחיר כבד וכבר 
מאוחר מידי להתחרט ולשנות דפוסי התנהגות. אמנם 

לשמחתי לא חוויתי במציאות את אותו סיוט אך אין 
ספק שהייתי בדרך.

בתחילת 2015 יצאתי יחד עם 104 הקילוגרם 
שלי למסע שתכליתו להשתחרר מחיים מזיקים 

בכל הקשור להרגלי התזונה והספורט. קיבלתי את 

הבמה כאן במגזין ומאז מידי חודש אני מתאר לכם 
הקוראים את הדרך שאני עובר. בעת הכתיבה, אני 
משתדל להישאר נאמן לחוויות האותנטיות ובעיקר 

לספר בפתיחות וכנות על שעובר עלי ולהציג את 
ההתרחשויות מזוית הראיה האישית שלי. לא פעם 

הייתי צריך להודות בכישלונות ולתאר אכזבות אך 
בצידן היו המון רגעי ניצחון מתוקים מתוקים )הכוונה 

לרגעים, לא ל-"מתוקים" כן?(.
לאורך השנה האחרונה השקעתי מאמצים בשני 

מישורים העיקריים - תזונה וספורט ולפני כמה 
חודשים נוסף רובד חדש וחשוב מאד בתהליך בדמות 

מאמן מנטאלי / קאוצ'ר / יועץ / לא משנה, הבנתם 
את הרעיון.

אם לסכם בקצרה את תחום הספורט שבמסע שלי, 
הרי שלפני כשנה רכבתי להנאתי בעיקר בשדות 

ובפרדסים שמאחורי הבית. לעיתים ביקרתי ביערות 
הסמוכים כמו בן שמן ואפילו בפארק קנדה יצא לי 
לרכוב. לא כל כך התחברתי לרכיבות שטח הללו, 
היה לי כיף לצאת מהבית ולאתגר את עצמי אבל 

הרגשתי שאני סובל. אני זוכר שכל רכיבה הגיעה 
במהרה לכדי מצב שבו שאני מפסיק ליהנות מהנוף 

ונהיגת האופניים ומתחיל להתרכז ברמת החמצן שיש 
לי )או אין לי( במלאי. רכיבות של עשרה קילומטרים 

היו הגבול העליון מבחינתי, וכל תוספת למרחק 
הממוצע הזה, היווה עבורי אתגר מיוחד במינו. יצאתי 

לרכיבות כי הקטע החברתי מצא חן בעיני וידעתי 
שספורט זה חשוב אך ממש לא הבנתי מה הביג 

דיל וההנאה הגדולה. החודשים עברו, המרחקים 
אט אט גדלו ואיתם גם הכושר הגופני. אני זוכר איך 
תיעדתי בפרקים הראשונים את הרכיבות אל מחוץ 
לאזור הנוחות שלי. רכבתי 30 קילומטרים, הגעתי 

ל 50 קילומטרים, רכיבות יום מדהימות ורכיבות 
לילה קרירות. המרחקים גדלו. הרגשתי כיצד מידי 
חודש, מלאי החמצן גדל, הדופק מתייצב על קצב 
ידידותי למשתמש, שרירי הרגליים מתחזקים וכעת 

עליות הפכו לחלק מהנה של הרכיבה ולא לאויב 
הציבור. תיעדתי כיצד אני ורון "כבשנו" את החרמון, 
רכבנו 100 קילומטרים מירושלים לתל אביב. קניתי 
זוג אופניים נוסף המתאים לרכיבות קרוס קאנטרי, 

קניתי אופני כביש שמתאימים לרכיבות קריטריום 
)אימון הקפות במסלול מעגלי( ותחרויות עתידיות. 

כיום, המרחקים כבר לא מפחידים אותי, נפח השריר 
והכושר הגופני מספקים לי חווית רכיבה שונה 

לגמרי. אני אמנם רחוק מהיעד שהצבתי לעצמי אך 
בהסתכלות לאחור אני בהחלט יכול לומר שחל שיפור 
משמעותי ביכולות הרכיבה שלי ובקשר שביני לבין כלי 

התחבורה האהוב עליי.
המצב בתחום התזונה קצת יותר מסובך. בפרקים 

הראשונים כתבתי על הצורך לחזור לשליטה. כל 
אדם שמתמודד עם עודף משקל יעיד )אם הוא מודע 
למצב...( שתזונה הינה החלק העיקרי בפרויקט של 
חזרה לבריאות. כושר גופני הוא דבר מופלא וחשוב 
במובנים רבים אך האוכל, במקום הראשון. כתבתי 

לאורך החודשים שעברו על ההתמודדות שלי. 
התחלתי בתזונת פליאו קדמונית. ככל שהגדלתי 

את עצימות ומספר האימונים, נדרשתי להתמודד 
עם בעיה שלא הכרתי והיא כיצד אני משלב את 
הגדלת מספר האימונים והעצימות עם התזונה. 

