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תחרות מספר 2 בסבב ה DH העולמי, 
Cairns אוסטרליה

 ,Loic Bruni הרבה תקוות נתלו השנה על
המגה טאלט הצעיר מצרפת, ואלוף העולם 

המכהן. אחרי רכיבה מדהימה בתחרות 
הראשונה בסבב, והתרסקות לא פחות 

מרשימה על מסלול הבית שלו בלורד צרפת, 
 ברוני פדה את הקלף באוסטרליה

Cairns אוסטרליה we:Photo           Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool  
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  אחרי מאבק מותח במקומיים הילדון 
 WC הצרפתי זכה סוף סוף בניצחון ה

הראשון שלו! נראה שהולכת להיות עונת 
DH מרתקת, כאן ב we:Ride נמשיך 

לעקוב בשקיקה ולעדכן בכל התפתחות, 
הישארו עמנו.

Cairns אוסטרליה we:Photo           Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool  
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DAA גאה להשיק בישראל את 
מרכזי השירות החדשים של 
שימנו. מרכזי השירות נועדו 

להעניק לכם הרוכבים, חוויה של 
שירות, ידע טכני ומקצוענות.

במרכזי השירות עומדת 
לרשותכם סדנה טכנית עם צוות 

מיומן שעבר הכשרה והסמכה 
בינלאומית, מלאי רחב של חלקי 

שימנו מקוריים והאפשרות לטפל 
במהירות במוצרים באחריות.

שימנו – זה שירות!

Shimano Service Center מצמן ביל"ו, צומת ביל"ו, טלפון 08-9350070
Shimano Service Center סיגמא, צומת מגידו, טלפון 04-9591211 www.daa.co.il

http://www.daa.co.il/Shimano_sevice_center
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בשער יויו )יואב( רפפורט מדגים הדרכת הורים
כתבה בעמ' 44

צילום: דותן הלוי

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

מפיק אילון שגיא / 
עורך אחראי  אריק פלדמן /

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

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

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

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

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

צילום וידאו ועריכה דותן הלוי

טלפון המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

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

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

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

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

בהתאם, כל עוד זה לא בין  14:00-16:00.
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פינה אישית: איילון שגיא..................................100
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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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#weride,  
but we 

#dontridethirsty 
 יש לנו

#שורש

 כדי שלא תרכבו צמאים, תעלו תמונות עם התגיות האלה 
ובסוף החודש נשדרג את המימיות של 5 רוכבים ורוכבות שנבחר: 

3 דיווייד 1 רייד1 היפסטר

http://source-israel.co.il/15-hydration-packs
http://source-israel.co.il/hydration-packs/180-hipster.html


יער עופר ומרכז מיר"ב השוכן למרגלותיו הם אבני 
דרך משמעותיות בענף אופני ההרים הישראלי, זה 
לא יהיה יומרני לומר שכאן בעצם נולד הענף. כאן 

נפתחו הסינגלים הראשונים בארץ, כאן נערכו אליפויות 
ישראל בתחילת שנות ה-2000, וכאן בשנת 2004 

נוסד הכרמל וולוו צ'אלנג' - מרתון אופני ההרים לזוגות 
הראשון בישראל. הכרמל צ'אלנג'ים היו אירועי האופניים 

הראשונים שסבבו סביב הפנינג ענק עם מאות 
משתתפים ומגוון של מסלולים למקצוענים ולחובבים. 

היה בכרמל צ'אלנג' גם משהו מעבר לעוד תחרות, 
היו שם מופעי ראווה, תחרויות היתוליות, אקספו ענק, 

להקות צעירות ומדליקות כמו תקווה 6, קהל ענק של 
משפחות וילדים, אווירה מדהימה של קהילה מגובשת 
והרבה הרבה שמח. ב-25.3.2006 התקיים אירוע ה 

כרמל וולבו צ'אלנג' האחרון, לפני קצת יותר מעשר 
שנים. עשר שנים, בהן הכרמל, מרכז מיר"ב ויער עופר 
לא אירחו תחרות אופני הרים גדולה, שלא לומר מרתון 

שטח. נמרוד כהן מעז הרים, שהיה מהוגי וממקימי 
המפעל האדיר הזה, חבר השנה למועצה האזורית 

חוף הכרמל בניסיון להרים מחדש את המפעל שדעך 
במשך השנים.

בתוך לו"ז תחרויות ואירועים צפוף בעונה זו של השנה, 
התקיים מרוץ עם קרוב ל200 משתתפים. במתכונתו 
החדשה האירוע הפך לתחרות בודדים, ובכדי לפנות 

למגוון רחב יותר של רוכבים הוא התבסס על הקפה של 
כ25 ק"מ עם כ550 מטר טיפוס וכלל מספר מקצים, 
הקפה אחת, שתיים או שלוש הקפות. המרוץ נערך 

בשיתוף עם איגוד האופניים אולם אפשר השתתפות גם 
ללא חברות באיגוד, ובאופן חריג בנוף המרוצים, כלל גם 

מקצה קצר לא מדיד למי שאין בידו בדיקה ארגומטרית 
וביטוח. כ-70 רוכבים התייצבו למקצה הארוך ועוד כ70 

נוספים למקצה הבינוני.  
המסלול תוכנן ע"י ווורן פרייר- השאמן של מיר"ב, האיש 

שבמו ידיו וגוזמותיו פתח את הסינגלים המיתולוגיים 
והאלמותיים של מיר"ב, האיש שיצק בהר הזה את אופיו 

המיוחד. ההקפה כללה טיפוס ראשוני ממרכז מיר"ב 
אל תוך יער עופר, מגוון סינגלים, ירידה מהירה למטעי 

הבננות לאורך כביש 4, רכיבה צפונה ועלייה לרכס 
הכרמל ב"עלייה הסודית" – אחת העליות הארוכות 
והמאתגרות בכרמל. משם ירידה מהירה לכיוון נחל 

מערות, טיפוס חזרה בסינגלים ליער "שבילי רון", ירידה 
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כרמל צ'אלנג' -2016 אם כל הצא'לנג'ים שבה לכרמל

we:News           אוריאל כהן    צחי אוחובסקי  סיכום Carmel Challenge

 Carmel :חדשות
Challange
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בסינגל הגולגולת, וחזרה דרך יער המחנות, עם ירידה 
מהירה נוספת לכיוון מרכז מירב. מסלול מגוון ומאתגר, 

עם כמות מכובדת של סינגלים, חלקם טכניים למדי, 
עלייה אחת עיקרית ועוד מספר עליות וקירות. בכדי ליצור 

עוד עניין, נוספו למסלול גם שני מקטעי מדידה, סוג 
 GARMIN K.O.M  של תחרות בתוך תחרות – הראשון

שכלל את עליית הדרך הסודית - עלייה של כ3 ק"מ 
עם שיפוע ממוצע של 5% ושיפוע מירבי של כ18%. 

we:Ride Enduro Challenge -המקטע השני ה
בחסות Bike Deal, סגמנט ירידה מהיר וטכני על סינגל 
הגולגלות, באורך 500 מטרים עם איבוד גובה של נאה 

של 66 מטרים.  תנאי המסלול היו מושלמים לאחר 
שהגשם שירד השבוע הספיק להתייבש, וגם מזג האוויר 
היה מצוין, גם אם כי בתום ההקפה השלישית כבר היה 

מעט חם. 
את התוצאה המהירה ביותר על המסלול השיגו כצפוי 
רוכבי העילית, כשגיא ססלר מטים משגב מנצח בזמן 

מדהים של 03:20:06 –עם מהירות ממוצעת של כ23 
קמ"ש. אליעד דניאל מאקו טים הגיע שני וגיא גבאי 

מהסייקלינג אקדמי הגיע שלישי. 
שאר התוצאות כאן 

 GARMIN K.O.M -תוצאות מקצה הנשים ב
אלינור ווסנר 16:02

גלי וולך 16:22
אודליה ודיסלבסקי 16:38

GARMIN K.O.M -תוצאות מקצה הגברים ב
גיא ססלר 11:31

יובל פרידמן 11:58
גיא גבאי 12:01

 we:Ride Enduro -תוצאות מקצה הנשים ב
Bike Deal בחסותChallenge

אלינור וסנר 1:16
גלי וולך 1:22

אודליה ודיסלבסקי 1:26 
 we:Ride Enduro תוצאות מקצה הגברים ב

Bike Deal בחסות-Challenge
גיא בר 1:06

אמנון ישראלי 1:09 
גיא גבאי 1:13 

we:NewsCarmel Challenge

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

יניב - 054-4580425
אלעד - 054-4580322

M.N. SystemsM.N. Systems

https://www.znook.co.il/UploadedFiles/8e67f2cd-aceb-4c77-a4ac-f5f391413569.pdf
http://www.mondraker.co.il/


חווית משתמש
אני בחרתי לרכב 2 הקפות. הזינוק היה יחסית מהיר, 

ובתום העלייה הראשונה מצאתי את עצמי בירכתי 
קבוצת החוד. בכניסה לסינגלים נוצרו כבר מספיק 

מרווחים כך שהרכיבה זרמה ללא הפרעות. המסלול 
התובעני גרם לדופק גבוה כבר מהטיפוס הראשון, ולא 

היו הרבה מקטעים שאפשרו הורדת דופק. לצערי חוויתי 
בעיה בקראנק שגרמה לי למספר נפילות שרשרת 

באופני המבחן עליהם רכבתי )מתוקף תפקידי(, מה 

שגרם לי לאיבוד זמן יקר, ובעיקר הוציא אותי מהקצב. 
כצפוי, המסלול התגלה כמאתגר מאד, אולם גם 

מאד מהנה. 
עם הסיום התרכזו הרוכבים במתחם התחרות שאמנם 

לא הצליח לשחזר את ההפנינג של תחרויות הכרמל 
צ'אלנג' בשיאן, אבל בכל זאת, כלל תחרות היתולית 

נושאות פרסים על מסלול מכשולים מסומן סס"ל, מגוון 
רחב של מציגים, כולל טרק ישראל שערכו במקום דמו 
דיי, אופני סקוט, אופני KTM שפתחו מתחם ללקוחות 

החברה, מתחם שחרור ועיסוי ברולרים של מריו סנטר, 
משקפי SPY, דוכן שירות של שימנו ישראל ודוכן מזון. 

המהדורה המחודשת של הכרמל צ'אלנג' הייתה 
אינטימית ומשפחתית, האווירה הכללית בקרב הקהל 

והמשתתפים הייתה מאוד חיובית. רוב הרוכבים שיבחו 
את המסלול היפה והמאתגר, את הארגון הכללי 

המתוקתק מההרשמה, דרך סימון המסלול ועד מתחם 
האירוע והתוצאות המהירות. אך עם זאת, נשמעו גם לא 

מעט טרוניות בנוגע למספר המשתתפים הנמוך יחסית, 
והעדר קהל לתחרות מסוג זה. אם לשפוט לפי המהדורה 
הראשונה הזו של הכרמל צ'אלנג' המחודש, נראה שיש 

למרוץ המאתגר הזה סיכוי טוב לחזור ללוח האירועים 
השנתי. נותר לקוות שההצלחה היחסית השנה 

והפידבק החיובי מהרוכבים יביאו בשנה הבאה רוכבים 
נוספים ונותני חסויות שיאפשרו להביא את האירוע חזרה 

לימי הזוהר שלו  
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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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בשבת ה-14 למאי יערך ביער שגב פסטיבל משגב 
השני. זוהי מתכונתו השנייה של אחד מאירועי האופניים 
הגדולים, יפים, צבעוניים, תחרותיים והכי "חוצלארצים" 

שתרבות האופניים המקומית שלנו ייצרה. אחרי 
שנה ראשונה מוצלחת ביותר, עם תחרויות מרתקות 

שלא נראו כאן מעולם, אקספו ענק וקהל צופים 

גדול שגדש את מתחם הפסטיבל והתחרויות, חוזר 
הפסטיבל בהפקת Teva Bikes של בני )השפם( להט, 
TeaMisgav  ומחלקת הספורט של המועצה האזורית 
משגב לגרסה גדולה, מלוטשת ומבטיחה הרבה יותר. 

הפסטיבל יאגד תחתיו שלוש תחרויות אופניים ייחודיות, 
אקספו ענק, טיולים מודרכים פעילות לקהל ואווירה 

מטורפת שרק קהילת אופניים מגובשת כמו משגב 
 XCO יכולה לייצר. לב ליבו של האירוע יהיה מרוץ

משגב הבינלאומי השמיני. תחרות המדורגת ברמת 
C-1 של UCI )הדרוג הגבוה בישראל יחד עם מרוץ 

חיפה הבינ"ל( ומתקיימת מידי שנה על אחד המסלולים 
היפים, הטכניים והמעניינים ביותר בארץ. מעבר להיותו 

של המסלול מאתגר ומעניין למתחרה, הוא קטן בשטחו 
ומבטיח חווית צפייה מעניינת במיוחד לקהל הצופים 

שבד"כ גודש את המסלולים. השנה יש לתחרות חשיבות 
יתרה, זאת אחת מההזדמנויות האחרונות לצבור נקודות 
לקרטריון האולימפי לקראת משחקי ריו שיתקיימו השנה. 
הקהל ייהנה מקרב ענקים ויוכל לצפות במתחרים מתוך 

  אריק פלדמן    דותן הלוי, עומר קזס, תומר רבינוביץ, אנדרי אולונובסקי           

פסטיבל אופניים משגב 2016

פסטיבל משגב 2016
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מתחם צפייה מיוחד שהוקם בתוך היער החופף גם את 
התחרויות האחרות בפסטיבל ומאפשר צפייה חיה לכל 

אורך המסלול ועידוד מאסיבי של הרוכבים שעומדים 
לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לנצח".

כמו בקראנק וורקס הקנדי, סי אוטר קלאסיק האמריקאי, 
רוק דה אז'ור הצרפתי, וריבה פסטיבל האיטלקי/ גרמני, 

גם במשגב יערכו שתי תחרויות נוספות במתחם האירוע 
במקביל לתחרות המרכזית.

תחרות דואל סלאלום )Dual Slalom( תחרות 
מהירה, מאתגרת וסופר מעניינת לצופים, בה שני 

רוכבים מוזנקים משער יציאה אוטומטי ומתחרים ראש 
בראש על מסלול טכני ומפותל במבנה ובאורך זהה. על 
המסלול יצטרכו הרוכבים להתמודד אחד מול השני ,אך 

גם עם אתגרים טכניים לא פשוטים שרקח להם בני להט 
וצוות המתנדבים. יהיו שם רולרים, ברמים, דרופים אבק 

והמון זיעה, כל זה אל מול קהל משולהב שעוטף את 
מתחם התחרות מכל הכיוונים.  

תחרות סלופ סטייל )Slopestyle( תחרות קפיצות 
ותרגילים ווירטואוזית שבה יצטרכו רוכבים מוזמנים 
להתחרות על יכולות האוויר שלהם אל מול הקהל 

וחבר שופטים חמורי סבר. לצורך התחרות נבנה 
במתחם הפסטיבל פארק קפיצות אמתני, עם מקפצות 

ענק, דירט גאמפס, סטפ-אפ וטייבלים. רוכבים מ-4 
מועדוני רכיבה מובילים- טימשגב, מומנטים, אול-רייד 

וגו-רייד יתחרו ביניהם ברמה האישית והקבוצתית 
מי יעוף למעלה וגבוה, תוך ביצוע סדרת התרגילים 

המרשימה ביותר .
"זה אירוע לכל המשפחה, לא רק למתחרים", אומר בני 
להט, מפיק הפסטיבל ו"הרוח החיה" מאחוריו. "לרשות 

הקהל יעמוד מתחם EXPO  מפנק עם שפע דוכנים, 

הפעלות לכל המשפחה, סדנאות ג'אנגלינג ובועות סבון, 
אופניים מיוחדים לרכיבה ושלל הפתעות לכל המשפחה. 

בעזרתם האדיבה והספקטקולרית של רוכבי ה XC של 
טים משגב תומר זלצמן, נעמה נוימן, וגילי גונן.  ובעזרתם 

של רוכבי הקצה המעופפים עיטם שולץ, ועדי שפיר 
הכנו לכם טעימה קטנה ממה שהולך להיות שם  
מגזין we:Ride יהיה שם לאורך כל האירוע, עם 

צוות עיתונאי שייסקר את כל התחרויות, ראיונות עם 
המתחרים/ מנצחים, הפתעות וערמות של גוד וויב, 

אנחנו מחכים לכם שם, אל תגידו לא ידענו...

https://www.youtube.com/watch?v=LtVR2js77ro
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על אירוע השייקי גראבלר שמעתי בדרך המקובלת - 
הזמנה לאירוע בפייסבוק. נכנסתי לדף האירוע, קראתי 
בעיון את ההסברים של זיו והתחלתי להתלהב, נשמע 
כמו אחלה קונספט. בדיקה זריזה עם האישה: ״מאמי, 

אין לנו תוכניות לשבת, נכון?״ ומיד התשובה ״איפה אתה 
חי! אנחנו בצימר בצפון כל החג, תשכח מרכיבות עד 

אחרי פסח!״. ״שיט, שוב אני הולך להפסיד אירוע גראבל 
מגניב, חדשני, פורץ גבולות. כל הרוכבים הכי טרנדיים 

וסטייליסטים בבראנז׳ה יבואו ורק אני לא.״ מלמלתי 
לעצמי בשקט שאשתי לא תשמע.

בתקופה האחרונה אני מצליח לפספס כל אירוע 
מגניב שמרימים לנו זיו ענפי, נימי כהן, צחי אוחובסקי 

וחבר'ה נוספים שלא מפסיקים לחדש, להפתיע ובעיקר 
לעבוד קשה על מנת להכניס את הז׳אנר הזה של 

הגראבל לתודעה.
אופני הסייקלו שלי משמשים אותי גם לרכיבות כביש. 
רכיבות הכביש שלי בדרך כלל מסתכמות בשעה וחצי 
של הקפת מסלול ראש ציפור בפארק הירקון ולכן זוג 

גלגלי כביש של סטאן עם רוטורים זה כל מה שאני צריך 
בשביל לרכב כביש. לאחרונה שמתי לב שגלגלי הגראבל 

עומדים מאובקים ורפויים בפינת המחסן כבר חודשים 
ארוכים, ללא אויר וללא חומר. בעצם מאז המתיש לכיש 

לא רכבתי איתם, ואיכשהו הצלחתי להעביר את רוב 
החורף המדהים שהיה בלי לרכוב גראבל.

רצה הגורל וחג פסח השנה יצא בכלל ביום שישי. וככה 
מצאתי את עצמי בשישי בערב, עייף משבוע ״חופש״ 

עם הילדים, פורק ארגזים, ציידניות ותיקים כשהפייסבוק 
מזכיר לי שמחר מתקיים אירוע השייקי גראבלר. וואלה! 

הגיע הזמן לנפח אוויר בגלגלי הגראבל, להוציא את 
כובע הרכיבה של ראפה מהנפטלין ולהטעין את המסלול 

בגרמין.
הShaky Graveler הוא מירוץ נוסף מבית היוצר של זיו 

ענפי. בהמשך למתיש לכיש המוצלח בתחילת העונה 
הוא רצה ליצור אירוע סיום עונה במגרש הביתי שלו 
בין עינת לבן שמן. אל זיו חבר צחי אוחובסקי והצליח 

לשכנע אותו ללכת על קונספט חדש הצומח בארה"ב 
עם תחרויות הGrinduro - שילוב של גראבל ואנדורו. 

הקונספט הזה לוקח מתחרויות האנדורו את העקרון 
על פיו מתחרים על מקטעים מסויימים בלבד ושאר 

הרכיבה היא על קטעי קישור ללא מדידה. הקונספט 

  אורי ניצן    אורי ניצן, יואב לביא           

The Shaky Graveler

 The Shaky :חדשות
Graveler
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הזה מאפשר רכיבה בקצב דיבור נינוח לאורך רוב 
המסלול, ורק בקטעי המדידה ללחוץ ולהתחרות. ואכן, 
למעט מספר רוכבים בודדים שלחצו מההתחלה, רוב 
הרוכבים ״זינקו״ בקצב טיול נוח ומהנה. במקרה הזה 

נבחרו 5 מקטעים, בהם מקטע עפר מישורי של כ5 
ק"מ, שני סינגלים זורמים המשלבים אלמנטים טכניים 

ופניות חדות, ועוד שני מקטעים סלולים - כ2.5 ק"מ של 
עליות מתגלגלות אך תלולות, ומקטע מסכם של 7.5ק"מ 

במגמת עלייה עם מספר קירות אמתניים לסיום. 

שבת בבוקר, 6:45, כ-15 רוכבי גראבל מתייצבים 
לתדריך בתחנת הדלק של קיבוץ עינת. היענות נמוכה 
יחסית, כנראה בגלל הקירבה לחג. זיו נותן כמה דגשים 

לגבי המסלול, נקודות מים, קטעי הסטראבה וקדימה 
לדרך. יש משהו קסום ברכיבה עם אופני גראבל בשטח, 

במיוחד בשבת מוקדם בבוקר עם קבוצה של חברים 
לשריטה כשהשמש עולה לאיטה מאחורי הגבעות 

המוריקות של שוהם רבתי.
בלי שהרגשתי גמענו 12 ק״מ והגענו לסגמנט הראשון. 

קטע מישורי של כחמישה ק״מ בשדות בין שוהם לנתב״ג 
שמזכיר באופיו קטע פאבה בפרי-רובה. זיו המארגן ויואב 

הצלם מכווינים אותנו לשביל הכניסה ואנחנו נכנסים 
לסגמנט. להפתעתי אף אחד לא מגביר את הקצב. 

ממשיכים לזרום לנו בשנטי, נהנים מהאויר הקריר של 
הבוקר ומהשמש המלטפת.

חולפים את בית נחמיה ונכנסים לסינגל תל חדיד 
)הירוק(. פה שוב מחכים לנו זיו ויואב לתת בתמונה 

ולעודד בקריאות הידד. פה בעצם נכנסים גם לסגמנט 
השני - מקטע של כ-4 ק״מ בסינגל. השעה כבר 8:30 

בשבת בבוקר והסינגל הירוק עמוס לעייפה בלוחמי סוף 
שבוע עם תיקי 18 ליטר על הגב, אופניים של 6 אינצ׳ 

ומיגונים מכף רגל ועד ראש. לא פלא שהם רוכבים כל כך 
לאט, איך אפשר לרכב מהר עם כל השיכוך הזה… אנחנו 
עוקפים בזהירות, ושוב לא לוחצים חזק בסגמנט המדוד.
ממשיכים במסלול, קצת שבילים לבנים בבן שמן, מילוי 

מים במצמו״ד ותופסים אזימוט לכיוון צפון. המסלול 
המקורי כלל גם הקפה של יער בן שמן בדרכי גראבל 

רחבות, אבל בסופו של דבר רוב המשתתפים )למעט 2( 

http://www.ctc.co.il/bontrager-satisfaction-guarantee
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בחרו בגרסה הקצרה יותר שעדיין כללה את כל הקטעים 
המדידים. אנו עולים על הכביש המשובש שיוצא 

ממתקן אדם ונכנסים לסגמנט מספר 3. הכביש תופר 
את הגבעות שממזרח לכביש 6 בשיפועים לא הגיוניים 

בעליל. פה כבר החבר׳ה לוחצים חזק ופעם ראשונה 
נפתחים פערים בין הרוכבים. יואב מחכה עם המצלמה 
בעליה הכי תלולה בסגמנט, החום והעליה עושים את 

שלהם ואני מרגיש פתאום כמו בתחרות. אבל מה שיפה 
בקונספט זה שאיך שהסגמנט מסתיים מחכים לאחרונים 

ויוצאים שוב ברכיבה מנהלתית להמשך המסלול.

הפעם זיו לא נתן לנו הרבה זמן למנוחה, די מהר 
נכנסים לסגמנט הבא: סינגל שוהם הישן והטוב )בחלק 
המערבי של פארק שוהם ליד כביש 444(. דביר אלמוג 
מתחיל ללחוץ, ואני אחריו בדהרה. דביר מכיר טוב את 
השבילים באזור והוא רוכב מיומן. אני מתקשה להחזיק 

את הקצב. בקצה הסגמנט דביר מחכה, אני מגיע, 
ובהחלטה משותפת אנחנו לא מחכים לכולם וממשיכים 

לרכב )שנינו בלו״ז שבת וצריכים לחזור הביתה בשעה 
נורמאלית(.

חוזרים לכביש המשובש וחותכים איתו חזק מזרחה לתוך 

שטחי האש של מתקן אדם לסגמנט החמישי והאחרון. 
קטע ארוך על אספלט משובש שכולל כמה עליות 

אכזריות לכיוון גדר ההפרדה ומחסום בית אריה. אני יושב 
חזק על דביר מחזיק בשיניים לא לאבד את הגלגל שלו. 
דביר בתנוחת נג״ש נינוחה בעל מנוע דיזל שלא נגמר, 

ואני בקושי מחזיק את הדראפט שלו. זיו ויואב עוקפים 
אותנו עם הרכב ויואב נותן כמה תמונות מהחלון תוך כדי 
תנועה. מקצוען. לקראת סוף הסגמנט דביר פותח פער 

בעליה ובורח לי. מבית אריה אני רוכב לבד עד הסיום 
בעינת.

אני מגיע לעינת עייף אך מרוצה. בסה״כ רכיבה עם 
הרבה פאן, בקצב נעים ונוח עם חבר׳ה טובים ומדי פעם 

לוחצים לכמה דקות של אדרנלין וחומצת חלב. בדיוק 
כמו שקיוו המארגנים. הקונספט מוכיח את עצמו ונקווה 
שבשנה הבאה ימשוך יותר משתתפים. בעינת מתחילים 

לזרום שאר הרוכבים לבירה של אחרי - חלק לא פחות 
חשוב בהווי הגראבל - החלפת חוייות, תדלוק, ואנחנו 

מוכנים לצאת להמשך היום עם המשפחה. לא רע 
בשביל בוקר שבת  
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יום הרוכבת 2016

תכף אני אספר לכם את כל החוויות שלי מ"יום הרוכבת", אליו משום 
מה הוזמנתי בתור כתבת. זה באמת טיפונת מוזר, כי אני ממש לא 
כתבת, ובאמת שאי אפשר לקרוא לי רוכבת, לא הרווחתי אף אחד 

מהתארים האלה. 

מה פתאום "יום הרוכבת"? 
הרעיון לבוא ל"יום הרוכבת" כמובן לא בא לי מעצמי. מי שקצת מכיר אותי 

יודע שאני מדירה את רגליי וגופי מכל פעילות שמעלה דופק, או, רחמנא 
ליצלן, גורמת להזעה )גוועלד(. 

ואם כבר מזמינים אותי, יותר מתאים לי "יום היושבת. ושותה קפה." נניח. 
אני גם חושבת שפיתחתי נוגדנים קטלניים ומערכת חיסון עוצמתית 

נגד חיידק האופניים, וכנראה כבר לא אדבק בו לעולם. כידוע לרובכם, 
הרבה מחבריי הטובים )כולל את החבר הכי טוב שלי( הם רוכבי אופניים 

מוגזמים, והשהייה במחיצתם כלל לא מדבקת עד כה. מעבר לזה, כבר 
בשנות ה-90 העליזות, כשנעשו עלי ניסויים של צער בעלי חיים על 

אופניים, ועוד שיתפתי פעולה, הדבר גרם לי עוגמת נפש בלתי נסלחת, 

בעיקר הודות לכמה חוויות פח שקשורות לקליטים ולקטע טכני ליד הבית 
הישן שלנו )קרי- כביש סלול וישר, נניח(

בכל מקרה, מאז ועד היום חלפו הרבה דגמים של אופני טרק על המרפסת 
שלי, ואני הפכתי לאחת מרוכבות הטנדם המצטיינות והידועות שיש לנו 

בארץ. זה מתלבש נפלא על כמה וכמה אהבות שלי בחיים: זה זמן זוגי 
איכותי, אני מתאווררת באוויר הצח, בטבע, בשדות ובדרכי כורכר, אני 

מוגנת מאחורי גב רחב שחוסם לי את הרוח-פנים והברחשים, אותו גב 
רחב אחראי על המסלול, ההילוכים והבלמים, ואני פנויה לחפור וללהג, 

לסמס, לצלם, ומדי פעם גם עושה טובה ומדוושת )"אההה, לולו, פה זה 
עליה תלולה, את חייבת קצת לעזור לי"( 

בקיצור, הבנתם את רוח הדברים. הידיעה שמדובר באירוע שאני אמורה 
גם לרכב בו )!( עוררה בי באופן מיידי חרדה איומה, וההכנות ליום הזה 

כמובן כללו העמסת פחמימות מופרזת, כי ככה אני מתמודדת עם חרדה. 

יום הרוכבת 2016
היות שאני מחשיבה את עצמי כבחורה רצינית ויסודית, היה לי חשוב לברר 

קצת מראש לאן אני מגיעה: 
זהו "יום הרוכבת" הרביעי במספר, כאשר מספר המשתתפות עולה 

בהתמדה משנה לשנה, והשנה, למרבה השמחה, נרשם מספר שיא 
של משתתפות – 350 רוכבות !!! והאירוע הוכרז כ- SOLD OUT, ללא 

אפשרות של רישום במקום. 

הנשמות הפועלות באירוע )אני יודעת שאומרים נפשות 
פועלות. פה מתאים נשמות.(

את האירוע יוזמת מנהלת ומפיקה נועה לוריה, שהחיבור שלה לאופניים 
ידוע, והיא מחברת אותו כאן להעלאת מודעות לסרטן השד עקב סיפור 

משפחתי, עליו לא שמעתי אלא לאחר האירוע. 
נועה נעזרת ברוח גב טובה ומקצועית שהיא מקבלת בשמחה מנמרוד 

כהן ו-וורן פרייר מ"עז הרים", כשלשלושתם כידוע אופניים, הרים, שמחה 
ואהבה זורמים בדם, וזה כמובן מורגש היטב.

את נועה אני לא ממש מכירה באופן אישי, אבל מתוך המעט שנפגשנו, 
שוחחנו בטלפון והסתמסנו, ברור לי שמדובר באישה מיוחדת, 'עם ביציות 

גדולות', נחושה ופעלתנית, שמצליחה להשרות על סביבה גדולה ואירוע 
שלם מהאנרגיה הטובה והשקטה שלה, ובולטת הנתינה שלה שבאה 

ממקום של אהבה, אמונה ורצון כנה לחבר נשים לטבע, לפעילות גופנית, 
לעשות טוב לעצמן, להיות מודעות, חזקות ומובילות. בדרך, היא מצליחה 
להפעיל שורה של גופים ואנשים )כולל בעל וילדים כפי ששמעתי( באופן 

מעורר השראה. 

