weride.co.il

תרבות אופניים ישראלית
יוני  ///// 2016גליון 023

מגזין אונליין חודשי לתרבות אופניים ישראלית  //מבחנים  //כתבות  //טיולים  //פילוסופיה...
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Take yourself furTher

XC/MaraThoN

raIl

GalaXy

29X2.25
185 TPI

29X2.1/27.5X2.1
TPI 185

Tubeless ready

Tubeless ready

. האולטימטיביMARATHON -  הוא צמיג הRAIL -ה
.מהיר וטכני

Emil Lindgren - Team Cargo, racing the Rail tires at the Cape Epic

 תוכנן לספק שילוב מושלם שלG A L A X Y -ה
.מהירות ואחיזה
. הושם דגש רב על אחיזה בפניות ותאוצה,בתכנונו

XCV

TraX CV

29X2.1
185 TPI
Tubeless ready

29X2.1
185 TPI
Tubeless ready

. תוכנן לנצח במירוציםXCV -ה
.פרופיל נמוך ומהיר מאוד

. קלאסיXC MARATHON  הוא צמיגTRAX XC -ה
.התנגדות גלגול מינימלית ואחיזה מירבית בפניות

Joe's Cycling -  | גו׳ סייקלינגwww.joes-no-flats.com | ) (אדסטיק אינוביישנס בע״מJoe's No-Flats שיווק והפצה ע״י
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we:Photo

 אילן שחם

סלובניה

צוות  we:Rideעושה את סלובניה
צילום :אילן שחם
במשך השנה אנחנו מעלים לא מעט סיפורים על רכיבה במקומות
קרירים /אקזוטיים /ירוקים /הררים ,אתם וודאי נהנים מהם כמונו ,נכון?
אז עם כל הכבוד יש גבול! גם לנו חם ,גם לנו יבש ,גם אנחנו טובעים
בדרדרת .אז החלטנו להעמיס חלק די נכבד מהצוות ולטוס לטיול של
חמישה ימים באלפים הסלובניים בהפקה של נועם תדהר ,מנהל
אקו‑ .Adventureתכלס צריך לפחות שלושה גיליונות על מנת להכיל
את כל התיאורים המילוליים ,והתמונות המדהימות של אילן שחם ואלון רון.
ולפחות חוות שרתים אחת ע"מ להעלות את כל החומר המצולם .לעת
עתה (עד שנאסוף ונערוך הכל לגליון הבא) קבלו כמה טיזרים וויזואליים
מאוד מבית היוצר של אילן שחם.
בתמונה :דן (דנצ'י) דורן מתרגל מבט ב Flow Trail-שבנה דידי שניידר
על הר פצן ,בגבול אוסטריה סלובניה 
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 אילן שחם

סלובניה

 אניי המדריך המקומי מזגזג את עדר
המגזין באחו שעל גבול אוסטריה סלובניה
לעוד ירידה מטורפת לעמק פרוולה.
צילום :אילן שחם
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 אילן שחם

סלובניה

 על הסכין מעל ה,DEAD VALLEY-
עדי בלן יורד על הלהב בדרך לצ'רנה.
צילום :אילן שחם
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facebook.com/Cube-Bikes-IL

052-6337766
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 DAAגאה 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!

www.daa.co.il

 Shimano Service Centerמצמן ביל"ו ,צומת ביל"ו ,טלפון 08-9350070
 Shimano Service Centerסיגמא ,צומת מגידו ,טלפון 04-9591211
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ים???

למור

מ' 56

תבה ע

כ

צילום :ערן פוביצר

שלומי חיימי הנציג שלנו לאולימפיאדה בתחרות
הבינ"ל במשגב  -חדשות עמוד 28
צילום :ליאור סבו www.pozitiv.co.il

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
עורך אחראי אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אילון שגיא  /אדי נודל  /אילן שחם /
אסף פישר  /אריק פלדמן  /גיל בניטה /
חנוך רדליך  /שחר ברטל  /דן דורון  /בן קדמי /
רועי קפח  /עדי בלן  /עידן טופר  /לילך גרופר /
נועה לוריה  /איילת ניר  /טל רוזוב  /טל פיטל  /יונתן
יתום  /אילן "המלך" כרמל  /שלומי דויטש  /צחי
אוחובסקי  /כפיר כחלון  /ליאור דיין  /שחר מיליס /
גיא בר  /בני גרנות /ויוסי פוקר /
צלמים דותן הלוי  /אוריאל כהן  /אלון רון /
אילן שחם  /ליאור דיין  /גלעד קוולרצ'יק
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי
טלפון המערכת03-5586666 :
כתובת לפרסום במגזין:
ads@weride.co.il
יצירת קשר עם המערכת:
info@weride.co.il
אתר המגזיןweride.co.il :
רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה?
רוצה שיכתבו עליך? צור קשר ,אנחנו עונים.
השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא,
אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה .הכתבים שלנו מצהירים כי
כתבו טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול ,אך אנחנו לא מאמינים להם;
למרות זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים
במגזין זה הן של הנהלת המגזין בלבד .נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן
במסגרת שיתופי פעולה אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר
בהתאם ,כל עוד זה לא בין .14:00-16:00

תוכן
תוכן
משתתפים 20........................................................
חדשות 28.............................................................
חדשות :פסטיבל משגב 38......................................
חדשות46........................ Leogang World Cup :
חו"ל :מדגסקר 56...................................................
קיר מכנאופן 68......................................................
מבחן72................... Bergamont Contrail 8.0 :
86...........................................................Fitzone

פינה אישית :איילון שגיא 88.....................................
מבחני ציוד90........................................................
חופשה :פינאלה ליגורה ופרובנס 106.....................
מבחן116.................... TREK REMEDY 8 - 27.5 :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר126.....................
מבחן128........................Merida Reacto 6000 :
פינה אישית :רדליך138..........................................

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

"מכונאות אופניים" .בשנים האחרונות רועי מעדיף
צמיגים דקים אבל מאוחר בלילה הוא רוקם מזימות
ובהם הוא חוזר לתת בראש בשטח .בנוסף על הכל,
רועי הוא אחד מלוגמי הבירה המיומנים והזריזים
שנראו בשבילי ישראל.
אדי נודל :עמידות זה עניין
יחסי לא משנה על מה רוכבים
רק שיהיה חזק וקשה ...משמש
בתפקיד בוחן העמידות הבכיר
של התעשיית ,האחראי הבלעדי
לסלוגן "אם זה עבר את אדי זה יעבור את כולם".
מחלק את יומו בין הקמת סטרטאפים ,הקפצות של
שתי הבנות שלו ורכיבת אופניים בקדנס גבוה.
דותן הלוי :צלם וידאו
וסטילס כשהוא לא מצלם
משהו ,הוא רוכב בשטח ומצלם
משהו .נמצא במערכת יחסים
צמודה מאוד עם המצלמה שלו
בביזנס וגם בפלז'ר .כשהיא במצב רוח היא נותנת
לו להתעסק גם עם גיטרה ,אבל רק ביד אחת.
dotanhalevy.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  BMXיודע לרכב :הרבה אוויר ,קצת קרקע,
וערימות של סטייל alonron.com

משתתפים
איילת ניר הגיעה לעולם
רכיבת השבילים באיחור סמלי
קל ,מנסה ככל יכולתה להשלים
את הפערים ,בעיקר ברכיבות
ארוכות כדוגמת אפיק ישראל,
טיולים ,בכל מקום שרק אפשר ואם אין ברירה,
גם בתחרויות .איילת תנסה להעביר נו את חווית
הרכיבה מהזווית של מי שרוכבת לכייף ,גם בלי
להבין מה באמת המשמעות של קשיחות צידית.
עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר  ,XCתוכלו למצוא אותו תמיד
בסוף ומקלל את כולם .עשה את מסלול הכביש
תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה ,המציא
את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.

החבר החדש שלך בשטח

גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל
מר בניטה ,כמה שיותר פרטים
שוליים על כמה שיותר דברים לא
חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום ,רוכב
אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים,
פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה
שם  -חולם לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי
הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו
בעלים משותף של חברת  .BIKEDEALבן  ,34גר
בזיכרון יעקב ,אב ל 2-רוכבים עתידיים מדהימים...

כולל מעקב אחר
נתונים ,הורדה למחשב
ולנייד ושיתוף ברשתות
החברתיות.

גלעד קוולרצ'יק ( )35נשוי+
שתיים .צלם ספורט שכל קשר
בינו וספורט מקרי לחלוטין ,רכב
על אופניים עד גיל BMX( 13
של חברת בסידן) ,כיום מעדיף לרכב על אופנוע
דוש (רחמנא לצלן לרכב בשטח) כי זה לא מעייף.
מאמין שתמונה טובה זה הרגע הקטנצ'יק לפני
שהרוכב מתרסק.
בני (בנג'י) גרנות "לא
להפריע אני רוכב" רוכב וחי
אופני שטח .בנג'י הוא הקפטן
והרוח החיה של קבוצת "סיקס
אינץ " אחת מהקבוצות הפעילות ,התוססות
והמצולמות בסצנת רכיבת השטח המקומית .הוא
הוביל אינספור טיולי רכיבה בארץ ובחו"ל ,רכב על
לא מעט זוגות אופנים ובעיקר חפר לעומקו של
הכדור ב 10-שנים שהוא על האופניים .כשהוא
לא רוכב(וזה לא קורה הרבה ,)..הוא מחלק את
זמנו בין התעדכנות אובססיבית בכל הקשור
באופניים ,לבין חלוקת טיפים להמונים בעניני
רכישה ,שדרוג או סטיילינג .על כך ,הוצמד לו הכינוי
"הדולה"(תומך לידה).

דור חדש של מחשבי  GPSמבית LEZYNE

מחשבוני רכיבה קומפקטיים ,עוצמתיים ונוחים לשימוש.
אידיאלי לרוכבים חובבנים ומקצועיים.
להשיג ברשת חנויות טרק ישראל ובחנויות המובחרות.

1-599-500-689
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ליאור דיין עבד הייטק צעיר
שנדבק בחיידק לפני כ 15-שנה
ומאז נהנה מכל מה שמשלב
זוג גלגלים ויציאה לטבע .את
עניין הצילום התחיל בביטאון
חיל האוויר ,ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ
לשנורר סיבובים על אופניים ממש יקרים .משם
מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין MBAction
(ז"ל) ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה .משוגע
על רכיבה ,בעל נטיה כרונית לעשות שטויות
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים.
מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות .עשוי
להכיל בוטנים
לילך קרן גרופר בתפקיד
"כתבנו בתפוצות" (ארה"ב).
רוכבת שטח מושבעת ,כותבת
על הקשר ההדוק בין רכיבה
לחיים ,שלושת בנותיה ובעלה טוענים שהיא
מגשימה חלומות ואחרים טוענים שהיא עוסקת
בפיתוח הדרכה .המוטו של לילך "כלום לא מובן
מאליו" מהווה עבורה עוגן משמעותי לחיים .בחיוכה
היא מצליחה לגרום למי שלא רכב מעולם לעלות על
אופניים ולהבין על מה היא מדברת" .סהר קדימה!"
הוא ספר הביכורים שלה .ללילך בלוג העצמה
ספורטיבי  | Ready, steady, go
טל רוזוב :כדי להיות מורה
טוב ,צריך לאהוב ללמוד
מייסד חברת ,Sababike
מתמחה בלהפוך רוכבים
לזורמים ורכים יותר במסגרת ההדרכות טכניקת
רכיבה שמפרנסות אותו .את שאר זמנו הוא מחלק
בין הדרכות טיולים של ישראלים בחו"ל ,והובלת
תיירי אופניים בישראל .חוץ מזה הוא מצלם,
כותב ולא מפסיק ללמוד על מה שקשור לחיבור בין
האדם למכונה .
נועה לוריה מאוהבת ברכיבת
שטח מימי סובב גליל 1995
ועד ימינו אנו .אוהבת :רכיבות
ארוכות ,רכיבות קצרות,
ורכיבות בינוניות .לא מדהימה אף אחד בעליות אבל
בירידות דווקא די מהירה .מדריכה את קבוצת "עז
ואחות" הנשית ,טיולים וסדנאות רכיבה טכנית.
מפיקה באירועי רכיבה (סמרתון ,דזרט צ'אלנג' ,יום
הרוכבת) ולפעמים כותבת על רכיבה .אוהבת גם:
לרוץ ביער ,לשיר מונטוורדי ולבשל מרק כתום
יוסי פוקר המר"נ יוסף,
אדמו"ר החמורים המדוושים,
בעזוז  -רוכב על אופניים
זה העשור החמישי ,אלוף
נוער בדימוס ,אבל עדיין יכול לדחוס את עצמו
לתוך חולצת האלוף מאז (מטריקו) .מתחרה
בכביש עוד לפני שהמציאו אופני ההרים ,ועוד
לפני שבבאזל יסד דרור פקץ' את ענף האופניים

הישראלי התחרותי .רוכב בעיקר בכביש ,אבל גם
באפיק ובסייקלוקרוס ,אופניים בעבורו הם כלי
תחבורה בעיר ומחוצה לה ,הם דרך לטייל בארץ,
דרך להרשים ולצאת עם בחורות ,וגם כלי לנשיאת
משאות .מעיד על עצמו כאחד הבודדים שמסוגל
לחלץ חיוך מכל רוכב ,אפילו אם קוראים לו יהודה
גרשוני או עמוס גרי .מאמן ,מתחרה ,מדריך
בטיחות ,וביום טוב עוד יכול לעשות נזק בתחרויות
עילית.
טל פיטל:WE :סקורסזה
בן  44אב לשנים ,רוכב כ15-
שנים מתוכן  11שנים רכב רק
בכיוון אחד ורק על אופניי דאון
היל .כמה עצמות שבורות ואולטימטום חד משמעי
מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא של
האול -מאונטיין\אינדורו .טל שמעביר את זמנו בין
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית
שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו.
גיא (חיית) בר צעיר הכתבים
של המערכת ורוכב האנדורו הכי
בינ"ל שלנו .מחשיב את עצמו
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר,
רק כי כרגע הוא נותן לכולם בראש באנדורו וב .XC
ה"חייה" מחלק את חייו בין תחרויות אנדורו ו XC
מקומיות ,פתיחת קווים הזויים בחורשים ,ייצוג
ישראל בסבב האנדורו העולמי ,ומשרה נחשקת
בסטארטאפ .תכלס דיי עסוק לגילו...
אוריאל כהן בן  33אב
לשניים ,ירושלמי מלידה אבל
גר במודיעין ,החל כצלם
רכב בעיתון הארץ אצל יואב
קווה ,וגמר כצלם אופניים אצל אריק ...אבל עדיין
הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי
במשחקים הפראולימפיים בלונדון  .2012אוריאל
רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת לרוד טריפ
עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו הרבה
אופניים לצלם...
כפיר "הורוד באדם" כחלון:
כבישוננו לענייני אופניים
פריק של הדבר ,רכב בכל
הדיסיפלינות ונתקע בכביש.
רומנטיקן ומורעל של הספורט ,חולה שידרוגיטיס
בכל הקשור לסטייל ולבוש (״Style before
 .)"performanceבעברו היה מכונאופן ,כרגע
הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים אבל בעיקר על
צמיגים דקים.
חנוך רדליך בן  ,34אך עם
יותר מ 20-שנה של כורכר
וסינגלים תחת הרגליים ,ועדיין
מחפש את הקצוות של היכולת
האנושית .רק תנו לו אוכל
ומים ,והוא יגיע לשם .בוחן אופניים וציוד עוד מימי
 MBActionהעליזים ובעל טורים עוקצניים על כל