פרק יג'

רק סיכום, לא סיום!
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live         שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר
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פעילות אינטנסיבית יותר דורשת רמת אנרגיה שונה 
מזו שנדרשתי אליה ולכן הייתי צריך לחקור ולמצוא 
פתרונות. כפי שכתבתי ותיעדתי במהלך התקופה, 

יש המון שיטות ותיאוריות והאמת נמצאת היכן 
שהוא באמצע. האתגר הראשוני )ולטעמי הקשה 

מכולם( הוא למצוא נוסחה תזונתית המתאימה לך 
אישית. בניגוד לדיאטות שנועדו מעצם בריאתן 

להיות מוגבלות בזמן )ולכן כוללות לא פעם משימות 
שלא ניתן באמת להתמיד בהן שנים(, הדרך הנכונה 
והבריאה לרדת במשקל היא לאמץ הרגלים שיהפכו 

במשך הזמן לאורח חיים שתהיה מסוגל לדבוק בו 
ולהפוך אותו לשגרה. כתבתי על שליטה, על אכילה 

רובוטית ולא מודעת, על מנגנוני רעב ושובע, כתבתי 
על ההתמודדות שלי עם האכילה בלילה. לאורך 

שניים עשר הפרקים, נלחמתי לבד, החלטתי להיעזר 
במומחה לתזונה שעוקב אחר המשקל וההיקפים 

ומייעץ לי, חזרתי ושיניתי שוב את תוכנית התזונה. 
בסופו של דבר זה תמיד מגיע לאותם צמתי טי מוכרים 

במשך היום בהם אני צריך לקחת החלטה מודעת, 

האם לבחור באוכל הבריא או באוכל הפחות בריא? 
האם לנשנש או לשתות כוס מים ולהתאפק עד שיגיע 

רעב אמיתי? האם אני חוגג כעת ומשתולל וחווה 
הנאה רגעית או מתנהג למופת ומקדם את עצמי 

לקראת היעד? אני בהחלט מאמין שעשיתי צעדים 
משמעותיים בנושא התזונה. סיגלתי לעצמי הרגלים 
חיוביים רבים ואני מרגיש שתוכנית התזונה הנוכחית 

משרתת את המטרות. המשקל העיקש לא יורד מ- 
99 קילוגרמים אך לשמחתי דוקטור תזונאי מדד ומצא 

שההיקפים מצטמצמים.
אחרון, אחרון, אבל מאד חביב, תיעדתי לאחרונה 
תהליך אותו אני עובר עם בחור בשם גל רב הון. 

התהליך מתמקד בצד המנטאלי של הפרויקט, כלומר, 
כיצד אנו מדמיינים, מתכננים ומבצעים את מה 

שאנו רוצים לעשות. אם הייתי צריך לסכם במילה 
אחת את הנושא העיקרי בו אנו עוסקים, הייתי בוחר 

במילה "התקדמות". ההסבר הקצר הוא שהעולם 
מחולק לשניים, דברים אותם אנו עושים ודברים 

אותם אנו דוחים )או לא עושים(. בעיקרון כל עוד אנו 

מתעסקים בעשייה ניתן לומר שאנו מתקדמים כלומר 
אנו רוצים להשיג משהו ופועלים על מנת להתקדם 
ולהשיגו. אין התקדמות פירושה הצלחה מכיוון שלא 

תמיד ניתן להגיע לתוצאה הרצויה אך גם אם טועים, 
חשוב להמשיך לנוע קדימה ולהתקדם. כאשר אנו 

לא פועלים, דוחים לאח"כ, יושבים על הגדר, חולמים 
אבל לא עוסקים בעשייה, אין התקדמות ולכן אפשר 

להתווכח על מידת הרצון שלנו.
ובכן לסיכום )לא לסיום!( - אני מתקדם, כל הזמן 

מתקדם. אני טועה, אני צודק, אני מצליח, אני משנה, 
אני חוקר ובוחן אבל בעיקר מקפיד לא להיות תקוע 

במקום. שניים עשר החודשים האחרונים עסקו באדם 
ממוצע, לא בריא במיוחד, שעבר שלושה ניתוחים 

בברך ושינו אותו )לפי ההגדרה שלי( לספורטאי. אני 
כבר יכול לגלות שבחודשיים האחרונים התחלתי 

להתאמן לתחרות טריאתלון ספרינט אותה אני מקווה 
לסיים באפריל. התחרות כוללת 750 מטר שחייה 

בים, 20 קילומטר רכיבת כביש ו 5 קילומטר ריצה. אני 

מתאמן כבר כמה חודשים לקראת התחרות ומקווה 
מאד שאוכל לסיימה בהצלחה. ההצלחה מבחינתי 

היא בעצם קבלת ההחלטה והאימון )עשייה( לקראת 
השגת היעד. חציית קו הסיום תהיה בונוס מושלם 

למאמץ היומיומי. התמונה מעלה הינה תמונה 
שצולמה תוך כדי בדיקת לב במאמץ לצורך קבלת 

אישור רפואי לעסוק בטריאתלון. למי שמתעניין, 
האישור התקבל.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות למגזין על הבמה 
הנפלאה!! אני מודה לכל הקוראים והעוקבים הרבים 
בפייסבוק ומודה מאד לכל אותם האנשים שמפרגנים 

בע"פ כאשר נפגשים ביערות ורכיבות וגם לאלה 
ששולחים הודעות עידוד ועצות.

לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע 
ניתן להיכנס לעמוד הפייסבוק של הפרויקט...לכל 

טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן 
להיכנס לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live
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Cannondale CAAD12 Disc 105

שנת 2016 מהווה את יריית הפתיחה של 
עידן הדיסקים באופני כביש, ארגון ה-UCI אישר 

את ההשתתפות של אופני דיסק בפלוטון המקצועי 
והחובבני וכנראה שאחרי ההחלטה הזאת, נראה 

יותר ויותר קבוצות מקצועניות ורוכבים חובבנים 
משתמשים באופניים מצוידים בדיסקים. תעשיית 

האופניים וחלקי האופניים מחבקים את ההחלטה, 
זה כנראה הולך להכניס להם הרבה כסף...אבל 
האופניים שאנחנו רוכבים עליהם היום לא יהיו 

שווים הרבה כסף בעתיד הקרוב ועל הטרנד החדש 
אנחנו נשלם, רק כי אנחנו תמיד רוצים את מה שיש 

למקצוענים ואת מה שנחשב להכי מתקדם.
חברת CANNONDALE היא מחלוצות השימוש 

באלומיניום לשלדות בתעשיית האופניים, את 
 CAAD )Cannondale Advanced-דגם ה

Aluminum Design( הראשון הם הציגו בשנת 
CAAD 3 1990, בשנת 1997 הם הציגו את דגם

שנחשבו אופניים פורצי דרך ולהיט מכירות.  במהלך 
שנות ה-2000 הקרבון פרץ אל התעשייה כמו 

סופת ציקלון ומחק את החומרים האחרים שהיו 
בתעשייה כמו פלדה, מגנזיום ואלומיניום, וחברת 

CANNODALE שהיו חזקים בחדשנות ועוד יותר 
חזקים באלומיניום, איחרו את הרכבת והזדנבו 

מאחור עם דגמי אלומיניום ודגמי אלומיניום משולב 
קרבון, בזמן שיצרנים אחרים הציגו אופני קרבון 

קלילים וקשיחים. השנים הללו זעזעו את החברה 
ורק המעבר הכואב מייצור 100% בארה"ב אל 
המזרח ופיתוח מואץ של דגמי קרבון מתקדמים 

הוציאו את החברה מהבוץ והחזירו את השם אל 
   קדמת הטכנולוגיה

Cannondale CAAD12 Disc 105 :מבחן  we:Test בועז תמיר     גלעד קוולרצ'יק     רועי קאפח  

  Recycles :יבואן
מחיר: 8,395 ₪ באתר, 9,699 ₪ בחנויות 

Cannondale CAAD12 :מבחן
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במוט האוכף למען הורדת הוויברציות ברכיבה. )וזה באמת עובד(. מאפיין 
נוסף שרץ בליין המוצרים של החברה הוא SPEED SAVE, עיצוב קוטר 

וצורת הצינורות באופן שממקסמם את נוחות הרכיבה וסופג זעזועים עם 
פגיעה מינימאלית ביעילות האופניים.

הגיאומטריה...החלק הפחות אהוב עלי באופני CANNODALE, היא 
מיושנת ולא נראית מגניבה כמו אצל היצרנים האחרים שמייצרים שלדות 
קומפקט סקסיות. CANNONDALE תקועים על גיאומטריה קלאסית עם 
משולשים גדולים ובולטים- בהמשך הכתבה אני אוכל את הכובע שלי על 

הפסקה הזאת. 

על האספלט 
לפני לא מעט שנים רכבתי על שלדת 8CAAD, החוויה של אלומיניום 

מוכרת לי מאוד לכן הרגישו לי מוכר אבל שונה. כשעולים על האופניים 
בולטים מספר דברים: ראשית, זה עוצר ממש טוב, המזלג הקדמי עובד 
מדהים, מערכת ה-105 החדשה עובדת כמו חמאה, השיפטרים צריכים 

התאמה בגלל הצורה המיוחדת שלהם ושאלומיניום לא סלחן כמו קרבון. 
החיבור למעצורי הדיסק היה מהיר, זה מרגיש כמו באופני שטח, רק 

צורת הידית שונה ומתרגלים לזה דיי מהר. בכתבות קודמות שלי שאלתי 
בקול האם המעבר לדיסקים הוא גימיק כלכלי או הצדקה אמתית, לצערי 

אז למה כל ההקדמה הארוכה הזאת? בשנים שרוב היצרנים המתחרים 
עבדו על שלדות קרבון, CANNONDALE המשיכו להתמקצע בייצור 

מתקדם של אלומיניום, החל מעיצוב צינורות ייחודי באקסטרוזיה )שיחול(, 
טכנולוגית ריתוך מהפכנית ועוד. גם בתקופה שהחברה המשיכה עם 

השלדות קרבון הם עדיין שמרו על קו אופני CAAD כאופני כניסה נגישים. 
אם בכוונה או לא בכוונה, דגם ה-10CAAD הפך ללהיט גם בקרב חובבי 
הקרבון ורוכבים תחרותיים ופתאום נראה שהתעשייה פוזלת חזרה לכיוון 

 Specialized האלומיניום. אפשר לראות איך הטרנד חזר אצל יצרנים כמו
עם דגמי Allez, אצל TREK ויצרנים גדולים אחרים. 