שותפים ותומכים, וגם מתנדבים 
האירוע בשיתוף עם "אחת מתשע" שעוד נחזור אליהן בהמשך, ובשיתוף 
מח' הספורט של מועצה אזורית חוף הכרמל, ובשיתוף אתנה - הפרויקט 

הלאומי לקידום ספורט נשים בישראל, ובחסות GIANT ישראל. 
מאחורי האירוע יש כמות עצומה של נתינה ומספר גדול מאד של מתנדבים 

שמסייעים: מדריכי קבוצות הנשים, שלוקחים על עצמם משימות הובלה 
והדרכה, רוכבות "עז ואחות" שמכירות את שבילי האזור ומסייעות 
למדריכים, וגם אופות, מקשטות, ממיינות חולצות ומתפעלות את 

ההרשמה, אנשי כרם מהר"ל שמארחים, אנשי איגוד האופנים שתורמים 
מזמנם לקידום האירוע, צלמים, בני נוער שהתנדבו לסייע, ועוד רבים. 

חדשות: יום הרוכבת
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אז איך חוויתי את יום הרוכבת? 
כמי שמסתובבת מדי פעם באירועי אופניים, בלי לרכב כמובן, אני יכולה 
לומר, שמתחילת החוויה, אפילו במעמד הרישום, יש תחושה שמישהו 

חשב עליך, ועשה הכל באהבה ומחשבה שיהיה לך נוח ונעים כמשתתפת. 
זה כולל ניוז-לטר מפורט לעילא, מסלולים מגוונים שכל אחת, גם אם 

היא טירונית אופניים )ואפילו אם בכלל אין לה אופניים!( וגם אם היא 
רוכבת מנוסה יכולה למצוא חיבור, וליהנות ממה שהאירוע מציע, מתחם 
התכנסות מפנק, חולצה ורודה מהממת, דוכנים שונים ומגוונים כגון דוכן 

של GIANT ומותג LIV הנשי, משקפי שמש של SPY+ ושל רודי פרוג'קט, 
ביגוד ספורט של JINGA ושל VN, דוכן הרשמה לטיולי נשים בחו"ל של 
גורדון טורס, דוכן אומנות, תכשיטים וזרי פרחים ודוכן של מכוורת דבש 

מקומית. 
הייתה מוסיקה מעולה, אווירה נהדרת, סשן מתיחות מפנק, פאלטאס 

טעימים בטעם וורוד, המון כיבוד וגם דוכן אוכל דרוזי. 

כמה מילים על המסלולים 
השנה התפלגות הרישום למסלולים הייתה מעניינת במיוחד, כאשר 

למסלול "הטעימה", המיועד לנשים שמתחילות להתנסות ברכיבת הרים, 

נרשמו 30 נשים, והוא התנהל בהשכרת אופנים במקום, ורכיבה ראשונית 
עם מדריכה ומאספת. בהקשר של המסלול הזה חשוב לציין שההשכרה 

ניתנה לרוכבות ללא עלות נוספת - באדיבות GIANT ישראל. 
80 רוכבות נרשמו למסלול "הרגועה", שכלל 10 ק"מ קלים במסלול 

מישורי )תכף נדבר על זה, זה בדיוק המסלול אליו נרשמתי, כי אני אישה 
רגועה ושונאת עליות.( 

150 רוכבות נרשמו למסלול "הסימפטית" - 20 ק"מ של שטח כרמלי 
אתגרי במיטב הסגנון של וורן פרייר )גדול עלי. אולי בעוד שנתיים.(

ומספר שיא של 90 )!( רוכבות במסלול "התוססת" המתקדם - 30 ק"מ 
שכללו גם את אזור "הכרמל הפרוע" ומטווחי אליקים, סינגל בת שלמה, 

שפע עליות וירידות וסיבוב סינגלים ביער עופר. )"הכרמל הפרוע" 
כנראה יישאר חידה עלומה מבחינתי. לא בבית ספרי. וחוץ מזה, חברותיי 

"התוססות", באמת, מספיק עם זה. חאלאס! אתן גורמות לכל היתר 
לבעיות בדימוי העצמי.( 

דרך אגב, תוך כדי רכיבה רגועה במסלול "הרגועה" עלו לי כמה רעיונות 
לשמות למסלולים של השנה הבאה, למשל: מסלול "הזורמת" או מסלול 

"הנותנת בראש", מסלול "הספונטאנית" עם אופציה לקצר או להאריך... 

חדשות

http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-habit-3-carbon-27-5-16
http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-17-scalpel-si-29er-hm-1
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ובטוח שאם היה מסלול "הגריאטרית" או "החופרת" הייתם פוגשים 
אותי שם. 

איך יודעים שאת מלכה ביום הרוכבת? ו/או: הכל מתחיל ונגמר 
בציוד רכיבה 

התחלתי עם וידוי כנה, שאני בהחלט לא רוכבת. כאחת שלא רוכבת, תכלס 
אין לי אופניים. בעיה קטנה מאד במקרה שלי. החרמתי לעידית שוב את 
אופני הקצה שלה, וכמובן החלפתי לה את הפדלים )כי קליטים ואני לא 

חברים טובים( ואם היא הייתה נותנת לי גם את הרגליים שלה, בטח הייתי 
מנצחת את מקצה "הסימפטית". בקיצור, הגעתי מצוידת פלוס לבוקר 
האירוע, תוך שאני מתרשמת מיכולת העמסת האופניים שלי על האוטו 
)באדיבות איתמר צחור, בשביל מה מגדלים ומטפחים אותם, לעזאזל?( 

בעמדת ההרשמה קיבלתי חולצה וורודה מהממת שהתגאיתי ללבוש, 
וחייבת לציין את החיוכים והאדיבות של כל המתנדבים והעוסקים 

במלאכה- קבלת פנים חמה ונעימה. 
למרות שאני לא חובבת תלבושות אחידות, יש משהו משובב נפש ומקסים 

בחבורה ענקית של אנשים שכולם וורודים, וזה משפיע באופן ישיר על 
המחשבות לדעתי. שלי הפכו וורודות ממש מיד. 

Girls Power
קבעתי להיפגש עם תמי לוגסי המהממת, אבל כשהגעתי, היא כבר 

נעלמה במסלול "התוססת" כיאה לה, ולמזלי השאילה לי את יעל, אחותה 
הלא פחות מהממת, לרכיבה משותפת במסלול "הרגועה". עכשיו תראו. 

אני חשבתי שפה בדיוק יגיע הקטע הזה שאני מקטרת על המסלול, 
שהבטיחו שיהיה רגוע, בלי עליות, ובסוף סבלתי נורא ואוי אוי אוי. בפועל, 

יצאנו במזג-אוויר מושלם, רכבנו שתינו על המסלול )המסומן באופן 
מושלם( בהשתאות, נהנינו מאד מהנוף המקסים, נהנינו מאד מהאופניים 

ותכלס עפנו על הדרך ועל עצמנו. עד כדי כך, שנגמר לנו מהר מדי, 
ויצאנו לעוד אחד. נשבעת! כנראה נרשמות יחד ל"אפיק ישראל" 2017. 

)פחחחח..( 
בדרך פגשנו המון רוכבות, מכל מיני סוגים, ואני חושבת שהמשותף לכולן 
היה המצברוח המרומם, וההנאה שניכרה על הפנים. גם במתחם עצמו, 
בתום הרכיבה, אפשר היה לחוש שמחה ושביעות רצון, הרוכבות חזרו כל 

אחת מהמסלול שלה עם חוויות טובות ותחושת הצלחה ויכולת, ודיווחו על 
ארגון מוצלח, מסלולים יפהפיים ואווירה טובה. 

  אריק פלדמן    

http://www.recycles.co.il/branch-bike-trip
http://www.recycles.co.il/branch-bike-trip
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עלילות ה"עאלק רוכבת עאלק כתבת" במתחם האירוע 
כמה כיף לסיים רכיבה וגם במתחם עצמו להרגיש שחשבו עליך ודואגים 

לך. מוסיקה נעימה, עמדת שתייה חמה, בננות, בירה, ושלל דוכנים 
מפנקים.

אני מודה שבאורח פלא בדיוק כשהתחיל סשן המתיחות, הייתי עסוקה 
בארטיק פאלטאס הורוד שלי, )בינינו, כמה פעילות גופנית אני יכולה 

לשאת ביום אחד?( אבל במבט מהצד היה נראה מענג, חתמתי עם כף 
ידי על אמנת הרוכבת – מה שנורא מצא חן בעיני, אבל אני מקווה שלא 
חתמתי על שום דבר שמחייב אותי באמת לרכב לנצח, ובהחלט עשיתי 

חייל בדוכנים ברכישות לעצמי. )רגע, זה לא היה "יום הרוכשת?"(
כאמור, יום הרוכבת הוא בשיתוף עמותת "אחת מתשע" והכנסותיו 

מועברות לעמותה. אחת המטרות ביום הזה היא לעורר מודעות לסרטן 
השד, ולקדם את בריאות האישה ואיכות חייה. מנכ"לית עמותת אחת 

מתשע, סיגל רצין, הגיעה לאירוע עם שתי מתנדבות מהעמותה, 
ויחד הציגו לרוכבות את פעילות העמותה למען החולות ומשפחותיהן 

ולטובת העלאת המודעות לאבחון וגילוי מוקדם. כמו כן מיכל מהעמותה 
חלקה איתנו סיפור אישי מאד מרגש ומעורר השראה, שלא השאיר עין 

אחת יבשה. 

סוף דבר 
אני חושבת שדי בולט לאורך הכתבה שנהניתי, ואפילו נהניתי מאד, ושזאת 

הפתעה גדולה עבורי. אם המטרות היו להוציא אותי לטבע, לחבב עלי 
את רכיבת אופני ההרים, לקדם פעילות גופנית )בקיצור קומי מהספה 
פדלאה!( ולהעלות מודעות לסרטן השד- כל אלו מטרות שהושגו בכל 

הקשור אלי. 
ואני אפילו יכולה להודות בהכנעה, שיש משהו באנרגיה שעיקרה נשית, 

שהוא שונה, ונעים,  ומעורר רגשות אחרים וטובים, ואני אומרת את זה, כי 
בבסיס אני לא כל כך אוהבת אירועים שמוגדרים מגדרית. תכלס, בדרך כלל 

יותר שמח לי כשהבנים והבנות ביחד... 
מהזווית של מי שמודעת למאמץ ולהשקעה שבאירועים כאלה או דומים 

לזה, אני חייבת לפרגן מכל הלב- כל הכבוד לכל מי שנטל חלק בארגון 
והוציא לפועל את "יום הרוכבת". 

ברור לי שחייב להיות מעורב בזה צוות גדול של אנשים, שמתחייבים 
ומתמסרים, ובמקרה הזה גם מרגישים שאר רוח, שפע רצון טוב ואהבה. 

אז תודה רבה מכל הלב לכולכם.
ומי יודע, אולי נפגש ביום הרוכבת החמישי? 

 נפגשים במבצע שדרוג לקיץ
ומביאים לכם אופני קרבון עם מערכת XT מלאה ובולמי FOX במחיר מדהים! 

DEORE XT M8000 HG-X
CASSETTE SPROCKET (11-SPEED)

DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

HOLLOWTECH II
CRANKSET (2X11-SPEED)

DEORE XT M8000 RAPIDFIRE
PLUS I-SPECII SHIFT LEVER

HG-X11
CHAIN

DEORE XT M8000 GS
REAR DERAILLEUR

DEORE XT M8000 BRAKE LEVER

 Anthem Advanced Full XT 2016 2X11-מבצע ₪18600 ל
  1X11-מבצע ₪17800 ל

₪22800

DEORE XT M8000 HG-X
CASSETTE SPROCKET (11-SPEED)

DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

HOLLOWTECH II
CRANKSET (2X11-SPEED)

04-9800-588 077-551-6642סניף רקפת - משגב 073-2660-616סניף ראשי - נתניהסניף הגשר - תל אביב

DEORE XT M8000 RAPIDFIRE
PLUS I-SPECII SHIFT LEVER

HG-X11
CHAIN

DEORE XT M8000 GS
REAR DERAILLEUR

DEORE XT M8000 BRAKE LEVER

Trance Advanced Full XT 2016   1X11-₪22800מבצע ₪17800 ל

http://giant.co.il/
http://giant.co.il/
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שימנו מציגים שתי מערכת הינע 
חדשות לשטח לשנת 2017

למרות שפיסית אי אפשר לחוש את המתח בחלל 
הסייבר, חלק לא מבוטל מרוכבי האופניים, )בעיקר 

החפרנים( קוססים את ציפורניהם כבר מספר חודשים 
בצפייה למענה של שימנו לגל ההשקות של המתחרה 

האמריקאי בתחום מערכות ההילוכים. והנה הגיעו 
החדשות המרעישות מיצרן הענק היפני: מערכת 11 
הילוכים ברמת ביניים ושנתיים אחרי השקת מערכת 
ה XTR האלקטרונית, טכנולוגית ה- Di2, נוחתת גם 

.XT-ברמת ה

DEORE XT Di2 M8050
כפי שרבים העריכו וציפו, טכנולוגיית העברת ההילוכים 
האלקטרונית פורצת הדרך של שימנו למערכות השטח 

מחלחלת למטה ואף משתפרת. אם עד עתה יכלו 
ליהנות ממנה מתחרי קצה ורוכבים בעלי אמצעים, 

מעתה מוצעת הטכנולוגיה גם ללוחמי סופ"ש ומתחרים 
חובבים עם כיסים פחות עמוקים.

אז מה חדש ב XT האלקטרוני החדש?
למעשה שימנו מבססים את המערכת החדשה על 

מערכת  XTR Di2 הוותיקה יותר. שתי המערכות 
מבוססות על מסגרת כללית זהה של קסטת 11 הילוכים 
) 40, 42, או 46 שניים( עם ממשק תפעול זהה, כאשר 

ההבדל העיקרי בניהם יתבטא ככל הנראה במשקל 
 DEORE XT המשקלים טרם פורסמו(. גם במערכת ה(
Di2 M8050 היצרן היפני מציע שלוש אפשריות שילוב 
שונות: קראנק סינגל בעל פלטה בודדה )11 הילוכים(, 

דאבל בעל שתי פלטות )22 הילוכים( ואפילו טריפל 
שנותן אפשרות ל- 33 הילוכים. יתרונה הגדול והמובהק 

של המערכת מתבטא בעיקר על מערכות הדאבל 
והטריפל וההסבר לכך בהמשך. 

ההבדל הוא בתכנון 
תפעול המערכת החדשה מתבסס גם הוא על שיפטרים 

בטכנולוגיית FIREBOLT, המאפשרת העברה פשוטה 
בלחיצת כפתור בעוצמה משתנה לתפעול מספר 

פונקציות. יתרונה של המערכת החשמלית הוא 
האפשרות לתכנת אותה לכל קומבינציית העברה 
אפשרית, הן בתחום התפעול הפיסי כגון שליטה 

במיקום השיפטרים, הפונקציונליות של הכפתורים 

עצמם להעלאה והורדה, והן בתחום יחסי ההילוכים 
והמעברים בניהם. אפשרויות התכנון הן אין סופיות, 

ניתן לקבוע דברים פשוטים כמו קצב קפיצת המעביר 
 SYNCHRONIZED בין הגלגלש"ים, דרך טכנולוגיית ה

SHIFT המאפשרת בלחיצת כפתור אחת שליטה על 
המעביר הקדמי והמעביר האחורי ליצירת קו שרשרת 

נכון ולשילוב ההילוכים המתאים ביותר. ועד תכנות 
מורכב כמו תכנון מסלול תחרות שלם על פי אופיו על ידי 
קביעת הילוכי מטרה לקטעים מסוימים. החידוש בתחום 

 Bluetooth שהוצג על המערכת החדשה הוא שימוש ב
על מנת להתחבר למערכת ה- E-TUBE של שימנו. 

מעתה אפשר לתכנת את המערכת גם מהסמרטפון או 
הטאבלט ולא רק בחיבור ישיר למחשב עצמו.

המערכת החדשה תהיה זמינה למכירה החל מאגוסט 
הקרוב ומחירה טרם נקבע. 

רשמים אמתיים מהשטח בקרוב, יש למה לחכות.

חדש Shimano SLX בתצורת 11 הילוכים
שימנו ממשיכה במרוץ החימוש ונוסף למערכת 

האלקטרונית החדשה, היא מוסיפה גם את גרופ ה- 
SLX למערכות ההינע מבוססות קסטת 11 הילוכים. 

גרופ הביניים הפופולרי של היצרן היפני מבוסס על 
הטכנולוגיות שהוצגו אשתקד במערכות ה-XT, עם 

אותה רמת ביצועים מעולה, אך משקל גבוה יותר ותג 
מחיר נמוך יותר. גם מערכת ה-SLX החדשה מציעה 

שתי אפשריות שילוב- קראנק סינגל בעל פלטה בודדה 
וקראנק דאבל בעל שתי פלטות. מערכות הטריפל 

נשארות עם קסטה בעלת 10 גלגשים.
אז מה בחבילה?

קסטה - שימנו מציעים שתי קסטות לבחירה על 
המערכת החדשה, 11-40 )467 גרם( או 11-42. קסטה 

בעלת 46 שיניים שהושקה לא מכבר, תוצע רק ברמת 
XT או XTR. כל הקסטות כמובן תואמות פריילוף רגיל.

קראנק –שימנו מציעים כאמור שלוש אפשריות 

לקראנק. הסינגל והדאבל מבוססים על מבנה 
 Dynamic Chain שיניים עמוק ורחב בטכנולוגיית

Engagement. מבנה השן הוא בעל כיפוף קל 
המבטיח כח הידוק נוסף למניעת נפילות שרשרת. 

קראנק הסינגל יוצע בתצורת גלג"ש 30, 32, או 34 
שיניים. קראנק הדאבל יוצע בתצורת 34-24, 36-26 , 

38-28. קראנק הטריפל יוצע בתצורת 40-30-22.
שיפטרים - מעבר לתמיכה 

ב 11 הילוכים ניכרים 
הבדלים קוסמטיים קלים, 

הידיות ארוכות יותר מאשר 
בדגם היוצא ומעוטרות 

בשקעים קטנטנים 
האמורים לעזור בתנאי 

רטיבות. 
מעביר אחורי - עבר גם 

הוא את השינוי הנדרש 
ויוצע בשתי תצורות, כלוב בינוני וכלוב ארוך. כמתבקש 

גלגל הפולי העליון ממוקם קרוב יותר לקסטה בכדי 
לשפר את ההעברה החלקה. מנגנון כיוון עצמת הקלאץ' 

הוא בטכנולוגית  SHADOW RD+ כך שכל רוכב 
יוכל להתאים בקלות אם ברצונו להקשות את מנגנון 

המתיחה כדי להבטיח שהשרשרת לא תיפול במסלול 
אגרסיבי ומשובש או להרפות מעט ולאפשר העברת 

הילוכים קלה יותר עבור רוכבים במסלולים זורמים יותר. 
המערכת תוצע למכירה החל מאוגוסט הקרוב, מחיר 

טרם נקבע... 

חדשות   אריק פלדמן    

חדשות: שימנו 2017
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 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
לשלל  לצטרף  אתכם  מזמין  בישראל  והמנוסה  המובחר  המדריכים  צוות 
אקזוטיות,  במדינות  אופניים  מסעות  העולם,  ברחבי  אופניים  הרפתקאות 

חופשות אופניים באירופה, ומסלולים לכל המשפחה.
רוזוב,  טל  נחאייסי,  יגאל  המדריכים:  וצוות  תדהר  נעם  בשטח!  להתראות 

יוני אלדר, גל גלילי, דני לוי ויואב בהט.

סלובניה HOME BASE 3/8 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

להצטרפות

בלעדי לאקו אדוונצ'ר מקדוניה  בטיסה 
ישירה לאגם אוכריד  19/7

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

// והרבה שמחה בלקנית בטברנות מדהימות

להצטרפות

סלובקיה גן העדן הסלובקי והרי 
הטטרה 3/8 

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

הסלובקי // אגמים אלפינים בהרי הטטרה

להצטרפות

http://www.shoresh.org.il/minisites/main.aspx%3Fid%3D2253
http://www.shoresh.org.il/minisites/main.aspx%3Fid%3D2253
http://www.shoresh.org.il/minisites/main.aspx%3Fid%3D2253
https://www.facebook.com/ecoadventuretrips/
https://www.facebook.com/ecoadventuretrips/
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו 

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

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

בישראל לסדנת רכיבה פרטית. בהתייעצות עם 
המגה "מאסטרים" בחרנו להביא לכם מספר טיפים 
לשיפור הזרימה, היכולת הטכנית, ההנאה והסטייל 

שלכם ברכיבה.  

הפעם הפינה תפסה סוג של מפנה והיא פונה לחלק 
המבוגר יותר של קוראי המגזין- להורים. במקום להתמקד 

בטכניקת הרכיבה שלנו, נתמקד הפעם בטכניקת 
הרכיבה של הצאצא/ ממשיך דרכנו/ נושא הגחלת/ 

הרוכב האמיתי במשפחה. או יותר נכון באופן בו נעביר לו 
את רזי טכניקת הרכיבה. 

לאופן בו תעבירו את ההדרכה יש השפעה לא מבוטלת 
על האופן בו הצאצא יקלוט את הדברים ויפנים אותם, 
לכן רתמנו הפעם מדריך טכניקה מיומן שמחלטר גם 

כאבא לשלושה ילדים בלונדינים, אמיר The כספי. 
על מנת למנוע תופעה של נפוטיזם )קידום מקורבים(, 

הדרכת הורים

טכניקות רכיבה להמונים  we:Techni  אמיר כספי, יואב )יו יו( רפפורט    דותן הלוי       אריק פלדמן 

טכניקות רכיבה להמונים 

הצמדנו לכספי תלמיד א-בלונדיני, עם טכניקת רכיבה 
בסיסית ביותר. יואב )יויו( רפפורט, סוג של ילד פלא, 

ומאומנו הצעיר של כספי. שלא תטעו  על אף מימדיו 
וגילו הצעיר יויו הוא רוכב מיומן ביותר, עם נסיון לא 

מבוטל בתחרויות אנדורו מקומיות וכמה תחרויות 
DH בינ"ל 

אמיר כספי  האב המייסד והגורו הראשון של רכיבת 
הגראווטי בישראל. באמתחתו של גוש הכישרון הג'ינג'י 

הזה שלל תארים ואין ספור ניצחונות בתחרויות דואל-
סלאלום, פור-קרוס ודאונהיל בארץ ובעולם, חלקם תחת 
המטריה המאוד מכובדת של רד-בול העולמית שתמכה 

בו במסגרת תוכנית הספורטאים המצטיינים הנודעת 
שלה. כספי הוא האחראי הכמעט בלעדי על שימור, 

הפצה, והנגשת מורשת ה-DH המקומית ע"י הפקה 
עקשנית של סבב ה-DH הישראלי במשך שנים, עד 

שנכחד במסדרונות הבירוקרטיה. הטאלנט הג'ינגי יבקר 
כאן מידי פעם ויפזר עלינו קצת מאבק הפיות שלו. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJEklNtu-0o
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יש אבות שטסים מהעבודה לתחזק ולהעביר שרתים בעולם, יש כאלו 
שנוסעים לפתור משברים בעסקאות פיננסים סבוכות, ותאמינו או לא, יש 
אבות שטסים מהעבודה לתחרות אופניים. הבן שלי בן ה-4 לא הבין מדוע 

אבא טס לתחרות אופניים ועוד מספר לו שזה מטעם העבודה, אבל מה 
לעשות, זה מה שאבא עושה.

אני לא אתיימר להפוך את הפלטפורמה הזאת ליורוספורט או סייקלינגניוז 
שמומחים בלסקר ולנתח תחרויות , אני אספר לכם על היום הראשון של  
Tour Of Croatia מזווית מעט שונה.  אספר לכם על החוויות האישיות 

שלי מתחרות גדולה ומרשימה וגם על הרגשות שפרצו בשלב הראשון 
והשני של התחרות. ביום הראשון היה זה גיא שגיב שרכב כ-200 ק"מ 

בבריחה מדהימה לנגד עיני, וביום השני אביב יחזקאל שרכב גם הוא כ 
200 ק"מ בבריחה אבל לצערי חוויתי את זה רק מדיווחים ברכב מלווה 

הרחק מאחור בשיירה המלווה.

קצת רקע 
את רן מרגליות מנהל קבוצת Cycling Academy Team אני מכיר מגיל 

מאוד צעיר, בקיץ 2002 שעבדתי בחנות קננודייל בחשמונאים הודיע 
חיים קלג מנהל החנות ששני תלמידי בית ספר באים לעבוד איתנו במהלך 

החופש הגדול. את השם של הראשון אני לא זוכר, את השני אני זוכר 
היטב, רן "כפרע" מרגליות. למרות ההפרש הלא מבוטל בגילאים שלנו, 

אני מודה, היה קליל.

במהלך השנים רן התחזק והתקדם בעולם הרכיבה, עבר מקבוצה לקבוצה 
עד שהגיע לחלום שלו, קבוצת Saxo Bank. במהלך השנים התראינו 

מדי פעם, לרוב היה מצחיק מאוד ולפעמים פחות בייחוד כאשר רן סיפר 
לי שבעיות רפואיות מונעות ממנו להמשיך לרכוב על אופניים בצורה 
מקצועית. את המפגש החוזר עשינו יחד כאשר רן הקים יחד עם רון 

בראון את קבוצת Cycling Academy, קבוצת רכיבת כביש מקצועית עם 
שאיפות מאוד גדולות עבור הרוכבים המקומיים )כל הרעיון נולד על כוס 
קפה מקרית בבר בהר בין רוני לרן(. רן שיתף אותי בתהליך ההקמה של 

הקבוצה ובקשיים )לרוב בנוגע לתקציב ותמיכה מגופים ממשלתיים( של 
הקמתה. באותה התקופה עבדתי כמנהל מכירות בינלאומי בתחום מוצרי 

הספורט והאופניים בפרט, כשרן שמע את זה הוא מיד הציע לי לשתף 
איתם פעולה בכל הקשור בניהול חסויות של הקבוצה, בצר לי נאלצתי 

לסרב בגלל ניגוד אינטרסים עם מקום העבודה שלי. זרמו עוד מים בירקון 
ועזבתי את מקום העבודה הקודם שלי לטובת עסק פרטי משלי שממוקד 
בתעשיית האופניים. אז כבר לא יכולתי לסרב לרן, ובחודשים האחרונים 

אני מנהל את החסויות וגיוסי הכספים של קבוצת האופניים המקצוענית 
Cycling Academy Team :היחידה והראשונה בישראל

הנסיעה  
אל הטור של קרואטיה יצאתי יחד עם צלם הווידאו שלי עידו שחם במטרה 

להכין חומרים שיווקיים לקבוצה על מנת להגדיל את חסויות הקבוצה 

טור קרואטיה 2016 we:Tour  מוטי פישביין, רועי קאפח    רועי קאפח  
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לשנת המרוצים 2017. ידעתי שהולכת להיות נסיעה אינטנסיבית ומרגשת, 
בפועל זה היה קצת יותר. אל קרואטיה הגענו אחרי הצהריים ושם חיכו 
לנו צלם הקבוצה מוטי פישביין הכישרוני להחריד, שני מרגליות )זוגתו 
של( ותופעת הטבע, עינב עובדיה האנרגיות והסלפי שמצטרפת לזוגה 
שניר עובדיה שמשמש כמכונאי "מילואים" בקבוצה. מחוץ לנמל חיכה 

לנו צי קטן של רכבי הקבוצה: רכב ליווי סטיישן ממותג CA, רכב מסחרי 
ענק ממותג CA שמכונה "סטימצקי" בגלל צבעו הירוק וגודלו המסחרי 

ועוד רכב מסחרי גדול מהשכרת רכב. הרכבים הגיעו בנהיגה בת 24 שעות 
מתחרות Tro Bro Leon שבצרפת, הרוכבים הגיעו בטיסה משלושה 

מקומות שונים בעולם ואנחנו מישראל. בהמשך הדרך הבנתי שאופניים זה 

לא ספורט אירובי, זה ספורט לוגיסטי יותר מהכל...
שני רכבים יצאו לדרך אל Osijek, העיירה שממנה מזנק השלב הראשון, 
ורכב אחד המתין לבעלים של הקבוצה רון בראון והמעריץ מספר אחד של 

הקבוצה סילבן אדמס הקנדי-ישראלי. לאחר שעתיים וחצי נסיעה עם עוזר 
מכונאי אריק הפולני ומעסה הקבוצה זיגימאס הגענו אל המלון )שהיה 
מפואר משציפיתי( בעיירה Oshijek, עיירה אירופית קטנה וטיפוסית. 

החיוך שלי עלה ברגע שנכנסנו אל מגרש החניה של המלון שהוסב 
למשטח פריסה ענקי עבור רכבי הקבוצות. אוטובוסים ממותגים ומנקרי 

 Trek, Astana, Team Wiggins, Dimension עיניים, רכבי קבוצות של
Data וגם רכבי קבוצה ירוקים של Cycling Academy. כמו ילד יצאתי 

לריקוד בין הרכבים, עברתי וצילמתי את התוכן של רכבי המכונאות של 
הקבוצות, שאלתי מלא שאלות את כל מי שהיו לו כלי עבודה ביד וחוויתי 

עילוי רוחני של נרקומן אופניים. אקפוץ רגע נושא: כל מכונאי או רוכב 
ששאלתי אותו על בלמי דיסק באופני כביש, השיב בשלילה וענה שמקומם 

של הדיסקים לא בפלוטון המקצועי.
בלובי של המלון לא ידעתי נחת, לידי יושב איוון באסו, מולי יושב מארק 

קאוונדיש, נתן האס ומארק רנשו עוברים ואומרים שלום ועוד הרבה 
מפורסמים ויפים. שלפתי מצלמה והתחלתי לעשות תמונות עם הכוכבים, 

את הפלאש כיבה לי מאמן Cycling Academy ניקי סורנסון )מקצוען 
לשעבר( שאמר לי שזה מביך שעובד הקבוצה מצטלם עם רוכבים 

מקבוצות אחרות, בלעתי את הרוק והמשכתי חזרה למגרש הרכב לראות 
אם אפשר לעזור בארגונים. את התופעה שניר עובדיה לא יצא לי להכיר 

קודם, איש מקסים ולבבי שעובד מהר ויעיל כמו מכונה, יחד עם אריק 
 Tro Bro עוזר מכונאי והמכונאי הראשי גונקרס הם תיקנו את נזקי תחרות

Leon )שילוב אכזרי ואגרסיבי של פאריז רובה וסטרדה ביאנקה( והכינו את 
האופניים לשלב הראשון. השלושה עבדו על האופניים בסבלנות ומסירות 

עד 4 לפנות בוקר! ולצידם עבדו זיגימאס המעסה ופאולו הכל יכול על 
הכנת בקבוקי מים ואיזוטוני, אוכל ומנהלות אחרות.