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

facebook.com/weride.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  5רוכבים ורוכבות שנבחר:

 1היפסטר

 1רייד

 3דיווייד
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 אריק פלדמן ,איגוד האופניים  ליאור סבו

שלומי חיימי ושני בלוך בדרך לריו ////////2016
יש לנו נציגים באולימפידה -שלומי חיימי אלוף ישראל באופני הרים ושני בלוך
בכביש הבטיחו באופן רשמי את מקומם כרוכב אופני ההרים ורוכבת אופני
הכביש הישראלים הראשונים אי פעם במשחקים האולימפיים.
חיימי סיים לפני כשבועיים את התחרות השלישית בסבב גביע העולם בלה
ברס צרפת במקום ה 65-מבין  129מתחרים והקדים את ישי שסיים במקום
ה .68-לאחר שהקדים את ישי בכל שלוש תחרויות הסבב השנה ,זכה חיימי
בכרטיס לריו.
נבחרת ההרים סיימה קמפיין אולימפי בן שנתיים כשהיא מדורגת במקום
ה 22-בדירוג האולימפי 24 .הנבחרות הראשונות בדירוג ישלחו רוכבים לריו,
בתוספת ברזיל המארחת ו 7-מדינות נוספות מיבשות אמריקה ,אפריקה ,אסיה
ואוקיאניה שזכו בכרטיס באליפות היבשתית .דירוג הנבחרות נקבע ע"פ סכום
הנקודות שצברו  3הרוכבים הבכירים מכל מדינה בתחרויות בינלאומיות בכל

אחת מהשנתיים האחרונות .בסך הכל צברה הנבחרת  2,545נקודות ,והיא
הקדימה בדירוג את הנבחרות החזקות של יפן ,הונגריה ,רוסיה ,קולומביה
ובריטניה .בשנה הראשונה לקמפיין האולימפי שלושת הרוכבים הבכירים
שצברו ניקוד עבור הנבחרת היו שלומי חיימי ,גיא ניב ורותם ישי ,ואילו בשנה
השנייה השלישייה שצברה ניקוד עבור הנבחרת הייתה מורכבת מחיימי,
ישי וגיא זסלר .חיימי הרוכב המוביל של הנבחרת צבר  1,198נקודות ,ישי
הוסיף  710נקודות ,ניב תרם  332נקודות ואילו זסלר צבר  305נקודות לטובת
הנבחרת.
"אני מרגיש סיפוק והתרגשות גדולה להגיע לרגע שחלמנו עליו ועבדנו קשה
במשך שנתיים כדי להגיע אליו  -השגת הקריטריון האולימפי" ,אמר מאמן
הנבחרת אביעד יזרעאל" .ההישג הוא ציון דרך חשוב לענף האופניים בישראל.
לריו אומנם שנלח רק את שלומי ,אבל ההישג הוא של כל רוכבי הנבחרת ,ושל

קהילת האופניים בישראל שעמדה מאחוריהם .מכיוון שהצבנו לעצמנו מטרה
שאף נבחרת או רוכב אופניים ישראלי לא הגיעו אליה עד היום ,היינו צריכים
לבנות את התכנית מהבסיס ולהוציא אותה לפועל ,ואני שמח שהצלחנו בכך.
מבחינתי זו רק נקודת הפתיחה להתפתחות והתמקצעות של הרוכבים והענף,
ועכשיו מתחילה העבודה האמיתית של כולנו".
שבוע לאחר שנבחרת הגברים של ישראל באופני הרים השיגה את הקריטריון
לריו ,עשתה זאת גם נבחרת הנשים באופני כביש .הנבחרת השיגה מקום
לרוכבת כביש ישראלית ראשונה אי פעם במשחקים האולימפיים – שני בלוך.
הנבחרת השיגה מקום לשני בלוך בזכות העובדה שהרוכבת מדורגת בין
 100הראשונות בדירוג העולמי האישי .בתום שנה של קמפיין אולימפי ,בלוך
מדורגת במקום ה 88-בעולם לאחר שצברה  109נקודות.
בלוך ,בת  ,37נשואה ואימא ל 3-בנות אומרת" :ההישג הוא שלנו כנבחרת .אני

מבקשת להודות לחברותיי לנבחרת שסייעו לי בתחרויות בינלאומיות בחודשים
האחרונים להשיג את הניקוד שהביא אותי לריו ,ולאיגוד האופניים ,אתנה,
הוועד האולימפי ומשרד התרבות והספורט שאפשרו לפרויקט הזה להתרומם.
אני מאמינה שהדרך הנסללת עכשיו היא הדרך להצלחות רבות של רכיבת אופני
כביש לנשים בארץ ובחו"ל בעתיד".
בלוך הייתה הישראלית הראשונה להשתתף בטור דה פרנס לנשים אותו סיימה
במקום ה 18-בשנת  .2002היא השתתפה גם בג'ירו ד'איטליה ובאליפות
העולם לפני שפרשה בשנת  .2004לאחר עשור של הפסקה במהלכה נישאה
וילדה שלוש בנות ,שבה להתחרות.
גאווה עצומה לענף האופניים הישראלי ,ושאפו ענק לאיגוד האופניים ,לצוות
המקצועי ,לאילן אולמן ואביעד יזרעאל מאמני הנבחרות ומעל הכל שאפו שאפו
שאפו לשני ולשלומי
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 גיל בניטה

השביל הזה
מתחיל כאן

במשך שנים רבות אנו יוצרים
ומובילים טיולים ייחודיים בכל
רחבי העולם.

Mavic
הולכים לרוחב

לאחר שנים של עקשנות צרפתית מסורתית ,מצטרפת
חברת MAVICלשוק גלגלי האקסטרה רחבים לשימושי
שבילים /אול מאונטיין עם סדרת ה  XA PROו XA
 .ELITEב MAVICהתמקדו בפיתוח סדרת ה  XAב
 4תחומים אשר לטענתם הכרחיים ליצירת גלגלים
איכותיים – קשיחות צידית ואנכית ,התאמה מושלמת
לטיובלס ,עמידות למכות ומשקל נמוך.
גרסת ה PROהיא הבכירה במשפחה ומצויידת בחישוקי
קרבון קלילים ברוחב פנימי של  26מ"מ ,מיקום חורים
אסימטרי (מאפשר בניה חזקה יותר עם מתח שפיצים
דומה בין הצדדים) ו Beadללא שן ()HOOKLESS
המייצר צורה טבעית עגולה ונכונה יותר של הצמיג
 MAVIC.השקיעה רבות במיקום מדוייק של דפי הקרבון

בתהליך הייצור של חישוק ה  PROלטובת יצירת גמישות
אנכית משמעותית ,תכונה המספקת לטענתם "בליעה"
של מהמורות קטנות לפני שהן מגיעות לשלדה /מזלג
(=נוחות רכיבה מוגברת).
כמובן שב  MAVICיודעים שלא כולם מתעניינים בקרבון
ובטח שלא לכולם יש את התקציב המתאים לכך ועל כן
הציגו במקביל לדגם ה  PROאת דגם ה  ELITEהמבוסס
על חישוק אלומיניום .חישוק ה  ELITEשומר על תכונות
האסימטריות ותצורת ה  HOOKLESSכאשר השינוי
המרכזי למעט החומר ,הינו רוחב פנימי צר יותר של
 25מ"מ .החישוק מיוצר ממתכת  MAXTALהייחודית ל
 MAVICבתהליך .ISM4D
למרות ששני החישוקים לא אטומים כמו שאר חישוקי 

כעת אנו מרחיבים את פעילותנו
לתחום האופניים ומציעים לכם
מגוון מסלולים חדשים בדרכים
הטבעיות של העולם .אנו מאמינים
כי באמצעות האופניים אנחנו
יכולים ליצור חוויה אחרת ,מרגשת
יותר ,אמיתית יותר ובעיקר מהנה
הרבה יותר.
בואו והצטרפו אלינו לאחד מטיולי
הקיץ שלנו ,כל המסלולים תוכננו
בקפידה עבור אופני הרים מתוך
הבנה של השטח וניסיון רב שנים
בשבילים .הרפתקה פורצת גבולות
תיקח אתכם לפסגות הגבוהות של
חייכם ,ותשאיר לכם טעם מתוק
שלא במהרה יישכח.

לפרטים נוספים 03-9436030
נמרוד עירון
050-5727387

www.ayalageo.co.il

איילה אופניים
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 Mavicהולכים לרוחב

 ה  USTשל החברה ,ב MAVICעדיין מגדירים אותם
כעומדים בתקן  .USTהתקן מדבר על התאמה בין הצמיג
לחישוק לעמידות מיטבית בסט אפ טיובלס ולטענת
 ,MAVICהתאמה זו קיימת גם בסדרת ה  .XAהגלגלים
יגיעו עם וונטילים ופס אטימה של .MAVIC
שני הסטים מצוידים בצמיגי  QUESTשל היצרן
ברוחב  )27.5( 2.4או  )29( 2.35עם תרכובת גומי
כפולה  XMIXוהגנה מוגדלת מחתכים ,+GUARD
זאת כחלק מגישת ה WTS – WHEEL TIRE SYSTEM
הגורסת כי חבילה שתוכננה ביחד של גלגלים וחישוקים
תיתן את הביצועים הטובים ביותר (כמובן ,לא מונע
שימוש בצמיגים אחרים).
הגלגלים בנויים עם  24שפיצים STRAIGHT PULL
שטוחים מלפנים ,ומאחור בתצורת קרוס ( 2פחות
סטנדרטי מקרוס  3ונועד להגביר את הגמישות של
הגלגל) ושניהם מצויידים בנבות מבית  MAVICעם
מנגנון ה  ITS4המוכר משאר דגמי החברה.
משקלים לדגם ה : PRO
סט גלגלים  1535 – 29גרם
סט גלגלים  1490 – 27.5גרם

משקלים לדגם ה : ELITE
סט גלגלים  1770 – 29גרם
סט גלגלים  1695 – 27.5גרם
אופציות נאבה קדמית :
( 15*110 ,15*100בוסט)( LEFTY ,קנונדייל),
( TORQUE CAPSסראם)
אופציות נאבה אחורית :
( 12*148 , 12*142בוסט)  , QR ,גוף קסטה שימנו או
סראם XD

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור

תל אביב
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TRANSFER
מוט אוכף
מתכוונן חדש
מבית FOX
חברת פוקס מציגה מוט מתכוונן חדש .למרות שבליין המוצרים של
יצרן הבולמים האמריקאי יש מוט מתכוונן כבר מספר שנים ,פוקס לא
באמת הייתה במשחק עם דגם ה  D.O.S.Sהוותיק .המוט שנחשב מאד
אמין לא זכה לפופולריות רבה בעיקר מפני שלא היה מצוייד בתכונות
של המתחרים המובילים בשוק כמו העברת כבל פנימית ,ידית הפעלה
גדולה ומסורבלת והעדר מהלך של  150מ"מ.
עם ה  TRANSFERהחדש FOX ,מדביקה את השוק ומציעה מוצר
רלוונטי ביותר מול מספר רב של מתחרים.
מנגנון המוט שונה לחלוטין מהדגם הקודם ,אולם ההפעלה עדיין
מתבצעת על ידי מנגנון כבל מכני .ההבדל המרכזי טמון בעובדה שכל
מנגנון המוט בנוי לתוך גופו (אין מחסנית CARTRIDGE/פנימית),
תכונה שבזכותה ניתן להשתמש בכמות שמן גדולה יותר המאפשרת
עבודה בלחצים נמוכים ותחושת ידית רכה ונשלטת במיוחד .כמו כן,
פעולת המוט החדש הינה רציפה לכל אורכו ,בניגוד ל  DOSSלו היו 3
נק' עצירה בלבד.
המוט החדש מגיע בשלושה אורכים שונים – 100מ"מ125 /מ"מ/
150מ"מ (בולטת בהיעדרה אופציה של 170מ"מ שקיימת במספר
מוטות בשוק כיום) ,בשני קטרים שונים –  30.9ו31.6 -מ"מ ובשני
גימורים שונים  -האחד  PERFORMANCEעם ציפוי שחור והשני
(איך לא) ( FACTORY KASHIMAכמובן שבחירה בציפוי ה KASHIMA
תעלה במעט את מחיר המוט ,אבל מי לא רוצה התאמה מושלמת למזלג
שלו?) .בנוסף לכך ,קיימת אפשרות לחיווט פנימי וחיצוני עם חיבור לגוף
המוט ולא לראשו (כבל סטטי ולא זז).
השלט של מוט ה  DOSSהישן היה אחד מנק' הביקורת הבולטות על
המוצר .כנראה שב FOXהקשיבו היטב והתוצאה הרבה יותר קטנה
ואלגנטית .ה TRANSFERיוצע עם שני סוגי שלטים ,האחד דמוי שיפטר
לסט אפ  1Xוהשני אנכי לטובת הרכבה לצד שיפטר במערכת . 2/3X
ראש המוט הינו סטנדרטי עם הידוק שני ברגים המוכר ממספר רב של
מוטות אחרים בשוק.
משקל המוט ללא השלט הינו  517גרם (מקביל למובילי השוק) ומחירו
צפוי להיות אטרקטיבי יחסית ,כ ₪ 1600 -לגרסת ה ,PERFORMANCE
וכ ₪ 1900 -לגרסת ה Factory

www.RECYCLES.co.il
מהרשת לשטח בלחיצת כפתור

תל אביב
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ומביאים לכם אופני קרבון עם מערכת  XTמלאה ובולמי  FOXבמחיר מדהים!