השנה הוצגה לראשונה סדרת CAAD-12, סדרה שבה ניתן כבר למצוא 
מגוון רחב של אופניים עם בלמי דיסק, ואנחנו עומדים לספר לכם על 

Hold Tight ,החוויה שלנו

טכנולוגיה וגיאומטריה 
כפי שציינתי בפתיחה, חברת CANNONDALE המשיכו בפיתוח של אופני 

אלומיניום גם בזמן שכולם עסקו רק בקרבון, לכן מין הסתם הם יודעים 
לעבוד עם החומר ואיך להוציא ממנו את המקסימום במינימום משקל. 

למשל השנה החליטו להוריד את קוטר מוט המושב מ-27.2 לקוטר 25.4, 
הירידה בקוטר מורידה את המשקל ועל הדרך מאפשרת יותר גמישות 

Cannondale CAAD12 Disc 105 :מבחן  we:Test
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Highlights

שלדה: אלומיניום 6069, התקני דיסק וציר מרכזי 30BB. Speed Save )זה שעושה אותה לנוחה(	 
מזלג: 100% קרבון, סטירר עובי משתנה, מתאם דיסק שטוח	 
מערכת הילוכים: Shimano 105,  ושיפטרים הידראולים ברמת 505	 
 	  Cannondale SI :קרנק
 	Formula מחוברים לנאבות דיסק Maddux גלגלים: חישוקי
 	Schwalbe Lugano 25 :צמיגים

  * מידה 56

Cannondale CAAD12 Disc 105 :מבחן  we:Test
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שלי, אבל מצד שני האופניים האלו עולים רבע מהאופניים שלי.
מבחינת התנהגות והיגוי השלדה: אני אומר כאן קבל עם ועדה, למרות 

פסקת הפתיחה, אני עם שלדות קומפקט סיימתי, האופניים הבאים שלי 
 FOCUS או אופני CANNONDALE יהיו עם גיאומטריה כמו של אופני
שבחנתי בעבר. הצורה של המשולשים הגדולים והריץ' הקצר בפרונט 

יוצרים שלדות נוחות מאוד והיגוי מאוד טוב, הכידון מסמן כיוון לאופניים 
והם פשוט נוסעים לשם ביציבות של מסילת רכבת. 

במבחן הזה הגיאומטריה באה לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר, אופני 
האלומיניום הרגישו לי נוחים בהרבה יותר מאופני הקרבון שלי ברוב הזמן 

)אולי פחות כאשר נכנסים לבור או בכביש מאוד משובש(. עם כל הסלידה 
שלי ממראה של אופניים קלאסיים, פה הוכח בגדול שאין תחליף לנוחות 

ולהיגוי של שלדות אלו.

חלקים בולטים 
האופניים שנבחנו מאוד דיכוטומיים באבזור שלהם, שלדת 12CAAD עם 

ציר 30 וקרנק SI שעולה בEBAY כמו חצי אופניים ומצד שני מערכות 105 
וגלגלים מאוד פשוטים וכבדים. זה מצריך הסתכלות מזווית אחרת.

 SHIAMNO מערכות ההילוכים עובדות נהדר ונראה שהטכנולוגיה של
אשכרה מחלחלת כפי מטה, ההילוכים עוברים חלק ומלבד המשקל )על 

השורה התחתונה היא שהדיסקים הם לא גימיק כלל. את אחת הרכיבות 
הקשות שלי עם האופניים עשיתי בבוקר רטוב והכביש היה מלא בבוץ, 

בימים כאלה אני פונה לאט ושם את הידיים על השיפטרים במקרה שצריך 
להאט, באופניים האלו המצב היה מאוד שונה. הביטחון שהדיסקים 

נותנים לרוכב בשילוב צמיגים ברוחב 25 גרמו לכך שרכבתי מהר בפניות 
ולא פחדתי להחליק. זה לא שהשתמשתי בדיסקים בפניות, הביטחון 

שהם שם והביטחון באמינות שלהם נתן לי ראש שקט ,האצבעות שלי לא 
ישבו בקרבת ידית הברקס וטסתי בלי לפחד. באותה הרכיבה )אזור רשפון 

ומושבים( נפגשתי עם כביש או שניים שנראים אחרי הפצצה, בורות, 

מעברי רכבת וכ'ו, האופניים נמדדו ברגעים אלו בצורה הטובה ביותר ושם 
נזכרתי מדוע קרבון שולט בכביש- האלומיניום פחות סלחן ומרגישים את 
הרכיבה בידיים ובטוסיק. המזלג סופג מדהים וגם צורת הצנרת החדשה 
של המשולש האחורי עוזרת, אבל מרגישים את הרכיבה יותר- אני נוטה 