הרוכבים עלו לישון לאחר ארוחת הערב ונשארנו רק אנשי המנהלה. 
המלון שלנו היה במרחק 10 דקות נסיעה )לא היה מקום לכולם במלון 
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המרכזי ואת אנשי המנהלה השונים פיצלו במלונות אחרים(, רן ואני עשינו 
הקפצות מהמלון הראשי אל המלונון הקטן שלנו ואת הכל סיימנו בשתיים 

לפנות בוקר. 

יום התחרות 
את הבוקר פתחנו בשעה 7 בלובי )לא יודע למה אבל אני התעוררתי כבר 
בשש יקיצה טבעית(, 7:30 כבר היינו בארוחת הבוקר עם הרוכבים, היה 

בופה אירופי ענקי עם מבחר לא מבוטל של נקניקים, ביצים, לחמים 
וקינוחים-אבל הרוכבים ומנהלי הקבוצות נכנסו לחדר האוכל עם סלסלות 

גדולות ושמו במרכזי השולחנות את האוכל שהם מרשים להם לאכול: 
דגני בוקר, חלב סויה, שיבולת שועל, דבש ועוד כמה אוכלים שלא זיהיתי. 

למרות הקפדנות על המזון, לא מעט רוכבים התפנקו על הקינוחים כמו 
ששיכור רואה עגלת מזון שנפתחת באמצע הלילה בחתונה. עידו הצלם 
קיצר בארוחה וירד לצלם במשטח, אני נשארתי עם רן ולמדתי קצת על 

הפוליטיקה של מארגנים וסידורים של לפני זינוק. לאחר הטררם של המלון 
ירדנו כולנו אל המשטח שבחנייה ועזרנו בהכנות-באותו הזמן רן הספיק 
לעשות 30 דברים שונים כולל שיחה אישית עם רוכב שהיה צריך איפוס 
קל. הזינוק היה במרחק 6 דקות מהמלון, צעדנו כולנו אל האזור וצפינו 
בהצגת הקבוצות המאוד זריזה ורצנו חזרה לרכבים בכדי שנוכל להיכנס 
לשיירה המלווה בלי לאחר- חשוב לציין שרכבי התחרות ממוספרים ויש 
סדר שאסור להפר אותו, רכב עולה למעלה בשיירה רק אם קיבל אישור 

לכך, רכבים גדולים וגבוהים נוסעים באחורי השיירה שלא יפריעו ולכן 
הרכב בו נהגתי ישב מאחור. ברכב ישבו עידו צלם וידאו, רון בעלי הקבוצה, 

מוטי צלם סטילס רן ואני, נסענו מאחורי השיירה בערך חצי שעה ומיד 
שינינו כיוון לכבישי אחרים, המטרה שלנו היא להגיע לפידינג זון הראשון 

לפני הרוכבים ולהכין את כל מה שצריך. במהלך הדרך אנחנו מקבלים 
ציוצים בטוויטר והודעות מאשף המדיה של הקבוצה צדוק יחזקאלי 

שמספר שגיא שגיב וגיום בויבן מהקבוצה בבריחה, כולנו בהתרגשות 
אדירה, זה הישג חשוב ומרגש בו זמנית, מסוק ואופנועים של יורוספורט 

מצלמים את התחרות ושני רוכבים מהקבוצה נמצאים בבריחה, אחד מהם 
זה פאקינג גיא שגיב, הילד מקבוצת CCC שפתאום אלוף ישראל ורוכב 

באקדמי, צמרמורת!!  כל כמה דקות אנחנו מקבלים עדכונים שהפער 

של הבריחה גדל ואם אני לא טועה השיא הגיע לסביבות השמונה דקות. 
לאחר שעתיים בערך הגענו לאזור של הפידינג זון ובו נחלק לרוכבים 

מוזטים- תיק בד ובתוכו 3 ג'לים, 3 חטיפים, 2 בקבוקי משקה איזוטוני, 
בקבוקון של נוזל מלחים ואת הפניני ריבה המפורסם של פאולו. מחנים 

את הרכב ואני רץ לעזור לפאולו להכין את תיקי האוכל, אני אורז והוא מכין 
את המיני כריכים המפורסמים שלו, הפניני של פאולו. את המוזטים סיימנו 

להכין אחרי 20 דקות ואז אמרתי לו שאני אעזור לו לחלק אותם לרוכבים, 
פאולו שמח ומסביר לי איך נותנים את התיקים לרוכבים בלי להפיל אותם 

או את התיקים, אחרי השיעור הוא מסביר לי איפה לעמוד בכדי שהרוכבים 
ידעו שיש להם מגיש אוכל נוסף. הכביש מלא באנשי צוות של הקבוצות 

השונות, כולם לובשים חולצות או ווסטים של הקבוצות שלהם )שהרוכבים 
יזהו אותם( ומחזיקים תיקי אוכל בציפייה. אחרי כמה דקות של שקט רואים 
רכב באופק, הוא משמיע צופר חזק שמפלח את הדממה ומודיע שהרוכבים 

מתקרבים-אני מתרגש, דופק מינימום 200, מתרגש מהמעמד, מתרגש 
שעוד מעט הבריחה תעבור לידי ומתרגש להגיש בפעם הראשונה שקי 

אוכל לרוכבים. עבר המון זמן עד שהרוכבים הראשונים מהבריחה הגיחו, 
גיום בצד שקרוב אלי וגיא יושב מאחוריו, אני מציע להם שק אוכל והם 

מסרבים לי במבט רציני להחריד. אחרי ככה וככה דקות הרוכבים מגיעים, 
אני מחלק שקי אוכל בהצלחה ובאותה המהירות שהגיעו, ככה הם נעלמו 
באופק ואנחנו רצים חזרה לרכבים בכדי שנספיק להכנס לשיירת הרכיבים 

במינימום עבירות תנועה. את הנסיעה שלנו אנחנו ממשיכים מאחורי 
השירה, מקבלים עדכונים על הבריחה ורואים את המסוק של יורוספורט 

מעל הפלוטון. לקראת הסוף רן שואל בקול "מתי גיום מתקיף כבר את 
הבריחה" וזו לא איחרה, 20 ק"מ לסיום וגיום, אלוף קנדה ורוכב האקדמי 

)אותו אחד שעשה בית ספר במרוץ בית גוברין האחרון( מנצל ספרינט 
של מלך העליות וממשיך לבריחת סולו שמפרקת את הבריחה, שאר חברי 

הבריחה דועכים חזרה אל הפלוטון ונבלעים לתוכו אחרי מספר דקות. 
אנחנו ברכב רואים מהטלפון את המרוץ בשידור חי ומחזיקים אצבעות 

שבריחת הסולו של גיום תחזיק עוד קצת אבל זה לא הצליח, הוא נתפס 
במרחק של קילומטר וחצי מהסיום. הרכב שלנו מגיע לאזור הפיניש 

אבל הכל סגור לכניסה, יוצאים מהרכב ורצים לקו הסיום במטרה לראות 

את הפיניש אבל זה כבר נגמר וחוזרים לרכבים. ליד הרכבים כל הקבוצה 
מתארגנת ופתאום רן דוחף לי אופניים ליד ואומר לי "בוא מהר, גיום קיבל 

את החולצה ירוקה. בוא נצלם", כולנו עולים על אופניים ומגיעים לפודיום, 
גיום מאושר ואנחנו לא פחות ממנו. היום הזה לא נגמר, הוא בחצי 

שלו במקרה הטוב, יש עוד 5 שעות נהיגה עד למלון ולא מעט ארגונים 
ליום הבא.

סוף דבר 
את הטור המשכנו יחד עם הרוכבים דרך עליות ומורדות של רוכבי הקבוצה, 

היו הצלחות ונפילות כואבות של רוכבים אבל שום דבר לא הוריד את המורל 
הגבוהה שלנו, דגל ישראל ורוכבים ישראלים רכבו טור בינלאומי וגם 

רכבו אותו מעולה. הקבוצה הקטנה והירוקה שלנו בלטה והיוותה פקטור 
בתחרות, השארנו אחרינו חותם וקבענו לעצמנו יעדים לתחרויות הבאות 

ולעונות הבאות, אנחנו רוצים להביא את הקבוצה אל הג'ירו בעתיד הקרוב 
ומשם לטור דה פראנס- כותב את זה בלי להתבלבל ומבלי להרגיש שאנחנו 

חולמים חלומות. מקווה שהמדינה ומשרד התיירות יעזרו ויתמכו בקבוצה 
יותר ויעזרו לנו להגשים את החלום בהקדם  

טור קרואטיה 2016 we:Tour
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היה כל כך טוב אז ממשיכים במבצע!!!

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
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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/


XXC‑מת, קבלו את ה XC‑ה

Cannondale משיקים 
Scalpel SI‑את ה
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 אריק פלדמן     אריק פלדמן,  Ale Di Lullo, קנונדייל
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 AM אי אפשר שלא לשים לב לתמורות שחלו באופני
ואופני אנדורו לאחרונה. הסגמנט הפופולרי הזה השתנה 
ללא הכר בשנתיים שלוש האחרונות. גיאומטריות השתנו 

לחלוטין, תומכות שרשרת קוצרו לכדי מצב שהן כמעט 
קצרות יותר מהגלגל עצמו, סטמים הלכו והתקצרו, 
וכידונים הלכו והתרחבו. מוטות האוכף המתכווננים 

השתפרו והתקבעו בקונצנזוס עם מספר דגמים עצום, 
מפסע המזלגות השתנה וכמובן סטנדרט הגלגל בייחס 
לייעוד המוצהר משתנה ללא היכר. הדרך הטובה ביותר 
לראות את ההשפעה של ההתפתחות/ תמורות האלה 

היא מרוצי הסבב העולמי באנדורו, בו רוכבים מתמודדים 
עם מסלולים ברמת הסבב העולמי בדאון היל, והכל 

במהירויות מטורפות על מכונות שמטפסות לא פחות טוב 
ממכונות XC מקובלות. 

מה קרה כל הזמן הזה עם אופני XC ? פחות או יותר 
גורנישט, כמעט כלום. גאומטריות עודכנו פה ושם, 

משקלים גולחו, בקבוק נוסף בתוך השלדה הפך להיות 
סוג של פרמטר על, אבל שום דבר שאפשר להשוותו 

להתפתחות הסגמנט השכן. האבסורד הוא, שמסלולי 

ה XC הפכו לטכניים הרבה יותר, שלא לומר קיצוניים, 
במיוחד בסבב העולמי. כנראה שלערוץ השידור של 

Red Bull זכיין השידור של הסבב העולמי, שמביא את 
התחרויות בלייב לעשרות אלפי צופים בעולם הייתה 
השפעה ניכרת על העניין, והתחרויות הפכו להרבה 

יותר מעניינות ואטרקטיביות לצופים, והרבה הרבה יותר 
טכניות לרוכבים. פה ושם אפשר היה להבחין ביצרנים 
שהחלו להתאים את האופניים לסגנון הרכיבה החדש, 

ואפילו רוכבים "עם ביצים גדולות" תרתי משמע, כמו 
אבסלון החלו להשתמש במוטות כיסא מתכוונים בחלק 

מהמסלולים.

Cannondale Scalpel SI 2017
הסקלפל הראשונים של קנונדייל הושקו כבר ב- 2002, 

הם עברו שינויים רבים במהלך הדורות, אבל המסגרת 
הכללית לא השתנתה- אופני שיכוך מלא, חדים ומהירים 

למתחרה ה-XC/ מרתון. כמעט בכל השנים הם היווה 
את נתח המכירות הגדול ביותר של היצרן האמריקאי 

)בבעלות צרפתית(. לפני כשנתיים פרנסי קבוצת 
דורל/ קנונדייל לקחו החלטה אסטרטגית והחליטה 

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

  DAA רשאית להפסיק המבצע בכל עת, 
להשיג בחנויות האופניים המובחרות  המבצע בתוקף עד ל- 31.5.16

Scalpel Si :השקה we:News

http://www.daa.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-Shimano_M200_MTB_Shoe_7
http://www.daa.co.il/shop_list
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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

לתכנן את אופני הדגל של החברה להיות הטובים 
בתחומם. רק שהפעם הם החליטו לקחת כמה שיעורים 

מלובשי הבאגי. 
הרעיון לעדכן את אופני ה XC עם גאומטריה מודרנית 
הוא לא חדש או ייחודי לחברים מברטפורד, הוא פשוט 
היה מתבקש כרגע יותר מתמיד. יתרה מזאת ניתוח לא 
ממש מעמיק של רוכבי ה Team של קנונדייל וסגנונם, 

פונטנה האיטלקי ופומיק הגרמני )שמקפידים ללבוש רק 
מכנסי באגי גם באליפויות עולם(, דיי הסגיר את הכוונות 
של קנונדייל לגבי האופניים שמיועדים בראש ובראשונה 

להם. שמחנו מאוד שהוזמנו לאירוע ההשקה הרשמי 
של אחד מדגמי ה XC הטובים בכל הזמנים, אבל תכלס 
לא ממש הופתענו כשמעט לפני הנסיעה הופצו רמזים 
ברחבי הסייבר על מה הולך אנחנו הולכים לראות שם 

על גדות האגם. 

הכל מספרים 
הסקלפל החדשים מבוססים על הפלטפורמה הכללית 
של קודמיהם- מתלה בתצורת ציר יחיד פשוט לכאורה 

המייצר מהלך של 100 מ"מ ונשלט על ידי רוקר השולט 

על יחס המינוף, מלפנים מהלך דומה מיושם ע"י הלפטי, 
בולם הדגל של קנונדייל. המשולש האחורי עשוי הקרבון 

בנוי מתומכות אוכף שטוחות וגמישות שתפקידם 
לשאת את סוף התנועה שמייצר המתלה במקום צירים 

מסורתיים. אולם אוסף של מספרים חדשים משנה 
כאן את התמונה לחלוטין. הסקלפל החדשים קלים 

מקודמיהם בכמעט 300 גרם!! קלים יותר מהאפיק של 
ספשלייזד וקלים יותר מהטופ פיול של טרק המתחרים 
העיקרים שלהם. הדגם המחודש מגיע עם זוית ראש 
של 69.5 מעלות, מעלה וחצי פחות מהדגם הקודם, 

הצינור העליון הוארך בכ-3 אינצ', הסטמים קוצרו בכל 
המידות, ותומכות השרשרת התקצרו מ-17.5 אינ'ץ 

ל- 17.2 אינץ'. את תומכות השרשרת הקצרות במיוחד 
קנונדייל הצליחו ליצור ע"י א- סימטרית כללית של 

המשולש האחורי שנשאר ברוחב 142 מ"מ, שלא כמו 
יצרנים אחרים שלצורך כך הגדילו את הציר האחורי 
לסטנדרט בוסט של 148 מ"מ. צינור האוכף קיבל 

הסטה חזקה שמאלה ותומכות השרשרת נמצאות במנח 
א- סימטרי על מנת לאפשר כניסה פנימה וימינה של 
החלק האחורי כדי לקבל ציין ליין הגיוני ועדיין לשמור 

http://www.thesingletrack.co.il/
https://www.facebook.com/thesingletrack
http://www.thesingletrack.co.il/
http://www.thesingletrack.co.il/
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על מרווח בוץ מכובד ביותר. מספרים מודרניים לחלוטין 
שלקוחים מעולמות ה Long & Slack ולא מהמחוזות 

הסגפניים של ה-XC. כל זה לא השפיע על הריץ )המנח( 
של הרוכב על האופניים, מאחר וקנונדייל שמיצרים 

לעצמם את המזלג, הגדילו את המפסע )אופסט( של 
הלפטי מ 50 מ"מ ל 55 מ"מ. ע"י כך הם הצליחו ליצור 

אופניים עם נתוני Long & Slack  כאמור, אך עם בסיס 
גלגלים קצר יחסית וריץ נורמאלי. בנוסף לכך השלדה 

מאפשרת נשיאת שני בקבוקים בתוך המשולש הקדמי 
)נבדק בהצלחה במידה M(, סוג של שאיפת סף בשנים 

האחרונות כאמור. החיווט בשלדה החדשה הוא פנימי 
כמתבקש, עם מגוון אפשריות הולכה חכמות מאוד, כולל 

הכנה למוט אוכף מתכוונן, והכנה אינטגרלית ומאוד 
אלגנטית לסוללת Di2 בחיבור לתושבת הבולם בתוך 

הצינור העליון. חדשה חשובה נוספת מברדפורד מגיע 

בדמות גלגלי 27.5 במידה סמול על אותה גאומטריה 
בדיוק, ועוד שלושה דגמי נשים ייעודים על בסיס הגלגל 

הבינוני. 

על השביל 
כ-50 עיתונאים מכל רחבי הגלובוס הוזמנו לאירוע 

ההשקה שהתקיים יומיים לפני חשיפת הדגם לעולם 
על גדות אגם גארדה בצפון איטליה. אני לא אכביר 

במילים על האירוח המושלם של קנונדייל, עם הארוחות 
המטורפות, והבירה שזרמה כמו מים. גם לא אספר לכם 

על המלון המפואר, ביגוד הטים שכל עיתונאי קיבל, 
הנוף מסביב, ופונטנה+ פומיק שהיו צמודים אלינו כמו 

בייביסיטר כל הזמן ) אולי בעצם כן אספר(. אני לא אספר 
לכם את כל הפרטים השוליים האלה, כי זה לא קשור 
לאופניים עצמם, וגם כדי לא להאכיל לכם את הלב, 

כאלה אנחנו טובים ורחומים.
אחרי נסיעה של כשעה לריזורט גבוה בהרים מעל 

האגם, פגשנו את טריילר המרוצים של קנונדייל עם 
ערמת מכונאים ואנשי פיתוח של החברה, במספר כמעט 

זהה למספר העיתונאים. בחזיתו נפרסו כמה עשרות 
זוגות של Scalpel SI ברמת Race עם מדבקות שם 

על הטופ טיוב וגלגלי ENVE. )לשימוש עצמי, אבל בלי 
לקחת הביתה לצערם הרב של העיתונאים המסכנים...(. 

במיוחד להשקה קנונדייל בנו שני מסלולים ניסוי באורך 
של כ-3 ק"מ כל אחד, מסלולים אשר אמורים לאפשר 
לכל אחד מהעיתונאים לחוות את האופניים בתכסית 

המיועדת להם לאורך כמה סבבים שירצו, ככל שחומצות 
החלב ברגלים יאפשרו/ או עד שיוכלו לדקדק בניואנסים, 

כפי שעיתונאי אופניים עושים בדיי ג'וב שלהם. את 
הסבבים הראשונים הובילו בקבוצות מצומצמות שני 

המגה סטארים פונטנה את פומיק. הכל נעשה באופן 
בלתי מתחשב בעליל בבירה, בארוחות ובאווירת הפאן 

הכללית. שני המסלולים הם למעשה הדמיה של המיטב 
במסלולי ה-XC בסבב העולמי, רק בלי הקטע של 

להתרגל לאופניים. אחרי 3 דקות של רכיבה על שביל 
יער רחב ולא משקף את העתיד לבוא, הסימון הוביל 

לתוך סינגל בירידה שנכנס מיד לתוך גינת בולדרים עם 
חורי ענק ביניהם, מדרגות סלע בשלל גבהים וזוויות, 
דרופים, סווצ'בקים צפופים בין העצים, קטעי טיסה 

מהירים, עליות טכניות וקירות שאלוהים ישמור...
התגובה הראשונית של כלל העיתונאים מברזיל ועד 

שוודיה הייתה הלם מוחלט, לא מהאופניים, מהמסלול! 
המסקנה המיידית של כולם אחרי הסיבוב הראשון הייתה 

שכולנו כנראה שכחנו איך לרכב בלי מוט כיסא מתכוונן. 
)עוד נחזור לעניין הזה(

https://www.youtube.com/watch?v=6mlo16sMtAM
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אחרי הסיבוב השני והשלישי העניינים התחילו להתבהר 
ולהתגבש, הבנו את המסלולים ובעיקר הבנו את 

האופניים. בשנים האחרונות יצא לי לבחון שתי גרסאות 
של הסקלפל, האחרונה הרגישה מאוד עתירת פאן ביחס 

לאופני XC, הדגם החדש הוא פאן בריבוע גם ביחס 
עליהם. התנהגות האופניים בירידות לקוחה מעולמות 
אחרים לגמרי- האופניים מרגישים יציבים מאוד, זווית 

הראש החדשה נותנת את הביטחון שנדרש לצלוח 
אלמנטים טכניים, והאופסט המוגדל בלפטי עדיין משאיר 
את ההיגוי של האופניים מאוד קל ומדויק. קיצור תומכות 
השרשרת מורגש באופן בולט והתמרון השתפר פלאים, 

הרגיש לי כמו על אופני הAM הפרטיים שלי. הכידון 
הרחב והסטם הקצר מרגישים מאוד נכון על האופניים, 
 AM והגלגל הקדמי עולה לאוויר כאילו מדובר על אופני
אם לא יותר. הלפטי כרגיל לא נותן שום תחושה שדומה 

לבולם 100 מ"מ אחר, אבל את זה כבר ידענו מזמן.  

הטיפוס על הסקלפל לא השתנה בהרבה, גם הסקלפל 
החדשים ממש מפצירים ברוכב להוציא כל טיפת וואט 

מהרגלים, עם תגובה מידית בזינוק קדימה. המתלה 
מצליח לייצר אחיזה מעולה בטיפוסים טכניים והמונרך 

XX עם סאג של מעט פחות מ 30 אחוז מצליח להישאר 
יציב. הדגם שרכבנו עליו צויד במתג הפעלת נעילה 

הידראולי של שני הבולמים יחד מהכידון, לטעמי ולטעמם 
של מספר קולגות, נעילת הבולמים על הסקלפל 

מסרסת לחלוטין את היכולות שלהם. במתווה בו בחנו 
את האופניים נעילת הבולמים עשתה רק רע לאופניים. 

בשיחה פרטית עם מנואל פומיק, הוא סיפר לי )און 
רקורד( שחוץ מטיפוסים בכביש הוא מעולם לא נועל את 

הבולמים, קלעתי לדעת גדולים...תכלס.
בסופו של יום הלופים הזה, קינחנו ברכיבה של כ-40 

ק"מ חזרה למלון )לקוקטייל...(, רכיבה ארוכה ומגוונת, 

 XC כזאת שנתנה פרספקטיבה רחבה יותר מאשר לופ
ניו סקול טכני בעליל. גם כאן שפומיק מוביל קבוצה 

מצומצמת של עיתונאים דוברי גרמנית, עיברית ואפריקנס, 
הסקלפל החדשים זרחו בירידות בעליות ובכל מה 

שיש בינהן.

סוף דבר 
הסקלפל החדשים עם הגיאומטריה המודרנית, עבודת 

המתלה המעולה ושלל הפיצ'רים החדשים נראים 
ומרגישים כמו האופניים הנכונים לXC  ניו סקול. הם עדיין 
מכונת XC חדה ויעילה אך הפעם עם תוספת נכבדה של 

פאן פאקטור ויכולות ירידה משופרות. מוט אוכף מתכוונן 
שהיה עד לא מכבר סוג של דגל אדום בעבור מתחרים 

רבים על מסלולי המרוצים, אט אט תופס מקום על זוגות 
אופניים רבים כמו בתחרות האחרונה בסבב בקריינס 

אוסטרליה, ולא ירחק היום בו הוא יהפוך לסטנדרט 
המקובל. על הסקלפל החדשים הוא יותר ממתבקש על 

מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בהם. מספונסרי 
המותג חושבים אותו דבר, אך גם הם כמו מתחרים 

רבים אחרים, יושבים על הגדר ומחכים לעוד מתחרים 
אמיצים כמו אבסלון שיסלול את דרך הקונצנזוס. רכבתי 

רק יום אחד על הסקלפל החדשים, יום אינטנסיבי ביותר, 
מאוד חכם מבחינת המארגנים להסביר את כוונותיהם 

באופן ברור, ומאוד מפרה בפרספקטיבה שהוא נותן על 
איכות האופניים. אבל יש לזכור שמדובר על סקירה של 
יום אחד בלבד ולא מבחן. את המבחן האמיתי על שלל 

תובנותיו המצטברות מרכיבה לרכיבה נערוך כאן בלבנט 
על השבילים שלנו , בלי פינוקים ממותגים, עם החום 

והלחות, האבנים המשוחררות והצהוב מסביב. הישארו 
מעודכנים  

** הכותב היה אורח חברת קנונדייל באירוע ההשקה הרשמי 
בגארדה איטליה.
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מי אתה האיש שבקיר? יואב מאור, העובד היחיד 
ב"קליניקה לאופניים" ברמת ישי. לפני כן הייתי שותף 

בהקמת "תלתאופן" בזכרון יעקב. חשבתי שאפרוש 
אחרי שנה, נשארתי לשש שנים...לפני כן, עבדתי ארבע 
שנים ב"סלאלום חיפה" המיתולוגית. התחלתי במשרת 

סטודנט, כשולייה של וורן פרייר. סיימתי את התואר 
כעבור שנה, ופשוט נשאבתי לסדנא ולענף. תכלס מאז 
התעודה נשארה על הקיר אצל אמא, והאופניים הפכו 
לעיסוק העיקרי. במקביל, עסקתי כמדריך ב"עז הרים", 

ולאחר מכן ייסדתי את קבוצת ה"כרמליטים" שמתגלגלת 
 איתי כבר שמונה שנים.

רוכב? בטח שרוכב! נראה לי שזה די מחייב, לא? בשנים 
האחרונות חל צמצום משמעותי באורווה הפרטית, וכרגע 

נותרתי עם NINER SIR, ואופני סייקלוקרוס פלדה 
מעשה ידי ARI. אפשר לומר שאני חובב פלדה, גם בגלל 

 .LOOK-וגם בגלל ה ,FEEL-ה
סדר על הקיר? הדברים ה"יומיומיים", שנמצאים 

הכי בשימוש - בגובה הכתף, וכל השאר מעל ומתחת. 
יש כמה יוצאים מן הכלל ומיוחדים, כמו כלי יישור אוזן, 

שנמצא הכי גבוה, כי הוא ה"מלך"...כשעבדתי עם וורן, 
הקיר כבר היה מסודר והייתי צריך להתרגל לסדר שלו. 
אחר כך ב"תלתאופן" סידרתי איך שהיה נראה לי נוח, 

ופשוט התרגלתי לזה. כך שב"קליניקה" הסידור די 
דומה לקיר הקודם. ברמה של למצוא את הכלי בעיניים 

עצומות )-:

הכי כלי כלי? אלן 5, ו-אלן 4, הם כמובן הכי נפוצים 
באופניים. צמד שמוחלף ונשחק בקביעות, אצל כולם 

מן הסתם. אחריהם הכלי ליישור אוזניים, נמצא בשימוש 
יומיומי.

הכי לא כלי כלי?  CROWN RACE PULLER/ מסיר 
טבעת סטירר. איכשהו החרא הזה אף פעם לא עובד 

ב-100 אחוז…)-:
 DREMEL-מי הבן המועדף? זה לא כלי, זה מכשיר! ה
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     דותן הלוי we:Wall יואב מאור "הקליניקה לאופניים" רמת ישי

קיר מכנאופן



האהוב שלי. לפעמים אני סתם מחפש תירוץ להפעיל 
אותו, אבל בפועל הוא עוזר במלא סיטואציות של ראשי 

ברגים "שחוטים", או סתם שיוף רפידות אקראי.
כלי מיוחד/ ייחודי?  אין כזה. אני מאמין בכלים ייעודיים, 

ובתעשייה הזאת יש כאלה בשפע. במיוחד עם כל 
החידושים והסטנדרטים החדשים של השנים האחרונות. 

 פחות אוהב אלתורים וקומבינות, סורי.
יש לי למשל, סט חולץ מיסבים ייעודי, וסט מושיב מיסבים 

ייעודי של ENDURO. חוסך עבודות פטיש למיניהן, 

שומר על המיסבים ועל השלדה, וגם עושה רושם טוב 
כשלקוח צופה בך מפרק לו את השלדה לחתיכות.

מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה?  
הרשימה ארוכה...אבל תמיד יש משהו שפשוט חייבים.

 MAN לוקח את העבודה הביתה? ביום שיהיה לי
CAVE משלי, לא רק שאהיה מאושר - גם יהיה לי קיר 
מלא כלים. כרגע הרוב מרוכז בשני ארגזי עבודה לפי 

ענף )אופניים ורכב/ אופנוע(. בסוף את רוב העבודה על 

האופניים הפרטיים של זוגתי ושלי - אני עושה בקליניקה.
ה‑תיקון? תראו, יש מצב שהכל כבר נעשה והכל כבר 

בוצע. מצער להודות שעבודת המכונאות היומיומית 
היא די שגרתית. בסופו של דבר, התקלות די חוזרות 

על עצמן, והדיאגנוזה נעשית די מהר ובקלות, וכך גם 
הפתרונות - די קבועים וסטנדרטיים. כנראה תוצר של 

ה-חד-פעמיות של כל מוצרי הצריכה שלנו. אבל יכול 
לספר על מקרה משקשק-ביצים אחד, בו נאלצתי לקדוח 

בשלדת קרבון קצה של מותג מוביל, על מנת להעביר 

חיווט של מערכת הילוכים חשמלית. הבחור היה מסוג 
הלקוחות שמביא את כל החלקים בעצמו, וגם מבקש 
להיות נוכח בהרכבה. אחרי מספר התייעצויות, בזיעה 
קרה וביד יציבה - הקידוח הושלם, האופניים חושמלו, 

והלקוח היה מרוצה. לאותו יום  
באו לבקר "הקליניקה" וה"כרמליטים", תנו לייק, 

 בחייכם.
facebook.com/bikeclinic22 

facebook.com/carmeliteam

DAA-Shimano רועי בר אל we:Wall
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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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Cube 
Stereo 140

C:62 27.5

  www.cube.eu ,יבואן: בייק אקספרס
מחיר אופניים במבחן: 24,900 ₪

Cube Stereo 140  we:Testאביב ינובסקי   אלון רון   עדי בלן 

  Cube Stereo 140 :מבחן



77 |  76

Cube Stereo 140  we:TestHighlights 

גלגלי 27.5	 
שלדת קרבון מלאה לחלוטין	 
מתלה אחורי 4 זרועות בתצורת הורסט 	 

לינק המייצר 140 מ"מ מהלך 
זווית צינור ראש 67.5 מעלות	 
זווית צינור כסא אפקטיבית 74.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 435 מ"מ	 
משקל "רטוב" - כולל פדלים – 12.6 ק"ג	 
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וחזרנו לא לחלוטין משוכנעים שפלטפורמת המתלה 
ובחירות האבזור של קיוב היו מוצלחות לתוואי של 

הארץ ולסגנון הרכיבה שלנו. אז יצאנו לשבילים בחשש 
מסוים עקב נסיון העבר, אך עם תחושת הקלה שנבעה 

מעובדה שהאבזור של הדגם הנוכחי נראה מצויין ולא 
נדרשנו להחלפת אף חלק מהמפרט המקורי כדי לספק 

את הפיינשמעקר שבנו, כמה פעמים קראתם אותנו 

מייללים על סטמים ארוכים מדי וכידונים צרים מדי?! ובכן 
לא הפעם.