חדשות
מהסינגלטרק

מבצע  ₪17800ל1X11-

₪22800

מבצע  ₪18600ל2X11-

Anthem Advanced Full XT 2016
DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

DEORE XT M8000 BRAKE LEVER

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

DEORE XT M8000 RAPIDFIRE
PLUS I-SPECII SHIFT LEVER

HOLLOWTECH II
)CRANKSET (2X11-SPEED

HG-X11
CHAIN

DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

מבצע  ₪17800ל1X11-

₪22800

DEORE XT M8000 GS
REAR DERAILLEUR

Trance Advanced Full XT 2016
DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

DEORE XT M8000 BRAKE LEVER

לפני כשנה פוקס השיקה ,את הבולמים  FLOAT X2ו
 ,DHX2בולמי  DHמבוססי קפיץ אוויר או קפיץ מתכת .שני
הבולמים זכן לביקורות מעולות מרוכבים וממגזינים מובילים
בעולם.
זהו הבולם שזכה כבולם השנה על ידי PINK BIKE
ומגזינים אחרים
שני הבולמים יועדו כאמור בעיקר לרוכבי ה ,DHכאשר הם
מכילים מספר תכונות רלוונטיות לסגנון ,בין היתר אפשרות
כיוון של מהירות נמוכה וגבוהה הן של הריבאונד והן של
הקומפרשן ,יחד עם אפשרות לצמצום /הגדלה של תא
האוויר בבולם ה .FLOAT
בדגמי  2017שכבר נחתו בארץ ,קבלו בולמים אלו שיפור
נוסף ,בורר שני מצבים לפלטפורמה יציבה.

שפור זה מאפשר לרוכבים להקשיח את הבולם לקראת
טיפוס ממושך ,ומרחיב את טווח השימוש בבולמי  X2גם
לתחומי האנדורו וה .AM
בנוסף ,יוצע גם קיט לשדרוג של בורר מצבים זה לבולמים
משנת הדגם הקודמת.
רוכבים עם בולמים מסוג זה המעוניינים בשליטה מהירה
על ה  Low Speed Compressionופלטפורמה יציבה,
יוכל לקנות ולהתקין מנגנון זה בסניפי סינגל טרק בתל אביב
ובית אורן.
עלות ההחלפה כולל החלק והעבודה היא ₪ 610

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

DEORE XT M8000 RAPIDFIRE
PLUS I-SPECII SHIFT LEVER

HOLLOWTECH II
)CRANKSET (2X11-SPEED

HG-X11
CHAIN
DEORE XT M8000 GS
REAR DERAILLEUR

DEORE XT M8000
HYDRAULIC DISC BRAKE

סניף רקפת  -משגב 04-9800-588

סניף הגשר  -תל אביב 077-551-6642

סניף ראשי  -נתניה
073-2660-616
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פסטיבל אופניים משגב 2016

 אריק פלדמן  ליאור דיין ,ליאור סבו |  דותן הלוי

פסטיבל האופניים משגב 2016

הגרסה הישראלית לקראנקוורקס בפסטיבל משגב השני

סצנת אופניים נמדדת לרוב על פי במספר הרוכבים
שמרכיבים אותה ביחס לאוכלוסייה הכללית .תרבות
אופניים לעומת זאת נמדדת בין היתר באירועים
הייחודיים שהיא מצליחה לייצר .פסטיבל משגב הוא
ללא ספק אחד הסממנים הברורים לכך שאנחנו בדרך
הנכונה .המהדורה השנייה של פסטיבל האופנים

הצפוני של מועצה אזורית משגב עשה זאת שוב השנה.
אשתקד בני להט ,יחד עם המועצה אזורית משגב וטים
משגב ,הצליחו להרים פסטיבל אופניים ששמור רק
למדינות עם תרבות אופניים מבוססת וותיקה .אירוע
אופניים המאגד בתוכו שלוש תחרויות מדיסציפלינות
רכיבה שונות ,אקספו ענק ופעילות לצופים ולמשפחות.

היה מעולה ,הקהל הגיע בהמוניו ,הרוכבים נתנו שואוו
מטורף וכבר חשבנו שזה הכי טוב שנוכל לקבל בסצנה
הקטנה שלנו .אבל אז באה המהדורה השנייה של
פסטיבל משגב והותירו את המהדורה הראשונה בצל.
פסטיבל משגב  2016בהפקתו של בני "הנשמה" להט,
יחד עם מחלקת הספורט של המועצה אזורית משגב,

וטים משגב בהנהלתו של עוז דודאי ,הציב בפעם
השנייה סטנדרט הפקה ושואו שלא נראה כמותו בתחום
אירועי האופניים בארץ.
ספורטאים אולימפיים ודואל סלאלום בדרדרת
גם השנה התחרות המרכזית של הפסטיבל היה מרוץ ה
 XCהבינ"ל של משגב ,השנה לתחרות הייתה חשיבות
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יתרה .נכון ,כרגע אנחנו כבר יודעים שנבחרת ישראל
העפילה לאולימפיאדה ,ושלומי חיימי הולך לייצג אותנו
על מסלול אופני ההרים בריו .אבל לפני כשבועיים
עדיין התחולל מאבק איתנים בין הנבחרות על המקום
באולימפיאדה .התחרות במשגב ,הייתה למעשה
הצ'אנס האחרון בהחלט של נבחרת ישראל להשיג את
הקריטריון הנכסף .הקרב העיקרי על המסלול הקצר
והטכני להחריד ביער שגב ,התחולל בין שלומי חיימי
שלנו לבין סינטסוב הרוסי ,שהפתיע והגיע לתחרות.
למרות עידוד מאסבי של הקהל שגדש את היער ,הרוסי
הצליח לחצות את קו הגמר לפני שלומי שסבל מנפילה

פסטיבל אופניים משגב 2016

באחד הקטעים הטכניים של המסלול .הסוף כאמור
ידוע לשמחתנו ,אבל התחרות יחד עם גורם המתח היו
מרתקים לקהל.
בזמן שמתחרי ה  XCנאבקו במסלול התובעני ,התקיימה
במתחם האירוע אל מול קהל מריע תחרות דואל
סלאלום .שני מתחרים המוזנקים יחד משער זינוק,
אל תוך מסלול זהה המכיל שלל אלמנטים טכניים כמו
קפיצות סיבובים ורמפות .לגמר הגדול הגיעו בועז גורן
הצעיר מ"עז הרים תשתיות" ( ,)46וגיא (חיית) בר ,רוכב
האנדורו הכי בינ"ל שלנו .במאבק מלא וואטים ודרדרת,

הצליח בועז גורן קשישה לגבור על חיית האנדורו
הצעירה ,והוכיח (זמנית) שלקישורי רכיבה אין גיל.
סלופסטייל אין דה הולי לאנד אוף יזראל
יותר יומרה מזה אין! כאשר בני להט הכריז שהשנה
התחרות המרכזית של הפסטיבל תהיה תחרות
סלופסטייל הרבה גבות הורמו ,כולל שלנו .אבל שהתחילו
להגיע התמונות הראשונות של בניית המתחם,
צמרמורת עברה בגופנו .לראשונה בישראל מיטב רוכבי
האקסטרים של מועדוני הרכיבה המובילים בארץ ,הוזמנו
לתחרות קפיצות וסטייל במתחם קפיצות ומשגרים

שנבנה במיוחד לאירוע ע"י בני להט וצוותו .אחרי כמה
טיזרים (כולל אחד שלנו) ,היה ברור שהדבר הזה הולך
להיות מטורף ,והוא אכן היה .היו שם אלמנטים מטורפים
שהביאו את המשתתפים לבצע עליהם תרגילים אוויר
אוויר מטורפים ,כאילו הם מתגוררים שתי דקות מוויסלר
וזאת הפרקטיקה היומית שלהם .אלמוג אלופמה ואייל
צוריה נתנו שם באקפליפים ,ו  360אל מול קהל גדול
שגדש את גדרות המתחם תוך התעלמות מהשרב
המטורף ששרר באותו יום .אבל מעל כולם היה נדב
דוברת ,בשיא הנינוחות שחרר הילד מ Go Rideראן
מושלם ,חלק ,מדוייק ומלא ערמות של סטייל שהביא
39 | 38

we:News

פסטיבל אופניים משגב 2016

41 | 40

we:News

אותו לזכות במקום הראשון בתחרות הסלופסטייל
הראשונה בישראל .וכמו בתחרויות מסוג זה בעולם
בעולם ,הוא הלך הביתה עם פרס של  1000ש"ח
במזומן מתנת .SPY
חום דרדרת וערמות של קהל
כשמתכננים אירוע לתקופת האביב מתפללים למזג
אוויר נוח (שבא טוב עם הצילומים של הרוכבים בנוף של
ירוק ופריחה) ,אבל בגלל שאנחנו חיים כאן ,נהוג לקחת

פסטיבל אופניים משגב 2016

בחשבון גשם פתאומי או חלילה שרב .אז במקרה של בני
והמתחרים ,השמיים היו טובים אליהם ,וסערה אביבית
דאגה להדק את הרמפות ואת הסינגלים המדורדרים
שבוע לפני האירוע ,אבל בתמורה הם קיבלו שרב כבד
דווקא ביום האירוע .למרות טמפרטורות בלתי נסבלות
ומספר תקלות טכניות במערכת החשמל שיצרו כמה
עיכובים בלוחות הזמנים ,האירוע תיקתק וסיפק לקהל
הגדול שגדש את מתחם האירוע (סחתיין ענק לקהל)

אירוע ברמת שואו ורמת ביצוע ששמורים רק לפסטיבלים
הגדולים בעולם .עם מתחם אוכל מפנק ,אקספו ענק
של מיטב היבואנים בארץ ,הפעלות לילדים ולמשפחות,
רכיבות מודרכות ושלוש תחרויות מרתקות.
לנו היה הכבוד הגדול להיות שותפי ההמדיה של
הפסטיבל ,אבל מעבר לכך היה לנו כיף אדיר להיות שם,
לחוות את הדברים ולהעביר אותם הלאה.
סיכמנו לכם כמה מהדברים בסרט קצר ,הוא מעביר רק

חלק מהחוויה ,כדי לקבל אותה בשלמותה אתם צריכים
להיות שם.
תודה גדולה לקהל ,למשתתפים ,למתנדבים ,למועצה
האזורית משגב ,לעוז דודאי ,ותודה ענקית לבני
"הנשמה" להט!!
אז נתראה שנה הבאה בפסטיבל משגב ?2017
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 אריק פלדמן Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool 

Leogang World Cup 2016

גווין (שוב) שורף את המסלול ורייצ'ל
לוקחת את הניצחון העשירי ברציפות
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אחרי שבשבוע שעבר סיפק לנו הסבב העולמי ב‑DH
את המרוץ היבש ביותר בפורט ווילאלמס בשנים
האחרונות ,יחד עם כמה התרסקויות ספקטקולריות
וכמה דרמות ,הסבב התקדם ועצר בלאוגאנג אוסטריה.
המסלול הוותיק נחשב אומנם פחות טכני מאחרים,
אך המהירות שהוא מצליח לייצר ,מוציאה מהרוכבים
תוצאות יפות מאוד מחד ,ומאידך רכיבה על הקצה.
אחרי שבוע גשום מאוד וראן מוקדמות מבוצבץ ומלא
התרסקויות כולל של ברייסלנד ,סם היל ואחרים ,קיבלנו
הרוכבים בניגוד לתחזיות ,יום שמש יפה עם תנאי
מסלול מאתגרים מאוד ליום התחרות .החלק העליון
הטכני ועתיר השורשים נשאר רטוב ,והחלק התחתון
הפך ליבש ומהיר .בחירת הצמיגים בסוג מסלול שכזה
היא מאוד קריטית ,צמיג בוץ שמייצר אחיזה בחלק העליון
עלול להאט את הרוכב בחלק ולגזול ממנו את אותן
עשיריות שניה שמפרידות בין ניצחון לתבוסה.

העולם שייך לצעירים (הבריטים)
 Phil Atwillהבריטי תפס את הכיסא החם לאורך
חלק נכבד מהתחרות עד שגוטיירז הקולומביאני (לזמן
קצר) ורמי טיריון הצרפתי החליפו אותו ונתנו את האות
לסבב חילופים בקצב גבוה על העמדה הנחשקת.
קונור פרון האוסטרלי הצעיר בלט בראן ווירטואוזי ומהיר
מאוד שהסתיים הפעם על הגלגלים ועל הכיסא החם
במקום טיריון .האוסטרלי דבק בכיסא לפרק זמן קצר עד
שברנרד קר הבריטי נתן את הראן הטוב בחייו והדיח
אותו מהכס באופן זמני .הפתעה נוספת באה מכיוונו
של עוד בריטי גרג ווילאמסון הרוכב הצעיר של קבוצת
 Cubeהחדשה .אבל עם כל הכבוד לראן הווירטואוזי
של הטירון הבריטי ,אחריו עדיין נותרו  10רוכבים (חזקים
ביותר) על קו הזינוק .טרוי ברונסנן האוסטרלי שסיים
את המוקדמות במקום השביעי ,שוב נתן ראן מושלם
בעיקר בחלק העליון והטכני של המסלול ,ישר לכיסא
החם עם מה שנראה לזמן מה כמו ראן מנצח .לרגע

יניב 054-4580425 -
אלעד 054-4580322 -

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

M.N. Systems
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מסוים היה איום מצד מינאר המנוסה ומנצח התחרות
הקודמת ,אך התבחבשות בחלק התחתון של המסלול
הורידה את האיום ומיקמה אותו שני  .אחריו יצא דני
הארט המומחה הבריטי (עוד בריטי )...לבוץ אירופאי,
גם הארט נראה מרשים וחד על המסלול ,למרות שהוא
נרגע לאחרונה הוא לא יכול היה להתאפק ,וכמה
תמרונים ווירטואוזים פרצו לו החוצה .אך כנראה שתנאי
הבוץ לא היו מספיק קיצוניים בשבילו וגם הוא לא הצליח

Leogang World Cup 2016

להדיח את האוסטרלי מהכיסא החם ומיקם את עצמו
במקום השני במקום מינאר .שניים נותרו ,לוריס ווריג'ר,
הילד הצרפתי ,חברו הטוב של לואיק ברוני אלוף העולם
הפצוע ,וסוג של פנומן בפני עצמו ,וגווני ,הסופר-הירו
האמריקאי .ווריג'ר שיצא נחוש ביותר ,נראה מהיר אבל
מאוד סקצ'י ,אך ככל שהתקדמו מדידות הביניים ,נראה
היה שהצרפתי הצעיר רוכב לקראת התואר הראשון
שלו כבוגר .ווריג'ר מסיים על הגלגלים ועוצר את השעון

שהוא מקזז יותר משניה מהזמן של ברונסנן .עתה כל
העיניים נשואות למוביל הסבב ,ארה'לה גווין מארה"ב.
זה לא נראה טוב בהתחלה ,אבל ככל התקדם הראן,
ה"חיה" צובר עוד ועוד מהירות ,שורף את כל הספליטים
ועוצר את השעון  3שניות פחות מהצרפתי הצעיר.
ניצחון שלישי מדהים של המורמוני בסבב הנוכחי לקראת
ניצחון כללי של הסבב.