להאמין שמוט אוכף מקרבון היה משפר את איכות הרכיבה פלאים.
נקודה חולשה לאופניים שעלתה מהמבחן היא האצות. שילוב לא מנצח 

של גלגלים כבדים, צמיגי 25 ועוד משהו שלא הצלחתי לזהות גורמים 
לאופניים להרגיש קצת עצלים כאשר עומדים על הפדלים בשיא הכוח. זה 
מרגיש כאילו הם נעדרים את תחושת הסנאפ שאני רגיל לקבל באופניים 
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כבדים. מעניין איך התחושה תהיה על אופניים תחרותיים עם גלגלי קרבון 
וכל הרייסינג ש'אבנג.

לגבי החוויה הכללית, הגיאומטריה והעיצוב של CANNONDALE יצרו 
שלדה מאוד מאוד נוחה למרות שמדובר באלומיניום, את ההבדל תרגישו 

בכבישים משובשים ובורות, בשאר הזמן ההבדל לא יהיה כל כך גדול. 
המזלג הקדמי עובד מעולה וסופג הכל מהכל. הקסם של האופניים 

נובע מהניטרליות של האופי שלהם, הם לא אופני פיור רייס ולא אופני 
טורינג, אבל הם כן אופניים שעם כיוון נכון אפשר לקחת אותם מקצה 

לקצה בהתנהגות ולהינות מביצועים טובים. הדבר האחרון שאי אפשר 
להתעלם ממנו הוא תג המחיר, האופניים מוצעים במחיר של רק קצת יותר 

מ-8000 ₪ וזה קונה לכם כרטיס כניסה לעולם הדיסקים ושלדת אלומיניום 
מהמתקדמות בעולם. 

באופני ההרים חברות מרידה וטרק ייצרו אופני זנב קשיח עם שלדות 
אלומיניום ואבזור בסיסי במחירים מעולים ולכן הם בולטים בספורט 

התחרותי אצל מתחילים ואצל הצעירים, אני מאמין שבמעבר לאופני כביש 
עם דיסקים CAAD 12 הם ה-אופני כניסה שניתם להתחרות איתם, רק 

לרכוש גלגלי תחרות קלים ויש לכם חבילה מנצחת. אם אתם יותר אוהבים 
 12CAADלרכוב מרחקים ארוכים או סתם לטייל עם האופניים על הכביש ה

הם מושלמים AS IS והגלגלים האיטיים לא כאלו משנים  

 ULTEGRA 11. CANNODALE הנייר( לא הרגשתי הבדל גדול ממערכת
בחרו יחסי העברה טובים מאחור וקראנק עם פלטות 52-36 שמתאימות 

בול. הקרנק SI סקסי וקשיח ומוסיף את הקטע שלו לאופניים.
בהתחלה השיפטרים הבהילו אותי במראה הגס שלהם, לקח קצת זמן 

והתרגלתי לאחר שמיקמתי אותם קצת יותר למעלה ממה שאני רגיל בכדי 
שלא יהיו ארוכים על הכידון. גם הבלימה מרגישה מעולה ואם להשוות את 

הביצועים שלהם לרמות של מערכות השטח, אזי הם מרגישים טוב יותר 
מאשר DEORE הידראולי ויותר קרובים לביצועים של XT. זה בטח בגלל 

שחברת SHIMANO עדיין לא השיקה את מערכת Dura Ace ההידראולית 

שלהם ובכביש הבדלי הרמות לא בולטים כמו בשטח.
החלקים הפחות טובים של הם הגלגלים, לא שהיו בעיות איתם, הם 

פשוט כבדים ויוצרים תחושת רכיבה מסורבלת וקצת איטית כאמור. לטעמי 
הם היו השדרוג הראשון שלי במידה והייתי רוכש את אופניים למטרה 
תחרותית. אם הכיוון שלכם הוא רכיבות בלי כיוון תחרותי, הם מספיק 

טובים ובטח יחזיקו לכם כמה שנים טובות.

לסיכום 
לפני הסיכום על האופניים, החוויה של דיסקים על אופני כביש השאירה 
אותי חצוי בהרגשה, מחד הם בולמים מדהים, מאידך הגלגלים מרגישים 
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 Joby לאופניים. אני מחבר אותה לכידון בעזרת מחבר
Action Bike Mount שחוסך לי חיבור נוסף למד 

קאדנס באימון או פנס שמתחבר בהברגה למחבר 
וכך הכידון נשאר יחסית פנוי. הגו-פרו בלאק מצלמת 

באיכות מדהימה של 4K את הדרך, ופותרת עבורי את 
הבעיה הראשונה.