שלדה ומתלים 
השלדה של הקיוב עשויה קרבון מכף הדרופאואט ועד 

ההדסט, כולל המשולש האחורי ולינק הנדנדה, בכל 
נקודה בשלדה אפשר לראות מחשבה והשקעה בפרטים 
הקטנים כמו מגן גחון אינטגרלי וארוך במיוחד, מיקום נוח 

חברת קיוב מייצרת לעצמה חשיפה רבה בעת האחרונה 
בקרב רוכבי הDH והאנדורו – החברה מספנסרת ישירות 

קבוצות דאונהיל ואנדורו המתחרות ברמה הגבוהה 
ביותר, המטרה המוצהרת בהשקעה כספית גדולה 
שכזו היא שיפור ליין ההמוצרים ותמיכה בענף, אך 

כמובן שהדבר נועד גם למכור זוגות אופניים רבים יותר 
מהז'אנרים האגרסיביים יותר. מהיבואן הישראלי בייק 

אקספרס קיבלנו למבחן זוג אופניים העומד )על הנייר( 
בתפר שבין אופני שבילים אגרסיביים לבין אופני אנדורו 
 Cube  קלים )מאוד(, האופניים מתהדרים בשם הקליט
Stereo 140 C:62, בגלגלי 27.5 וכפי שאפשר לנחש 

מהאות C בשמם, בשלדת קרבון מלאה לחלוטין. 
לפני כשנה וחצי בערך בחנו ב we:Ride דגם אחר 

מהליין של הסטריאו )גלגלי 29 ו120 מ"מ מהלך(, 

Jinga מבית we:Ride החדשה של AM ביגוד: חולצת ה

Cube Stereo 140  we:Test
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הצבעים רחוק מאוד אך לטעמנו עוצרת בזמן לפני רמת 
בלינג והתאמת צבעים מוגזמת.

על השביל 
הקיוב הגיעו לידי בתחילת האביב שלנו, זה אומר 

טמפרטורות חמות יותר, ותנאי שטח משתנים מאוד 
בין תנאים רטובים בימים מסויימים לבין התחלתה של 

דרדרת מסוכנת בימים אחרים, הקיוב שמשו אותנו 

כאופניים יחידים במשך כחודש וחצי והמסקנות לפניכם.
כמה שמחים היינו לראות את הקוקפיט הרחב והקצר 
שהסטריאו צוידו בו, זה אומר שחוץ מלהחליף פדלים 

ולכוונן את ידיות הבלמים, לא נדרשנו להחליף אף לא 
חלק אחד בקיוב על מנת להרגיש בנוח )וזה מקרה נדיר 

למדי(, שאפו גדול למנהלי המוצר מקיוב שאבזרו את 
האופניים בדיוק לפי השימוש המיועד שלהם.

של מתקן הבקבוק והולכה פנימית למחצה של הכבלים, 
עם זאת ישנה הכנה )מיותרת לדעתנו( למעביר קידמי. 

שמחנו מאוד לראות שקיוב שיפרו משמעותית את מרווח 
העמידה בשלדה וכעת גם מאותגרי גובה כמונו זוכים 

למרווח תמרון רחב ויכולת להשתמש במוט אוכף מתכוונן 
ארוך במיוחד.

המתלה של הסטריאו הוא 4 זרועות קלאסי בתצורת 

הורסט לינק המפיק 140 מ"מ מהלך, המתלה עבר 
שינוי של התכנון הקינמטי שלו מאז רכבנו על דגם ה-29 
וכפי שתקראו בהמשך השיפור בהחלט מורגש, קיוב גם 
שיתפו פעולה באופן הדוק יותר עם Fox כדי לכייל טוב 
יותר את הבולם האחורי, Float DPS LV  במקרה הזה.

מבחינה וויזואלית קיוב הצליחו להגיע לתוצאה יפה מאוד 
עם סכמת צבעים צהובה ירוקה שלוקחת את התאמת 

Cube Stereo 140  we:Test
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  SDG הקיוב הרגישו לנו נוחים ומאוזנים מאוד, האוכף של
נוח מאוד והתאים היטב לישבן המסוקס שלנו, תנוחת 
הדיווש מאוזנת למדי, ומרווח העמידה המשופר מורגש 

)הרבה זמן לא "שלפנו" כל כך הרבה מוט אוכף החוצה(. 
מה שהוסיף לתחושת הנוחות וכבר ברכיבה הראשונה 

הרגשנו משוחררים לחלוטין, "פגענו" בכל הקווים 
הרגילים שלנו ושחררנו את כל הקפיצות המוכרות.

ה Stereo 140  הם אופניים קלים מאוד, 12.6 קילו 
לאופניים במתאר השימוש הזה ובנקודת המחיר הזו הוא 
משקל די מרשים. המשקל הנמוך בהחלט תורם לביצועי 

הקיוב בעליות, התאוצה מהמקום טובה מאוד כמו גם 
יציבות הפלטפורמה בבולם האחורי, לא חשנו בנדנוד 

כמעט בכלל, גם לא במצב הפתוח ביותר.
בעליות משובשות יותר ובקטעים בהם יש מדרגות 

מרובעות רבות, התגעגנו מעט ל29 הפרטיים שלנו, 
בסופו של יום )ויסלח לנו נינו שורטר( כאשר מגיעים 

לטיפוס אנו מעדיפים בבירור אופני 29, הם משמרים 
מהירות טוב יותר ו"משטיחים" מכשולים בדרך.

כאשר הגענו לסינגלים טכניים בירידה, הקיוב זרחו, 
האיזון בין הבולם הקידמי למתלה היה מצוין, האופניים 

הרגישו זריזים ושמחים מאוד, מצאנו את עצמנו מרחפים 
)בקטע טוב( במקומות בהם אנחנו לרוב "דבוקים" 

לאדמה. השיפור בכיול המתלה והבולם האחורי הוא 
אדיר, המתלה פרוגרסיבי דיו, כך שהרגישות לקטנות 

טובה ולמרות זאת לא הצלחנו ל"טרוק" את הבולם 
האחורי ולו פעם אחת במהלך המבחן. הצמיגים של 
שלוובה הפתיעו והצטרפו לחגיגה עם אחיזה טובה 

וצפויה מאוד, יתכן שהיינו מחליפים את הצמיג האחורי 
בקיץ, מאחר והוא נוטה להחליק מעט בקלות על סוג 

הדרדרת שלנו.
נראה שמתכנני הסטריאו בחרו להתמקד בזריזות ויכולת 
הסיבוב על פני היציבות במהירויות גבוהות, זאת הייתה 

למעשה נקודת התורפה היחידה האמיתית שמצאנו 
במבחן. כאשר עוברים מהירות מסויימת על שטח 

משובש )תחשבו על החלק המהיר בפרסה בקנדה, צמוד 
לגדר שדה המוקשים(, הקיוב מרגישים מעט קופצניים 

מדי ולעיתים קשה לשמר את הקו הנבחר.

 חלקים בולטים 
אז כשאמרנו שלא נדרשנו להחליף כלום לפני שיצאנו 

לשבילים, לא התבדחנו, הקיוב מאובזרים מצוין, כפי 

 we:TestCube Stereo 140 

http://www.ctc.co.il/domane-2017-launch
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שרשרת מינימלי שהיה מונע מאיתנו כמה נפילות 
שרשרת בודדות אך מעצבנות במהלך המבחן.

סיכום 
הקיוב סטריאו 140 לשנת הדגם 2016 הם אופניים 

משובחים, קלים מאוד, בנויים ומתוכננים היטב. לרוכב 
שבילים אגרסיבי או רוכב אנדורו בסבב הישראלי הם 

יספקו בהצלחה מרובה את כל צורכי הטכניות והמהירות 

להם הוא נדרש. יכולת הדיווש והטיפוס הן מהטובות 
בקטגוריה, ויחד עם הזריזות ו"שמחת החיים" גם אלמנט 

ה"פאן" קיים כאן בכמות מכובדת מאוד.
שינויים מזעריים כמו הוספת מוביל שרשרת עליון ואולי 
החלפת צמיגים בעונות שנה מסויימות היו מעלים את 

הציון שהקיוב מקבלים לכמעט מושלם  

שהיינו מצפים מכל זוג אופניים בנקודת המחיר הזו 
)מה שלא תמיד מתקיים(, זה מתחיל במערכת 11 

הילוכים המצוינת של סראם ברמת X01, בולם קידמי 
 Guide המוצלח והמוכח, מעצורי ה RockShox Pike
המשובחים )סוף סוף מוצר מתחרה ראוי ואולי אף עדיף 

 Race על שימאנו( של סראם וחלקי קוקפיט וקראנק של
Face ברמת Aeffect שהצד הקטנוני שבנו היה שמח 

לראות חלקי Turbine, אבל זה באמת קצת קטנוני.
סט הגלגלים של DT נראה חזק ואיכותי למדי עם נאבה 

מרעישה אך עם חישוקים מעט צרים לצו האופנה 
העכשווי, הם הגיעו עטופים בצמיגי שוולבה האנס 
דמפף קדמי ורוק רייזר אחורי שהתמודדו היטב עם 

תנאי השטח המשתנים של האביב. התלונה היחידה 
האמיתית שמצאנו על האבזור זה העדרו של מוביל 

Cube Stereo 140  we:Test
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contact@epicisrael.org.il :שמח לעמוד לרשותכם בכל נושא, פנייה או שאלה Epic Israel  צוותwww.epicisrael.org.il

31/5/16 END OF REGISTRATION
WILL IT BE YOURS ?
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סמים בשלדה
משפרי-ביצועים מודרניים באדם ובמכונה

   עמנואל בלחסן    we:SnuffPierre Sallet dans Stade | France Télévisions | ASO | FRANCE TV | 20 Minutes | AFP    סמים בשלדה

סמים בשלדה
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מכונית מסוג פורש 911 טורבו שחורה ומבהיקה, עצרה בחריקת בלמים 
אל מול שביל כניסה שתחילתו חצץ וכורכר והמשכו מרוצף אבנים 

גדולות ופראיות, המוביל אל בית אבן חביב בעיירה השוויצרית השקטה  
 . Scherzingen

גבר שרירי ובהיר, שיערו בלונד שטני קצר, גופו רזה ומוצק- יצא מהמכונית 
בניתור קליל וטרק את הדלת העבה והבשרנית בתנועה של ספק הדיפה-

ספק-בעיטה בעקב נעלי הנייקי הסרוגות שנעל.
ילד בלונדיני נותר לשבת במכונית השחורה, את אזניו עטפו אזניות קשת 

 ענקיות ועיניו היו עסוקות מאוד בטלפון החכם שבידיו.
רחש הפסיעות על שביל החצץ ופצפוץ ענפים קטנים, העיר את תשומת 

ליבו של איש גבה קומה, מזיע ואדום שיער.
"לאנס!...מיסטר ארמסטרונג, מה אתה עושה כאן...?" יאן אולריך הניח 

את המעדר שננעץ בדשא העבה ונער את ידיו מהאדמה האדומה-שחורה, 

שהתפוצצה מעושר מינרלי.
חיוך ענק התפשט על פניו המנומשים של אולריך, עיניו של לאנס 

ארמסטרונג עלצו ורעמי הטפיחות על השכמות והחיבוקים החמים, נשמעו 
עד לערוץ הנחל הירקרק למטה והבריחו להקת ציפורי מים שהתעופפה 

בדבוקה היסטרית.
"מה קורה אחי"? אמר יאן שהתרחק מעט לאחור, שמט ראשו להיטיב 

מבט ושוב קרב לחבק את ארמסטרונג.
"מה..? איך אצלך מפלצת...?" צחקק ארמסטרונג.

 "לוק...הי לוק..קאם היר"!
בנו בכורו של ארמסטרונג, נשלף מהפורש השחורה ועיניו נטועות עדיין 

במסך הטלפון.
הילד הבלונדיני התמיר חייך חיוך מבויש כשלחץ את ידו המלוכלכת של 

אולריך.

"וואו! לוק איך גדלת" הביט אולריך בלוק ארמסטרונג במבט משועשע.
"כן כן, גדל הנער והפך לביג גאי" חיוכו של ארמסטרונג נפרש בגאווה 

גלויה.
"בוא...בוא תראה את שרה ומקס" הפנה אולריך את ידו לעבר הבית וכולם 

נפנו לכיוון הדלת.
"חם חם מהמחבת" חייך אולריך, ודקר במזלג שתי נקניקיות ענק שהניח 

בכל צלחת ושתי קערות צ'יפס נדיבות.
לאנס התנדב לקחת שתי כוסות זכוכית אימתניות, מלאות בבירה ארגמנית-

 כהה-אפלה וקצף קרמי עשיר מעטרן מעל.
"הבאת איתך כל מה שצריך?" שאל יאן אולריך, מבטו מרוכז קדימה 

 להחזיק את הצלחות שלא תיפולנה.
"הבאתי הכל, אל תדאג!" ענה לאנס בצחקוק שהרעיד את הבירה בכוסות.

"לוק....שרה... אבא ויאן יושבים בחוץ לדבר קצת, בסדר? תהיו ילדים 
טובים!"

"רגע, אני מביא את המיונז...כבר חוזר"
אין לדעת על מה שוחחו יאן אולריך ולאנס ארמסטרונג בקצה הגינה רחבת 

הממדים, הנושקת לפאתי היער העבות.

טור דה פראנס 2003
תאריך ה 21 ליולי 2003, שלב 15 הדרמטי בעליה אל הלוז-ארדידן, לאנס 

ארמסטרונג שהופל ע"י תיק בד צהוב של צופה ושוב מעד על אופניו 
כשניתקה נעלו מהדוושה, הפציץ את העליה בזעם בעודו בורח לכל 

מתחריו.
סילביאן שבאנל הצעיר שהיה בבריחת סולו באותו היום והקדים את 

כולם במעלה ההר, נעקף ע"י המכונה הטקסנית ובתוך כך זכה ללטיפה/ 
טפיחה אבהית מארמסטרונג רגע לפני שימריא לדרכו, מותיר את שבאנל 

לזגזג לאיטו בעליה הארוכה.
כפי שהזכרתי לא אחת, היו רוכבי-על "בני אלים" שהיוו קטגוריה משל 

 עצמם והיו כל השאר, רוכבי המסך. 
 "cyclisme à deux vitesses" -"שתי מהירויות לדבוקה", תבע מי 

שתבע והתכוון לשימוש בחומרים אסורים. בשנים האחרונות כבר נראה 
כי הכל השתנה ולטובה; כולם נראים "אנושיים" יותר. סצנות ההיעלמות 
במעלה ההר, תוך השארת שאר הרוכבים נטועים באספלט נעלמו כמעט 

כליל מהמרקע, למעט מקרים נדירים הנבחנים בשבע עיניים. הסיבות 
לכך רבות )הקשחת הבדיקות, הפספורט הביולוגי, בטחון שצברו רוכבים 

שהציצו החוצה ממעבה הדבוקה ולהפתעתם הצליחו(: התוצר שלהן הוא 
שמות חדשים, כוחות צעירים ומסקרנים ומרוצים פתוחים יותר וצמודים.

אולם טעה מי שחשב כי לאחר הפיצוץ הענק של לאנס ארמסטרונג נכנסנו 
לעידן חדש ונקי, והכל כבר מאחורינו.

עננים שחורים
 Fabio  ה 16 ליולי 2015, איטליה: רוכב קבוצת אנדרוני האיטלקית

Taborreמושעה מפעילות ספורטיבית לאחר שבמהלך בדיקה שגרתית 
.FG-4592  :שנערכה, נמצא בדמו החומר בעל שם-הקוד  האקזוטי 

ה- FG-4592 או בשמו Roxadustat – נמצא עדיין בשלבי פיתוח קליניים 
אחרונים ע"י שתי חברות הפארמה: FibroGen ו AstraZeneca וטרם יצא 

 לשיווק כתרופה מסחרית.
בשונה מה EPO לדורותיו הניתנים בהזרקה, ה Roxadustat ניטל בבליעה 

ומגרה יצור כדוריות דם אדומות בצורה טבעית, ממש כמו בעת שהייה 
בתנאי גובה ומכאן יתרונו הרב.

הטור דה פראנס האחרון, יולי 2015
"עננים שחורים..." שר עמיר לב, מכל הלב.

שבוע חלף ועמוד הענן לא מש מעל מערך הטור דה פרנס, על רוכביו, להק 
מסוקיו, תחנות הטלוויזיה, נערות הפודיום, שיירת המכוניות, האופנועים, 

המנהלים, האוטובוסים הצבעוניים, אנשי האבטחה ומיליוני צופיו.
 La אותו עמוד ענן שנוצר על מדרונותיו התלולים של ההר הפירנאי

Pierre-Saint-Martin, התאבך והתעבה תחת צמיגיו, מתוך סבך דיוושו 
המהיר של כריסטופר פרום.

הביצוע היה מרהיב! אולי מרהיב מדי... יריביו של כריסטופר פרום התפוררו 
אחד אחד, נתלשו מאחור, חבולים על הכביש התלול, נאנקים במאמץ 

הטיפוס וחריקות הפליאה נוכח פרישת הכנפיים והתעופה המופלאה של 
המלאך בשר-ודם, מר פרום השדוף.

הצופים, השדרנים, הקהל, האוהדים, הרופאים, המדענים, העיתונאים...
איש איש הניף גבותיו, הציץ החוצה והגביה מבט מהיר, כולנו היינו 

כסוריקטות היסטריות ונבחניות; "זה הגיוני?"
"הוא לוקח"
"לא אנושי!"
"כמה וואט?"

התקשורת הצרפתית וענף האופניים שחזה בעבר הרחוק והקרוב ב"ניסי 
רכיבה" המתנפצים במוקדם או במאוחר, לא יכלו לשתוק.

פרשת פסטינה 1998, פרשת פוארטו, ד"ר אפימיאנו פואנטס, ד"ר מיקלה 
פרארי, clenbuterol, Xipamide, testosterone, salbutamol בשביל 

"אסתמה", glucocorticosteroid hormone, amphetamine של 
פעם, Epo-CERA- או Mircera, Roxadustat -הכי מתקדם, הכי דם 

בעורקים ואוויר בריאות הצורבות ממאמץ.
כל אלה גם אלה, הותירו כוויות, סמנים של כאב והחמצה, בגידה באמון 

ופציעה של אהבה גדולה, אהבת האופניים המדממת.
וכך, חסרי אמונה ומלאי פקפוק- החלו התחקירים, נשאלו שאלות מביכות 

ובראשן מספר קסם מעל 7 וואט לקילו?!
הראשון שהחל לנענע את הסיפים היה הד"ר לפיזיולוגיה והמומחה 

 Athletes For העומד בראש ארגון – Pierre Sallet בתחום  מר
Transparency"" שהתראיין לטלוויזיה הצרפתית ובידיו הנתון המדהים 

והמדאיג: בעליה ל La Pierre-Saint-Martin כריס פרום הפיק נתון יוצא 
דופן של 425 וואט ממוצע לכל העליה!!!

תלמוד לומר; שהנגזרת של מספר זה, מפיקה נתון בשם:
 PMA )puissance maximale aérobie( והוא המאמץ המקסימאלי 

we:Snuffסמים בשלדה 
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שיצליח להפיק במשך חמש דקות ומעליו המספר המפחיד/מחשיד: 
!w/kg 7,03

זהו המספר החשוך, נתון האימים שהעבר לימדנו לשייך לחבורה 
אקסקלוסיבית ומצומצמת; סיפור של חומרי אמרוץ האסורים בספורט, 
משפרי ביצועים ברמות הגבוהות ביותר, בחסות ובפיקוח אנשי מקצוע 

בכירים בתחום.
בום!

במשך ימים נטחן הסיפור במבוכה רבה, הבוס של פרום וקבוצת SKY דייב 
בריילספורד הופיע באומץ בטלוויזיה, ניהל דיון בצרפתית מרשימה ו...לא 

זכר את משקלו של כריס פרום- נתון קריטי בתחשיב הוואטים הנורמאלי או 
החריג.

גרונות רבים בלעו רוקם בשתיקה חמוצה.
"החיים למדוני שהכל מתגלה לבסוף, צריך הרבה סבלנות והאמת 

תצוץ בעוד שנה, שנתיים או עשר..." כך אמר המאמן/מנהל הצבעוני, 
הרגשן והמיתולוגי של קבוצת FDJ האדון Marc Madiot חד האבחנה 

והצודק תמיד.
לאחר ימים של לחץ לא מתון, שחררו קבוצת SKY נתונים מביצועיו של 
פרום באותה עליה, ע"י המאמן Tim Kerrison: "המספרים של פרום 

ממש הגיוניים, w/kg 5,78 ממוצע לעליה כולה".
מאז, הוויכוח רק תפח, וצבירי הנתונים הפכו כשלעצמם לעוד כפפות 
אגרוף בזירת ההתגוששות בקרב על ליבנו- הקהל החבוט, המאוהב 

והכואב.
?La Pierre-Saint-Martin כמה זמן טיפס את העליה בשלב 10 אל ה

עפ"י הנתונים של ד"ר Pierre Sallet הזמן הוא:  40:43 דקות.
עפ"י הנתונים של SKY :  41:30 דקות.

הם אומרים, יצא לנו )לפרום(  watts/kg 6,13 ובקיזוז של הקראנק 
.w/kg 5,78 האובלי ב 6% הרי שאנו מקבלים נתון הגיוני של

 PMA )puissance  הוא עונה שחסרה התייחסות לנתון קריטי: ה
 ,)maximale aérobie

זאת ועוד, הד"ר Pierre Sallet העריך את משקלו של פרום ב 71 ק"ג, 
נתון שהתברר כמקל עם פרום, לאחר שנחשף משקלו האמתי ע"י מאמנו 
והוא: 67.5 ק"ג- דבר שהקצין יותר את נתוניו יוצאי הדופן )יותר וואטים 

w/ לפחות ק"ג( והקפיץ את הד"ר הצרפתי החשדן שעתה דיבר על
 !kg 7.2

הם עונים שלהם יצא רק 414 וואט בממוצע.
הוא עונה שעם המשקל החדש והקל יותר )67.5 ק"ג( של פרום, זה לא 

פחות חשוד.
מצד שלישי, רוכבים אחרים פרסמו נתונים שלהם לאותה עליה, למשל 
רוברט חיסינק )watts/kg 5,93 או אדם ייטס 5,84(- לכאורה נתונים 

טובים יותר- שאינם מתיישבים עם כך שחצו את קו הסיום, דקות רבות 
לאחר כריס פרום.

ובכן, העניין הביא את הד"ר לפרסם טבלה עם הנתונים ההשוואתיים שלו 

. SKY וצוות המעבדה שאתו, אל מול נתוני קבוצת
 Athletes For ארגון– Pierre Sallet הטבלאות באדיבות ד"ר

""Transparency 
 :Eléments 1

  
 Notre analyse Données Sky 

Distance 15,3 km 15,3 km 
Temps d’ascension 40min43s «41min30 environ» 

Poids  71 kg (estimé) 67,5 kg 
Puissance moyenne 

sur 
l’ascension (PMoy) 
avec le poids estimé 

(71kg) 

425W 414W 

Nouvelle Puissance 
moyenne sur 

l’ascension (PMoy) 
avec le poids fourni 
par Sky (67,5 kg) 

408W 414W 

 
 Notre analyse Données Sky 

PMoy en W/kg Jamais mentionnée 
dans le reportage de 

Stade 2  5,78 Watts 

Puissance 
Maximale Aérobie 
(PMA) en valeur 

brute 

Estimée à 500W 
(diffusée dans 

Stade2) 
Non fournie par Sky 

Puissance 
Maximale Aérobie 
(PMA) en valeur 

nette 

Estimée à 7,04 
W/kg (diffusée dans 

Stade2) 
Non fournie par Sky 

Nouvelle Puissance 
Maximale Aérobie 
(PMA) en valeur 
brute estimée à 

partir de la valeur de 
Pmoy (414W) fournie 

par Sky 

Estimée à 487W / 

Nouvelle Puissance 
Maximale Aérobie 
(PMA) en valeur 
nette à partir du 

poids fournie par 
Sky (67,5kg) 

Estimée à 7,2 W/kg  / 

 

מיקרו סימום
נלך עוד כחודשיים אחורה בזמן: שוב מסמך טלוויזיוני-תיעודי מרתק של 

הטלוויזיה הצרפתית ) France Télévisions , התכנית Stade 2(, אודות 
"מיקרו-סימום" ספורטיבי, שנערך בתנאי מעבדה. 

ובכן- התנדבו כמה ספורטאים ידועים; טריאתלט בכיר לשעבר ואלוף ריצת 
טרייל בהווה, עוד כמה חבר'ה מתחום האופניים והריצה- כולם מקצוענים 

 לשעבר ועדיין פעילים מאוד ובכושר מעולה.

ספורטאים אלה היו נקיים כל הקריירה הספורטיבית שלהם, כך שהם "דף 
 חלק" מצוין להליך המעבדה.

לאחר פרוטוקול של סדרת אימוני מאמץ )עד 100% מקסימום( בצורה 
"הנקייה", ניתנו להם שניים מהחומרים האסורים בספורט הפופולריים 

 ביותר: ה EPO והורמון הגדילה.
הכמויות שהוזרקו לגופם של הנבדקים היו ברמה של "מיקרו סימום", 

מנות קטנות שאינן מקפיצות את נתוני הפספורט הביולוגי המפורסם של 
 ספורטאים מקצוענים.

 התוצאות כעבור חודש, לא פחות מאשר מדהימות!
ללא יוצא מין הכלל חלו שיפורים ניכרים בביצועים )בלטו מבחני נגד-שעון 

באופניים וריצת 3000 מ'(, ברמה שהייתה מקפיצה רוכב באליפות העולם 
 נגד-השעון האחרונה  ממקום 22 למקום הראשון.

גם מקום 41 באליפות העולם ב 3000 מ', היה עובר למקום הראשון בתוך 
 כשלושה שבועות של "מיקרו סימום" כפי שנערך כאן, במעבדה.

בראיון שהעניקו האתלטים לקראת סיום הכתבה, בתום מסלול ריצת ה 
3000 מ'- כולם ללא יוצא מן הכלל נדהמו מהאפקט המהיר של שלושה 

שבועות של "טיפול".
אחד מהם סיפר על הרהורים בעברו, הרהורים שמעלים בו עצב על כך 

שמי יודע כמה ניצחונות "נשדדו" ממנו ע"י רמאים נוטלי חומרים.
הוא טרח והזכיר שהמיקרו-סימום הזה )ששיפר אותם כל-כך( הוא עדיין 
כעשירית מבחינת גודל המנות, לעומת האתלטים שנתפסו בימי הסימום 

הספורטיבי הגדול, של מאמצע שנות ה-90' של המאה הקודמת ועד 
לשלהי העשור הקודם.

שוו בנפשכם; לא "מיקרו סימום", לא לתקופה קצרצרה ולא שני מרכיבים 
אלא סדרה שלמה של תכשירים )ולבעלי הכיס העמוק שבין הרוכבים, גם 

ליווי צמוד של ד"ר כזה או אחר שמעניק את החומרים הללו "בתפירה 
אישית" לתוצאות מיטביות מחד ואמצעי הסתרה מאידך(.

מנועים בשלדה
ארבעה באפריל 2010: הטור של פלנדריה, בתחילת העליה של "הקיר 

של גראמון" )mur de Grammont( בונן וקאנצ'לארה יחד בחזית, ברגע 
 מסוים ומכונן מתקיף ספרטקוס בעליה התלולה בדווש מהיר ונעלם לבונן.

הסיפור הזה מבעבע כבר כמה שנים בפכפוך שקט: העיתונאי-פרשן 
והרוכב האיטלקי לשעבר דווידה קסאני )כיום המנג'ר של נבחרת איטליה 
באופני-כביש(, סיפר בסרטון מצולם על המצאות של מנוע קטן ומוסתר 

בשלדת אופניים והחשד שהופנה לעבר פביאן קנצ'לארה, בעקבות נצחונו 
בטור של פלנדריה 2010.

21 ליולי 2010: ד"ר ז'ראר גיום )Gérard Guillaume( הרופא של קבוצת 
FDJ מספר בראיון שנערך עמו בעיצומו של הטור דה פראנס, על שלל 

 סימנים חיוביים המראים כי הפלוטון נקי יותר מבעבר.
"הפספורט הביולוגי, פיתוחי הבדיקות ושיתוף כוחות של כלל הסוכנויות 
למניעת סימום בספורט מקשים על הרמאים. אני מתפלא שטרם נתפסו 

 המנועים הקטנים עליהם מדברים יותר ויותר בעת האחרונה..."
מעודד הד"ר מהתוצאות ומוסיף לנוסחה המשמחת כי המהירויות ירדו 

 וכיום מטפסים לאט יותר מאשר בשנים העליזות ההן.
 Col( הנה רק אתמול טיפס נושא החולצה הצהובה את העליה לטורמלה"

du Tormalet( בזמן של 56:30 דק', לשם השוואה; בשנת 2003 שיאן 

we:Snuffסמים בשלדה 



אולריך ולאנס ארמסטרונג טיפסו את העליה בזמן של 44:30 דק'....
סוף ינואר 2016, ה UCI יוצא בדיווח דרמטי לתקשורת: הרוכבת הבלגית  

Femke Van den Driessch נמצאה אשמה ב"סימום טכנולוגי" עקב 
 spare( המצאות מנוע חשמלי מוסתר בשלדת זוג האופניים השני שלה

bike(, בעת שרכבה עליו לאחר החלפה במהלך מרוץ אליפות העולם 
בסייקלו קרוס לנשים עד גיל 23.