GWIN Aaron .1
VERGIER Loris .2
BROSNAN Troy .3
HART Danny .4
MINNAAR Greg .5
תוצאות מלאות גברים
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רייצ'ל ושאר העולם
במקצה הנשים  Tahnee Seagraveחזרה מהפציעה
ובלטה בראן תחרות מושלם .אך כל זה היה רק פרומו
לרייצ'ל אתרטון הבריטית ,שמשייטת על המסלולים
ברמה משלה בשנים האחרונות ללא מתחרות רציניות.
רייצ'ל יצאה לעוד ראן מושלם (בחצי כוח ,לאחר שראתה
את התוצאה כנראה) שהביא לה את שיא הניצחונות
הרצופים בסבב העולמי לנשים 10 .ניצחונות רצופים!!
שיא שהחזיקה בו עד עתה אן קרוליין שוסון הצרפתייה,
(שמתמודדת בימים אלו מול מחלת הסרטן) .זהו ניצחונה

Leogang World Cup 2016

ה 30-של רייצ'ל לקראת מה שנראה כשיא הניצחונות
הכללי בסבב ה  DHהעולמי.
ATHERTON Rachel .1
SEAGRAVE Tahnee .2
MILLER Miranda .3
HANNAH Tracey .4
CARPENTER Manon .5
תוצאות מלאות נשים
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קנה את נעלי
הפרמיום של שימנו
וקבל סט פדלים
!!!!  מתנהXT


store.groopy.co.il
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₪ 869
Shimano (M200) MTB Shoe + Shimano (8020) XT Pedal
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 ערן פוביצר  ערן פוביצר ,לודויג אברהם ,ניר פינקלשטיין

מדגסקר

מדגסקר
טבע קסום וגם סרט מצויר
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מדגסקר

BEST
FITTING
BEST
FEELING
הייצר הבלתי נלאה לחוות מקומות חדשים הביאו אותי
הפעם ביחד עם חבורה שבראשה לודויג אברהם ,לאי
מדגסקר שהוא לא רק סרט מצויר.
הנסיך הקטן ועץ הבאובב
אין היום כמעט אף ילד בעולם שלא מכיר את מדגסקר.
הסיבה להכרות הזו נובעת כמובן מהסרט המצויר שהפך
ללהיט .האי המבודד מכיל בתוכו אוצרות טבע מיוחדים,
עוני בלתי נתפס ולבלאגן פוליטי גדול שמסכן את
הפרנסה העיקרית של תושביו  -התיירות.
לאחר התארגנות ראשונית התאמה והעמסת אופניים,
מצאנו את עצמינו נוסעים אל חופה המערבי של
מדגסקר לעיר מורונדבה .השכמה על החוף מגלה
לעינינו עשרות דייגים עם סירות קנו העשויות מעץ
הבלסה (בו משתמשים לבניית טיסנים) יוצאים אל הים
לתפוס את השלל היומי .רכיבה של  30קמ' מביאה אותנו
אל שמורת שדרת עצי הבאובב המיוחדים שנמצאים
שם בריכוז מרגש! בעולם ישנם  9מינים של עצי באובב
ששבעה מהם נמצאים אך ורק במדגסקר!!

גיאוגרפיה ונתונים
מדגסקר הוא אי גדול (ה 4-בעולם —  587,040קמ"ר)
פי  26משטחה של מדינת ישראל ,באוקיינוס ההודי,
ליד חופה המזרחי של אפריקה הדרומית .הוא מופרד
מאפריקה על ידי מצר מוזמביק שרוחבו  460ק"מ
בנקודה הצרה.
במדגסקר  3רכסי הרים מרכזיים :הרי צרטננה
)(Tsaratananaבצפון ,הרי אנקרטה)(Ankaratra
שבמרכז ,והרי אנדינגיטרה שבדרום .ההר הגבוה ביותר,
מרומוקוטרו ( 2,876מ') ,נמצא ברכס צרטננה .חופה
המזרחי של מדגסקר צר מאוד ,ובתוך הארץ מתנשאת
רמה שעליה מצויים רכסי ההרים.
חופו המערבי של האי נוצר עם
הינתקות אפריקה מגונדוונה ,הדרומית שבין שתי
היבשות לפי תאוריית נדידת היבשות ,לפני כ 165-מיליון
שנים .לפני כ 65-מיליון שנה התפרקה מדגסקר מהודו.
האוכלוסייה במדגסקר מונה  22מליון תושבים .עיר
הבירה אנטננריבו מונה  2.6מליון .רוב האוכלוסייה
מפוזרת בכפרים ברחבי האי.

QUEST SHORT

ב₪199-
במקום

₪ 249

·
·
·
·
·
·

 6פאנלים אנטומיים
הגנה מפני השמש UV-50
פד TOUR 3D
מחזירי אור
פסי סיליקון לאחיזה
אחריות לכל החיים

www.daa.co.il
להשיג בחנויות האופניים המובחרות
* ט.ל.ח ,המלאי מוגבל DAA ,רשאית להפסיק המבצע
בכל עת ,תוקף המבצע עד לתאריך 30.6.16
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יחפים ושמחים

האופניים משמשים לנו אמצעי נהדר לחוות את האוכלוסייה
המקומית המרוחקת מהכבישים .זה המקום שנועד להזכיר לנו
מה הם הדברים החשובים באמת.
אנשים יחפים מחייכים ,בלי חשמל ומים זורמים יודעים
להסתפק במה שיש ותמיד לנופף לשלום .היכולת לאלתר
סירת קנו עם מפרש או נפח המשתמש בגלגל אופניים כדי
להניע מפוח .ניצול משאבי הטבע בתבונה עצומה בכל תחומי
החיים .לחצוב גושי סלע בראש ההר לדרדר אותם במדרון
ולהפוך אותם לחצץ בגדלים שונים והכל בעבודת יד.
להכיר את הצמחים ולדעת להשתמש בהם לתזונה ,רפואה
ותעשיה בצורה אפקטיבית הנובעת מהישרדות .שיא השיאים
הוא איך הופכים את ענני הארבה המשחיתים את היבולים
למאכל עתיר חלבונים  -לא לצמחונים.

חגיגת אופנים מסוגים שונים

אחד הדברים שצדו את עיני במהלך הטיול הינם כלי הרכב
שנסעו או יותר נכון זחלו בכבישים .מדגסקר זה לא המקום
לראות את מכוניות הפאר אך בהחלט המקום להתרפק על

מדגסקר

היסטוריית כלי הרכב הצרפתי משנות השישים והשבעים,
הסיטרואן דה שבו והרנו  4עם ידית ההילוכים המזכירה
אימוני קראטה .הפז'ו  404חסין התקלות מחדד שהזמן כאן
עמד מלכת .הסעת האנשים באופני ריקשה מסוגים שונים
מסבירים את הכושר הגופני המצוין שלהם .על שיטות ניוד
המשאות אפשר לעשות עבודת מחקר בנפרד ,ממזחלת
הנגררת ע"י שני שוורים ועד למגוון אדיר של סוגים של גלגלי
עץ ומתכת ,שיטות היגוי ובלימה שאפילו שימאנו הגדולה לא
הייתה מתביישת בפשטותם.

פארק הגרניט

סוף יום הרכיבה מביא אותנו בשבילים מתפתלים ,שלאורכם
צועדים הכפריים עמוסים במוצרים לאחר יום השוק בחזרה
לביתם .אנו מגיעים ללודג' מדהים השוכן למרגלות צוקי
הגרניט.
התעוררות מוקדמת שווה במיוחד ,כדי לחזות בקרני השמש
הראשונות המאירות את צוק הגרניט האיתן המתנשא לגובה
של 700מ'!!! בקיר אנכי  .צוק הגרניט משמש גם כאתר טיפוס
חופשי שעליו מסלולים מאתגרים ,ללא ספק האל קפיטן של
מדגסקר .האור הרך והצהוב שצבע את צוקי הגרניט הזכיר לי

לעדכונים שוטפים
www.weride.co.il
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את מסעותיי בדרום אמריקה ,איך נדרשתי להשקיע מאמצים
גדולים מאוד כדי לחזות בתאורה כזו בפיץ רוי בארגנטינה
והטורס דל פיינה בצ'ילה .קשת הצבעים הנובעת מהצוק
מרהיבה ביופייה במיוחד לאור העובדה שישנם מינרלים
צבעוניים על הסלע.
אחרי ארוחת בוקר מפנקת יוצאים למסלול הליכה רגלי של
 6שעות אל פסגת הקמליון שנקראת כך בגלל צורת הזיקית
הנוצרת מגושי הגרניט שעל הפסגה.
מסלול המשלב בתוכו את עולם הצומח המרתק המשמש את
המקומיים למטרות שונות כמו תרופה נגד תופעות המלריה

מדגסקר

שרוב התושבים חולים בה וצמח לטיפול בכאבי גרון .צמח
הפישודיום שמשמעותו רגל גדולה ,המיועד לשימוש בדלקות
שקדים בגרון .אפילו לטיפול בסכרת יש את עץ ה .Eugenia
צמח lisiantifloraשמהשרף שלו מפיקים דבק לטקס.
צמח הסיזל ממנו מיצרים חבלים המוכרים לנו וצמח שעליו
מחוספסים כמו נייר ליטוש .צמח המשמש לקבלת אנרגיה
ועוררות .צמח שמעליו היבשים מיצרים מעיין טלק המשמש
את מטפסי הצוקים .הצמח בעל כושר ההרדמה המשמש את
הדייגים כדי להרדים את הדגים.
בדרך פוגשים זיקיות ולטאות בגדלים וצבעים שונים ,צרצרים

בצבעים עזים ויפים.
מגיעים לקצה ראש הזיקית ומרגישים על גג העולם .ירידה
זהירה מביאה אותנו לארוחת צהריים מפנקת בכפר על צלע
ההר ,לאחר הארוחה מתהווה להקה מקומית ספונטנית
הכוללת גיטרה מפוחית ,רעשן העשוי מקופסת שימורים
המכילה זרעים ובקבוק מים מינרלים שפורטים עליו .אנו
משתלבים בשריקה שירה ומחיאות כפיים ...חוויה!!!!.
המשך הליכה ללודג' שלנו ,קינוח ברחצה בבריכת השחייה
המקומית על רקע צוק הגרניט ,יום מדהים!
מסלול רכיבה של  30קמ' מוביל אותנו בין הכפרים במפגש

בלתי אמצעי עם הכפריים שמרימים גבה לראות איך אנחנו
מגיחים פתאום עם אופניים ליד ביתם .חוויה גדולה לראות
את שיתוף הפעולה המשפחתי מקטן ועד גדול ,כולם נוטלים
חלק בעבודת קצירת שיבולי האורז והחבטה שלהם על אבנים
כדי להפריד את הגרעינים ,כתישת הגרעינים והפרדת המוץ
מהתבן ואפילו יצירת קמח אורז לאחר השרייתו במים.
הטופוגרפיה מזמנת לנו חציות מים מהנות ומרעננות .לא
יכולתי להתאפק למראה סלעי הגרניט שהיו בדרך המזמינים
את חובבי השיפועים וכך מצאנו את עצמינו במגרש משחקים
עולים ויורדים על סלעי הגרניט באושר גדול.
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חגיגת חיים וצבעים

התנתקותו של האי מהיבשת גרמה להתהוות בעלי חיים
וצמחים אנדמיים עליו .אחת הרכיבות מביאה אותנו היישר
ליער הגשם ראנומפנה (על שם המעיינות החמים שיש שם)
שנמצא בחלקה המזרחי של מדגסקר .ביער הגשם יורדים
בין  1500ל 4000 -ממ' גשם בשנה והעונה הגשומה היא
דצמבר עד מרץ ,את הלילה אנו מבלים במלון לודג' על גדת
הנהר...חלום.
בבוקר אנו הולכים לחוות את אחד מהסמלים העקרים של
מדגסקר :איך לא ,הלאמורים החביבים שאי אפשר להישאר
אדישים כלפיהם .מפגש מרתק עם  4סוגי למורים המקפצים
בין העצים כאילו יש להם כנפיים .במדגסקר ישנם  11סוגי
למורים 4 ,מהם הם פעילים בלילה .סוגי הלאמורים השונים
מתאפיינים בצמחים שהם אוכלים חלקם אוכלים את הבמבוק,
חלקם את פרי הגויאבה התותית וחלקם את פירות האיזדרכת
(הרעיל לקיבת אדם).

מדגסקר

השיטה היא כזאת ,ישנם מדריכים הנמצאים ביער ומדווחים
היכן נמצאים הלמורים וכך המדריכים המובילים יודעים לקחת
אותנו בכדי שנזכה לראותם .תוך כדי ההליכה פוגשים לטאות,
נחשים וחרקים בצבעים מהממים .יער הגשם מתחלק ליער
ראשוני אשר בו העצים הגדולים והיער המשני שבו נמצאים
הצמחים שצריכים להלחם על אור השמש .בסיום המסלול
אנו מגיעים לרחצה בבריכת מעיינות חמים הזדמנות נהדרת
לשחרור השרירים .החושך יורד וחיי הלילה ביער מזמנים בעלי
חיים חדשים שאינם פעילים ביום כמו מיני זיקיות ציפורים,
צפרדעים ועכבישים ענקיים....חוויה מיוחדת.
בוקר חדש של מנוחה לשרירים ,יום שהתחיל ברפטינג על
נהר הראנומפנה ביער הגשם ,הכל התחיל טוב ,פתאום
נשמעה צעקה של מדריך הסירה שלי ,הוא תופס את רגלו
וצועק מכאב תוך כדי הפשלת מכנסיו מתגלה עקרב צהוב
קטן אך אכזרי .תוך דקות המדריך נכנס לערפול יורדים לגדה
ונושאים אותו אל הכביש משם הוא מפונה לרופא.