אבל מה קורה כשאני רוצה לעצור ולצלם רגע יפה 
בצד הדרך או דבוקה של רוכבים שעוברים מולי 

בקצב מהיר? הגופרו פשוט לא מתאימה לצילום שכזה. 
כאן מתעורר הצורך במצלמה מקצועית והאתגר השני 

של צילום ברכיבה - המשקל. עד לא מזמן הסתובבתי עם 
מצלמת רפלקס גדולה ומסורבלת כיאה לצלם רציני, אך 

תודות להתפתחויות טכנולוגיות מדהימות בעולם הצילום 
עברתי למצלמת סוני מירורלס )חסרת-מראה(. מצלמות 
אלו, למי שלא מכיר, הן למעשה השלב הבא באבולוציית 

המצלמות המקצועיות. הן מאפשרות צילום איכותי כמו 
מצלמות ריפלקס היות ויש להן את אותו החיישן, אך 

קלות מהן ב-30 עד 60 אחוז )תלוי בדגם( תודות להורדת 
בית המראה והמכניקה שלו.

הסרת החלקים הנעים במצלמות המירורלס תרמה 

אני משוגע על האופניים שלי. 
כשאני יוצא לקניות בסופר, לסידורים או אפילו לביקור 

אצל הרופא עם 40 מעלות חום, ההתלבטות שלי היא 
לא בין הקטנוע לרכב, אלא בין הפיקסי )שהרכבתי לבד( 

לכביש-אורבני )שגם הרכבתי לבד(. לטיול בשדות ליד 
הבית שלי אני עולה על הג'יאנט הארד-טייל הישנים 

שלי ושוכח מהכל. מכירים את ההרגשה, נכון? קוראים 
לזה אהבה. העניין הוא, שיש לי עוד אחת כזאת - 

לצילום, וכמו בכל משולש אוהבים מרגש, גם פה יש 
כמה סיבוכים.

אתגרים
האתגר הראשון שנתקלתי בו כשניסיתי לשלב בין 

הרכיבה לצילום, הוא הרצון לצלם בזמן רכיבה באיכות 
גבוהה. התירוץ הוא כמובן הצורך "לתעד" את הדרך, 

אבל כל רוכב יודע כמה זה כייף לראות מה הצלחנו 
לעשות ברכיבה, איך נכנסנו לזווית ההיא בירידה החדה 
או באיזה קלות תמרנו בין פקקי המכוניות בעיר. הפתרון 

לעניין הזה הוא )בטח ניחשתם( מצלמת גו-פרו. אני 
משתמש במצלמת GoPro Black, באמצעותה 
גם תיעדתי את השיפוצים והשידרוגים שביצעתי 

על אהבה, רכיבה ומצלמה טובה

על אהבה, רכיבה 
ומצלמה טובה

עופר אשל מספר כיצד הצליח 
לשלב את שתי התשוקות 

הגדולות שלו, ולצלם בצורה 
איכותית ונוחה בזמן רכיבה

 we:Profile        עופר אשל    

איך לצלם כמו פרו

https://www.erlich.co.il/shop/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D/joby-action-bike-mount/
https://www.erlich.co.il/shop/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D/joby-action-bike-mount/
https://www.erlich.co.il/shop/%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D/joby-action-bike-mount/
https://www.erlich.co.il/?cnpf=1&post_type=product&cato_cat=2098
https://www.erlich.co.il/?cnpf=1&post_type=product&cato_cat=2098
https://www.erlich.co.il/shop/extreme-camera/gopro-hero4-black-edition/
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הרכיבה, ואני יכול להרים אותה בקלות לגובה העין על 
גבי הרצועות שמשמשות כמסילות. אם אני רוצה לארוז 

את המצלמה במהירות, אני יכול פשוט לנתק אותה 
מהרצועה מבלי להפריע לתיק הגב או השלוקר שלי.

אתגר אחרון 
אתגר אחרון שנתקלים בו רוכבים שמצלמים בשטח 

הוא הנזק הפוטנציאלי למצלמה. אני ממליץ לכל רוכב 
שרוכש מצלמה חדשה מכל סוג להרחיב את האחריות 
עליה. מצלמות לרוב לא מתקלקלות סתם כך. זה קורה 
לרוב ממכה שאולי לא הרגשנו, חדירת מים שלא ראינו, 

או פודרה מהסינגל האחרון. כדי להתמודד עם נזקים 
כאלו, חברת Mackcam מציעה ביטוח מקיף למצלמות 
חדשות. ככה גם במקרה של נפילה של הרוכב, האופניים 

או המצלמה - יש כיסוי עבור הפגיעה בה. האחריות הזו 
נקראת Mack Diamond והיא בהחלט מצדיקה את 
שמה בעוצמתה, ונותנת כיסוי חסר תקדים עבור ציוד 

הצילום.
אז זה הסיפור שלי, של האופניים שלי, ושל המצלמה 
שלי. אם גם אתם נדבקתם בחיידק הרכיבה והצילום, 

אתם מוזמנים להגיע אלינו עם כל שאלה, ואני אשמח 
לעזור לכם לשלב את שני העולמות הנפלאים הללו. 