17 באפריל 2016: התכנית Stade 2 של הטלוויזיה הצרפתית, מערכת 
התחקירים בראשות תיירי וילדרי ובשיתוף פעולה מרתק עם העיתון 

האיטלקי Corriere della Serra שהעלה כמה תהיות- כולל צילומים 
במצלמה תרמית – לגבי הימצאותם של מנועים חשמליים מוסתרים בכמה 
זוגות אופניים שנטלו חלק במרוץ ה Strade Bianche המפרך שהתקיים 

 כחודש לפני כן.
בסרט תעודי מדאיג עלו התכנית מספר צילומי חובבים, יחד עם צוותי 

הצילום של התכנית Stade 2, בו נראות סיטואציות מוזרות של החלפת 
אופניים ע"י רוכבים, ללא שנראתה כל תקלה וברגעים לא מוסברים 

 מבחינת הגיון התחרות.
מכונאי שיוצא מרכב הליווי של קבוצת Movistar ומוריד אופניים ללא אוכף 

 ומוט אוכף.
מיד אחר-כך מגיע בריצה, איש צוות-סיוע של הקבוצה ובידו מוט אוכף 

 ואוכף בלבד והוא ניגש אל אותם האופניים שהורדו מרכב הליווי.
במקרים אחרים מתוך שידורי ערוצי הספורט, נראו מספר נפילות של 

רוכבים ובהם אופניים של אחד הרוכבים סובבים סביב עצמם כשזרוע 
 הקראנק גורמת להם לנוע במעגל.

במקרה נוסף, רוכב על אופני נג"ש אווירודינאמים מחליק ונופל 
ולהפתעתנו ממשיך הגלגל האחורי להסתובב במהירות רבה על אף 

 שהאופניים שכובים על הכביש ללא ניע.
צילום חובב בעזרת סמארטפון של צופה; פביאן קנצ'לארה מחליף 

 במהירות זוג אופניים באחד העיקולים בטור של פלנדריה 2010.
 הכל צף, הסיפורים הישנים והרדומים של דווידה קסאני נעורו לחיים.

צוות התכנית Stade 2 ממשיך ומרחיק לחנות אופניים בטוסקנה, אל דוד 
איטלקי חביב אפור שיער המשווק אופני כביש מקרבון בעלי מנוע קטן 

 המוטמן במוט האוכף.
צוות התכנית לוקח את האופניים לנסיון בעליה תלולה בקרבת מקום, אחד 

 מאנשי התכנית רוכב ומצולם במצלמה תרמית.
כל אזור המנוע הקטן והחיבור אל הקראנק, נצבעים בצבעים חמים 

ובולטים יחסית לאר חלקי האופניים. המנוע חם והמצלמה מזהה את 
 מקור החום.

האיטלקים מדווחים על שבעה רוכבים שאיתרו עד כה, שהיו מצוידים 
 במנוע נסתר תוך כדי מרוץ.

התכנית שבה אל יולי 2015 טור דה פראנס: התקפה מטורפת של כריס 
פרום באמצע העליה הקשה אל La Pierre-Saint-Martin בשלב 10 

 של הטור.

סדריק וואסור )Cédric Vasseur( רוכב מקצוען עד 2007 ואיש הטלוויזיה 
 הצרפתית בהווה, מדווח מאופנוע השידור שנמצא אחרי כריס פרום.

"זה מדהים ולא ייאמן, נראה כאילו הדוושות מסתובבות מעצמן, זה יפה 
 ומרשים לצפייה..." 

אופנוע השידור מס-1 ממשיך ללוות את פרום, שפירק כבר את כולם, ורק 
ניירו קינטאנה נותר במרחק סביר ממנו, מנסה נואשות לסגור את הפער 

 שפתח פרום במהירות הברק.
"אנחנו בשיפוע של מעל 12% וכריס מסובב במהירות של 110 סל"ד " 

מדווח וואסור המנוסה והנדהם.
 AFLD עד לא מזמן מנהל צוות הבדיקות של ה Jean-Pierre Verdy

-הרשות הצרפתית למלחמה בסמים בספורט -וכיום פנסיונר, סיפר לתכנית 
התחקירים כי במהלך סיוריו בקרב רוכבים ומנהלי קבוצות, נאמר לו על ידם 

 כי הבעיה הגדולה עכשיו היא מנועים נסתרים בשלדות האופניים.
תשובות אלה הותירו אותו מבולבל וחושש, ואכן הוא מספר לראשונה 

למצלמות אודות השמועות העקשניות: "היה נמאס, נגעלתי מכל העניין 
 ומהרמאויות" אמר.

 "האם מדובר ברוכבים של הקבוצות של הדרגים הנמוכים?" נשאל.
Jean-Pierre Verdy הישיר מבט רציני, תכול וממושקף אל המצלמה: 

"מדובר ברוכבים ברמה הגבוהה ביותר".
מהנדס מומחה למצלמות תרמיות מביט שוב בסרטי הצילום שערך צוות 

.Strade Bianche העיתון האיטלקי, במרוץ ה 
הרוכבים מצולמים במצלמה תרמית חולפים בזה אחר זה, אופניהם 

בצבעים קרים, רגליהם בצבעים חמים ובוערים, הכל בסדר עד כאן, עד 
ש...שני רוכבים חולפים אחד לצד השני בקצב זהה, הילוך איטי- אצל 

הרוכב הימני חלק קטן באזור המזלג האחורי בצבע אדום-לוהט וחם, אצל 
 השני לא.

 "אין ספק שיש כאן משהו מכאני-ממונע המפיץ חום" מדווח המהנדס.
בריאן קוקסון נשיא ה UCI מביט בצילומים ומספר את דאגותיו הכנות 

מהמצב החדש.

מרחיקים לבודפשט
צוות התחקירים של התכנית מגיע אל תריס גלילה באחוריה של חנות 

אופניים, אל בחור גבה קומה בשם סטפנו ווארג'ס, רוכב מקצוען לשעבר 
 ומהנדס פיתוח גאון בהווה.

"הנה מה שאתם מחפשים" מראה סטפנו מנוע קטנטן בצבע סגול, 
 שאותו ניתן לחבר לציר המרכזי או לציר הגלגל האחורי.

סטפנו מסביר את עצמתו הרבה של המנוע הקטן הזה, שאותו הגה ופיתח 
כתוצאה מדרישה שצצה מאנשים שנפצעו ברגליהם במלחמה בסרביה 

 ורצו להמשיך לרכוב באופניהם.
 מכאן כבר הכל הגיע אל רמאי האופניים ונעשה במנוע הזה שימוש לרעה.

"אם מישהו ממציא סכין, אפשר בעזרתה לפרוס לחם או לרצוח מישהו, 
תלוי במשתמש" הסביר סטפנו את כוונותיו הטהורות.

לקראת סיום התחקיר, סטפנו נאות להראות כמה סודות כמוסים מארכיונו 
 הפרטי, כאלה שעשויים להוסיף הרבה מאוד אבק שריפה למדורה.

סטפנו שולף פרוטוטייפ- מעין מנוע הידראולי קטן ועצמתי, שקט וכבד, 
 המתחבר לציר המרכזי ומסייע מאוד בעת דיווש מהיר.

"פיתחתי את זה בשנת 1998, הייתה לכך דרישה בסוף שנות ה 90' 
ותחילת שנות ה 2000" מספר סטפנו בחיוך ממתיק הסוד הקבוע שלו 
לתיירי וילדרי, הממשש ומסובב את המנוע הכבד והעצמתי בידיו כג'יני 

 כלוא בבקבוק זכוכית.
"ככל שמדוושים מהר יותר, כך המנוע הזה מסייע יותר ויותר לפיתוח 

מהירות" מבהיר סטפנו את חסרונותיו ויתרונותיו של המנוע הפרמיטיבי.
 פאנל המשתתפים בתכנית Stade 2 בשיח אחרון רגע לפני סיום התכנית, 

"איני יודע מה תחשבו, אך כאשר אני מעלה בראשי סוף שנות ה 90' 
ותחילת שנות ה 2000 ורוכבים שמדוושים בסל"ד גבוה במיוחד, איני 

מצליח להעלות בזכרוני רוכב כזה..." מסכם בציניות דוקרנית תיירי וילדרי.

הגיעה העת להודות כי ישנו פיל משוטט בחדר
"המנועים, זו כבר אינה שמועה, הם קיימים!" כריסטיאן פרודהום ) 

.) Christian Prudhomme 
 ASO פרודהום , מנכ"ל הטור דה פראנס ומנהל תחום האופניים בחברת

)המארגנת הגדולה ביותר של מרוצי האופניים בעולם(, שחרר הצהרה זו 
למגזין הפרנקו-בלגי הנחשב La Dernière Heure בראיון שנערך עמו ב 

 22 באפריל האחרון.
"לאחר שערוריות השימוש בחומרים האסורים, זו המציאות כרגע. שני 

 צעדים קדימה ושלושה לאחור" שח פרודהום בנחישות עצובה.
"לקח לנו שנים רבות של מאמץ בכדי למגר ולהתרחק מתרבות הסימום 

 בענף, אך לא הצלחנו להכרית את כל הנגע".
וממשיך ומחדד: "היינו כפסע להיות ענף ככל הענפים והנה זה שוב 

מכה בנו. המנועים אינם שמועה ולכן אנו מוכרחים להילחם יחד }ארגוני 
האופניים, מארגני מרוצים, הקבוצות ואיגודי הרוכבים- הערה שלי ע.ב.{ 

בתופעה ולא האחד כנגד השני" סיכם פרודוהום.

מה עושים עכשיו?
שיטות בדיקה מגוונות: מכשירי טאבלט עם מערכת תהודה מגנטית 

בפיתוח של ה UCI, לבדיקות של לפני ואחרי, מצלמות תרמיות שתסרוקנה 
במהלך המרוצים, ועוד אופציה שרבים מין הרוכבים העלו; כל האופניים 

)כולל הזוגות החלופיים( המשתתפים במרוץ מסוים, יעברו בדיקה 
דקדקנית, יקבלו מעין חותם מיוחד בלתי ניתן להסרה ורק באופניים אלו 

 יורשו הרוכבים להתחרות.
25-26 באפריל 2016: אף אחד כבר לא מזלזל, ה UCI  משעה למשך 6 

שנים את גברת Femke Van den Driessch, שנתפסה כאמור עם מנוע 
 מוסתר באליפות העולם בסיקלו-קרוס-עונש יוצא דופן בחומרתו.

צעד נוסף: כל זוגות אופניהם של 160 משתתפי הטור של רומנדי בשוויץ, 
 נבדקו ונסרקו טרם הזינוק ללא יוצא מין הכלל.

בוָּרה, ְוֵאין קֹול, ֲענֹות  אֶמר, ֵאין קֹול ֲענֹות ּגְ ֲחֶנה. ַוּיֹ ּמַ "...קֹול ִמְלָחָמה, ּבַ
ה; קֹול ַעּנֹות, ָאֹנִכי ׁשֵֹמע".  ֲחלוּׁשָ

) שמות ל"ב י"ז(.  
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"וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת-חַיַּת הָאֶָרץ לְמִינָהּ, וְאֶת-הַבְּהֵמָה 
ּ; וַיְַּרא אֱלֹהִים, כִּי- לְמִינָהּ, וְאֵת כָּל-ֶרמֶשׂ הָאֲָדמָה, לְמִינֵהו

טוֹב." )בראשית א` פסוק כה( טוב..? נו.. נניח...
קטונתי מלבקר את מעשי האל אבל בואו נהיה כנים, 

אני מניח שגם אם אתם גרים במאה שערים ודאי 
נמלטה מפיכם קללה עסיסית כאשר התעוררתם בבוקר 

וגיליתם שזכיתם לביקור נימוסים מאחד מברואי האל, 
נניח Culex pipiens molestus או בשמה המוכר יותר 

כולכית מצויה טרדנית, מה..? עדיין לא מזמזם מוכר? 
יאללה, רק בשבילכם – יתוש!

אז הנה אותה בת אלף &(^%& מצאה לנכון לבצע 
באישון לילה קידוח עמוק בכמה איברים חשופים ובבוקר 

גיליתם לחרדתכם שבאתר הנחיתה הופיעה בליטה 
אדמדמה שמעבר לפגם האסתטי שהיא מייצגת, ניחנה 

היא ביכולת לגרום לכם להתנפל עליה בציפורניים 
שלופות ולגרד את עצמכם לדעת. אי אפשר שלא 

להתקומם נוכח הנבזות ועזות המצח של היצור הקטן 
הזה! הרי מה!? חפצה נפשך במעט דם, אדרבא! 

התכבדי נא! אבל סיימת את הארוחה, שאי כנפיים 
ועופי לאלף אלפי עזאזל! מדוע להוסיף חטא על פשע 

ולהשאיר חותמת? מה, את ברוך ג`מילי? חייבת לסמן 
שהיית פה?

אם נתעלם לרגע מהעובדה שרק הנקבות מוצצות )גם 
אם זה בנינו, מתקבל על הדעת..(, אני באמת לא מבין 

מה התפקיד של היצור המאוס הזה והיזהרו לנפשותיכם 
פן יקום מאן דהוא ויסביר לי בטון אקדמי שהגרד הוא 

תגובה אלרגית לרוק של הזונה שתפקידו למנוע קרישה! 
קרישה בתחת שלי! מצידי שתביא נוגד קרישה בצלוחית 

מהבית! איחס! אתם קולטים..?! היא ירקה לתוכי!

כמי שגר במושב, בני ביתי ואנוכי נהנים אמנם מן 
היתרונות שבמגורים מחוץ לעיר הסרוחה והסואנת אך 

בד בבד נמצאים כל העת במערכה מתישה אל מול 
גדודי הרמשים שהאל ברוב טובו ברא עבורנו. תראו, אני 

ידוע כחובב חיות מושבע ועושה כל שביכולתי על מנת 
לא ליטול חיים של שום יצור וזה כולל תפיסת הג`וקים 
ביד ושחרורם לחופשי )אתם צריכים לראות את המבט 

המופתע שלהם...(, גידול שממיות מאחורי התמונות 
בסלון, טיפוח קורי עכביש בפינות נסתרות ואפילו חנינה 

שהוענקה לארבה הע-נ-ק-י! שתפסתי על חם מתכרע לי 

לכבוד הקיץ שהגיע... על ברחשים ואנשים

אילון שגיא we:Sagi  אילון שגיא  

פינה אישית: איילון שגיא
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על הנענע בגינה.
אבל גם אני מאבד מעת לעת את סבלנותי וכשהרמשים 

מגדישים את הסאה, נכנס בי דיבוק בדמות רוחו של 
"עלי הכימי", אני מסתער בפזצט"א על מחסני החל"כ 

שמתחת לכיור, מצטייד במיטב הנשק שיכול ארסנל 
ההדברה להציע ויוצא לקרב. הנמלים המסכנות אף 

פעם לא מוכנות למתקפה האווירית המשולבת שנוחתת 
עליהן, הן נפוצות לכל עבר בניסיון נואש להתחמק, אך 

בשלב זה אני לא לוקח שבויים... כשהכל נגמר התמונות 
הקשות שאני מותיר אחרי מזכירות את צילומי האוויר 

של השיירות המפוחמות של המצרים ממלחמת ששת 
הימים...

אבל מסתבר שגם רמשים יודעים לנקום. הנה אתמול 
בערב הוכיתי שוק על ירך בידי היצורים הזדוניים ביותר 

האורבים לנו מחוץ לפתח הבית.
כן, אחים שלי, אני מדבר על הברחשים!

הברחש הנו למעשה סוג של זבוב אבל בניגוד גמור לבני 
משפחתו האחרים שחונכו כנראה על ברכי "היחידה" 

ומעדיפים פעולות "בדד" איכותיות, הברחשים הנם נצר 
לחמולות הפשע מרובות הילדים. מי שאי פעם שיחק בגן 

ציבורי והוריד איזו כאפה חיננית לדרדק מנוזל שהפריע 
למשחק הכדורגל ודאי מכיר את תחושת הגודש בחלקים 

הנמוכים של המעי, קרוב לפי הטבעת כשראה פתאום 
גדוד של 17 גרסאות מוגדלות של המנוזל שמתקרבים 

אליו מרחוק כשבראש צועד בגאווה בעל המוקוס עם 
ברק של ניצחון בעיניים. אמנם לרוב כשאתה מנסה לנוס 

על נפשך )למרות שבמצבים האלה הרגליים מקבלות 
משקל של יסוד כבד כמו עופרת( הם מרגיעים אותך 

ב:"אלת`פחד, בוא רגע, רוצים לדבר אתך.." אבל הרשו 
לי לקלקל לכם את תחושת הביטחון, זה בכל מקרה יגמר 

במקרה הטוב, בצ`פחות שישאירו לך אדום ואולי גם 
כחול ועל המקרה הגרוע אני ממש לא רוצה לדבר.

כפי שציינתי, הברחשים גילו את היתרונות שבעבודה 
קבוצתית ואם לא די בכך, הרי שבדומה לצה"ל הם 

גם מזמן הבינו שתקיפה בלילה היא טכניקה שמקנה 
עדיפות על האויב, בעיקר אם הוא רוכב אופניים שיצא 
קצת מאוחר מדי לרכיבה, שגה בתכנון המסלול וגלש 

לשעות החשיכה, הוא אינו מצויד בפנס ומרכיב עדיין את 
משקפי הרכיבה עם העדשות הכהות. 

 הנה כי כן רוכב לו עבדכם הנאמן במלא המרץ חזרה 
אל ביתו, מה שנשאר מן השמש הוא זוהר עמום בצבעי 

ארגמן וכתום ולפני נמתחים שבילי הירקון המאובקים, 
אח! איזה כייף! אין כמו רכיבת בין ערביים לשחרור לחצי 

היום ול.. רגע! מה זה היה? חול?, מה זה נדבק לידי 

המיוזעות? ו.. אי! הנה זה עוד פעם! גם על הפנים! 
אולי..? הייתכן...? כןןןןןןן! אבוי לי! נחילי ברחשים! עננים 

עננים בלתי נראים מרחפים להם מעל השביל ואני חותך 
בתוכם... אללי....

שיעול! שאפתי כמה בטעות!, שיעול!, אלגום לי מעט 
מים מן הצינורית! אבוי לי! נשמתי דרך האף ועכשיו נחירי 

הומים! הווווו מי יצילני...?!
 לא אלאה אתכם יתר על המידה. כשהגעתי הביתה 
נראיתי כמו חלון קדמי של מכונית, מנוקד בעשרות 

יצורים שחלקם עדיין נאבקו להשתחרר ממלכודת הזיעה 
והשערות, גרוני ניחר מן השיעולים ונזקקתי לשטיפה 

יסודית של מערות האף.
ודאי הנכם מכירים את סיפורו של אחד מצוררי ישראל 
הידועים ביותר, הלוא הוא טיטוס הנורא שיתוש חדר 

לאוזנו וגרם לו לאבד עצמו לדעת בטירופו מן הזמזום. 
אף שאין חיבתי נתונה לצוררי עמנו, כל שכן למישהו עם 
שם כמו טיטוס, הרי איני יכול שלא לגלות מידת הרחמים 

כלפי סיפור עגום שכזה. כל שנותר לי הוא להביע בפומבי 
את צערי בפני משפחת הרמשים המורחבת ולהישבע 
קבל עם ועדה, ברחשים יקרים, בחיי שלא אדביר את 

בני משפחתכם יותר, גם אם הם יפריעו לי באמצע 
הכדורגל....

ולסיום, הייתי חייב להביא בפניכם את מה שכתב ברנש 
אחד בשם "בלדד השוחי" אני לא רוצה להתבטא בגסות 

בפומבי שמא אתבע על הוצאת לשון הרע, אבל מה 
אומר, תשפטו בעצמכם...:

"...את נקודת המפגש הם בוחרים די במקרה, למרות 
שהם תמיד משתדלים לעופף מעל נקודה בולטת כדי 
שיהיה להם קל יותר להישאר באותו מקום. נקודה של 

אדמה בצבע אחר, פריחה משונה, או אפילו רהיט גינה, 
 כמעט כל-דבר יכול לשמש כנקודת-ציון.

ומרגע שהנקודה נבחרה, קשה מאד לשכנע את 
הברחשים לזוז ממנה. אני לא חושב שזה מפתיע 

בהתחשב במה שסיפרתי לך, אבל זה מפתיע אף פחות 
בהתחשב בכך שמשך חייהם של ברחשים אינו עולה 

בדרך-כלל על כמה שבועות, מה שלא משאיר להם זמן 
 רב לאבד את בתוליהם.

חשוב על כל זה בפעם הבאה שאתה מנסה לפזר ענן 
של ברחשים, ואולי במקום להרוס להם את המסיבה 
תזוז קצת הצידה ותיתן להם ליהנות. אני בטוח שלא 

יהיה להם אכפת אם תסתכל עליהם מהצד. לך תדע, 
אולי אפילו תלמד משהו."

הנה הקישור לקטע המלא  

w w w . R E C Y C L E S . c o . i l
כפתור בלחיצת  לשטח  מהרשת 
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we:Testמבחני ציוד   אסף פישר  

המערכת ציוותה הפעם בוחן קצת משוחד אשר שומר 
למזלג ה RST חסד נעורים. את הזוג הראשון שלי, 

 RST161 דיאמונדבק כרומולי אדומים מודל 96 עיטר
אפור-כסוף. מזלג בעל אינטש-וחצי מהלך על טהרת 

האלסטומר ואטמי אבק ליברליים ביותר, אבל זה פחות 
או יותר מה שהיה ניתן להשיג באותם ימים. במהלך 

שני העשורים האחרונים היצרן תפס נישת שיכוך קדמי 
של אופני כניסה רזים במחיר ורק לפני שנתיים ניסתה 

Rapid Suspension Technology לדחוק רגל במידה 
 Rogue 34 לתחום המיד-מרקט של הבולמים  עם ה
)נוכל, בן-בלייעל בתרגום חופשי(.  האם מדובר בשובו 

של הקאמבק?
המזלג ל Rogue  רגלי 34 מבריקות וחסונות הנתונות 

בתוך סאשי מגנזיום מאסיבי אשר חורג באורכו אל מתחת 
לציר הגלגל הקדמי ומאכלס ציר 15 עם מנגנון סגירה 

שהינו העתק של ה  Maxleשל RockShox אם כי קצת 
רופס. לבולם תא אויר שמאלי, השליטה על הריבאונד 

המתבצעת על ידי כפתור כחול בתחתית הרגל הימנית 
ואפשרות נעילה באמצעות חוגת פלסטיק זולה למגע 

בראשו. באופן כללי גימור המזלג די בינוני – מתג הנעילה 
נתקע על נעול על הפעם הראשונה )קצת לוקטייט על 
בורג הקיבוע מסדר את זה( ופקק פתח האוויר לא עבר 
שיוף נאות לאחר ה CNC אך לא משהו שיכול להוריד 

אצבע. אסף משיפ שמשמש כמעבדת השירות הרשמית 
של RST בציון, כבר פירק אחד לגורמים ומעיד כי שלל 

האיברים הפנימיים עשויים אלומיניום וברמת גימור 
גבוהה וזה מה שחשוב בעצם. הבולם מגיע בגרסאות 

140ממ )שבמבחן(, 150 ו 170ממ ומשקל של קצת יותר 
משני קילוגרמים )כ 10% יותר מהפייק יקיר הקטגוריה(

בשימוש ה Rouge אשר נמסר לנו ע"י רן אופן היבואן 
ושיפ מעבדת השירות למבחן ארוך טווח הורכב על 

הטרנזישן סקאוט הפרטיים שלי במקום הפייק האהוב. 
כבר במבחן החניה ניתן היה להבחין כי הוא פלאשי 

בטירוף ובשטח הוא הרגיש רך כמו חמאה אך ליניארי 
מידי. גוז'ון פלסטיק צהוב המוחדר בשירות עצמי אל תא 

האוויר פתר את העניין באובר-שוט קל אולם העדפנו 
להמשיך את המבחן עם הסט-אפ הפרוגרסיבי יותר. 

כפתור הריבאונד משפיע יפה על מהירות ההחזרה על 
בסיס טכנולוגיית אמבטיה-פתוחה, חפה מקרטריג'ים 

מתוחכמים, אמינה וזולה לתחזוקה )את הגב הטכני 

מספקת כאמור מעבדת שיפ(. המזלג מרגיש קשיח כמו 
high-speed-יקרים ממנו ושומר יופי על קו. כיול ה

compression  שלו )אשר לא ניתן לכיוון( מעט חזק 
מידי לטעמי, דבר שהתבטא בהתנגדות גבוהה לספיגת 

מהלומות גדולות ומהירות והעברת עומס לידיו של 
הרוכב בקטעים מאד מהירים ואלימים כגון מעלה זרון בו 

נוסה הבולם.
סיכום ה Rouge יכול לספק חלופה ראויה ביותר 

לפיייק או לפוקסים היקרים יותר אשר תספק ביצועים 
נאים לרוכב אשר מוכן להתפשר על משקל, קצת בלינג 

וביצועים בתנאי קיצון.
פחות איכות גימור, משקל, ליניאריות יותר פלאשיות, 

תמורה 

RST Rouge TRL

יבואן: רן אופן
מחיר: 1,650 ₪ 

 נתונים טכניים:
 סטנדרט גלגל: "27.5

 מהלך: 140 מ"מ
רגליים פנימיות: 34 מ"מ
רגלים חיצוניות: מגנזיום
 מנגנון: אמבט שמן פתוח

 משקל: 2007 גרם
 קפיץ: אויר

 סטירר: טפרד
כיוונים: עומס קפיץ אויר, ריבאונד, נעילה, 

 אפשרות להקטנת/ הגדלת תא האוויר
ציר: 15 מ"מ שחרור מהיר

מבחני ציוד
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TLV

SLOVENIA

צוות we:Ride בסלובניה.
מרוב כתבות שאנחנו מגישים על טיולים בחו"ל 
קיבלנו חשק, החלטנו לפנק את עצמנו, ויצאנו 

לטיול השנתי שלנו.
בחרנו בסלובניה, יחד עם חברת אקו אדוונצ'ר 

ובהדרכת נעם תדהר והצוות המקומי. 
הסינגלים של האלפים מחכים לנו, ולכם יחכו 
במגזין הבא תמונות מהשטח, סרטונים והרבה 

סיפורים. להתראות :(
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חיפוש אחר סט גלגלים אולטימטיבי שיתאים לסוגי רכיבה שונים, הוא לא 
פשוט. הניסיון של היצרנים לבנות סט גלגלים שיהיה קל מאוד ומאידך 

יעמוד בהתעללות טכנית, הוא לא תמיד פשוט בעולם האמתי שמחוץ 
 Spank להצהרות השיווקיות. הגלגלים של המותג הגרמני/ דרום אפריקאי
לפחות על הנייר נראו כאלה. Spank הוא מותג חלקים ותיק ומוכר עם ליין 

אדיר של חלקי אופנים מבסיסיים ועד אקזוטיים. כל הליין החל מגריפים 
ועד גלגלים בנויים מגיע בשלל צבעים נועזים לבחירה, מה שהפך אותו 

לאהוד מאוד בקרב חובבי הבלינג על האופניים.
Spank מתהדרים בהליך תכנון יצור ובדיקה עצמיים, הכל מבוצע תחת 
קורת גג אחת מבלי לערב גורמים חיצוניים אחרים. התוצאה לדבריהם, 
איכות ללא פשרות. יתרה מזאת Spank היא אחת מיצרניות החישוקים 

הגדולים בעולם, היא מייצרת חישוקים לחברות רבות תחת שמות ומותגים 
שונים.

 OOZY למבחן קיבלנו את סט גלגלי השבילים הפופולרי של החברה
TRAIL295. סט גלגלי 27.5 הבנויים על חישוקים בעלי רוחב חיצוני של 

29.5 מ"מ ורוחב פנימי של 25 מ"מ. בעידן החישוקים הרחבים זו תשובה 

נאותה למי שמחפש קצת יותר אחיזה ובטחון ברכיבות שטח מאתגרות 
ורכיבות אנדורו. 

לכל סט כזה מצורפת חתימתו המקורית של בונה הגלגלים מתוך הבנה 
שישנה חשיבות גבוהה עבורם שידי אדם תבנה ולא מכונה אוטומטית.

על השביל הסט נבחן לאורך תקופה של מספר חודשים בתנאים שונים 
ומגוונים, החל מרכיבות שבילים סטייל בנשמן ועד רכיבות אגרסיביות 

מסולעות במדבר. רוחב החישוקים הקיצוני גרם לצמיגים להיפתח יותר 
ממה שהורגלתי עד כה בחישוקים "צרים", עובדה שבמובהק תרמה 

לאחיזה נוספת ומכאן להרגשת ביטחון גבוהה יותר. אך מצד שני הורגשה 
מעט איטיות בגלגול, שנפתרה מיד בהחלפת צמיגים צרים יותר ממה שאני 

מורגל.
אחד היתרונות הבולטים עפ"י ספאנק, הוא הפטנט הייחודי שלהם 

)Bead bite( לקיבוע הצמיג לחישוק. בנוסף למגרעת החיבור הרגילה 
שמקבלת את שן הצמיג בחישוק, ספאנק יצרו מגרעות משנה )3 אנכיות 
ו-3 רוחביות( לאורך כל החישוק, לדבריהם בשיטה ייחודית זאת משפרים 

את האחיזה בין החישוק לצמיג, יוצרים אחיזה ואטימה טובה יותר ושמירת 

לחץ אוויר קבוע בצמיג ללא דליפות לא רצויות. בפועל זה מאפשר רכיבה 
בלחצי אויר נמוכים יותר מהמקובל ללא החשש של "התקלפות הצמיג" 

מהחישוק במצבי קיצון.
במהלך תקופת המבחן הגלגלים שידרו תחושה מעולה של  קשיחות 

בסיבובים, יציבות ברכיבות, מהירות ובטחון בתחושת העמידות 
ב"גירזונים" ובגינות סלעים משוננות. 

עמידות במהלך כל תקופת המבחן הגלגלים נשארו ישרים ללא רפיון 
מורגש במתח השפיצים וזאת  למרות התעללויות בשטחים סלעיים 

וקפיצות רבות שנקלעו בדרכי. השימוש בחישורי טריפל באטד בשלושה 
חתכי עובי משתנים חוסכת משקל, מגבירה את קשיחות הגלגל, ולטענת 

המומחים גם שומרת על מתח החישורים לאורך זמן. חיבור החישורים 
לנאבה הוא בשיטת  STRAIGHT PULL )חישורים ישרים( שמעבר למראה 
הייחודי שהיא יוצרת לנאבה, היא מחזקת אותה ומאפשרת החלפת שפיץ 

בקלות ובפשטות במידת הצורך. אולם יש לקחת בחשבון שחישורים ישרים 
פחות נפוצים מאלה הרגילים.