לאחר שהמדריך של הסירה השנייה חוזר אלינו ממשיכים
ברפטינג ועלי מוטלת האחריות לניהוג הסירה .ריח משכר
עולה באפינו מגדת הנהר ,אנו מתקרבים ורואים משפחה
העוסקת בייצור רום לא חוקי מקני סוכר שהותסס בחבית עם
מכסה שנאטם עם גללי זיבו (שור) .אדי התסיסה עוברים דרך
צינור המקורר במי הנהר לצורך עיבוי .את הטיפות שהתעבו
מזרימים לתוך בקבוקים .ממשיכים בשייט ומגיעים לאשד
מאתגר משהו ,שאותו צולחים למרות נפילה למים של שני
אנשים ,חוויות כבר אמרנו?!
את היום המשכנו ברכיבה של  25קמ' בין כפרים ושדות תה
אינסופיים וביקור במפעל לייצור התה .בסיום ,הגענו למלון כמו
גן עדן השוכן על שפת אגם ....תענוג של יום.

טעם של עוד

למי זה מתאים?

הטיול למדגסקר מתאים לכל אוהבי הרכיבה והטבע באשר הם,
חובבי הצילום מבניהם יחגגו בענק .לרוכבים הרוצים לחוות
חיבור עם האוכלוסייה המקומית החיה כמו לפני מאות שנים
אשר ניתן להגיע אליה רק באופניים או ברגל .לאלה שיופי בעלי
החיים הצבעוניים ושובבות הלאמורים עושים להם את זה.
לאלה שחווית רכיבה על סלעי גרניט בעלי אחיזה אין סופית
סטייל "מואב" מהנה אותם.
מרחקי הרכיבה נעים מ 25-קמ' ועד  60קמ' משך הטיול הוא
שבועיים עם  8עד  10ימי רכיבה תלוי בתכנית .מועד הטיול
הבא מתוכנן לפסח 2017
הכותב  ,ערן פוביצר מדריך אופניים ,ניתן לקבל פרטים במייל
eranpo62@gmail.com

מדגסקר היא יעד המלא בפוטנציאל לטיולי אופניים המשלבים
טבע ובעלי חיים .השילוב של נגישות מצד אחד ופראיות מצד
שני מסקרן אותי מאוד .הכוונה היא לפתח שם מסלולים ברמות
שונות.
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מי אתה האיש שבקיר? שמי שני אוחיון (שיינה) ,עובד
שמונה שנים כמכנופן ,תחילה בסלאלום תל אביב וכיום
בסלאלום בכפר מל"ל.
רוכב? ברור! רוכב על סטריידר ספורט בצבע ירוק
(קוואסאקי רייסינג גרין) ודגמי  KONAשונים.
סדר על הקיר? ראשית סידור הכלים הוא נגזרת של
שכיחות השימוש בכלי ,שנית הסדנא שלנו מכילה שתי

 אריק פלדמן

עמדות מכאנופן לכן לסדר הכילים יש חשיבות באופן בו
הם משרתים שני מכונאים.
הכי כלי כלי? אלן  5של PB , PARK TOOLS BO-3
(פותחן בירות) ומוסיקה...
הכי לא כלי כלי?  ,PARKTOOLS BT-1מי צריך עזרה
עם  Vברייק?

שני (שיינה) אוחיון  -סלאלום כפר מלל

מי הבן המועדף? סט אלנים של  PBהכי בשימוש ,הכי
מחובר אליו.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה?
לא צריך כלום – יש כאן הכל....
לוקח את העבודה הביתה? לא ,לא!
ה-תיקון? תכלס ,אין לי משהו מיוחד ,אחרי שנים

במקצוע ראיתי ועשיתי הכל ,אבל באופן כללי מאוד אוהב
את השקט והריכוז בבניית גלגלים .תביאו גלגלים!
בואו לבקר פתחנו דף בגוגל "העסק שלי" – אופני
סלאלום כפר מל"ל – מלא תמונות חדשות ומשובים של
לקוחות .מוזמנים להציץ
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שני (שיינה) אוחיון  -סלאלום כפר מלל
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Bergamont Contrail 8.0

 חנוך רדליך  גלעד קוולרצ'יק  חנוך רדליך

we:Test
Rock n' Road :יבואן
₪ 15,250 :מחיר

Bergamont Contrail 8.0
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Highlights

•משולש קדמי מסיבי פחמן ,ומשולש אחורי
מאלומיניום
•מתלה  X-LINKמתלה ציר יחיד בתצורת ארבע
זרועות
•מהלך מתלים 120 :מילימטרים
•מערכת הינע סראם  GXעם שתי פלטות ו11-
הילוכים מאחור
•אורך צינור עליון 595 :מ"מ (מידה מדיום)
•אורך תומכות שרשרת 448 :מ"מ
•זווית צינור היגוי 69.0 :מעלות
•זווית מוט מושב 74 :מעלות
•משקל 12.9 :קילוגרם ,עם דוושות
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חברת ברגמונט מייצרת בצפון גרמניה אופניים מכל
הסוגים והמינים כבר יותר מעשרים שנה .בשנים
האחרונות מיובאים אופני החברה לישראל על ידי רשת
חנויות רוק אנ'רואד ,וזוכים לייצוג נאה בשבילים ,בכל
רחבי מדינת ישראל .שיווק מאסיבי ונכון ,בצירוף תמורה
טובה למחיר -קנו את הרוכש הישראלי.
דגם ה CONTRAIL 8.0-שהגיע לרגלינו מייצג את מרכז

Bergamont Contrail 8.0

הפעמון -אופני שבילים 29 ,אינץ' ,עם מהלך מתלים של
 120מילימטרים מלפנים ומאחור .התוספת שתופסת,
במקרה הזה ,היא שבמחיר בו לא תצליחו כמעט למצוא
אופניים העשויים קרבון ,הצליחו החברים מברגמונט,
לשווק אופניים שעשויים (לפחות בחלקם) מהחומר
הנחשק ...נקודת משיכה חשובה מאד -לפחות לקונה
הישראלי.

שלדה ומתלה
ברגמונט מעצבים נקי ,קווים ישרים למדי ,עם עיקולים
קלים לקראת צמתי המפגש בין הצינורות ,וצביעה
שחורה ומאד סולידית ביחס לאופני שבילים מתחרים.
יש שאהבו מאד את המראה ויש ששאלו אותי אם מישהו
במפעל היה בדיכאון בעת עיצוב הגרפיקה .צפון גרמניה,
אחרי הכל.

מתלה ה X-LINK-של החברה הוא מתלה מהסוג הישן
והטוב :ציר יחיד ,עם ארבע זרועות ,וכיאה לגרמנים,
הוא נע על מיסבים גדולים וקשוחים למראה .אופניים
קלאסיים למדי ,הייתי אומר.
על השביל
אחד השינויים היחידים שעבר דגם הCONTRAIL-
משנת הדגם  ,2014הוא שינוי של זווית הראש בחצי
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מעלה ,ל 69-מעלות .שינוי זה נועד להתאים את
האופניים לדרישות ההולכות וגדלות של קהל היעד,
במיוחד בהקשר הטכני.
מיד לאחר שעליתי על האופניים ,הרגשתי צורך לזווד
אותם בסטם קצר יותר ובכידון רחב יותר .אופניים
המתהדרים בשם  TRAIL BIKEופונים לקהל רוכבי
השבילים של שנת  ,2016זקוקים לשני מרכיבים אלו,

Bergamont Contrail 8.0

אם ברצונם לספק את הסחורה ,כשמדובר בירידות
ובקטעים טכניים.
כיאה לייעוד האופניים ,הרכיבה הראשונה שלי עימם
היתה ביער חורשים .סלעים ,מדרגות ,דרדרת של קיץ
ומחסור חמור ברגעי מנוחה מאפיינים את הסינגלים
הנהדרים של המקום .המתלים עובדים מעולה יחד,
ו 120-מילימטרים של מהלך הם ,בעיני ,כמעט כל מה

שרוכב ישראלי צריך .האופניים יעילים מאד לדיווש
(ותודה לבולם ה EVOL-האחורי של פוקס) ,ועל אף
משקל הגלגלים הגבוה ,הם מתגלגלים מאד יפה
במישורים ובעליות.
רציתי שהאופניים האלו יזרחו בתנאים הקשים ,אך
הצמיגים הצרים ,הגריפים הדקים ,הסטם הארוך והכידון
הצר הגבילו את המהירות שלי בקטעים הטכניים.

תומכות שרשרת ואורך צינור עליון אשר נראה כי נלקחו
מעולם אופני המרתון העיבו על מסיבת הסלעים
שלי ,ויצאתי מאוכזב למדי מהרכיבה הראשונה על
ה.CONTRAIL-
ברכיבות הבאות ,אשר שילבו שבילים רחבים והמון
סינגלים זורמים (בן שמן ,שהם וסינגל הזורע) התחלתי
ליהנות יותר מן האופניים .אותם דברים שהפריעו לי בעת
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DOMANE
S M O O T H E R I S FA S T E R

Domane with IsoSpeed has it all: Blistering speed. Incredible
race comfort and stability, even on the punishing pavé of
Flanders and Roubaix. Don’t endure. Conquer.

רכיבה טכנית וצפופה ,הרגישו כאילו הם מתחברים יחדיו
לאופניים המתאימים לסגנון הנ"ל .היציבות הכיוונית
נהדרת ,וכיף לתמרן איתם בקשתות ארוכות בסינגלים
זורמים .בשבילים רחבים המתלים סופגים מעולה את
חטטי הקרקע (במצב ביניים של הבולמים) ,ועל אף
משקל לא צנוע של  13קילוגרמים ,האופניים צוברים
ומשמרים מהירות בצורה טובה.
מערכת ההינע ,בעלת שתי הפלטות ו 11-ההילוכים
מאחור ,הרגישה כאילו היא נועדה לאופניים האלו,
ובקירות התלולים של הרי ירושלים ואיזור משמר העמק
בירכתי את יחס ההילוכים הפנטסטי בקצה הטווח24 -
על .42
ואז זה הכה בי .מדובר באופני מרתון ארוכי מהלך .אז
נכון שהם דור אחורה מבחינת הגיאומטריה ומבחינת
חידושי הטכנולוגיה (וה BOOST-האופנתי בעיקרם) ,אך
עדיין מדובר באופניים שידברו לאחוז גבוה מהאוכלוסייה.
אופניים שיהיו שותפים נהדרים לטיול ארוך או לרכיבת
סינגלים נינוחה.
ברגע שהתחלתי להתייחס אליהם כאופני מרתון ארוכי
מהלך ,נהניתי מהם יותר .לא דרשתי מהם לבחון את
קצה גבול מעטפת הביצועים בהקשר הטכני ,וגיליתי
אופניים טובים אשר מספקים את הסחורה .לא פחות
ולא יותר.

חלקים בולטים
ה CONTRAIL 8.0-מורכבים ממשולש קדמי מקרבון
ואחורי מאלומיניום .בולמי הזעזועים הם מבית ,FOX
עם מזלג  32ברמת  performanceובולם אחורי מדגם
 EVOLהחדש ומוגדל נפח התא -שניהם עם  3מצבים.
שני הבולמים תפקדו ללא דופי במהלך המבחן ,עם שינוי
מורגש לטובה בהתנהגות המזלג הקדמי (דגם ,)2015
לעומת המזלגות שהכרנו בשנים קודמות .יכולת העקיבה
שלו על פני הקרקע ,במיוחד על המכות הקטנות,
היא נהדרת.
בולם ה EVOL-של פוקס הוא הסטנדרט של התעשייה,
עם תא אוויר מוגדל ורכות נהדרת לאורך מהלכו,
והתקשחות מתבקשת לקראת קצה המהלך.
מערכת ההינע שהגיעה על האופניים היא מזן הולך
ונכחד ,לצערי :סראם  GXבעל שתי פלטות ()36\24
ועם קסטה בעלת  11הילוכים ( .)10-42טווח ההילוכים
פה הוא אדיר ,ועל אף שהעדר דוהר כולו אל עבר
הפלטה היחידה ,שמחתי לראות את הקומבינציה הזו
על ה .CONTRAIL-אני נהנה מלרכוב על מערכות עם
שתי פלטות ,ולהרוויח קפיצות קטנות יותר בין ההילוכים
והילוכי קיצון המאפשרים לטפס קירות פסיכיים מחד,
ולדווש בכח במישורים מאידך.
סראם הכריזו שהם מפסיקים לייצר מעבירים קדמיים,

1-599-500-689
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כיוון שלדידם ,אין שום הצדקה לשימוש בשתי פלטות
מלפנים .לאופני שבילים אגרסיביים -אני קונה את
ההנחה הזו .אך יש רוכבים שטווח ההילוכים בפלטה
אחת לא מספיק להם ,ויש אופניים (וה CONTRAIL-הם
כאלה )...שהאופי שלהם תואם שימוש בשתי פלטות
מלפנים .נו מילא.
על עבודת הבלימה מופקדים בלמי MAGURA MT4

Bergamont Contrail 8.0

החדשים ,עם רוטורים מוגדלים ( 180מ"מ).
סט הגלגלים הוא מבית ברגמונט ,עם צירים הנושאים
את השם  BGM PROוחישוקים של  .ALEX RIMSאין
ספק שהמחיר הנמוך יחסית של האופניים נובע בחלקו
הגדול מסט הגלגלים הפשוט והכבד הזה.
כידון ברוחב  730מילימטרים ,וסטם באורך של  85מ"מ
סוגרים את החבילה.

סיכום
ה CONTRAIL 8.0-הם אופני מרתון פלוס .הם
מרגישים נינוחים ברכיבות שבילים כיפיות ,טיולים ארוכים
ובסינגלים זורמים ומהירים .הם נותנים יחס עלות\
תועלת גבוה ,במיוחד בהתחשב בעובדה שהמשולש
הקדמי עשוי קרבון.
באופן אישי ,הייתי מעדיף לוותר על משולש הקרבון,

וליהנות מזוג גלגלים קליל ואיכותי יותר.
בנוסף ,קשה להתעלם מההרגשה שמדובר באופניים
מדור "קודם" .גיאומטריה מעט מיושנת ,בחירה בכידון צר
וסטם ארוך וכו'...
יתכן ובדגם ה CONTRAIL-הבא יישרו החברים
בברגמונט קו עם המתחרים
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טיולי הקיץ של

 //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  ADVENTUREעולם של חוויות
צוות המדריכים המובחר והמנוסה בישראל מזמין אתכם לצטרף לשלל
הרפתקאות אופניים ברחבי העולם ,מסעות אופניים במדינות אקזוטיות,
חופשות אופניים באירופה ,ומסלולים לכל המשפחה.
להתראות בשטח! נעם תדהר וצוות המדריכים :יגאל נחאייסי ,טל רוזוב,
יוני אלדר ויואב בהט.