הכותב הוא עופר אשל, מנהל החנות של ארליך - מרכז 
הצילום של ישראל, בעל ניסיון של 22 שנים בעולם 

הצילום והתמכרות קשה לגל"שים.
ארליך - מרכז הצילום בישראל | חנות צילום מובילה 
ומקיפה | ציוד צילום, סטודיו, וידאו, סאונד, אביזרים ועוד 

| מעבדת תיקונים | סדנאות והדרכות צילום | סטודיו 
 להשכרה | אירועים והטבות לצלמים חובבים ומקצועיים.

הצטרפו אלינו בפייסבוק ובאינסטגרם לשמוע על כל 
 www.erlich.co.il !מה שחם בעולם הצילום לפני כולם

03-5627292

לא רק לפתרון בעיית המשקל, אלא גם לעמידות של 
המצלמה. זה לא אומר שאני הולך לנסות לפרק איתה 
קראנק, אבל זה בהחלט הופך את המצלמה לעמידה 
יותר לטילטולים ורעידות ברכיבה, בין אם הם נגרמים 

מסדקים ובורות בכביש או מדרכי העפר והסינגלים ביער 
בן שמן. כמו-כן, באופן טבעי עם הקלילות באה המהירות. 
אני יכול לצלם במצלמת המירורלס שלי במהירות גבוהה 
של 11 תמונות בשנייה )דבר המתאפשר רק במצלמות 

רפלקס יקרות וכבדות מאוד( וזהו יתרון גדול לצילום 
 בתנועה כמובן. 

יתרון נוסף של המצלמות האלו עבור רוכבים, הוא 
מערכת הפוקוס המתקדמת שלהן. מצלמות המירורלס 

יכולות "לזכור" עד שמונה פרצופים. מה זה נותן לנו? 
כשאנחנו רוצים לתפוס את החברים מדלגים על בולדר 

או לצלם דבוקה של רוכבי כביש שטסים יחד בכביש 
לבצרה, לא חייבים יותר להנעל על נקודה מרכזית ולקוות 

לטוב. אפשר לתת למצלמה לזהות את חברי הקבוצה 
והיא כבר תתפקס על הפנים שלהם באופן אוטומטי. 

מגניב, נכון?

נשיאת הציוד על האופניים
אז יש גו-פרו ויש מצלמה. האתגר הבא שעליי להתמודד 

איתו כרוכב-צלם )או צלם-רוכב( הוא הנשיאה של 
הציוד הזה על האופניים. רוב תיקי הצילום המוכרים 
לא עוצבו עבור מי שעוסק בספורט. שונה בנוף היא 

חברת Mindshift החביבה עליי במיוחד. היא מתמחה 
בייצור תיקי צילום עבור חובבי הספורט והטיולים. הרעיון 
הייחודי בתיקים אלו הוא שהתיק מחולק ליחידות, ויחידת 

ציוד הצילום נשלפת החוצה והופכת למעין תיק בטן 
מוגן. כך הרוכב יכול לרכב ללא הפרעות כמעט, וציוד 
הצילום שלו נגיש ומוגן בו זמנית. כשאני נכנס לקטע 

טכני בו עליי להתרכז ברכיבה, אני מחזיר את יחידת 
הצילום חזרה לתיק הגב בתנועה פשוטה )בלי להוריד 

את התיק מהגב(, ומדלג מעל מדרגות בתחושה חופשית 
ונוחה. כמובן שאם הרכיבה היא אורבנית ברובה, מהבית 

לעבודה או לרכבת ובחזרה, תמיד אפשר לקחת תיק 
 שמשלב מקום ללפטופ, המסמכים והמצלמה.

כשהמצלמה בחוץ ולא בתוך התיק, יש לה נטיה 
להטלטל מצד לצד בזמן הרכיבה. אך אל דאגה, גם 

לזה יש פתרון! חברת TREKKING הצרפתית מייצרת 
רצועה שמתחברת למצלמה כמו כל רצועה רגילה, אך 

לא מכבידה על הצוואר ומושכת אותו מטה. הרצועה 
מתיישבת בין השכמות ונועלת את המצלמה במרכז 

הגוף. ככה המצלמה צמודה אליי ולא מתנדנדת בזמן 

על אהבה, רכיבה ומצלמה טובה  we:Profile

https://www.erlich.co.il/?s=mack+diamond
https://www.instagram.com/erlichphoto/
https://www.instagram.com/erlichphoto/
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-141655139208624/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-141655139208624/?ref=bookmarks
http://www.erlich.co.il/
https://erlich.co.il/?s=mindshift
https://www.erlich.co.il/?s=TREKKING+
https://www.erlich.co.il/?s=TREKKING+
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בפרקים הקודמים, מהם היה רק אחד, סקרנו בהרחבה 
את הרגלי הסדר והארגון של הלוריות: גיא )47(, אורי 

)15(, נעמי )13( והח"מ )34, עם טעויות הקלדה(. 
משפחה של 4 רוכבי שטח, שהתכונה המאחדת 