הנאבה בנויה על מייסבים יפניים אטומים, היא עמדה בכל העומסים 

שהצבתי לה במבחן )והיו לא מעט כאלה(, עבדה ללא דופי ולא נצפו בעיות 
כאלה ואחרות. היא אומנם נעדרת הרעש הסקסי שקיים בנאבות אקזוטיות 

עם יותר מגרעות, אך זה ממש לא מעניין כשאתה מרוכז ברעשי הטבע 
ונהנה מהחפירות של החברים.

משקל הסט מכוון אותו הישר לרכיבות AM/ENDORO  ולכל שימוש 
אגרסיבי שהרוכב יבחר. יחסית למשקל הסט הכללי, החישוקים עמידים 
מאוד וקשה לגרום להם לדנטים או לעיוותים כלשהם. היו מספר מיקרים 

בהם היו כמה נחיתות קשות ואלימות ותמיד עצרתי לבדוק את מצבם והם 
בשלהם ישרים וחזקים.

סיכום  חברת SPANK יודעת כיצד לייצר חלקי אופנים איכותיים ויפים 
למראה, שמסתבר גם נותנים את התמורה הנכונה במחיר והביצועים לכל 

רוכבי השטח. בעבור מי שמחפש סט גלגלים בנוי במשקל סביר ומחיר נוח 
ה- OOZYהם בהחלט אופציה מעולה שיש לקחת בחשבון, על אחת כמה 

וכמה במעמד שדרוג או החלפת סט ישן.
יותר יחס משקל/ עמידות, אמינות, אפשרות רכיבה בלחצי אויר נמוכים, 

  TUBLESS READY סטייל פחות קושי מסוים בהלבשת צמיג

Spank OOZY TRAIL 295

יבואן: סלאלום
מחיר צרכן: 3,390 ₪

מחיר מועדון: 2,882 ₪

נתונים טכניים
קוטר גלגל: 27.5 אינץ' )קיים גם בקטרים נוספים(.

משקל הסט: 1,700 גרם.
.Bead bite חישוק בעל 28 חורים ובשיטת

נאבה בעלת 27 נקודות מגע.
חישורים טריפל באטד בעובי משתנה 2.2/1.8/2.0.

ציר קדמי: 15 מ"מ )קיים מתאם ל- 20 מ"מ(.
ציר אחורי: 12*142 )קיימים גם מתאמים לצירים 

נוספים בערכה(.
.TUBLESS READY

מתאים לכל סוגי מערכות ההילוכים בשוק.

מבחני ציוד we:Test  בני)בנג'י( גרנות 

http://www.slalom.co.il/
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Giro Jacket
רוכבי אופני הרים שמפדלים ללא קליטים? בארץ עדיין ישנם כמות ספורה 

של הזן הייחודי הזה... ואילו בשאר חלקי כוכב הלכת הכחול עדיין יש 
פופולריות לרעיון הזה. במיוחד בקרב סגנונות רכיבה "חופשיים" יותר כגון 

רכיבות בפארקים, פרירייד, סטריט ודירט.
רכיבה עם פלאטים תמיד מתקשרת לנו ל Shredding, או טירוף וסטייל. 
בדיוק בנישה זו נכנסים GIRO עם נעל ה JACKET. נעל שעיצובה שאול 

מעולם הסקייט והסטריט ובאה ב "בום לתוך פרצוף שלך" בסטייל ובגאון.
את GIRO רובנו מכירים יותר מתחום הקסדות או ציוד הכביש, אך בשנים 

האחרונות הם פונים גם לתחום הלבוש הטכני/קז'ואלי שמחוץ לעולם 
הכביש או השלג.

על המוצר ה JACKET של גירו נראית כמו נעל יומיומית טיפוסית. בשונה 
מנעלי רכיבה של חברות אחרות, הדגם מגיע ב 4 צבעים שונים בעלי 

שילובים ומראה יחודיים. ואכן זו נעל שבמהלך המבחן נעלתי גם מחוץ 
לרכיבה )אולי מתוך שאיפה שיזדמן לי לקפוץ על אופניים מתישהו ביום, 

 EVA או לפחות כך הרגשתי(. אוכל לתאר כאן את מבנה הנעל, הסוליה, ה
והשמיביאיי, הגפה והשרוכים, חורי האוורור והטכנולוגיה ה"לא פחות 

ממדהימה" של ספיגת זעזועים. אבל לא אעשה את זה. כי זה פחות מעניין 
אתכם, ובעיקר, פחות מעניין מהאופי של הנעל בו הייתי רוצה להתרכז 

בסקירה זו. 
בכל זאת אני חייב לשתף אתכם במשהו, הנעל כל כך מצאה חן בעיני עד 

שלא רציתי לצאת איתה לשטח בבוץ )שלא תתלכלך( וגם לא לרכב ליד גללי 
פרות )שלא תתלכלך( וגם לא בפודרה )שלא תתלכלך(, כך שבמשך חודש 

שלם הם נשמרו בשימוש בסביבה סטרילית של אופני העיר שלי ועוד כמה 
צעדות רנדומליות. ולמה אני מספר לכם את זה? כי למרות המבנה הקשיח 

והעמיד של הנעל, יש בה אלמנטים רגישים יותר. השרוכים "אוספים" 
קוצים ומראים סימני פרימה )של השרוך עצמו, לא של הקשירה(, דופן 
הגפה הסינטטית, שעשוי מחומר סיבי לבן, מראה סימני פרימה, ריפוד 

העקב העבה סופג לחות ומתלכלך מאד, ובכלל, נראה שזו נעל שסביבתה 
הטבעית היא שטח אורבני או טבע באקלים יבש ולא אולמאונטיין טיפוסי.  
הנעל קלה יחסית וקשיחה באופן מפתיע. עם הכנסת הרגל לנעל מורגש 

"חיבוק" של כף הרגל על ידי רצועות אלסטיות המחוברות ללשונית 
שמונעות את בריחת העקב מהנעל גם אם זו אינה רכוסה באופן הדוק. 

רצועות אלו מזכירות את טכנולוגית ה ENDOFIT הייחודית לנעלי 
SALOMON, במקרה זה גם כן מורגשת וראויה לציון. חשוב לציין שמצאתי 

שהנעל נוחה מאד גם לאחר שעות רבות במגוון פעילויות כגון עמידה, 
הליכה, רכיבה ושעות משרד הודות לרצועות אלו ומרחב הבהונות המספק.

על השביל בניגוד לנעלי FIVETEN או הנעליים של SHIMANO, עם ה 
JACKET ממש אפשר ללכת ביום יום. הצבעים העזים והשרוכים התואמים 

הופכים את הנעל להצהרה אופנתית לבישה. המראה של הנעל לא מוזר 
וטכני אלא מזכיר נעלי סטריט וסקייט נפוצים. סוליית הויברם הקשיחה 

והלא דביקה אוחזת את הפדל בצורה טובה, וכאן נכנס עניין האופי. 
את נעלי רכיבת ה AM / ENDURO אני נוהג להשוות לביצועים מול נעלי 

FIVETEN, וזאת מפני שהם הצליחו בעיני "לפצח" את עניין הסוליה 
ולספק אחיזה ללא פשרות. עד כה, טרם הצלחתי למצוא נעל בעלת אחיזה 

ברת השוואה או נעל שאותה הייתי בוחר כחלופה. 
לתחושתי, ברכיבה ניתן לשנות מצב ולהרים את הרגל מהפדל בקלות 

ובבטחון, כאילו הנעל אומרת לי "זה הזמן ל נו-פוטר" או "נו תוציא איזו 
רגל בדריפט" וממש מושכת לכוון של  "זרום איתי, יהיה בסדר" וכך, למרות 
שנעל זו לא מספקת את הדביקות הכל כך אופיינית למתחרה, היא מייצרת 

מספיק אחיזה ובטחון שאכן תשאר שם ברגע האמת. 
ה JACKET מספיק קשיחה ונושאת ביעילות את עומס הלחיצה גם בפידול 
חזק וגם ב G OUT , ובאותה נשימה מצליחה לשמור את הנעל על הפדל 

ללא תזוזה גם כשהשטח הופך טכני וסלעי תוך הפגנת אותו אופי שובב.
סיכום GIRO JACKET היא נעל נוחה מאד, בעלת עיצוב ונראות 

אטרקטיביים, בעלת קשיחות מספקת אך לא מופרזת ומקדם סקסאפיל 
גבוה. הצבעים העזים והמבנה הקז'ואלי מוסיפים נקודות רבות למוצר 

וגרמו לנו להשתמש בה גם מחוץ לאוכף בתדירות גבוהה, זאת גם במידה 
מסויימת כוונת היצרן. נעל שתשמש את בעליה ביום יום וגם תאפשר לו 
להיות ספונטני ולקחת הפסקת צהריים בפאמפטרק המקומי או לסיבוב 

עירוני מזדמן.
סולית הויברם שלרוב לא תפקדה בצורה מספקת בנעלים אחרות שבחנו, 

במקרה זה סיפקה את הסחורה, תרמה לתחושת בטחון על הפדל ולא 
הראתה סימני שחיקה ניכרים גם לאחר מספר חודשים. 

בשורה התחתונה, מצאתי נעל חליפית לאותם ימים שטופי שגעון שפשוט 
SHREDDING בא לצאת מהבית לרכיבה של

יותר צבעים, עיצוב, התאמה ונוחות, אופי
פחות נוטה להתלכלך, פחות מתאימה לשטח טבעי 

יבואן: רוזן ומינץ | מחיר: 579 ₪, 479 ₪ לחברי מועדון

מבחני ציוד we:Testשחר מיליס 
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אין ספק כי שנת 2016 היא אחת השנים המשמעותיות 
ביותר עבור חברת LAZER הבלגית מתהדרת בהיותה 

יצרנית הקסדות הוותיקה בעולם, וממגנת ראשי 
רוכבים מאז 1919. בין מוצריה: קסדות לאופנים 

 ולסנובורד ומשקפי שמש למגוון ענפי ספורט. 
קסדת MAGMA מוגדרת באתר החברה כקסדת שטח 
עם אזכור לעיצובי העבר, מה שאומר שבתחום המראה 

אין פה בשורה חדשנית, יותר קו מוכר עם טאצ'ים 
מודרניים. הקסדה שהתקבלה למבחן הגיעה בצבע 

כתום זוהר, מה שלא השאיר אף אחד אדיש.

מאפיינים בולטים
22 פתחי אוורור שמשתלבים היטב במראה ולא פוגמים 	 

במבנה המוצק
מנגנון הידוק אינטגרלי שמאפשר התאמה לכל היקף 	 

הראש באמצעות סיבוב של גליל ההידוק הממוקם על 
הקדקוד – קל ונוח לתפעול גם באמצעות יד אחת בזמן 

רכיבה.
"סל" ראש מתכוונן - אפשרות נוחה לשנות את גודל 	 

הסל של מנגנון ההידוק באזור אחורי הראש. 
מבחר צבעים מפנק, חלקם בצביעת Fluo זוהרת 	 

להגברת הנראות. 
מצחייה אלגנטית ואפקטיבית	 
4 ספוגים מעוצבים היטב, הגדול שבהם, לרוחב קו 	 

המצח, עדין ומסייע בספיגת זעה ללא עודף "נוכחות".
בשימוש LAZER השקיעו בקסדה זו הרבה מחשבה 

וירדו לפרטים הקטנים בעיצוב מנגנוני ההתאמה 
לראש, עם דגש רב על התאמה אישית. וזה אכן קל 

ונוח לתפעול. 
אמנם דגם המגמה שקיבלתי למבחן אינו דגם נשים, 
ולמרות שבכלל אין לי שום דבר שמזכיר קוקו, שמחתי 

לגלות שלקסדה הזו אין בעיות עם שיער ארוך )נשי או 
גברי(. כיוון שמנגנון ההידוק שנמצא למעלה, על קדקוד 

הקסדה כאמור, יש המון מקום לקוקו מאחור. פרט 
קטן ונחמד. 

הקסדה קלה יחסית למבנה המוצק שלה ומאווררת 
היטב, יחסית לקסדות מז'אנר זה. עם זאת, בקיץ 

 XC הישראלי היא מתאימה יותר לרכיבות קצרות שבין
לאינדורו מאשר לרכיבות מרתון ארוכות .

נקודת החובה היחידה שאני מצאתי: למרות תחושת 
הנוחות הכללית, התקשיתי למצוא את הנקודה המדויקת 

להידוק במנגנון הראצ'ט, והתוצאה הייתה שהקסדה 
הייתה או רפויה מדי או הדוקה ומורגשת.  

 יותר מראה, אפשרויות התאמה רבות יחסית 
פחות משקל, מנגנון הידוק עם רווחים גדולים 

מידי בראצ'ט 

DAA :יבואן
 M משקל: כ-310 גרם למידה 

S-XL :מידות 
 מחיר: 599 ש"ח

Lazer Magma

מבחני ציוד we:Testנועה לוריה 
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בקרב רוכבי הלילה הוותיקים יש לא מעט שזוכרים חסד נעורים לחברת 
NiteRider האמריקנית , הרבה בזכות פנסי הHID  שלהם שיצאו לפני 

למעלה מעשור ועמדו בחזית הטכנולוגיה )ובחזית התמחור( כפנסים 
אימתניים בעלי תאורה של רכבי BMW  וסוללות שעוצבו בצורת בקבוק 
השתיה ותפסו את מקומו על השלדה. כמו כל יצרני הפרימיום למערכות 

  LED ביצעו את המעבר לטכנולוגיות  NiteRiderתאורה ספורטיביות, גם
מתקדמות והיום הם מציעים קטלוג המונה עשרות)!( מערכות תאורה, 
מפנסים המציעים מספר 'לומנסים' צנוע לרכיבה עירונית רגועה, ועד 

למפלצות שטח המציעות אלפי 'לומנסים' לשעות ארוכות של רכיבה 
 אתגרית.

לסקירתינו קיבלנו את אחד מהפנסים היותר צנועים שלהם, הלומינה-
מיקרו-350, המיועד בעיקרון לרוכבים עירוניים אשר חוטאים גם בדרכי 

שטח חשוכות לאורך מסעם היומי.
כרגיל, לפני שנדווש בעיניים פקוחות לרווחה למבחן לילה, הנה כמה 

פרטים טכניים על הפנס הקומפקטי אך החסון הזה:
מפרט טכני

משקל: )כולל מנגנון הידוק לכידון(: 130 גרם	 
מידות: אורך 85 מ”מ, ראש 33* 28מ”מ 	 
מצבים וזמני תאורה: 	 

אור גבוה בעצמת 350 לומנס: 1:30 שעות	 
אור בינוני בעצמת 200 לומנס: 2:45 שעות	 
אור נמוך בעצמת 90 לומנס: 4 שעות	 
אור נמוך להליכה בעצמת 20 לומנס: 14 שעות	 
פלאש: למעלה מ 14 שעות	 
 	 1300mAh*1  :סוללה פנימית
פיצ'רים: נורית לחיווי עצמת הסוללה ברכיבה או בטעינה, אטימות לאבק 	 

ומים )לא מיועד לשחייה(, תקע USB  מובנה המאפשר טעינה באמצעות 
כבל סטנדרטי.

זמן טעינה: 3:30 שעות משקע מחשב, 1:45 ממטען USB מודרני ) < 	 
) 500mA

אביזרים: מנגנון הידוק לכידון בעל שחרור מהיר לפנס עצמו ,כבל 	 
.USB לטעינת

בשימוש מנגנון הכידון של הלומינה היה הפתעה נעימה, הדגם החדש 
זנח את מנגנון ההידוק שעשה שימוש ב'ראש ברז' פלסטי מיושן, לטובת 

רצועת גומי רחבה שהשחלתה אמנם טיפה מסורבלת, אך היא הופכת את 
המנגנון כולו לקל יותר, פשוט יותר ובעיקר- אוחז טוב יותר.

NiteRider Lumina Micro 350

יבואן : רוזן & מינץ
מחיר : 289 שח 

וכך יצאנו לדרך, כפנס עירוני לכידון מצאנו שפיזור האלומה הרחב והמעגלי 
מספק בהחלט גם אם אינו אופטימלי, וכל עוד הרכיבה היא באזורים 

שאינם חשוכים לחלוטין גם העוצמה החלשה ביותר )90 לומנס( סיפקה 
אור מספק שהתריע על מיקומינו ולא פגע באישוניהם של נהגים ועוברי 

אורח תמימים. 
ברכיבה בדרכי עפר חשוכות שיחקנו בין מצבי האור הבינוני )200 לומנס( 
והגבוה )350 לומנס(, ותכלס המצב הבינוני סיפק בהחלט, ונתן חיווי טוב 
על קפלי הקרקע גם במהירויות גבוהות. ברכיבה בשטח משובש, קל היה 
שוב להיווכח עד כמה מנגנון ההידוק שופר, הפנס לא זז, לא רעד ונשאר 

מקובע היטב. 
זמן הטעינה ביום שאחריי נמשך למעלה משלוש שעות בחיבור ללפ-טופ, 

בפעמים הבאות השתמשנו במטען ייעודי דבר שקיצר את זמן הטעינה 
לפחות משעתיים. 

 ברכיבות שטח אמיתיות, העברנו את הלומינה הקטן אל הקסדה,  זאת 
תודות למנגנון ייעודי לפנס )צינורי-מדמה כידון( שהגיע לשמחתינו עם 

הקסדה. החיבור של מנגנון הכידון למתאם הקסדה, יצר מיקום מאד 
גבוה ולא אופטימלי לפנס, אך מעבר לכך,  הפנס  תפקד היטב ועשה את 

העבודה בסינגלים. כרגיל, לרכיבות שטח ליליות, נמליץ על פנס נוסף 
לכידון, ושימוש מושכל במצבי התאורה, בעיקר משום שרכיבה במצב 

עצמה מקסימלית תספק כשעה וחצי של תאורה לכל היותר. 
ראוי לציין גם שמנגנון ייעודי לקסדה אכן מגיע עם הדגמים היקרים 

והחזקים יותר של הלומינות, כך שמאד יתכן שהיצרן פשוט לא ייעד את 
דגם ה 350 למטרה זו.

 את מצב תאורת ההיבהוב דגמנו בדיוק לדקה, הוא אכן עובד כמתוכנן 
)בעצמה של כ 200 לומנס מהבהבים להערכתינו( וכך גם מצב התאורה 

הסופר חלש )20 לומנס( אליו מגיע הפנס לאחר שהסוללה נחלשת מאד, 
למשל לאחר כשעה וחצי של עצמה מקסימלית.

 לסיכום
הלומינה מיקרו 350 הוא פנס קטן, קליל, בעל עצמה טובה לשימוש 
עירוני/ כפרי לרכיבות חד-ליליות לא ארוכות מדיי. בנוסף הוא יכול גם 
להתאים כפנס קסדה משני לשטיחוני הלילה בתוספת מנגנון לקסדה 

שאינו מצורף לערכה.
יותר: משקל קליל, מבנה קומפקטי אטום וחזק, חיבור מובנה לטעינת 
USB, מעבר קל בין מצבי תאורה, זמן טעינה סביר פחות: אין מנגנון 

ייעודי לקסדה, החלפת סוללות עצמאית לא אפשרית, אלומה מעגלית – 
לא אופטימלי, אבל עובד 

מבחן ציוד we:Testאילן כרמל 
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 מאז שהעבירה לידה חברת Mavic את הזיכיון ליצור 
בגדים ונעלים תחת המותג העצמאי שלה, נתפסת 
)ובצדק( החברה הצרפתית כאחת מיצרניות הציוד 

הטובות והמתקדמות בעולם. ליין המוצרים של החברה 
מגוון מאוד וזוכה לעדכונים מידי שנה, רובם הופכים 

לבנצ'מארק בעבור יצרנים אחרים. מסער היבואן 
המקומי קיבלנו את הFury דגם העילית היוצא של היצרן 

לרכיבת XC תחרותית. זהו דגם הנעלים עליו מיושמים 
מיטב הטכנולוגיות של יצרן העל מצרפת, עם דגש 

בולט )לפחות בשמות הרבים המוטבעים על כל חלק( 
לארגונומיה. הנעל מאופיינת במבנה צר יחסית עם בסיס 
סוליה וסוג של תושבת/ נועל עקב קשיחים ביותר עשויים 

קרבון. הסוליה בנויה ממשטחי דריכה בולטים עשויים 
גומי באזור העקב וכרית כף הרגל. גפת הנעל עשויה עור 

סינטטי צהוב ומבריק בשילוב של אריג רשת מאוורר על 
חלקים נרחבים של הנעל. ה Fury זוכה למגוון חיזוקים 

במפגשים הקריטיים כמו בקדמת הנעל באזור הבהונות, 

העקב ואפילו בשריון קבלר בחלק הפנימי של הנעל אשר 
בא במגע עם זרוע הפדל. הנעל בעלת פרופיל צר ונמוך 

במיוחד, מאווררת מאוד, וייחודית מאוד למראה, בעיקר 
אם תבחרו בגרסת הצהוב מאביק. 

התאמת הנעל לרגל נעלי XC תחרותיות מאופיינות 
בד"כ במבנה צר והדוק על מנת להעביר את מירב 

הוואטים מהרגלים לפדלים. למרות המבנה הצר המחייב, 
ה- Fury התאימה כמו נעל זכוכית לרגל של סנדלרה 

לכפות הרגלים הבלתי צרות בעליל של הבוחן. לא הורגש 
כל לחץ על הבהונות והעקב גם אחרי יום שלם בתוך 

הנעלים, למרות מבנה ה"שפיץ" הצר וההדוק של הנעל.
רכיסה הסטנדרטים שהתקבעו עם השנים בתחום 

הנעליים ההתחרויות מחייבים רכיסה בשלושה מוקדים 
לפחות על מנת ליצור הידוק מושלם של הנעל מבלי 
לייצר לחץ מיותר. הפיורי כמובן עומדים בהגדרה, עם 

שני אבזמי וולקרו ומנגנון ראצ'ט בראש הנעל. הטוויסט 
כאן מגיע בצורת Ergo Strap, אבזמי וולקרו )ארגונומיים 

כמובן...( שבסיסים הוא מייתר דק. מעבר למראה הייחודי 
של האבזמים הם מאפשרים הידוק קל ויעיל יותר, 

והקטנה או הגדלה של האבזם ע"י שני מיקומים שונים 
של המיתר בתוך התושבת. ככלל הרכיסה באמצעות 
שלוש הרצועות יעילה מאד ומהדקת את הנעל היטב 
על הרגל, למרות הרכיסה ההדוקה לא חשנו "חנק" 

של הרגל. התלונה היחידה שלנו היא למנגנון הראצ'ט 
שמסרב בתוקף להיפתח עד הסוף ודורש סוג של תמרון 

בשביל להוריד את הנעל מהרגל.
בשימוש בסיס הסוליה ותושבת העקב של הפיורי  עשוי 

כאמור קרבון. העברת הכוח לפדלים של הנעל הוא 
מהטובות שחווינו. לא העמדנו זאת למבחן במעבדה, 

אבל מהאופן בו אנחנו השתמשנו בנעל העברת הכוח 
היא אבסולוטית. תושבת העקב שהיא סוג של נעילה 

בצורת T, היא מחזיקה את העקב באופן שבו אין כל 
תזוזה של הנעל גם כאשר היא לא מהודקת לכדי חנק 

מוחלט. הנעל נחוותה כנוחה מאוד, לריפוד וללשון 

הנעל יש תכונה של זיכרון חומר, כך שככל שגבר 
השימוש בנעל היא נחווה כנוחה יותר ויותר. ככלל אנו 
משתדלים לא לאתגר את הנעליים בהליכות ממושכות 
וטיפוסי קירות, אך כאשר אלה נדרשו בכל זאת , סוליית 
ה-Contagrip הרכה והמחורצת הצליחה ליצור אחיזה 

סבירה. גפת הנעל עשויה חלקים נרחבים של אריג 
רשת מאורר וצהוב מאוד כולל לשון הנעל המרופדת. 

הפיורי היא אחת הנעלים המאווררות ביותר שהתנסינו 
בהן, אולם האריג נוטה לספוג את האבק המקומי לתוך 

החורים הרבים שלו, והתוצאה המתקבלת היא 50 גוונים 
של חרדל שגם שטיפה הגונה לא תוריד. 

עמידות לאחר שימוש אינטנסיבי וממושך לא נראו כל 
סימנים של שחיקה/ בלאי על הגפה ואו על הסוליה, אך 

הצבע הצהוב, כבר לא צהוב...
יותר נוחות, מראה, העברת כוח, אוורור פחות מנגנון 
ראצ'ט בעייתי בפתיחה, נטייה )דיי ברורה( להתלכלך 

בגרסה הצהובה  

Mavic 
Fury

יבואן: סער אופניים 
מחיר:  1790 ₪ 

משקל: 450 גרם לנעל במידה 46, כולל קליט 

מבחני ציוד we:Test  אריק פלדמן 

http://www.saar.com/heb/
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טיול מים בהרי ירושלים

טיול: טיול מים בהרי ירושלים

 טיול החודש

we:Explorewww.ilanshacham.com | אילן שחם     

טיול החודש: הרי ירושלים

http://www.ilanshacham.com/


הנתונים הבסיסיים

מרחק: 35 ק"מ 
זמן: 3-5 שעות 

קושי פיזי: בינוני-קשה 
קושי טכני: קל-בינוני
קושי ניווט: קל-בינוני

טיפוס כולל: 700 מ' אנכיים 
מעגלי: כן. 

הגעה לנקודת המוצא: מצומת אשתאול, על   
כביש 38 נפנה לכיוון ירושלים, נחלוף על פני שתי 

פניות ימינה, ו-400 מ' מן הצומת, בעיקול של 
הכביש שמאלה נמשיך ישר/ימינה לדרך טובה. 

בפיצול שבדיוק בירידה מן הכביש נבחר את 
הנתיב השמאלי ולאחר מכן נשמור על הימין באזור 

של עבודות ונגיע לחנייה גדולה סמוך ללולים, 
שם נחנה.


 להורדת קובץ

ניווט
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מאגורת רחמים
עין טייסים
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הקיץ כבר מעבר לפינה ואנו יוצאים לטיול חצי קייצי 
הנהנה מן האוויר הקריר והנופים המרהיבים של הרי 

ירושלים ומספק נקודות צינון משובחות בדמות מעיינות 
קרירים וקסומים.

טיולנו החודש כמעט ואינו כולל אתגרים טכניים אך כראוי 
למסלול הררי, מספק עבודה רבה לארבע ראשי ולריאות. 

הטיול אמנם עובר באזורים המוכרים היטב למרבית 
הרוכבים, אך מספק הצצה לנקודות עניין ונופים אשר 

מעטים מגיעים אליהם.
יוצאים לדרך

נצא לדרך מזרחה, במעלה ההר, עם הדרך החדשה 

שנסללת שם ולאחר 500 מ' נפנה בחדות ימינה 
להמשך טיפוס המסתיים במהרה והופך לירידה מטלטלת 

שתוודא שהסרנו את קורי השינה מן העיניים. הדאבל 
פוגש דרך בסימון שבילים ירוק איתה נגלוש שמאלה עד 

 לכביש הגישה למחצבה.
נפנה שמאלה בכביש ומול הכניסה למחצבה נבחר 

בדרך שמשמאל, עם סימון השבילים האדום אשר 
תוביל אותנו במעלה נחל שורק. לאחר 1300 מ' נגיע 
למעבר רטוב של הנחל הזורם )1(, הזרימה מפתיעה 
מעט בעוצמתה, והמשטח עליו רוכבים מאכלס אצות 
חלקלקות, אך אם נישיר את הכידון לכיוון היציאה מן 

המים ונמשיך לרכב ללא תנועות היגוי פתאומיות, אין 
סיבה שלא נגיע יבשים ומאושרים לצד השני.

מקורם של מי הנחל אותם חצינו אמנם במכון טיהור 
שפכים, אך עדיין אין זאת לומר שאלו מים נקיים בהם 

נרצה להתרחץ. התאפקו קצת עם הרצון הזה.
אנו ממשיכים בדרך העושה דרכה במעלה נחל שורק, 

בתוך העמק הצר כשמדרום לנו מתנשא הר יעלה ומצפון 
שלוחת הרטוב. מסילת הרכבת הישנה לכיוון ירושלים, 
אשר נחנכה כבר בשנת 1892 ועדיין נמצאת בשימוש 

כיום, נהנית אף היא מן הטיפוס המתון מאוד בתוך העמק 
ותארח לנו לחברה לאורך הדרך. כ-2.9 ק"מ לאחר מעבר 

הנחל נוכל להבחין במבנה פילבוקס המשקיף על מסילת 
הרכבת )2(. את המבנה בנו הבריטים בתקופת המרד 

הערבי הגדול להגנה על הרכבת מפני פורעים.
נמשיך לרכב תוך שאנו נהנים מנופי השלוחות הסלעיות 

ועטורות הצמחייה שמעלנו ומן הנחל שזורם לצדנו 
ובמהרה נגיע לרחבת חנייה קטנה ממנה נבחין במבנה 
ישן מעברו השני של ערוץ הנחל – תחנת בר-גיורא )3(. 
הרכבות אשר נסעו על המסילה מסוף המאה ה-19 ועד 

אמצע המאה ה-20 היו רכבות קיטור, וככאלו נזקקו למים 
לצורך פעולתן. בתחנת בר-גיורא היו עוצרות הרכבות 

ומימיו של עין בר גיורא היו מוזרמים אל תוך הקטר 

we:Exploreטיול: טיול מים בהרי ירושלים



אנדרטת מגילת האש שלוחה מתנשאת ממעל בנחל שורק
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להבטיח את פעולתו עד לתחנה הבאה.
נרכב 1300 מ' נוספים והנה דרך לא מסומנת הפונה 
שמאלה, ואנו איתה מתחילים בטיפוס הארוך למרומי 

ההר. לאחר מקטע בשיפוע מאתגר הדרך פונה ימינה 
ואז פוגשת דרך בסימון שבילים ירוק בה נפנה שמאלה 

להמשך העלייה. הדרך מתרחקת מקרקעית העמק, 
הנופים נפתחים ואוויר ההרים הצלול ממלא את ריאותינו 

בכל הדרוש להן לצליחת הדרך מעלה. 
3 ק"מ מן המפגש עם הדרך בירוק נגיע לעיקול חד 

ימינה בדרך, ממנו יוצא שביל הולכי רגל בסימון שבילים 
שחור שמאלה, אל עין טייסים. נטפס רגלית בשביל 

התלול עד שנגיע אל הבריכה המקסימה המוזנת 
מניקבה במערה קטנה סמוכה )4(. המים אמנם 

ירקרקים, אך אמיצי הלבב לא יהססו לטבול במים 
הקרירים.