טלפון | 03-5633717 :מייל | anat@eco.co.il :בקרו אותנו 

סלובקיה גן העדן הסלובקי והרי
הטטרה 3/8

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

 6ימים אל המחוזות הפראיים של צפון אירופה  //רכיבה
בסינגלים של אזור קושיצה  //הקניונים של גן העדן
הסלובקי  //אגמים אלפינים בהרי הטטרה

 8ימים של מסע אופניים לפנינת הבלקן  //עם המדריכים
הטובים בארץ  //אוכל משובח  //מסלולים עוצרי נשימה
 //והרבה שמחה בלקנית בטברנות מדהימות

להצטרפות

להצטרפות

סלובניה  8 3/8 HOME BASEימים
 8ימים  6 //ימי רכיבה מודרכים על יד מדריך מקומי
 //ה FLOW TRAIL-הארוך באירופה  //רכיבה
עם פנסי ראש במכרה נטוש -חווית חיים  //מסלולים
במגוון רמות

להצטרפות
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 אדי נודל

Fitzone
תהליך מדידת והתאמת האופנים הוא תהליך חשוב בבחירת האופנים
וכיולם למטרת שיפור יעילות הדיווש ופיזור נכון של עומסים .בארץ קיימים
מספר מכונים המציעים שירותי כאלו ,אחד מהם הוא  Fitzoneהמנוהל על
ידי אורן גונן ,בן  ,31רוכב כביש תחרותי וגם מאמן מנוסה לקבוצות רכיבה
לנוער ולבוגרים .אורן הוא מדריך רכיבה מטעם איגוד האופנים הישראלי
ומוסמך עולמי מטעם חברת  Reutlהאמריקאית ,חברה המתמחה
בטכנולוגיות וייצור מכשירי מדידה והתאמה אופנים מקצועית .הסמכה זו
כוללת קורסים מגוונים בפיסיולוגיה ופציעות הנובעות מרכיבה ואף שיקום
ממקרים קשים כאיברים קטועים ופרוטוזות.
ב ,Fitzone-תהליך התאמת האופנים לרוכב מורכב משלושה חלקים.
הראשון כולל ראיון אישי לקבלת רקע כללי ,מיפוי בעיות גופניות ,סגנון
רכיבה והגדרת מטרות .לדוגמא ,התמקדות על יעילות דיווש או נוחות

כתבה פירסומית

מדידת והתאמת האופנים

ברכיבה .בחלק השני מתחילים את השלב הפיסיולוגי הכולל מדידת הגוף:
גובה ,אורך פנים הרגל ,פלג הגוף העליון ,ידיים ,עצמות האגן ורוחב
הכתפיים .בנוסף ,מתבצעת בדיקת גמישות של פלג גוף העליון והתחתון.
החלק השלישי והאחרון כולל רכיבה בסימולטור בו הרוכב מדמה את אופי
הרכיבה שלו בתנאי מעבדה .על מפרקי הרוכב מולבשים סנסורים מיוחדים
אשר משדרים בתלת מימד את מיקומם ביחס לאופנים ,רמת העומס ואת
ההספק המופק לצורך בדיקת יעילות הדיווש.
במהלך החלק השלישי ,מתבצעים שינויים בזמן אמת במטרה להגיע
לכיול והתאמה מירביים של הרוכב לאופנים .התאמות אלו באות לידי ביטוי
בשינויים באוכף ,בקוקפיט ומיקום הקליטים .באזור האוכף מתאימים את
גובהו ,זוויתו ומיקומו ביחס למסילות המוט והציר המרכזי .בגזרת הקוקפיט
שמים דגש על גובה ,זווית ואורך הסטם ,רוחב ,זווית וגובה הרייז של

הכידון ,סוג הגריפים ,מיקומי השיפטרים וידיות המעצורים ולבסוף גם
מיקום הקליטים.
בתום תהליך ההתאמה ,מודפס סיכום ייעוץ ומידות אשר יכול לשמש את
הרוכב במידה וירצה להחליף אוכף ,כידון או אפילו אופנים .בנוסף ניתן
להשליך את מידותיו של הרוכב כמעט על כל דגם שנמצא בשוק.
בנוסף ,מבוצע מעקב אחר הרוכב למשך  3חודשים אשר במהלכו מבצעים
התאמות נוספות במידה ומתקבלים פידבקים חדשים מהרוכב.
כיום  Fitzoneמציעים התאמה דרך רכיבת על אופני הרוכב עצמו,
אך בעתיד הקרוב ,תהליך זה יתחיל מוקדם יותר בעזרת מכשיר
המדמה אופנים לצורך התאמה נייטרלית של הרוכב למידות האופנים,
טרום רכישתם.

אורן גנון“ :כל רוכב חייב לעבור ייעוץ והתאמת אופנים כדי להמנע
משחיקה מוגברת ואף פציעות הנובעות מתנוחה והרגלי רכיבה
לא נכונים.״
לסיכום ,בעיקר עבור רוכבים חובבים ,התאמה מירבית של מידת האופנים
תאפשר נוחות בגמיעת מרחקים ארוכים ,מזעור עומסים ושיפור ביעילות
הדיווש .כתבת התנסות על המערכת תפורסם כאן בקרוב.
Fitzone, www.fitzone.co.il 050-2618403

logo

bike fit studio
הסטודיו המקצועי בישראל למדידה והתאמת אופניים
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אילון שגיא

 אילון שגיא

אומנות
האוננות
אני שייך בעוונותיי לדור שלא זכה לקבל חינוך מיני ראוי.
ההורים שלי ,יבדלו לחיים ארוכים ,עם כל הליבראליות
שלהם ,לא ממש דיברו איתי על זה ואני לא ממש
שאלתי (למרות שמאד התעניינתי .)...בניגוד לילדים
של היום שיכולים במחי כמה הקלקות מקלדת לצפות
באיכות  HDבחצ'קונים שעל האיברים האינטימיים
ולהתוודע לכל הז'אנרים הכי ביזאריים שיש ,בני גילי
ואני ניזונו בעיקר משמועות או מגיליונות של חוברות
פורנוגרפיות שהתגלגלו לידינו בדרך לא דרך .המורות
בבצפר שהעבירו את שיעורי החינוך המיני הידועים
לשמצה ,היו יותר נבוכות מאתנו ומדור "על בנים ועל
בנות" של מעריב לנוער ...ובכן ,איזו טובה כבר יכולה
לצמוח ממישהי בת  15ששואלת "בזמן האחרון אני
פולטת המון גזים .האם יש לכך השפעה על המחזור?"
(אמיתי לגמרי).
אבל איך כל זה קשור לאופניים תשאלו? ובכן ,קשור
וחצי .חכו.
אחת הבעיות הכי גדולות שלנו כבני אדם היא ההיכרות
המוגבלת שלנו עם עצמנו .אנחנו יכולים להגיע לגיל
מופלג בלי באמת לדעת מי אנחנו ודורות של פסיכולוגים
סגרו מרפסות ושיפצו את האמבטיה בזכות זה .אף אחד
לא ממש יודה בכך בפרהסיה ,אבל מחקרים מוכיחים כי
חלק גדול מאד מהאוכלוסייה לא באמת נהנה מפעילות
מינית ואחת הסיבות המרכזיות לכך היא שחלקנו לא

באמת יודעים מה עושה לנו נעים ...ד"ר ויליאם מאסטרס
שחקר בשלהי שנות ה 60-את המיניות האנושית ביקש
ממטופליו לאונן כשהם מחוברים למכונות המנטרות את
הפעילות המוחית שלהם כדי להבין מה בדיוק עובר עלינו
בתהליך וגם היום אחת העצות הראשונות שיקבל מישהו
שאפעס ,לא ממש מסתדר במיטה היא "תעשה לעצמך
נעים"...
אבל איך כל זה קשור לאופניים תשאלו? ובכן ,קשור
וחצי .הנה ,תכף.
אם ניקח את המיניות כמשל ,הרי שרוב חובבי הרכיבה
מעדיפים אורגיות המוניות .עכשיו תראו ,למרות שזה לא
הכוס (תה) שלי ,אין לי אישית כלום נגד אורגיות ,יהיו כאלו
שאפילו יאמרו שמדובר בחוויה מרוממת .אבל גם אם
נייתר לרגע את העובדה שכשמדובר בשכב-רב ,סליחה,
רכב-רב ,כולם עסוקים לא מעט בלהשוות את הכלי שיש
להם בין הרגליים ולהוכיח שהביצועים שלהם טובים יותר,
הרי שתכלס ,לא בטוח שהעסק מהנה כמו שנדמה שלא
לדבר על זה שאם אתה לא יודע מה המגבלות שלך,
סביר להניח שהשפיכה (בעליה ,כן?) תגיע מוקדם מדי
והנה אתה חוזר הביתה במפח נפש.
והנה איך כל זה קשור לאופניים:
הדרך הטובה ביותר להכיר את גופך ,את מעלותך ,את
מגבלותיך ובעיקר את מה שבאמת עושה לך נעים ,היא
להקדיש קצת זמן לאוננות דו-גלגלית.

ובכן חברים ,אם עדיין לא נפל האסימון  -רכיבת בדד
היא שם המשחק! כן ,כן אני יודע ,זה לפעמים משעמם
לעשות לבד ,ואתם מתגעגעים למגע החם (והמיוזע) של
החבר'ה ,למחמאות שלהם ...לסיגריה שאחרי ...אבל אני
מבטיח לכם שאחרי כמה רכיבות לבד תדעו הרבה יותר
טוב מה מתאים עבורכם ,מהו הקצב הנכון ,האם אתם
אוהבים ישר "לתת בראש" או מעדיפים איזה משחק
מקדים לחימום ...האם אתם באמת מסוגלים להחזיק

שעות ,יותר בעניין של קוויקי ,או מאלה שאוהבים את זה
כמה פעמים ביום רחמנא ליצלן...
כך או כך ,עשו לעצמכם טובה ,תרכבו קצת לבד ומי יודע,
אולי תגלו שהפרטנרים שלכם גרמו לכם לזייף כל הזמן
ולהגיד ש"היה אדיר" כשבעצם די סבלתם ...אולי הגיע
הזמן למצוא מישהו שאתו אתם באמת רואים כוכבים...
בהצלחה!
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מבחני ציוד

 נועה לוריה

יבואןCTC :
משקל 212 :גרם למידה S
מידותS-L :
מחיר₪ 999 :

קסדת כבישXC/

Bontrager Velocis
אתחיל מהשורה התחתונה :כן ,למרות המחיר הגבוה,
זו קניה כדאית – לכל מי שמתכוון לדחוף את עצמו
ולהתאמץ על האופנים בקיצים הבאים .על ההבדל
שהקסדה הזו עושה בהחלט שווה לשלם ,לטעמי .ויש
לה מצחייה מגניבה.
ועכשיו מהשורה הראשונה אגדת קית' בונטרגר,
המופיעה במלואה בעמוד הבית של החברה ,מייחסת
לו את האמירה הבאה בנושא עיצוב המוצר בתחומנו:
"חזק ,קל ,זול .בחרו שניים" .הבחירה שלו הייתה ברורה
והניבה לאורך שנותיו כמעצב ומתכנן המותג ,סדרות של
מוצרים קלילים ,חזקים ועמידים.
קסדת  VELOCISשקיבלתי למבחן היא אמנם קסדת
כביש בהגדרה ,אבל כמובן מתאימה לכל רוכב שטח
בסגנונות  XCומרתון ,ולמעשה ,כפי שכבר ציינתי

בפתיח ,תהיה בחירה טבעית לרכיבה בקיץ הישראלי.
מאפיינים בולטים
•שלד חיזוק יצוק בתוך גוף פוליסטירן מוקצף המאפשר פתחי אוורור
גדולים ורבים מבלי להתפשר על אמינות וחוזק.
•מערכת התאמה יעילה וקלה לתפעול באמצעות יד אחת.
•רצועת ספוג המצח בנוי לקבל את צורת הראש ומשפרת אוורור ונוחות.
•ספוגים אנטיבקטריאליים בשיטת  AgIONלמניעת ריחות.
•פתחים המעוצבים בצורת ערוצים פנימיים מאפשרים זרימת אוויר דרך
הקסדה ומעל הפדחת.
•הקסדה מגיעה עם סט ספוגים נוסף
•אחריות למשך שנה על פגיעה מהתרסקות – כולל החלפה ללא תשלום.
•מצחייה מגניבה.