והמשותפת להם היא הברדק. 
אבל הוחלט מראש שהטיול הזה יהיה אחר. התאריכים 

נבחרו בקפידה לפני חודשים רבים והכל היה מתוכנן 

מראש: נקודת ההתחלה במכתש רמון, מסלולי ארבעת 
הימים, מקומות הלינה, נקודות המים, את מי נבקר 
בדרך ומה תהיה דרגת הצלייה של ההמבורגר וארץ 

הולדתה של הבירה הקרה על החוף באילת. 
ואז הגיעה התחזית. עם טמפרטורות של מעל 300 

ורוחות דרומיות עזות, יצא לנו כל חשק להי דרומה. כל 
מיני דודות מודאגות התקשרו לשאול למה אנחנו רוצים 

להרוג את הילדים ואם יצאנו סופית מדעתנו, ולמרות 
שבדרך כלל הערות כאלה רק גורמות לנו להתבצר 

בתוכניות, הפעם שחררנו. 
פחות מ-12 שעות לפני תחילת המסע אנחנו יושבים אל 
שולחן האוכל בבית, ומתווכחים בקולי קולות לאן כן ניסע. 
זה תהליך מתיש, אבל בסופו של דבר, הצלחנו להסכים: 

מתחילים ברביעי את מסלול ה-HLC במג'דל שמס 
ורוכבים עד איפה שנגיע בשבת. וזהו, זה כל מה שהיה 
ידוע. כל השאר – כמה נרכב, איפה נישן, איפה נצטייד, 

מה נאכל – נשאר פתוח להחלטה על הדרך. כשאין 
תוכנית ואין עוגנים והכל פתוח, זה החופש המושלם. 

האמנם?

we:Exploreאריזה משפחתית    נועה לוריה    נועה לוריה, גיא לוריה

)* אידיש: סיפור סבתא(

אריזה משפחתית
B.O.B-בּובֶּע מַייסֵע 2 – ארבעה ימים ו

אריזה משפחתית

http://weride.co.il/article.aspx?id=255
http://weride.co.il/article.aspx?id=255
http://weride.co.il/article.aspx?id=255
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בשעה 13:30, אחרי בוקר מורט עצבים של אריזה קדחתנית ונסיעה צפונה, אנחנו מוכנים 
ליציאה לדרך, מחנות כלי הנגינה של האני במג'דל שמס.

 
משם ועד שבת אחה"צ אנחנו רוכבים בפורמט המוכר: הילדים ואני סוחבים בתיקי הגב קצת 

ציוד ואוכל לרכיבה, ומזרון או מחצלת על הכידון, וגיא סוחב את כל השאר בנגרר. ה"כל השאר" 
הזה מסתכם בכ-30 ק"ג של משקל מת במיוחד, שבירידות קם לתחייה ומקפץ בעליצות לכל 

הכיוונים. אבל סופרמן - סליחה, בעלי היקר – מסתדר עם זה מצוין, גם בקטעים הקשים, 
ומקפיד לא להתלונן )להתלונן זה לחלשים(.

יום רביעי: ממגדל שמס למרום גולן. 35 ק"מ, 625 מטר

we:Exploreאריזה משפחתית



יום חמישי: ממרום גולן לנטור: 64 ק"מ, 805 מטר טיפוס
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לשיטה שאימצנו יש יתרונות: לא צריך להחליף אופנים, לא חייבים להשקיע בתיקים ייעודיים והמשקל מתחלק 
באופן לא-שוויוני לחלוטין בין מי שיכול ורוצה לסחוב ומי שלא. אבל לא בכל מקום אפשר לעבור ברכיבה.
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יום שישי: מנטור לכפר חרוב 76 ק"מ, 1295 מטר
תצפית על נחל אלעל

עולים מעין גב לחניית הלילה במצפה עמרי טל, ליד כפר חרוב. למה בלי קסדות? 500 ומשהו מטר טיפוס על 
8 ק"מ של כביש ריק, במזג אויר חם וכשמאחורינו כבר כמעט 70 ק"מ, מצדיקים את זה לגמרי

חניית צהריים בעין שוירח, מעל האון.

אורי מלקט שום בר לארוחת הערב
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יום שבת: מכפר חרוב לכפר נחום. 48 ק"מ, 720 מטר

שביל צופה כנרת מתחת לבני יהודה
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נחל אלעל

עצירת קפה אחרונה לפני הסיום בכפר 
נחום. עד הפעם הבאה...
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אז התשובה היא כן: כשאין תוכנית ואין עוגנים זה 
אכן החופש המושלם. חופש לבחור, להתגמש, 

להתווכח ולהסכים: מתי עוצרים, עכשיו או בסוף 
העלייה? רק קפה או גם תה? ישנים פה או 

ממשיכים עוד קצת? חזרתי מותשת מרוב קבלת 
החלטות, אבל מלאה בנופים נפלאים ודרכים 

יפות, במשפחה שכזאת ובהמון – חופש
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אהבתם? קדימה

לא אהבתם? כתבו לנו

https://www.facebook.com/weride.co.il
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