נשוב מטה אל הדרך בסימון הירוק ונמשיך בטיפוס 
המתיש המסתיים לבסוף בירידה על אספלט אל מפגש 

עם כביש 395 סמוך לכניסה לקיבוץ צובה. נפנה 
שמאלה, נחצה בזהירות את הכביש, ולאחר שער הקיבוץ 

נכנס לדרך המקבילה לכביש בה נרכב במקביל לכביש 
עד שנפגוש בו שוב, ונמשיך בשולי הכביש 450 מ' 

נוספים עד שנפגוש את כביש הגישה לגבעת יערים, שם 

נפנה ימינה ומיד שמאלה לדרך בסימון כחול.
למי שתהה מתי סוף סוף יש קצת ירידות במסלול, כעת 

מגיעה התשובה בדמות טיסה מטורפת במורד דרך הנוף 
הצפונית של נחל כסלון, המתחלפת מהר מדי ברכיבה 

קצת עולה וקצת יורדת המהנה לא פחות בזכות נופי 
נחל כסלון הנפתחים מימיננו. 5.7 ק"מ מן הכניסה לדרך 
בסימון הכחול, בעיקול חד שמאלה בדרך, נבחין במצבה 

ישנה וסמוך לה שביל היורד בתלילות ומוביל לעיינות 
בוקר )5(. השביל היורד לכיוון המעיין מכיל כמה מדרגות 

סלע מאתגרות במיוחד ולרוב הרוכבים נמליץ לרדת 
רגלית. לאחר ירידה של מספר "קומות" נרד מדרגת 

סלע גדולה נוספת )כאן נעצרת הקלטת ה-GPS( נפנה 
שמאלה עם השבילון למרגלות המצוקון עד שנגיע 

לבריכה הקטנה אך המקסימה. מי שיעז להיכנס ליהנות 
מן המים יגלה שהיא הרבה יותר עמוקה מכפי שנדמה.

לכשנסיים את הביקור בפינת החמד הזו נטפס חזרה עד 
לדרך הנוף, נמשיך בה 450 מ' נוספים ונפנה שמאלה 
למפגש עם כביש 395. נפנה ימינה עם הכביש, נחצה 

אותו בזהירות, נרכב במורד 230 מ' ונפנה שמאלה לדרך 
עפר )שימו לב לא לפנות לפני כן לדרך אחרת(. 200 מ' 

בדרך זו ואנו כבר באטרקציה הרטובה הבאה שלנו – עין 
כסלון )6(. בריכה קטנה ומעוצבת האוגרת את מי המעיין 
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לטובת המטיילים במקום. גם בריכה זו עמוקה בהרבה 
מכפי שנדמה.

ושוב אנו עולים על האוכפים וממשיכים בדרך העפר, 
מגיעים לצומת דרכים ופונים ימינה לעלייה בריאה אשר 
תביא אותנו לשער אחורי למושב כסלון ולהמשך עלייה 

עוד יותר בריאה בתוך המושב... נפנה ימינה עם הכביש 
הממשיך לטפס, בצומת הבאה שוב ימינה ואז נצמד עם 
הכביש לשמאל ונמשיך לטפס בו עד ליציאה מן המושב, 

שם נפנה ימינה ונמשיך ישר עד לאנדרטת "מגילת 

האש" )7(. אנדרטה זו, אשר פוסלה על ידי האמן נתן 
רפפורט, מסמלת את היציאה של עם ישראל משואה 
לתקומה. היא מורכבת משתי "מגילות" ברונזה בגובה 

שמונה מטרים, כאשר אחת מסמלת את השואה והשנייה 
את התקומה.

לאחר סיום הביקור נחזור מעט לכיוון מזרח, נפנה ימינה 
במורד המדרגות, שוב ימינה, ואז שמאלה לדאבל בסימון 

שבילים ירוק, כאן מתחיל פרק האקשן הקצר של המסלול 
היום. הדאבל המהנה הופך במהירות לסינגל מהנה עוד 

יותר ומאתגר בהחלט אשר הופך שוב לדאבל הממשיך 
במגמת הירידה. כשנגיע לשטח פתוח, עם קווי מתח 

משמאלנו, נעזוב את סימון השבילים הירוק ונמשיך 
מערבה בדרך העוקפת את ראש הגבעה משמאל, אך 

אינה חוצה את קו המתח )8(.
הדרך נכנסת שוב לתוך היער ומגיעה לצומת דרכים 

בה נפנה בחדות שמאלה ולאחר 40 מ' נבחין בסינגל 
לא ברור הפונה ימינה. אם לא מתאים לכם "ספק 

סינגל" ביער, אתם יכולים להמשיך ישר בדרך העפר, 

לפנות ימינה בצומת שלאחר 200 מ' ולגלוש כל הדרך 
אל הרכב.

נפנה ימינה לתוך הסינגל אשר ללא ספק כבר אינו 
בשימוש מזה זמן רב ונשתמש ביכולות המעקב 

האינדיאניות שלנו לרכיבה מאתגרת במורדו. נחצה דרך 
ונמשיך עוד מעט עם הסינגל עד לדרך נוספת, בה נפנה 

שמאלה לרכיבה כיפית במורד השלוחה. הדרך מגיעה 
לוואדי, שם נפנה ימינה וימינה במורד הוואדי עם הדרך 

אשר תוביל אותנו היישר חזרה אל האוטו 

בסינגל היורד מאנדרטת מגילת האש
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Niner RKT9 RDO

ה-Niner RKT9 שהושקו בסוף השנה שעברה הם 
אופניים שיצרו עניין רב בענף אופני ההרים. בעוד 

Niner  הצליחו למצב עצמם במקום מרכזי בזרם אופני 
המרתון "29, האופניים שלהם נתפסו ככאלו שאינם 

מספיק תחרותיים, לפחות לא מול דגמים כמו הספשלייזד 
Epic, קנונדייל Scalpel, ודומיהם. גם הJet RDO, מכונה 

מודרנית ומהירה, לא הצליח באמת להוות תחרות בפלח 
 Race Day( RDO - גם הם בטכנולוגיית ,RKT9-זה. ה

Optimized( טכנולוגיית קרבון של Niner שנועדה 
לספק קשיחות וקלות - אמורים לשנות זאת. מרגע 

שהושקו, הביקורות היללו אותם, וגם אצלנו, הרוכבים 
הראשונים ששמו יד עליהם פיזרו הצהרות שהעלו אצלנו 

   את רף הציפיות

יבואן: Recycles |מחיר: 25,990 ₪ )באתר רסייקלס(

Niner RKT9 RDO  we:Test     דני בלבן    אלון רון    צחי אוחובסקי 

Niner RKT9 RDO :מבחן
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Highlights

 	RDO שלדת שיכוך מלא מקרבון
 	 CVA מתלה כפול חוליות בטכנולוגיית

המייצר 90 מ"מ מהלך
בולם אחורי Fox Float DPS עם מתג 	 

נעילה מהכידון
 	Rockshox Reba 100mm מזלג קידמי
מערכת הנעה 1x11 ובלמים הידראוליים 	 

 XT של שימנו מדגם
צירים ונבות בסטנדרד Boost - 110מ"מ 	 

מלפנים ו-148מ"מ מאחור
משקל רטוב  11.7 קילוגרם כולל פדאלים 	 

)M מידה(

Niner RKT9 RDO  we:Test
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 על ה RKT מתלה הCVA נראה מסיבי יחסית אך התמונה הכללית 
המתקבלת נאה מאד למראה. 

על השביל 
כפי שכבר קרה לי כמה פעמים לאחרונה, קיבלתי את האופניים למבחן 

בדיוק לפני תחרות – במקרה הזה הכרמל צ'אלנג'. הספקתי לעשות רכיבת 
שבילים אחת לפני התחרות על מנת לכוון ולהתאים לי את האופניים, 

ואכן לשמחתי התחושה עליהם הייתה טובה מהרגע הראשון. האופניים 

מרגישים קומפקטיים יחסית עם תנוחת ישיבה רכונה מעט קדימה – זווית 
הראש עומדת על 71 מעלות ותומכות שרשרת קצרות אבל לא קיצוניות 

)439 מ"מ( דבר המתאפשר בין השאר בגלל השימוש בגלגלים בסטנדרט 
Boost. המתלים כוונו לסג של כ25% ונתנו תחושה מעט נוקשה, נוקשות 

שהתגלתה בהמשך כמוצלחת מאד. אז לאחר רכיבה ראשונה מוצלחת 
והתאמות אחרונות אני מגיע לכרמל צ'אלנג'.

את הכרת המסלול עשיתי על אופניי הז"ק הפרטיים שלי, והיה לי ברור 

שלדה ומתלה
במבט ראשון האופניים מרשימים מאד – השילדה נראית קומפקטית 

יחסית. הצינור העליון הקצר יחסית מתחיל רחב בחיבור עם צינור הראש 
אך הולך ונהיה צר לכיוון צינור הכסא. גם זווית הצינור העליון תלולה 

ונותנת מרווח עמידה גבוה יחסית. צבע השלדה, שחור מט עם נגיעות 
צבע ירוק בתחתית הצינור התחתון ומאחורי צינור הכסא, נותנים מראה 

מודרני ו"קרבי". כמו כל דגמי היצרן גם ה RKT החדשים בנויים על מתלה 

ה CVA של היצרן. ה-Constantly Varying Arc  הוא ווריאציה מקומית על 
 CVA-מתלה קצר חוליות מקבילות או מתלה וירטואלי כפי שנהוג לכנותו, ה

 Turner-ו Pivot -שמיושם ב Dw-Link מזכיר במידה מסוימת את מתלה
 Niner הייחוד במאפייני המתלה של .Giant של Maestro-אולי גם את ה

הוא בעובדה שהוא שומר על בידוד כוחות הדיווש בתחום רחב יותר של 
הילוכים ובאופן זה מאפשר לגלגל האחורי לספוג את מהמורות השטח ללא 

תגובה בפדאלים. 
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שהשיכוך המלא ייתן יתרון על מסלול תובעני שכזה, אולם הייתי סקרן 
לבחון את יכולת הטיפוס וההאצה של ה-RTK, בעיקר לאחר שזה היה הצד 

שפחות אהבתי באופניי הניינר Jet 9 שבחנתי בעבר. 
החששות התבדו מהר מאד. מתלה ה CVA של הניינר  עושה עבודה 
מדהימה. למרות התחושה ההתחלתית הקשיחה, הוא מצליח לגהץ 

מהמורות גדולות כקטנות, ולספק יעילות דיווש מרשימה ממש בכל מצב. 
למעשה, בורר מצב הבולם האחורי מהכידון התגלה כדי מיותר – מצב 

הביניים של הבולם סיפק ביצועים מרשימים במישור, עליות וגם בירידות. 

אמנם בירידות אגרסיביות נהניתי מהאפשרות לשחרר את הבולם למצבו 
הפתוח, אולם הייתי יכול להסתדר מעולה גם בלי לעשות זאת. מצד שני, 

נזקקתי לנעילה מלאה של הבולם רק בהאצות חזקות מחוץ לאוכף, וגם זה 
רק על משטחים מהודקים או אספלט. בכל מצב אחר, כולל פידול והאצה 
בעמידה, העדפתי להישאר על מצב הביניים. גם הבולם הקידמי הפשוט 

יחסית עשה עבודה מצוינת. 
מעבר לנוחות, הRKT הם גם אופניים זריזים מאד. למרות המשקל הלא 

מאד נמוך של דגם המבחן, התחושה היא של אופניים מהירים מאד – גם 

בהאצות פתאומיות וגם ברכיבה מהירה רצופה. זאת בצורה בולטת לטובה 
לעומת אופני שיכוך מלא ברמות המשקל האלה. לא פעם במהלך הרכיבות 

 .RKT – Rocket עלה לי לראש הדימוי של שם האופניים
במקטעים טכניים יותר ובסינגלים האופניים משדרים תחושת יציבות 
המקנה ביטחון רב, אולם השילוב עם זווית הראש, תומכות השרשרת 

הקצרות, והקשיחות הצידית המרשימה, נותן אופניים עם יכולת תמרון 
וזריזות גבוהים. שילוב נהדר של יציבות ויכולת תמרון.

שאר המכלולים מספקים מעטפת טובה ובלמי הXT מעולים. הגלגלים 
והצמיגים גם הם סיפקו תחושת ביטחון ואחיזה מצויינת. גם האפשרות 

לבקבוק שני בתחתית הצינור התחתון היא תכונה חשובה בשוק הישראלי. 
אבל עבורי לא הכל היה ורוד – במהלך הכרמל צ'אלנג' נתקלתי בבעיה של 
נפילת שרשרת מהפלטה הקדמית בירידות מהירות, בדרך כלל בשילוב של 
הילוך גבוה )שרשרת רפויה(, שטח משובש, ומהירות גבוהה. כך במהלך 
התחרות נפלה לי השרשרת כ4-5 פעמים, מה שהאט והרגיז אותי. אבל 

למעט בעיה זאת האופניים פשוט היו תענוג. 

Jinga כביש מבית/XC ביגוד: קיט
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בדיקה לאחר התחרות גילתה שגלגל השיניים היה שחוק והחלפה שלו 
פתרה את הבעיה לחלוטין. למרות שאילו אופני מבחן שעובדים קשה 

כבר כמה חודשים, לא ברור לי אם בלאי כזה הוא אכן סביר או לא. מבירור 
 1x שעשיתי עם רוכבים אחרים זוהי בעיה שקיימת לפעמים עם פלטות

של שימנו. 

חלקים בולטים 
דגם המבחן שקיבלנו הינו הדגם עם חבילת האבזור הנמוכה יותר מבין 

 .XT שני הדגמים הנמכרים בארץ – חבילה המבוססת על מכלולים ברמת
הדגם כולל את שלדת ה-RKT9RDO, מזלג 100מ"מ של Rockshox מדגם 

Reba, ובולם אחורי Fox Float DPS בעל 3 מצבים עם בורר מהכידון. 
מערכת ההינע היא מערכת 1x11 של שימנו – פלטה קדמית בעלת 32 
 .XT שיניים וקסטה אחורית 11-42. המעצורים גם הם של שימנו ברמת

 Turnix הכידון, סטם ומוט הכסא הם ממותג הבית של ניינר, והאוכף הוא
של Pro. הגלגלים הינם Wide Lighting של אמריקן קלאסיק בסטנדרד 

Boost וברוחב חישוק של 29מ"מ – סט גלגלים קל יחסית במשקל 1600 

 Race King Tubeless גרם. החבילה מגיעה עם צמיגי קונטיננטל מדגם
Ready )דגם המבחן כלל צמיג אחורי חלופי מדגם Rapid Rob  של 

Schwalbe(. חבילת האבזור מכובדת אך נותנת משקל לא מאד נמוך של 
11.7 ק"ג )כולל פדלים XT ושני מתקני בקבוק(.  

סיכום 
הRKT אכן מספקים את ההבטחה. הם אופניים זריזים ומהירים, וישפרו 

את הביצועים של כל רוכב, גם בגרסה אותה בחנו. אני רק יכול לדמיין איך 

זה מרגיש עם עוד פחות משקל בגרסה היקרה יותר. חוץ מזה סוף סוף גם 
יצאו לניינר אופני שיכוך מלא סקסיים מאד )לטעמי כמובן...(. למרות שאני 

בספק כמה פופולאריים אופניים אילו יהיו על מסלולי הXC המקצועיים, 
אני חושב שעם אבזור קל יותר הם יכולים להתחרות גם שם. אבל השוק 

האמיתי שלהם הוא עולם רכיבות המרתון ורכיבות ההרפתקה למיניהן, בין 
אם תחרותיות ובין אם לאו - זוהי אחת המכונות המעניינות והיעילות ביותר 

שקיימות היום בשוק בפלח זה. האמת, אני כבר מתחיל לזמום על אחד 
כזה עבורי 
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חציית קו הסיום מהווה עבור רבים )וגם עבורי בחלקים רבים של חיי( 
את הסוף האולטימטיבי. חציית קו סיום מהווה מדד ברור ומדויק לכך 

שמשהו הסתיים, נגמר. עוצרים את השעון, מאטים את הקצב לקראת 
העצירה הסופית ומכאן ניתן להתחיל להפיק מסקנות לגבי ביצועים, 

הרגשה כללית, עמידה ביעדים שהצבת וכדומה.
עבורי, קו הסיום שחציתי ביום ראשון השישה עשר לחודש אפריל 
2016 ציין התחלה חדשה. את גל רב-הון  פגשתי בחמישה עשר 

לחודש יולי בשנה שעברה. קבענו את פגישתנו הראשונה במתחם 
התחנה. בית קפה, פגישה עיוורת בין מאמן מבית היוצר של אלון גל 

וביני, אדם שמנסה לכבוש כמה שיותר פסגות ובדרך מנסה להבין 
מה מניע אותו, איך משמרים מוטיבציה ובעיקר איך מתמודדים עם 

המכשולים שבדרך. הייתי מאד סקפטי לגבי עניין האימון באופן כללי 
ובעיקר לגבי מאמן אשר טוען שיכול לעזור לי להשיג את היעדים 

אליהם אני שואף ואף לעבור אותם. הרי כבר הוכחתי לעצמי בעבר 
ואפילו במסגרת הפרויקט הנוכחי שלקחתי על עצמי, שבסופו של דבר 

ה"מלחמה" היא ביני לבין עצמי. אני הוא זה שלוקח את ההחלטות, 
מגדיר את היעדים, קם מהכורסה/ספה/מיטה בימי גשם, בימים של 

שרב ועושה צעד נוסף להגשמת חלום הבריאות.
ובכן, מאמן טוב כמו מאמן טוב, לא מעוניין לייחס לעצמו את יכולותיו 

הפיסיות והמנטליות של השחקן, הוא גם לא יכול ולא מעוניין לבצע 
במקומו את העבודה הקשה. מאמן טוב יודע להעביר לשחקן ידע 

ומידע בעל ערך מספק אשר יאפשר לשחקן לנצל את כישוריו ויכולותיו 
כך שיאפשרו לו להיות שחקן טוב יותר.

אם הייתי צריך לתמצת את התאוריה עמה הגיע גל לפסקה אחת, 
הייתי בוחר את המודל המרכזי עליו עבדנו בחצי שנה האחרונה והוא 

מודל "בניין השלמות". בניין השלמות הינו בניין בן שלוש קומות. 
בבסיסו הפועל "אומר". אנו "אומרים" דברים רבים, אנחנו רוצים את 

זה... גם את זה היינו רוצים... אם היה אפשר גם היינו רוצים עוד 
מזה ועוד מזה... אנחנו כל הזמן "רוצים" ו"אומרים". בקומה השנייה 

בבניין השלמות שלנו מתגורר הפועל "מתכוון". אני בטוח שכל מי 
שקורא את השורות הללו כעת חווה כמה מצבים בחייו בהם הוא אמר 

אבל לא ממש התכוון ופעמים אחרות בחייו אשר אמר ובהחלט התכוון, 
תכנן ומה שנקרא, עבר לשלב רציני הרבה יותר מסתם דיבורים 

בעלמא. בפנטהאוז של הבניין שלנו, מעל כולם, מתגורר לו הפועל 
"עושה". ובכן שלב העשייה  באמת מפריד את הדברנים הגדולים 

מאותם אלה שעסוקים בעשייה מתמדת. כמו עניין הכוונה, יש מקרים 
רבים בחיינו בהם דיברנו, אפילו תכננו והתכוונו אך בסופו של דבר 

שם זה נגמר. בניין השלמות על כל שלוש קומותיו עומד איתן רק 

כאשר אנו באמת מקפידים על בניה ומעבר מקומת הקרקע )דיבורים( 
לקומת הפנטהאוז )מעשים(. בניין השלמות והמודל שגל הציג בפניי 
ודאג לתחזק על בסיס שבועי, גרמו לי להבין היכן המקומות )הרבים( 
שאני מדבר המון, לא ממש מתכוון ובטח לא עושה. ישנם גם מקומות 

מסוימים בהם אמרתי, תכננתי אך לא הוצאתי לפועל. במקרים הללו 
הבנתי שכנראה הרצון והדיבורים נשארו בקומת הקרקע ולא היה שום 
דבר מעבר אשר גרם להם להתרומם גבוה יותר בבניין התאורטי שלנו. 

דבר נוסף שחשוב לי להדגיש בשלב זה לגבי המודל והעבודה עם גל 
הוא שהנ"ל הדגיש בפניי לאורך כל הדרך את העובדה שכל עוד אנו 

עסוקים בעשייה והתקדמות, כל תוצאה היא רק מידע היסטורי שאמור 
להשפיע על צעדנו הבאים וההתקדמות. כלומר, התוצאה כבר אינה 

רלוונטית ברגע שקרתה מכיוון שהיא נחשבת כמידע היסטורי או כנתון 
שיש להתחשב בו )או שלא( לצורך חישוב המסלול והמשך העשייה.

חזרה לסיפור האישי שלי, את קו הסיום של תחרות הספרינט 
טריאתלון חציתי בזמן של שעה וארבעים וארבע דקות. בזמן הזה, 

שחיתי במימי הים התיכון 750 מטר, רכבתי על כבישי ראשון לציון 20 
קילומטר ו"קינחתי" בריצה של 5 קילומטר )המקצוע הכי חלש שלי(. 

בכתבות הקודמות התייחסתי לאתגר, הדיבורים על טריאתלון החלו 
לפני כחצי שנה, ואני נעזרתי במפגשים השבועיים עם גל על מנת 

לשאוב מוטיבציה, לתקן דפוסי חשיבה שהאטו אותי לאורך הדרך 
ולשאוב אנרגיות תוך כדי האימונים הרבים בעבר ובהווה. אם אקח 
את עניין הטריאתלון כדוגמה, הרי שבמקרה הזה דיברתי, תכננתי 

ועשיתי. קו הסיום של התחרות ציין עבורי עוד פרק בהתקדמות שלי 
לקראת החזרה לבריאות. כאשר חציתי את קו הסיום לא הרגשתי סוף 
של שום דבר. נקודת הסיום והעובדה שסיימתי את התחרות בהצלחה 

בהחלט ציינו את הצורך לחזור לבסיסו של בניין השלמות על מנת 
להחליט, לתכנן ולעסוק בעשייה לקראת היעד הבא על מנת לשמור על 

התקדמות מתמדת.
בהזדמנות זו חשוב לי להודות לגל על ההשקעה במפגשים ועל 

תרומתו הרבה להתקדמות שלי!
במהלך החודש האחרון בצעתי )שוב( שינויי תזונתי חשוב. איש 

מקצוע שפגשתי לפני כמה שבועות רשם לי תכנית תזונה חדשה 
ועל כך אספר בפרק הבא... ירדתי בזמן יחסית קצר 2 קילוגרם לאחר 
זמן רב בו הייתי תקוע. אני שוקל כעת 97 קילוגרם. מרוצה, מתקדם 

וממשיך בכל הכח!
לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס 

לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט 

פרק יד'

בניין השלמות!
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live         שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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ענף האופניים מורכב משלושה יצרני על, 
ספשלייזד )49% בבעלות מרידה(, קנונדייל 

)DOREL, הבעלים של GT, מונגוס ועוד כמה 
מותגים( וחברת טרק. מבין שלושת החברות 

טרק לא נשאה אף פעם את דגל החדשנות, את 
הפרסום והשיווק שלהם בחרו האמריקאים לעשות 

בעזרת ספורטאי חסות שנבחרו בקפידה. רוכבים 
אלו גררו אחריהם עדת מעריצים שיצרו ביקוש 

אדיר לאופנים שלהם, לא בגלל יתרון חדשני או 
טכנולוגי אלא רק בגלל שהאייקון התורן רוכב 

עליהם. לפני כחש שנים מישהו בטרק קם בבוקר 
והבין שחסויות טובות זה לא מספיק וצריך לספק 

גם חדשנות באופני החברה. נראה כי אותו האיש 
מצא את השותפים הנכונים לרעיון, והתוצאה, טרק 
מפציצה דגמים מתקדמים וחידושים באופני שטח 

ובכביש, החל ממערכות מתלה ייחודיות ועד לשלדת 
האמונדה הקלה והקשיחה. מלבד קפיצת המדרגה 

הטכנולוגית, טרק מפתיעים בעיצובים נועזים 
ומתקדמים, על זה תוסיפו רמת גימור משודרגת, 

והנה המאה ה-21 בתאגיד הוותיק.  
את אופני ה-Domane שלנו קיבלנו בבכורה 

עולמית! כשבועיים לפני שהושקו בעולם חברת 
CTC הציגה אותם בפני חוג מצומצם של עובדי 
ושותפי החברה.  מההשקה יצאנו כמובן עם זוג 

אופנים נוצץ למבחן, הסמקנו, לא כל יום מקבלים 
   .אופניים לפני עיתונאים אחרים בעולם
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שרשרת אינטגרלי המחובר ישירות לשלדה בצורה אלגנטית ומרשימה.
גיאומטריה- דגם זה מוצע בתצורת H2 הפחות קרבית של טרק, כלומר 

צינור ראש נדיב )175 ס"מ במידה 56 שבחנו(, צינור עליון קצר בהשוואה 
לגיאומטרית H1 התחרותית וככלל זוויות יותר ידידותיות לרוכבים פחות 

גמישים. לאופניים יש בסיס גלגלים וצינור שרשרת ארוכים יחסית, זאת 
בכדי להכניס צמיגים בעובי 32 לשלדה ללא כל בעיה.

על האספלט/ כורכר 
לא מעט ציפיות וספקולציות היו לי לפני הרכיבה הראשונה, על הנייר 

האופניים מיועדים לרוכבי סוף שבוע או רוכבים שיש להם עניין בטיולי 

גראבל לייט. הם מצוידים בקרנק קומפטק, קסטה 32, מבודד זעזועים 
אחורי וקדמי, צמיגי 32 ודיסקים, כל מה שלא נתפס כקרבי ותחרותי...אני 
חייב להודות, ברכיבה הראשונה קיבלתי זעזוע תודעתי, האופניים לא רכים 

ונעימים כמו שחשבתי, הם קשיחים ויעילים הרבה יותר מהנראה לעין. 
נראה שקבוצת מהנדסים גאונים עשו עבודה מדהימה ולרגע לא התבלבלו 

בין ספיגת זעזועים לקשיחות צידית. כשנעמדים על האופניים ולוחצים, 
האופניים טסים קדימה, זאת למרות משקל של 8.4 ק"ג עם פדלים ולמרות 

הצמיגים השמנים.
את הרכיבות שלי על האופניים חילקתי לשניים, החלק הראשון הוא 

טכנולוגיה וגיאומטריה 
האופניים הם הצהרה טכנולוגית על שני גלגלים דקים ואנסה לא לפספס 

דברים על הדרך. ברשותכם נתחיל מהכבד אל הקל: IsoSpeed מערכת 
לשיכוך מהמורות, טכנולגיה לא חדשה בטרק אולם זאת הפעם הראשונה 

שטרק משלבים אותה באופני כביש בתצורה זאת. הIsoSpeed הקדמי 
ממוקם בצינור הראש, למעשה המזלג יושב בתוך תושבת על ציר אשר 

 IsoSpeed-מאפשר לו תזוזה ורטיקאלית קלה. בזנב האופניים מערכת ה
כבר יותר מורכבת, המהנדסים בודדו את מוט המושב מהשלדה וחיברו 

אותו מחדש. בחלק המפגש עם הצינור העליון )טופ-טיוב( הוא מחובר על 

ציר ומיסבים, ובחלקו התחתון מחובר הצינור בקו של בורג מתקן הבקבוק 
התחתון כאשר השניים חולקים בורג הידוק משותף. החידוש במערכת 
IsoSpeed האחורית היא האפשרות לשלוט על רמת השיכוך/ גמישות 

המוט ע"י ידית שאפשר להזיזה לאורך צינור המושב. שינוי מיקום הידית 
קובע את רמת ספיגת הזעזועים של השלדה- כמה שיותר למעלה- קשיח 

יותר, למטה סופג יותר.
האופניים החדשים מצוידים בצירי גלגלים בקוטר 12 מ"מ, הן מלפנים 
והן מאחור, תוספת מתבקשת באופניים עם בלמי דיסק ויכולות טכניות 

שעליהם נספר בהמשך. פרט נחמד נוסף בשלדה, הוא מגן נפילות 
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Highlights

שלדה: קרבון מלא, OCLV 600, שיכוך IsoSpeed קדמי ושיכוך IsoSpeed מתווכן אחורי. התקני דיסק שטוחים,  	 
90BB ציר גלגל אחורי 12 מ"מ, מוט מושב אינטגראלי, מגן נפילות שרשרת מובנה וציר מרכזי

מזלג: 100% קרבון, סטירר עובי משתנה, מתאם דיסק שטוח וציר גלגל בקוטר 12 מ"מ	 
 	R785 שיפטרים ובלמים Shimano Ultegra DI2, :מערכת הילוכים
 	Ultegra 50-34 :קרנק
 	Bontrager Affinity Comp Tubeless Ready Disc :גלגלים
 	Bontrager R3 Hard-Case Lite, 120tpi, aramid bead, 700x32c :צמיגים
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הפאווה הקשות שבאירופה. גם כשממש ניסיתי, לא הצלחתי להוציא 
מהאופניים גמישות או הרגשה שקשה להם, פשוט יושבים, מחזיקים 
למעלה בכידון ומפדלים חזק. במהלך הרכיבה שיחקתי קצת עם בורר 

הקשיחות של השלדה, מרך יותר לקשה יותר עד שמצאתי איזון מנצח 
שנתן גם וגם. אני מאמין שאם תרכשו כאלו אופניים לא תשנו את 

הקשיחות כל שני וחמישי, אבל מאוד נחמד לדעת שלא משנה אם תרכבו 
בכבישים משובשים או בכבישים חלקים, האופניים שלכם ידעו "לאכול" 

גם כזה וגם כזה ללא כל בעיה.
השיכוך בשלדה נמצא כאמור במוט המושב ולא בזנב האופניים כמו באופני 

הרים, בפועל זה אומר שהשרשרת אינה מושפעת מפעולת השיכוך, אבל 
זה גם אומר שבכביש משובש אין יתרון באחיזת הכביש של האופניים )כמו 

השיכוך באופני הכביש של פינרלו, הבולם יושב על הזנב של האופניים 
ומסייע גם באחיזת הכביש של האופניים(. למרות זאת האחיזה בשטח 

משובש טובה מאוד, כנראה בזכות הצמיגים וספיגת הזעזועים של 
השלדה. בנוסף לטכנולוגיית ה-IsoSpeed טרק שלפו טריק חדש נוסף 

מהשרוול, כידון IsoCore- כידון קרבון עם טכנולוגיה שמבודדת ויברציות. 
נראה לי שעברו 8 שנים מהפעם האחרונה שרכבתי עם כידון קרבון )רוכב 
עם אלומיניום משיקולי בטיחות וחיסכון בכסף( וההבדל הוא אדיר, בעיקר 

כביש "מסורתי" שמורכב ממישור, עליות וירידות, החלק השני הוא 
רכיבת "שטח". )עם צמיגים עבים, בלמי דיסק וספיגת זעזועים זה 

נראה כמתבקש(
ברכיבת כביש האופניים פשוט נהדרים, מלבד הצינור ראש הארוך ששינה 

את זווית הרכיבה שלי למקום גבוה מהרגיל, ההרגשה מעולה. במישור 
האופניים מרגישים כמו כל זוג אופניים-עד שפוגשים במכשול, אז מערכת 

ה-IsoSpeed נכנסת לפעולה והאופניים מגהצים את האספלט. בעליות 
קצרות האופניים משדרים  קשיחות מעולה, עיצוב השלדה בתוספת צירי 

גלגלים בקוטר 12 מ"מ עושים את שלהם והאופניים דוהרים קדימה, אולם 

ההרגשה טיפה איטית כנראה בגלל הצמיגים. בעליות ארוכות מרגישים 
את משקל האופניים ומשקל הגלגלים, אם אתם מתכוונים לרכוב איתם 
הרבה עליות ארוכות אני ממליץ להחליף את הצמיגים לרוחב 25 מ"מ 

ולהחזיר קצת "חיות" לאופניים. בירידות שמחתי, חייכתי והייתי מאושר, 
השילוב של בלמי דיסק עם מערכת שיכוך וצמיגים עם אחיזה מעולה 

עושים את שלהם והביטחון בירידות מרקיע שחקים. 
למרות שהם מוגדרים אופני כביש לכל דבר ועניין, לקחתי אותם לכמה 

רכיבות בשטח קל בבקעת אונו בין המושבים. כאן על שבילים לבנים 
ועדינים האופניים מככבים, ומכן קל מאוד לדמיין את התנהגותם על דרכי 
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ה- Domaneהם אופניים הרבה יותר קשוחים ממה שדמיינתי, בשינוי 
צמיגים, גלגלי השיניים של הקראנק לגדולים יותר וסטם עם זווית שלילית 

ניתן לרכוב איתם בפלוטון המקצועי וליהנות מאופניים שמגיבים מעולה 
וגם נוחים.