בשימוש לקחתי את הקסדה למספר רכיבות מבחן ,אך
בכל פעם חזרתי בלי מה להגיד :מרגע שחובשים אותה
שוכחים שהיא שם .זה לא הדבר הכי מקורי להגיד עליה,
אבל זה כך .ה ,VELOCIS-שהיא בין הקסדות הקלות
שיש היום בשוק ,נוחה להפליא ובאמת לא ממש מורגשת
בזמן הרכיבה .מה שכן מורגש הוא האוורור :ממש ניתן
לחוש את האוויר זורם על הראש ומצנן את הקרקפת.
כמי שנמנית באורח סדרתי עם עדת "יש לי אפיק ישראל
על הראש" ומשקיפה על קיץ ארוך של אימונים מתישים
אל תוך הצהריים ,גם אני מחפשת כל פרט קטן שעשוי
להקל על העומס ולסייע לגוף להיפטר מחום ברכיבות.
כל מוצר שנותן הבדל קטן ברכיבה של שעתיים ,הופך
למשמעותי ביותר במכפלת השעות של התחרויות
והאימונים הארוכים .קסדה שהיא ממש מאווררת וקלילה

היא בונוס רציני.
במפגש הראשון עם הקסדה הרמתי גבה למראה
רצועות הסגירה .הן נראו פשוטות באופן חשוד ,דקיקות
ונטולות תחכום .כאמור ,ברכיבה עצמה שכחתי מזה.
מסתבר שכמו שאר הקסדה ,גם הרצועות מעוצבות
בקפידה למלא את תפקידן ,והן חזקות ונוחות לתפעול.
ולסיום – הקטע של המצחייה .קסדת  VELOCISמגיעה
בתוספת מצחייה שקל מאד לצרף ,אם רוצים ,ומאפשרת
לקבל מראה של סייקלוקרוסר מאגניב ,בלי להסתכן
בחבישת כובע מתחת לקסדה ,לא עלינו .הצמדה מהירה
עם נגיעה של וולקרו – ויש לכם מצחיית שיא-הסטייל
נגד שמש וגשם (הלוואי).
יותר נוחות ,קלילות ,מראה פחות מחיר
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מבחני ציוד

 צחי אוחובסקי

יבואןDAA :
מחיר 2,519 :ש"ח

Pro Bike
Travel Case
Mega
עונת הנסיעות לחו"ל החלה ,ועימה הדילמות לגבי אריזת האופניים.
הובלת אופניים היא תמיד אירוע מלחיץ ,המלווה בחששות לגבי הגעת
האופניים בשלום .בשנים האחרונות האופציה הבסיסית והמוכרת של
אריזת האופנים בארגז קרטון פשוט מפנה מקום לפתרונות מתוחכמים
יותר הכוללים מגוון ארגזים ותיקים ייעודיים לקניה או להשכרה .פתרונות
אלה מאפשרים הגנה טובה יותר ,נוחות נשיאה גדולה יותר ,ובמקרים
מסוימים גם תהליך אריזה פשוט יותר .בנסיעת הצוות שלנו בתחילת
החודש לסלובניה יצא לנו לבחון מספר פתרונות נשיאה ,כאשר לי התמזל
המזל לבחון את מזוודת האופניים של חברת  PROמקבוצת .Shimano
המזוודה של  PROמדגם  Megaהינה מזוודה חצי רכה ,המאופיינת בבסיס
קשיח עם שלדה חצי-קשיחה וחלק עליון מאריג ניילון מרופד .המזוודה
כוללת ריפודים בדפנות וחיזוקי פלסטיק במיקומים המועדים להינזק ,כמו
הפינות העליונות של התיק .פנים המזוודה כולל בסיס מתכוונן מצינורות
אלומיניום קלים ושני מנשאי פלסטיק אליהם מתחברים צירי הגלגלים ,כך
שהאופניים עומדים מעל הקרקע באופן עצמאי .החיבור הקדמי כולל שני
פתחים  -האחד לאופני כביש והשני לאופני הרים .הבסיס ניתק מהמזוודה
כך שההרכבה יכולה להיעשות בנפרד מהתיק ,והוא מתחבר אל התיק
באמצעות ארבע רצועות הידוק .במסגרת הירידה לפרטים מסופק גם כיסוי
ניילון המכסה את הקראנק ,השרשרת והקסטה על מנת למנוע לכלוך.

המזוודה כוללת ריפודי ספוג על הדופן הפנימית בנקודות קריטיות כמו צירי
הגלגלים והסטם ,משני הצדדים ,והם ניתנים לכיוון בעזרת סקוטצ'ים.
הגלגלים מאוחסנים בתאים חיצוניים עם רוכסנים משני צידי המזוודה ,כך
שהם יוצרים מעין דופן קשיחה למזוודה .ספוגים מתכווננים מגינים על
איזור הציר\ דיסק\ קסטה .בנוסף כוללת המזוודה מגן ספוג ייעודי המגן
על איזור חיבור הצינור הקדמי ,העליון והתחתון ,ומאפשר גם הידוק של
הכידון (לאחר ניתוקו מהסטם) בעזרת רצועות סקוטץ' ייעודיות .פתרון
אלגנטי מאד .לספוג המגן על אזור הכיסא מחוברת רצועת סקוץ' נוספת
להידוק מוט הכיסא לדופן המזוודה כך שהכל יעמוד באופן עצמאי בצורה
יציבה .בנוסף ,מגיעה עם המזוודה שקית רשת גדולה המאפשרת לארוז
אביזרים כגון ,פדלים ,קסדה וביגוד .המזוודה כוללת ארבעה גלגלים וידיות
נשיאה בחלק העליון ובצדדים .ניכר כי הושקעה במזוודה מחשבה רבה
גם בהתאמה למגוון סוגי אופניים ,בנוחות התפעול ,ובעיקר בהגנה על
האופניים .סה"כ המזוודה שוקלת 8.6ק"ג ,משקל סביר למזוודה ברמת
הגנה כזאת .בהתחשב בכך שהמגבלה על מזוודה מלאה היא בדר"כ 23
ק"ג (למרות שבמקרה של הטסת אופניים בתשלום ברוב המקרים מגבלת
משקל זו אינה מיושמת) ניתן לארוז במזוודה אופניים ועוד כמות נכבדת
של ציוד.
בשימוש במבט ראשון ,המזוודה נראית מצויין ,אולם לא ממש ברור איך

בדיוק אורזים את האופניים עם כל חלקי המזוודה השונים .מבט בהוראות
המסופקות עם המזוודה והתמונה מתבהרת מהר מאד  -כל מה שצריך
לעשות הוא לפרק את הפדלים ,הכידון והגלגלים .כאשר בסיס האלומיניום
מחוץ למזוודה מניחים עליה את שילדת האופניים ,מהדקים את צירי
הגלגלים לפי ההוראות ,מהדקים את מגן המשולש הקדמי ,ומהדקים
אליו את הכידון .כעת מכניסים את כל זה לתוך התיק ומהדקים את רצועות
ההידוק לרצפת המזוודה .בשלב הבא מכוונים את הספוגים ומחזקים
את רצועת הידוק מוט הכיסא .כעת אפשר להכניס את הגלגלים לתאים
הייעודיים ,והאופניים ארוזים .התאים מתאימים לגלגלים מכל הגדלים.
בניסיון ראשון האריזה לקחה לי כ 15-20דקות .בנוסף זרקתי לתוך
המזוודה את הקסדה ואת שקית הרשת מלאה בציוד נוסף ,כך שהמשקל
הכולל עם אופני אול-מאונטיין במשקל  13ק"ג היה כ24ק"ג .הרמת
המזוודה נוחה ,בעזרת ידית הרמה בחלק העליון ושתי ידיות בצדדים .התיק
נכנס למושב האחורי של המונית שאספה אותי ,ונכנס בקלות בבגאז'
של רכב סטיישן .לתיק ארבעה גלגלים המאפשרים את ניודו  -הגלגלים
מסתובבים בקלות אולם בגלל שלכל גלגל ציר  360מעלות קשה לשמור על
כיוון נסיעת המזוודה ביד אחת .כנראה שהיה עדיף לקבע לפחות שניים
מהגלגלים .השילוח עבר בשלום ,האופניים הגיעו שלמים וללא פגע למרות
שהשתמשתי אך ורק בהגנות המובנות של המזוודה ללא שום ריפוד נוסף.

בכל אופן למי שמאד חרד לגבי שריטות ,כמו למשל על ידיות הברקס או
השלדה הייתי ממליץ להוסיף פיסת בד או פצפץ מפני שבכל זאת יכולים
להיווצר שפשופים קלים .להפתעתי מתקן הפלסטיק אליו מחובר הציר
האחורי לא שרד את ההובלה ונשבר בבסיסו .זה לא גרם לנזק כלשהו אולם
לא הייתי מצפה לתוצאה כזאת כבר בשימוש ראשון .סביר להניח שחלק זה
יוחלף באחריות .בכל אופן באריזה לשילוח חזרה לארץ עדיין השתמשתי
בחיבור כמו שהוא וחיזקתי אותו עם טייפ ,אבל זה פגע בנוחות ההרכבה
מפני שהשלדה לא יכלה לעמוד מעצמה על בסיס האלומיניום.
סיכום המזוודה של  PROהיא פתרון נשיאה מקצועי ואלגנטי ומספקת
אלטרנטיבה יעילה לארגזים ולמזוודות קשיחות .ניכר כי היא תוכננה על ידי
רוכבים תוך ירידה לפרטים הקטנים .שתי נקודות העיבו מעט על השימוש
 שבירת בסיס הפלסטיק בהובלה הראשונה ,והסעת המזוודה שהייתהמעט מגושמת עקב מבנה צירי הגלגלים .אולם מהשוואה עם חברי
לנסיעה שהשתמשו בפתרונות אחרים כמו תיקים שונים ,וארגזי קרטון
ברמות חוזק שונות ,נראה שהנוחות והאלגנטיות של תפעול המזוודה של
 ,PROבנוסף להגנה הטובה ,ממצבים את המזוודה הזאת כפתרון הובלת
האופניים יעיל מאד .מי שנוסע בתדירות גבוהה ומוכן להשקיע את הסכום
הנדרש ייהנה ממנה מאד.
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 עדי בלן

יבואן :בייקטק

ION
PACT
 IONהיא חברה שהחלה את דרכה בשנת 2004
כיצרנית חליפות גלישה ומוצרי ניאופרן למגוון ענפי
ספורט הגלישה (גלים ,רוח ,קייט ,סאפ ,)...לאחר
שביססה את עצמה כאחת החברות המובילות בתחום
החליטו הבעלים ב  2012להביא את סטייל ה"גולשים"
של  IONגם אל ההרים והיערות ויצרו ליין ביגוד ומיגון
לאופני הרים .מבייק-טק היבואן הישראלי המקומי ,קיבלנו
למבחן (בדיוק בזמן לנסיעת צוות  we:Rideלסלובניה)
סט מגיני ברכיים ומרפקים תואמים העונים לשם _K
 PACTו  .E_PACTכדי להגיע מוכנים לסלובניה ,רכבנו
מספר פעמים עם המגינים בארץ לפני הנסיעה וכמובן
שהשתמשנו בהם גם במהלכה ,המסקנות לפניכם.
 ION K_PACTמגן ברך
מחיר₪ 495 :
ה  K_PACTהם מגיני ברכיים בסגנון הקלאסי של שרוול
ניאופרן עם הגנות רכות על צידי הברך ,והגנת מאסיבית
יותר על קדמת הברך (במקרה הנ"ל מדובר בספוג ויסקו-
אלסטי איכותי של חברת  SAS-TECHהגרמנית)ION .
טוענת גם לשימוש בחומרים מנדפים היטב וכן בחומרים
אנטי-בקטרליים האמורים למנוע ריחות רעים .הידוק
המגן לרגל נעשה בעזרת שתי רצועות ולקרו עבות
ועמידות.
בשימוש ה  K_PACTבמידה  Largeהתאים היטב
לרוחב הירך והשוק של כותב שורות אלו ,המגן לא יצר
כל לחץ או שפשופים במהלך הרכיבות (למעט ברכיבה
הראשונה שבה נדמה שהמגינים התרככו מעט) .החלק

הספוגי המגן על קדמת הברך ממוקם היטב כך שחופש
התנועה ונוחות הדיווש מצוינים ,לבישת המגינים דורשת
חליצת נעליים כך שהם אינם אופטימליים לרוכבים
שאוהבים לפשוט את המגינים בכל עליה.
שילוב הבדים ש  IONמשתמשים במגן זה חם יחסית
וברכיבות חמות בארץ חשנו מצוקת אוורור קלה ,במזג
אוויר מעט נעים יותר (שלא לדבר על סלובניה האביבית),
לא סבלנו מהזעת יתר מוגזמת.
הגנה במהלך רכיבה על שורשים רטובים ועל ה Flow
 trailהמדהים של דידי שניידר בפצן "הצלחנו" לאתגר
יותר מפעם אחת את המגנים בהתרסקויות בינוניות
ומעלה ,המגנים עשו את עבודתם נאמנה ,לא זזו ולו
מילימטר והברכיים שלנו חזרו ללא שריטה.
עמידות:
עד עתה המגינים עברו מספר רכיבות דו ספרתי ומספר
כביסות חד ספרתי ,אין עליהם כל סימני בלאי .חתיכת
הקצף המגינה על קדמת הברך ניתנת (ומומלצת)
לפירוק לפני כביסה וקלה להחזרה לאחר מכן .מה
שאמור להוסיף לאורך החיים של רכיב זה.
יותר מיגון ,נוחות ,קלות כביסה פחות אוורור ,הצורך
לחלוץ נעליים
 ION E_PACTמגן מרפק
מחיר₪ 395 :
ה  E_PACTהם מגיני המרפקים המשלימים ל K_PACT
 ,מדובר במגיני מרפקים יחסית קצרים ,וחסרי גימיק או

תחכום מיוחד .המגינים הם למעשה שרוולים המולבשים
על היד ומהודקים בעזרת רצועת וולקרו עליונה.
ה  IONעשויים משילוב ניאופרן ,פוליאסטר ,וספוג EVA
להגנה צידית ,מרכז המרפק מוגן ע"י שכבה קשיחה
ומתחתיה ספוג בעל "זכרון" .המגינים מתוכננים עבור
מנח ידיים כפוף ולכן יש בהם זווית מובנת הקרובה ל 90
מעלות שאמורה לשפר את הנוחות ולמנוע עייפות על
הידיים.
בשימוש נודה ונתוודה שאיננו רוכבים בדר"כ עם מגיני
מרפקים ,לטובת מבחן זה והרכיבה מחוץ לאזור הנוחות
בסלובניה השתמשנו במגינים במספר לא מבוטל של
רכיבות .המגן בסה"כ נוח למדי ,במיוחד כאשר הרוכב
עומד על הפדלים בעמדת מוצא או עמידה אגרסיבית
עם מרפקים מכופפים .בזמן עליות ודיווש המגינים הציקו
לנו מעט ,במיוחד כאשר ניסינו ליישר מעט יותר את
הידיים.