האבזור של האופניים הוא ללא דופי או פשרות ונותן תמורה בעד האגרה 
ביג טיים. מי שלא ניסה מערכת אלקטרונית של סראם או שימנו, קדימה, 

תנסו, זה מדהים מדויק וממכר.
למרות המחשבה שאלו אופניים של רוכבים מבוגרים או חובבנים, אם 

אין לכם כוונה לזנק ביולי הקרוב לטור דה פראנס, אופני Domane הם 
בחירה מעולה לכל סוגי הרכיבות וניתן לקחת אותם בקלות לצד של אופני 

נוחות וגם לצד התחרותי. מערכת ה-IsoSpeed עובדת ועובדת מדהים 
בכל סוגי הדרכים שבדקנו אותם )תאמינו לנו שבדקנו( ומורידה אחוז נכבד 

מוויברציות הרכיבה.
מלבד החידושים הטכנולוגיים, טרק מראים קפיצת מדרגה ענקית באיכות 

הגימור של אופניים ובעיצוב רענן שעושה חשק לרכוב עוד ועוד. 
אם לא הצלחתם להבין זאת מבין השורות, Domane החדשים הם 

אופניים מרגשים בטירוף! חווית רכיבה חדשה ואופניים שמספקים כל כך 
הרבה בזוג אחד. לטרק יש קלף חזק לקראת 2017 והם מציבים רף גבוה 

מאוד למתחרים  

בוויברציות הקטנות שבהן מערכת ה-IsoSpeed לא פועלת.

חלקים בולטים 
מחיר האופניים הוא  30 אלף ועוד קצת והם מרגישים בדיוק ככה! בזכות 

מערכת Ultegra DI2 של Shimano שעובדת מדהים, בזכות גלגלים 
סופר קשיחים, בזכות כידון קרבון מדהים ובכלל חבילה מעולה. החלק 

היחיד שאכזב היה המעצור האחורי שהרגיש שחסר בו שמן ואם היה לי 
זמן הייתי הולך לסדר אותו באחת מחנויות טרק. אני יודע שהבעיה בברקס 

האחורי נקודתית והיא לא מדאיגה אותי, נהפוך הוא, הרושם שבלמי 
הדיסק השאירו אצלי הוא מעולה ולמרות הכתבות שלי בנושא שלא היו 

אוהדות. עכשיו לאחר כמה אופני מבחן עם מערכות דיסק, אני לגמרי עם 
דיסקים, לא משנה מה ארגון UCI יחליטו לגבי עתידם בפלוטון, אני יודע 

שאני איתם, הביטחון שהם נותנים וחוסר השחיקה על החישוקים הם 
יתרונות אדירים. 

סיכום 
על הנייר האופניים האלו הם לכאורה כל הדברים שאני לא אוהב באופני 

כביש- דיסקים, צמיגים גדולים, צירי 12 מ"מ, גיאומטריה של רוכבים חסרי 
גמישות ומערכת שיכוך. בפועל האופניים סובבו לי את הראש והכניסו בי 

הרבה אושר, השילוב המנצח בין רכיבה נוחה ויעילות הוא אדיר בעיני. 
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מעל כולם כמובן מאפילה המפלצת של אירועי האנדוראנס בארץ – ה- 
HLC של אילן טבת, זוהר קנטור, עזרא שהרבני ולימור שני.

מה 4,000 עכשיו? 
)אה... בעיקר כי לא עשו פה שום דבר דומה לזה עד היום(

ישבו משועממי הקומונה וחשבו איך לייצר אירוע שהוא תחרות קשה מאד 
אבל שונה בתכלית. הביטו כה וכה, והספרה 4 בלוגו הקומונה צדה את 
עיניהם. מאז ומתמיד פנטזנו פה על תחרויות כמו הגראנד-רייד בשווייץ 

– 125 ק"מ על 5,000 מ' טיפוס, או הסלה-רונדה-הירוז – 86 ק"מ על 
4,500 מ' טיפוס בדולומיטים.

הרעיון הוא לצבור כמה שיותר טיפוס על מרחק כמה שיותר קצר. קיצוני ...
באותה הזדמנות נולדה גם מילה חדשה – "תחרוע". לא צריך 

להסביר. נכון?

 איפה 4000?
אז התחלנו לחשוב על זה. בהתחלה התגובות נעו בין "אתם מפגרים" לבין 

מאז ומתמיד הייתה הקומונה בית ומקור לאירועי רכיבה קיצוניים 
 ומוטרפים, שלא לומר הזויים:

הצ'ימיצ'ורי של הפרופ' )יורם רוזן, לדור שלא ידע את...( – מירוץ 100 
המייל הראשון בארץ- מבצע עובדה, מבית מדרשו של אותו פרופסור 

מטורף )230 ק"מ משדה בוקר – שדבו בלשון הקומונה – לאילת(. ה- 
 6PE -400 )של אותו פרופסור...( – 400 ק"מ מכרמים לאילת בלג אחד. ה

של ירון כהן – 6 פארקים או 6 פסגות לאורך 110 ק"מ פלוס מינוס פוינט 
טו פוינט, בדגש על סינגלים. אירוע מושקע שנערך כמה שנים ברצף וכלל 

סימון, תחנות רענון, פודיומים ומלא אוכל בסיום )הכל כמובן בהתנדבות 
קומונארית(. עדולומניה של לובו פייץ' – 100 ק"מ סינגלים נטו. ועוד המון 

רכיבות פרטיות של 200 ק"מ, 300 ק"מ ואף יותר.
לאחרונה הצטרפו לצ'ימיצ'ורי שני אירועי 100 מייל נוספים: הצפוני 

)100CC( שיזם אייל צ'רניחובסקי לפני שנטש אותנו לאנחות, נסע לו 
לפורטלנדיה והפקיד את האירוע בידיו של אורי גרוס; וזה של המרכז, שיזם 

אילן ביגן ונערך עד כה פעם אחת.

?4,000
על צבירת 4,000 מטר טיפוס 

בתחרות יומית אחת כבר שמעתם?

 we:Grindאמיתי טפלא, זיוון פז     אמיתי טפלא  4000 מטר של אהבה
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שהוא הכיר, רכב וניסה שבילים חדשים )שהוא כישף תוך כדי...( ובעזרת 
אילן טבת, אמן הקבצים של הקומונה, חיבר את כולם למסלול מעגלי 

כלשהו. אח"כ הוא יצא לרכב אותו, חזר עם תובנות, שינה, התאים וניסה 
שוב. חשוב היה לנו להגיע למספר 4,000 בטיפוס המצטבר, אבל לא 

לעבור אותו עד כמה שאפשר. זו היתה עבודה מטורפת ואנחנו כולנו אסירי 
 תודה על כך.

הפינאלה היה פיילוט מלא על כל המסלול שבוצע ע"י דני ושותף שנראה 
ורוכב כמוהו – אריק מון )צ'ורבה(: "זה מצחיק, אבל לשנינו לא היה מושג 

אם באמת נצליח לסיים את הרכיבה, בזמן סביר בכל אופן, וברור היה לנו 
שהסוד הוא לשמור על קצב נינוח לכל האורך. סיימנו בזמן ברוטו 10:20 

שעות בגלל המון עצירות והתייעצויות, צילומים ופוסטים – ונטו זמן רכיבה 
8:55 שעות. קשה, אבל אפשרי!”

במקביל להכנת המסלול, וידאנו שאפשר יהיה לרכב אותו תיק-לס, לחובבי 
הז'אנר )הרוב, למעשה(, ע"י וידוא קיום מספיק נקודות מים בפיזור טוב 

לאורכו.
הברזיה בעין קובי, לדוגמא, לא פעלה, ויאיר מולאי הפעיל את קשריו 

ברט"ג ובקק"ל על מנת לוודא שהיא תעבוד ביום האירוע.
על מנת לסגור את הקטע האחרון מבחינת מים, מאיר בוקאי לקח על עצמו 

לרכוש כמה שישיות מים מינרליים ולהטמינם בירידה לדרך הג'יפים.

"אי אפשר לבנות מסלול כזה בארץ" , פלוס נגיעות של "אפחד לא יבוא"...
בצד ישב לו בחור אחד, רזה מדי)...(, ישב, חשב ואמר: "אפשר. עלי". 

איזור התחרוע נקבע להרי ירושלים עם זינוק מלטרון – קרוב, נגיש, מוכר 
)למתכנן( והררי במידה.

איך 4,000?
למעשה האתגר שבתכנון ויצירת מסלול כזה – שלא חוזר על אף נקודה 

פעמיים, ללא חיתוכים ובמרחק קצר ככל הניתן – הוא לא פחות קשה 
מהרכיבה עצמה )למעשה הוא כולל אותה...(.

דני חסיד, למי שלא מכיר )הרזה מדי...( הוא אחד מרוכבי המרתון הטובים 

בארץ, ובטח אחד מהמטפסים המוכשרים. עם מבנה גוף סטייל פרום או 
קונטדור ויש לו ארון עמוס מדליות וגביעים מהשנים בהן השתתף בליגה 

למקומות עבודה בין היתר.
יחד עם יכולת הרכיבה הזו – או יותר נכון בכדי להגיע אליה – דני חרש 

ומכיר בע"פ כל ס"מ בהרי ירושלים. היכולת שלו למצוא מסלולים ושבילים 
חדשים באזורים )שאנחנו חושבים שהם( מוכרים לגמרי נתנה לו את 

הכינוי "כשף אדמה". הבחור הזה יכול לקחת אותך, בביתך שלך, מהסלון 
למטבח – בדרך שאינך מכיר...

אז דני לקח על עצמו לבנות את המסלול, ובמשך חודשיים חיבר מסלולים 

4000 מטר של אהבה  we:Grind
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כשרק עלה הרעיון לאירוע, התגובה הראשונית היתה: "אפחד לא יבוא".
אח"כ סיכמנו שאם יגיעו 40 איש זו תהיה הצלחה מטורפת.

ב- 1.4.16 התייצבו למרגלות מנזר לטרון לא פחות מ- 70 רוכבים.
יכול להיות שחלקם לא התכוונו מלכתחילה לסיים, אבל חלק לא מבוטל – 

הרוב, כמדומני – בא במטרה "למות או לכבוש את ההר".
אין לנו מספר מדויק של המסיימים. אנחנו מעריכים שכ- 20 רוכבים סיימו 

את המסלול המלא.
ניצח, כצפוי, דביר אלמוג עם זמן פסיכי של 7:37 שעות!

 במקום השני והשלישי הגיעו אדריכל הניצחון – דני חסיד, וניר אשכנזי.
היו לא מעט שסיימו לאחר 10-12 שעות ואף נרשם סיום מאוחר, 

בחשיכה, בזמן של כ- 15 שעות. כבוד!!!

 האם 4,000?
אז מה, זה יהפוך לאירוע שנתי או שיישאר בגדר הבלחה חד-פעמית?

נראה לנו שבשנה הבאה יהיו לא מעט רוכבי מרתון חזקים שירצו לקרוא 
תיגר על השיא של דביר – ואם זה לא יתנגש עם ה- HLC, קייפ-אפיק וכד' 

– יש סיכוי שה- 4000 יחזור.
תתחילו להתאמן על טיפוס  

מתי 4,000?
מה הבעיה? תבחר איזה יום שישי אחד )כי בשבת אנחנו אנשי משפחה 

וזה( וזהו. לא ככה? לא, לא ככה!
ריבוי האירועים המבורך לאחרונה, יחד עם הרצון לא לדחות את התחרוע 
לימים חמים מדי אבל גם לא להסתכן יותר מדי בבוץ הביאו אותנו לתאריך 

מצוין. 1.4.16. ככה גם כולם חשבו שזו מתיחה עד הרגע האחרון ...

 למה 4,000?
שאלה שבאמת הטרידה אותנו: למה שאנשים ירצו לעשות את זה?

 זה אתגרי. זה קיצוני. זה קשה. זה עוד לא היה... מספיק סיבות?

מסתבר שכן! בדף הפייסבוק של התחרוע נרשמו כ- 100 איש שעשה 
רושם שהם באמת מתכוונים להגיע.

 דביר אלמוג, מנצח התחרוע:
" למה החלטתי להשתתף?

1. כי אירועים של הקומונה תמיד מגניבים ויש משהו מאוד כייפי בתחרות 
חברית בלי ״מספר״ על האופניים 

2. לטפס ביום ארבעת אלפים מטר באופני הרים זה משהו שאף פעם לא 
עשיתי ובחנתי את עצמי אם אני בכלל מסוגל לזה"

כמה 4,000?

 we:Grind4000 מטר של אהבה
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תהיה חיובי ותדווש.
תהיה חיובי ותדווש. 
תהיה חיובי ותדווש. 

רוח מערבית קרה חזקה דוחפת אותי מימין, וכולי נשען עליה עם האופניים 
הכבדים- צועק לעצמי בקול רם, כדי להצליח להתגבר על הרעש שהיא 

מייצרת: "תהיה חיובי ותדווש".
ענני סערה כהים מכסים את השמיים לחלוטין, וההרים מאחורי נבלעים 

אל תוך גוש אפור כהה, שמביא איתו רעמים וברקים, המאיימים לבלוע גם 
אותי אל קרבם. 2780 קילומטרים מאחורי, ואני לוחץ עכשיו על הדוושות 

כמו שלא לחצתי בכל 16 הימים האחרונים, כאילו מדובר בתחרות קרוס 
קאנטרי של שעה וחצי. 

"תהיה חיובי ותדווש. העננים האלו רודפים אחריך כבר ארבעה ימים והם 
לא ישיגו אותך. הנחל יהיה ריק ממים, ואתה תרכב בו כאילו אין מחר". 

הגשם מתחזק, וטיפות ענק ניתכות על הקסדה שלי, על תיקי האופניים 
ועל כל השטח מסביבי. אני בפאקינג הרי אילת, בואך הר ברך, וגשם שוטף 

מקיף אותי מכל כיוון. הטיפוס היפהפה והתלול במעלה הסינגל להר ברך 
עובר במהירות, ובפסגתו אני מקבל מכת רוח חזקה, שכמעט מעיפה אותי 

ואת האופניים מההר. מתגלגל מטה את הסינגל הטכני, ומתחיל לחצות 

שרוכי מים הנשפכים מההרים. עם כל חריץ שאני חוצה, גובה המים 
עולה, ואני ממשיך ללחוץ. עוד פחות מ-60 קילומטרים, ואני מסיים את 

ההרפתקה הגדולה ביותר בחיי. 
תהיה חיובי ותדווש. 

התחלה
יום שני, ה-28 במרץ, החוף הצפוני של אילת. השעה היא 13:25 

בצהריים, ואני עומד על החוף מלא האבנים, מסתכל אל ספינות המשא 
עוגנות בנמל אילת. החוף שקט לחלוטין וריק מאדם. 

הלב שלי פועם בחוזקה. הרפתקה חדשה עומדת להתחיל, ואני מתרגש. 
13:29. אני כבר עומד מעל האופניים, מוכן ליציאה לדרך הארוכה צפונה, 
כשאני מזהה אלמוג קטן בגודל של אצבע ממש מתחתי, על הקרקע. אני 

מרים אותו, מסתכל עליו מקרוב, ואומר לו בקול רם- "אני לוקח אותך לטיול 
ארוך, אלמוג, ואני מבטיח להחזיר אותך לכאן בעוד שבועיים וחצי. באמת". 

תחבתי אותו אל כיס הרשת של תיק הגב שלי. השעון החליף קידומת 
במספר הדקות: 13:30. יצאתי לדרך. לפני 1421 קילומטרים של רכיבה, 
אשר מתחילים ממש כאן, לחוף הים האדום, ומסתיימים אי שם, במג'דל 

שמס. בינינו- אסופת השבילים הכי קשה, הזויה, מאתגרת ומשכרת שניתן 

we:Redlichבעקבות הזמן האבוד    חנוך רדליך    חנוך רדליך, ראובן שר
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לרכוב במדינת ישראל, ובכיוון ה"לא נכון": צפונה. 
הקצבתי לעצמי 9 יממות לסיום רכיבת מסלול ה-HLC לכיוון צפון, לפני 
שאצטרף לתחרות ה-HLC הרשמית, ואזנק דרומה עם עוד 32 רוכבים 
הרפתקנים ונחושים. התכנון: כ-170 קילומטרים של רכיבה בכל יום, 

בקצב נעים ונינוח, ובמטרה לחוות את הארץ שלנו בכל יופיה ואופיה, 
לפני שאכנס ל-mode תחרות ואהיה עסוק בלשרוד ולהתקדם. ה"ספוט" 

שלי כבר פועל, ואנשים שאני מכיר )ושאיני מכיר...( כבר עוקבים אחר 
התקדמותי על המסלול. 

שלושת הימים הראשונים עוברים בייסורים רבים. באמת. בעגה 
המקצועית קוראים לזה Conditioning - מין התרגלות של הגוף לתנאים 
הקשים בהם הוא עומד יום אחר יום. כאבי ברכיים באים והולכים, כאבים 
בגידי אכילס מההליכה המרובה )המסלול תוכנן עם הפנים דרומה, ואני 

הדפוק היחיד שמתעקש לרכוב אותו צפונה( ובעיקר- כאבי תחת נוראיים. 
הגוף שלנו פשוט לא נועד לשבת כל כך הרבה שעות על שטח כה קטן, 

כשל מושב אופניים. סבל אמיתי. 
מזג האוויר מאיר לי פנים במהלך הרכיבה צפונה, עם מדבר לאחר גשמי 

ברכה של סוף העונה )כך לפחות חשבתי...( ושדות חיטה אשר עוד לא 
איבדו מבוהקם הירקרק והמסנוור.

 "קצר פה כל כך האביב", אני חושב לעצמי, ויודע שבדרך חזרה דרומה, 
השדות כבר יהיו צהובים ובשיא הקציר. לא עובר יום בו אני לא עוצר 

לרגע קטן, נושם מלוא הריאות את האוויר שמסביבי, את המראות, את 
החוויה- ומודה על ההזדמנות שניתנה לי להגשים את החלומות הגדולים 

ביותר שלי. 
רגעים קטנים שלא אשכח מהרכיבה צפונה כוללים את הכניסה לסמטאות 

העיר העתיקה בירושלים, את המראה של הגליל העליון והכנרת לעת 
שקיעה ממרום קרני חיטים ואת הקושי האדיר של היום האחרון, על שביל 

הגולן במגמת עליה. חוויות שצרובות עמוק בתודעה וישארו עמי לעוד 
שנים ארוכות. 

למג'דל שמס הגעתי מוקדם מהצפוי, לאחר שמונה ימים וחמש שעות- 
מרוצה ומאושר מקצב ההתקדמות שלי ומהעמידה ביעדים שהצבתי 

לעצמי, אך בה בעת דרוך ומוכן ליציאה דרומה- אל הדבר האמיתי, 
 .HLC-תחרות ה

"לא להפסיק להתקדם"
יום מנוחה שלם, מקלחת ראשונה לאחר יותר משבוע, המון אוכל "אמיתי" 
)כי בדרכים אוכלים רק סנדוויצ'ים של תחנות דלק(, ומצאתי עצמי בבוקר 

התחרות, על קו הזינוק במג'דל שמס. 
באופן מוזר, הלאות נעלמה, הרגליים שסחבו אותי באיטיות לאורך הגולן 

ביום האחרון בדרכי צפונה הרגישו קלילות וזריזות, ויותר מהכל, חייתי 
עם ידיעה ולא עם תהיה. לא היה בי צל של ספק שלאילת אני מגיע. י 

ד ע ת י שהאלמוג הקטן שלי יחזור למימי הים האדום שלו, והייתי שלם 
לחלוטין עם הדרך הארוכה שתביא אותו ואותי עד שם. לא ת ה י ת י האם 

אצליח להשלים את המשימה שלפני, ובכך ירד לו המון לחץ מהתנהלות 
הרכיבה דרומה. 

ביומיים הראשונים הספקתי לרכוב יותר מ-470 קילומטרים, כאשר 
המנטרה שחזרה על עצמה כל היום, ואשר אותה שיננתי במשך חודשים 

לפני היציאה להרפתקה, כחלק מההכנות המנטאליות, היתה "לא לעצור. 
להמשיך להתקדם". וכך עשיתי, בכל רגע נתון. 

מה זה אומר שכל שביב של אנרגיה בגופך מתועל לכדי התקדמות 

בלתי פוסקת?
זה אומר לאכול ולשתות תוך כדי דיווש. זה אומר לתכנן בדיוק מה אתה 

קונה בכל עצירה, וכמה זמן אתה מקדיש לטובת ההצטיידות מחדש. זה 
אומר להחליף סוללות ב-GPS תוך כדי שאתה משתין. זה אומר לישון עם 

הגרביים ועם הכפפות, כדי לחסוך זמן התעסקות מיותר בלילה ובבוקר )כן- 
לא שטפתי פנים או ידיים כ ל הדרך דרומה(. זה אומר שכאשר אי אפשר 

לרכוב וצריך לעבור להליכה, אין עצירה רגעית לנשום- יורדים מהאוכף 
ומתחילים לדחוף, וכך גם ההיפך. זה אומר להמשיך לדווש גם כשכואב 

במקומות שלא חשבת שאמור לכאוב בהם ולהמשיך לדווש אל תוך עומק 
הלילה, גם כשאתה עומד להירדם על האוכף. בין 18 ל-20 שעות בכל 

יממה. וזה בעיקר אומר להיות חיובי ולהמשיך לדווש. 
מזג אוויר הפכפך ליווה את כל הדרך דרומה, משרב קיצוני ביום השלישי 

של הרכיבה ועד גשם חזק שעצר את התקדמותי אל תוך ירושלים. מערכת 
גשם שאיימה להשבית את אפשרות ההתקדמות באיזור הדרום היתה 

בדרכה לישראל, ואני נכנסתי למצב של מרדף אחר הזמן: לא לתת לגשם 
ולבוץ של אדמת הלס המדברית לעצור את התקדמותי. את הבוץ הכבד 
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הראשון פגשתי כבר לפני ערד, וביליתי יותר משעתיים בהליכה בחושך 
מוחלט ובגשם שוטף עם האופניים הכבדים על הגב. לא הפסקתי לחייך 

ולשיר בקול רם. החומר ממנו עשויות אגדות. 
הפער ביני ובין קלאוס הגרמני, בוגר הטור דיווייד, שהיה מאחורי, כבר 
עמד על יותר מ-200 קילומטרים, ובמצב הזה, כל שרציתי לעשות היה 

להימנע מתקלות ולהגדיל את הפער עד כמה שניתן. את החוויה הבאה 
שפגשתי לא דמיינתי שאעבור ב-HLC. עם הכניסה אל תוך נחל צין, בחום 

כבד של יותר מ-35 מעלות, רעש חזק של שיטפון הדהד מקירות הנחל, 
והמפל בכניסה לנחל סימן את הבאות- הליכה וחציה של הנחל בזרם חזק, 

עם האופניים מעל הראש, במשך שעות ארוכות. דחפתי, הרמתי, הנחתי 
את האופניים על סלעים גבוהים- ובעיקר, חייכתי עד שכאבו לי הלחיים. 

הלב שלי התמלא בהרגשת סיפוק אדירה מן הדרך, ואדרנלין המשיך לדחוף 
אותי הלאה. המטרה היומית היתה מדרשת שדה בוקר, אליה הגעתי ב-11 
וחצי בלילה, לאחר דחיפת האופניים בחושך מוחלט וברוחות עזות במכתש 

הגדול, והתיישבתי על מגש פיצה שלם... 
מכאן נשארו לי 395 קילומטרים עד אילת, ותוך כדי בליסת משולש אחר 

משולש, גמלה בליבי ההחלטה: אני מתכוון לרכוב ברצף את כל הדרך 

לאילת. כבר רכבתי רכיבות ארוכות מאלו )אמנם לא אחרי 2400 קילומטרים 
 NO GUTS - NO .ברגליים(, וכבר רכבתי יותר מ-24 שעות רצופות בעבר

GLORY, אמרתי לעצמי שניה לפני שהתפנקתי לי בחמש שעות שינה 
מלאות על הדשא בגן השעשועים. יצאתי לדרך בדיוק ב-6 בבוקר, למה 

שיהיו 36 השעות האחרונות שלי על המסלול...
אחר הצהריים הגעתי לאיזור צוקים, ומאחורי כבר החל להתגבש לו קיר 

העננים הכהה והמאיים, עם רוחות בלתי אפשריות מכיוון מערב. תפסתי 
מחסה בתחנת הדלק בצוקים, והתלבטתי קשות באם לצאת לדרך או 

לחכות מעט עד שוך הסערה. ה-HLC מלא בנקודות החלטה כאלו, ואני 
שמח שלקחתי את ההחלטה הנכונה לחכות. הצטיידתי במזון לרכיבה 

עד אילת, ופרשתי את שק השינה על הרצפה של תחנת הדלק, מאחורי 
קיר שחסם את הרוח. כיוונתי שעון לשעתיים של שינה, בתקווה שהרוח 

תיחלש. וכך היה. בשעה 22:00 יצאתי לדרך, אל תוך הלילה החשוך ועמוק 
אל תוך רמת ברק המעייפת והקשה לרכיבה... 

ביליתי את כל הלילה בתנועה בלתי פוסקת ברמת ברק ואז דרומה, 
לאורך הגבול עם ירדן. שקט של מדבר, בדידות מוחלטת של אלומת אור 

קטנטנה במרחבים האדירים, וניצנים ראשונים של אפשרות לשבירת שיא 

המסלול שלי... 
את מעלה קטורה טיפסתי תוך דחיפת האופניים בשעה שבע וחצי בבוקר, 
ואל שחרות הגעתי ב-11 בבוקר. העננים אשר רדפו אחרי במשך ארבעת 

הימים האחרונים נבנו לכדי קיר אדיר מימדים שכיסה את כל הצד המערבי 
של השמיים, והרוחות המערביות שפגעו בגופי מצד ימין, הביאו עימן 

טיפות גשם שבאמת ובתמים הכאיבו בזמן פגיעתן בגופי. המרדף אחר 
שבירת השיא הפך לכפול, כאשר המטרה הנוספת היא לרכוב הכי מהר 

שאני יכול, בכדי לא להיקלע לשיטפון בנחל עתק. הגשם התחזק והשמיים 
מעלי כוסו בעננים. ההרים מאחורי נעלמו בתוך העננים הכבדים, וכל 

שנשאר לי לעשות הוא לרדוף אחרי הזמן האבוד. 
תהיה חיובי ותדווש.
תהיה חיובי ותדווש.

תהיה חיובי ותדווש. 
0 8 7 2 קילומטרים מאחורי, ורק שישים קילומטרים מפרידים בין האלמוג 

הקטן שלי והים הגדול שלו. "אני בדרך להשלמת הרכיבה הארוכה ביותר 
שנעשתה אי פעם בישראל, ושום דבר לא יעצור אותי", אמרתי לעצמי, 

ולחצתי על הדוושות כמו שלא לחצתי כבר חודשים. 
הגעתי לנחל עתק, והוא היה ריק ממים או מסימני שיטפון, וצעקת אושר 

יצאה מגרוני: "ייישששש!!!". 
דיוושתי אל תוך פארק תמנע, ולאחר מכן פניתי דרומה, עם רוח גב קלה. 
את 40 הקילומטרים האחרונים רכבתי בכ-30 קמ"ש ממוצע, זרועות על 

האירו-בר, מבט חדור מוטיבציה, ולב שעומד להתפקע מרוב הגשמה 
עצמית. 

לחוף הים האדום הגעתי בשעה 18:29, לים שקט ורוגע לחלוטין, לאחר 
גשם כבד שירד על העיר. התיישבתי על האבנים הקטנטנות והסתכלתי על 

הים. השמש התחבאה מאחורי קצה ענן מעל הרי אילת, ושקעה לה אט 
על סופו של המסע שלי. שברתי את השיא שלי בשעתיים וארבעים וחמש 

דקות, אבל יותר מהכל- הגשמתי חלום. 
הוצאתי את האלמוג הקטן מהתיק, וחייכתי לעצמי. "הבטחתי לך שאחזיר 

אותך הביתה" אמרתי לו, וזרקתי אותו הרחק אל תוך הים. 
הגיע גם הזמן שלי לחזור הביתה, ולחלום על האתגר הבא  
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