בדומה למגיני הברכיים ,המגינים אינם מאווררים מאוד,
ובימי קיץ ארצישראליים יהוו מטרד חום ככל הנראה,
אנו בחרנו ברכיבות חמות להוריד אותם בתחילת עליות
ארוכות וללבוש שוב לפני הכניסה לסינגל.
הגנה במסגרת אותם התרסקויות בסלובניה בדקנו גם
את עמידות ה  ,E_PACTההצלחה הייתה טובה אך לא
מושלמת .כיוון שהמגן יחסית קצר ,הצלחנו לשפשף את
אחד המרפקים באיזור בו המגן לא כיסה לחלוטין ,מה
שגרם גם לכניסת אבני חצץ לתוך המגן ששרטו את
העור .עם זאת יש להודות שאם היינו ללא מגינים כלל
היינו משאירים כמות  DNAגדולה בהרבה על המדרונות
הסלובניים.
עמידות כמו מגיני הברך ,עד עתה אין סימני בלאי על
המגינים ,הצטערנו מעט לגלות שבמקרה הזה אי אפשר
לפרק את המיגון המרכזי בעת כביסה.
יותר נוחות בירידה ,מיגון פחות אוורור ,נוחות בעליות
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 רועי קאפח

מבחני ציוד

יבואן | DAA :מחיר | ₪ 1,119 :משקל 249 :גר'

Dura Ace 9000

לפעמים אנו נוטים לשכוח שעל האופניים שלנו ישנם חלקים קטנים
ומאוד חשובים כמו כידון ,מושב ,סוג הליפוף (כן כן) ובטח ובטח הפדלים.
הפדלים הם אחת משלוש נקודות המגע העיקריות של גוף הרוכב עם
האופניים ותפקידם לעשות שני דברים חשובים .הראשון הוא הפחתת
לחצים מהרגל וכף הרגל (ולכן מאוד חשוב לכוון את הקליטים נכון) והשני
הוא העברת אנרגית הפידול בצורה יעילה -כמובן שהשניים משלימים
ומשפיעים מאוד זה על זה .במהלך השנים דגמתי פדלים של חברות שונות
כמו לוק ,טיים ,ספיד פלי ועוד ולבסוף נעצרתי על זוג פדלים Dura 7801
 Aceאלומיניום שנרכשו אי שם בשנת  2008ותפקדו ממש טוב במהלך
השנים .לפני מספר שנים  Shimanoהחליטו שהם מצטרפים באיחור
מאוד לא אופנתי לטרנד של פדלים מקרבון (הם טוענים שזאת מתוך
אידיאולוגיה שאני נוטה להסכים איתה בחלק מהמקרים) ועכשיו הגיע
הזמן שאבחן האם המעבר לקרבון וקיצוץ של מספר גרמים עושה הבדל
גדול ברכיבה.
מה בקופסה האריזות של מוצרי שימנו ברמת  XTRורמת Dura Ace
מגיעות ברמת גימור מטורפת ומכל קופסת מעביר אפשר לדמיין שיצא
סלולארי חדיש או מכשיר אלקטרוני אחר .לדעתי ההשקעה המאוד
מורגשת בפרטים הקטנים נובעת מתוך הבנה ששימנו חייבים להיות קצת
יותר מושכים ולצייר חווית משתמש טובה יותר מאשר בשנים האחרונות.
בקופסה נמצאים להם זוג של פדלים מקרבון שחור ויפה ,קליטים צהובים
בעלי  3מעלות ציפה ,ברגים ותושבות המתכת שהברגים יושבים בהם
בתוך הקליט.
הסבר קצר על צבעי הקליטים של שימנו קליטים צהובים:
מאפשרים  3מעלות ציפה של הרגל בפדל .הציר של התזוזה נמצא במרכז
הקליט ולכן התזוזה היא מלאה .בנוסף לתנועה הסיבובית ,קליט צהוב
מאפשר תזוזה קלה  -+1.6ממ' קדימה ואחורה בתוך הפדל.
קליט כחול :מאפשר מעלה אחת של תזוזה כאשר הציר נמצא בשן הקדמית
של הקליט ומשם התזוזה מוגבלת יותר .ללא חופש ליטרלי
קליט אדום :אפס תזוזה לכל כיוון
דבר נוסף ,שימנו שינו את הפרופיל של הפדלים ועתה המרחק בין
סוליית הנעל וציר הפדל התקצר ,הדבר מורגש במהלך הרכיבה ,בעיקר
בספרינטים בעליה כשיש התנגדות גדולה.
ברכיבה:

אין כאן הרבה שונה מהפדלים הישנים שלי ,הם מסתובבים חלק ומרגישים
טוב .מה שכן ,הכניסה אל הפדלים מצריכה התרגלות .בגלל הורדת
המשקל המשמעותית שנעשתה מדגם האלומיניום אל דגם הקרבון ,נראה
שכאשר הפדל במצב סטטי הזווית שלו ביחס לקרקע שונה מאוד בדגם
החדש וברכיבות הראשונות הרגל שלי גששה אחר נקודת ההתחברות
בצורה מאוד לא אינטואיטיבית.
מלבד חיבתי לקליטים אדומים שלא מאפשרים ציפה ,הבורג שקובע את
קושי החיבור והניתוק סגור כמעט עד הסוף כי אני אוהב לדעת שהרגל
שלי תפוסה חזק ואין סיכוי שהיא תזוז .היציאה מהפדל הרגישה פחות
חלקה בימים הראשונים אבל אחרי שבוע הפלטה שממוקמת בחלקו
העליון של הפדל שופשפה קצת והכל הפך לחלק יותר .על הירידה במשקל
הפדלים אין לי מה להוסיף כי זה לא משהו שמרגישים ברכיבה וכמו רוב
החלקים באופניים ,זה יותר בראש שלנו.
עבור המבחן עשיתי כמה רכיבות עם פדל של יצרן אחר ,פדל מאוד
פופולארי וידוע ,רציתי שתהיה לי השוואה מאחר ואני רוכב על פדלים
של שימנו כבר כמה שנים טובות .ההבדלים הבולטים בין פדלים Dura
 Aceוהפדלים האחרים שלא אציין את שמם בא לידי ביטוי בעיקר בשתי
הנקודות הבאות:
•האפשרות לכיוון מידת השחרור והכניסה אל הפדלים  Dura Aceהוא
פיצ'ר שלא הייתי מוותר עליו וחבל שהפדלים הנוספים שבחנתי לא היו
מצוידים בכזה מנגנון.
•היתרון השני והגדול על כל פדלים שניסיתי בעבר הוא גודל משטח
הפדל .הפדלים בכל הרמות של שימנו מעוצבים עם משטח רחב וגדול.
הקליט יושב כנגד הפדל בצורה מעולה והפידבק שהרגל מקבלת בזמן
הפידול הוא מעולה .תחושה של יציבות ויעילות שנכון לעכשיו אין
שני לה.
סיכום גם כאשר נראה שאין מה לשפר ,שימנו לקחו מוצר מעולה והפכו
אותו למעולה יותר .זה מתחיל בהורדת משקל משמעותית ,ממשיך
במשטח פדל רחב והתוספת של הקליט הכחול לשוק .הפידול בזמן עמידה
על האופניים מרגיש יעיל וקשיח מתמיד ,הרגליים פחות כואבות וההרגשה
מעולה .מוצר מעולה ומומלץ בחום.
יותר משקל ,משטח דריכה רחב ,קליט כחול פחות מחיר
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 צחי אוחובסקי

יבואןDAA :
משקל 200 :גרם
מידותS M L :
מחיר 1,299 :ש"ח

Lazer Z1

ה Z1היא קסדת הקצה החדשה יחסית מבית היוצר
של יצרנית הקסדות הבלגית הוותיקה  .Lazerהקסדה
המודרנית מיועדת לרכיבת כביש והרים תחרותית
ומחליפה את דגם ה .Heliumמאז יציאתה לשוק בסוף
 2014קצרה הקסדה שבחים רבים ,וניתן לראות רוכבים
מקצועיים רבים חובשים אותה במירוצים.
הקסדה מתאפיינת במשקל קל ,רמת הגנה גבוהה,
מערכת התאמה משוכללת ,ומערכת איוורור יעילה.
במשקל של קצת פחות מ 200גרם ,זוהי אחת הקסדות
הקלות בשוק .היא כוללת  31פתחי איוורור ,היוצרים
אפקט שאיבה שאמור להזרים את האויר צמוד לקרקפת
וליצור איוורור מעולה גם במהירויות נמוכות.
כיוונון הקסדה מתבצע באמצעות מערכת הARS-
( )Advanced Rollsysשל  Lazerאשר מאפשרת
התאמת היקף הקסדה בעזרת חוגה המותקנת בחלק

העליון של אחורי הקסדה .בנוסף ,ה"סל" הפנימי ניתן
לכיוונון של  5מצבים להתאמה אופטימלית .ה Z1בנויה
בטכנולוגיית  RBS - Rigid Base Systemהדואגת לכך
שבמקרה פגיעה חלקי הקסדה יישארו בחתיכה אחת
ולא יתפזרו ,על מנת לאפשר התמודדות טובה יותר עם
נפילות בהן יש רצף פגיעות של הקסדה בקרקע .בנוסף
להגנה מסיבית יחסית בחלק האחורי של הגולגולת,
הקסדה כוללת גם הגנה מיוחדת באיזור הרכות ע"י
הוספת חומר נמוך מעל הרכות ,אך לא נמוך מידי על
מנת לא להגביל את שדה הראיה .הקסדה יכולה לקבל
פנס אחורי אופציונלי של  Lazerכמו גם כיסוי גשם.
הקסדה מיובאת כרגע לארץ בדגם הבסיסי ,כאשר בחו"ל
קיימים שני דגמים נוספים .דגם ה  Fastאווירודינמי
יותר עם כיסוי של חלק מפתחי האוורור ,ודגם נוסף עם
טכנולוגיית  MIPSלהגברת העמידות בפני חבטות.

הקסדה מגיעה במגוון רחב של צבעים ,החל בשחור
סולידי וכלה במגוון שילובי צבעים זוהרים.
בשימוש ה Z1היא קסדה קלילה ,וזה מורגש כבר
במגע הראשוני .ההתאמה לראש פשוטה ונוחה ,כאשר
ההתאמה הראשונית היא של ה"סל" הפנימי והתאמת
ה ARSמתבצעת בעזרת החוגה כאשר הקסדה על
הראש .הריפוד הפנימי נוח ואינו מורגש .הקסדה נאה
מאד למראה ומושכת תשומת לב ,בעיקר בגלל החזית
הלא סטנדרטית הנובעת ממגיני הרכות הנמוכים .במבט
מלפנים נראה כאילו חתכו חתיכה מהחזית באיזור המצח
מה שגורם לדיעות חלוקות לגבי העיצוב .אישית זה
מעט הפריע לי במבט ראשון ,אבל די מהר התרגלתי.
היתרון בעיצוב הזה הוא שדה הראיה המלא שמתאפשר
 שיפור ניכר למשל מקסדת הג'נסיס של לייזר בה החלקהקדמי נטה להסתיר מעט את שדה הראייה בזוית ראש

נמוכה .גולת הכותרת של הקסדה היא ללא ספק מערכת
האיוורור ,זרימת האויר המשופרת מורגשת בצורה ברורה
כבר במהירויות בינוניות ,וגורמת לכך שרוב הזיעה
מתייבשת לפני שהיא מספיקה לגלוש לעבר המצח
והמשקפיים כפי שקורה בקסדות אחרות .זה לא שבמז"א
ישראלי חם תשארו יבשים ,אבל הנידוף כאן טוב בהרבה
מקסדות אחרות שניסינו.
סיכום ה Z1היא ללא ספק הקסדה הנוחה והנעימה
שניסיתי עד היום .למרות שלקח לי רגע להתרגל לעיצוב
החזית ,מהר מאד היא הפכה לקסדה המועדפת עליי
לכל סוגי הרכיבות .השילוב של המשקל הקל ,הנוחות,
יכולת ההתאמה ,ובעיקר מערכת האיוורור היעילה
הופכים אותה לקניה מצויינת.
יותר :נוחות ,אוורור ,כיוונון פחות :מחיר גבוה
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 בני (בנג'י) גרנות

מבחן ציוד

יבואן  :אופנועית | מחיר₪ 445 :
מחיר  289 :שח

AlpineStars

Alps 2
בחירת מגני ברכיים שיענו על כל דרישותיו של
הרוכב הישראלי הממוצע היא משימה כלל
לא קלה ,בין יתר הדרישות הנחרצות הן נוחות
מרבית לאורך כל הרכיבה ,משקל סביר מחיר
הגיוני שלא יגרום להוצאה כבדה וכמובן אוורור
מקסימלי לנידוף לחות באקלים הקיצוני שלנו.
דגם ה Alps 2-של חברת הענק אלפיינסטרס
המתמחה במיגון רוכבים דו גלגליים ממונעים
נותן כאן לכאורה פתרון אידיאלי.
בשימוש דגם ה Alps 2-אינו מביא בשורה
חדשה בענף המיגון וגם לא מתהדר בפיצ'ר
טכנולוגי עדכני ,אך פשטותו הופכת אותו למיגון
ברכיים אמין שעושה את העבודה בצורה די
טובה .התאמתו לרגליים מהירה וקלה והיא
נעשית באמצעות שתי רצועות וולקרו המהדקות
לפי הצורך והנוחות האישית ,בנוסף לכך פסי
סיליקון פנימיים יוצרים את האחיזה והקיבוע של
המגן לרגל שלא יזוז או יחליק מטה בזמן דיווש
והזעה .השרוול המגן עשוי אריג רשת מאוורר
וגמישה שיוצר את האחיזה הראשונית לרגל

ודואג לנוחות מקסימלית בעת דיווש ללא הצקות
או חיכוכים מיותרים מאחורי הברך.
הגנה חלקו הקדמי של המגן מכיל קצף גמיש
סופג ומסיט אנרגיה מפיקת הברך ,חלקו הפנימי
עשוי אריג רך ולמניעת שפשופים מיותרים שהם
מנת חלקם של לא מעט מגינים מהז'אנר.
בשונה ממגני ברכים אחרים אשר מגינים רק
על הברך .ה Alps 2-מציע הגנה נוספת בחלק
העליון של השוק בזכות אורכו הלא קונבנציונלי.
עמידות בתקופת המבחן לא נראו כשלים
כלשהם או עייפות חומר .גם כאן כמו בכל
המגינים הרכים חשוב לבצע שטיפות יזומות
לעיתים קרובות עם מים וקצת סבון להורדת
המליחות שנוצרת מהזיעה וגורמת לרצועות
המתיחה האלסטיות להיחלש עם הזמן ולאבד
מגמישותן.
יותר קל ואוורירי ,גמיש ,עמיד ,לא מורגש על
הרגל פחות קיים רק בשתי מידות  S/Mאו ,L/XL
החלק התחתון ביותר של המגן לא מצליח לחבוק
את השוק באופן מלא
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 נועה לוריה

יבואןCTC :

Bontrager Meraj
סט ביגוד נשים

חולצת רכיבה קצרה Bontrager Meraj

מידות | XS-XL :צבעים :שחור ,תכלת/כחול ,לבן/אדום
מחיר 650 :ש"ח
חולצת  Merajהיוקרתית מבית  BONTRAGERנועדה לרכיבה בתנאי חום
ולחות כמו שאנחנו אוהבות (או כמו שאין לנו ברירה) ,ולפי הבטחת היצרן,
שילוב סוגי הבדים השונים עם הגזרה המוקפדת יעניקו חווית רכיבה
"קרירה ויבשה" .מבין שלושת הצבעים המוצעים קיבלתי למבחן דווקא
את הצבע הכי פחות פרקטי לשטח – לבן עם נגיעות אדום ,מה שגרם לי
מיד להשאיר את התיק בבית ולאמץ גינונים מעודנים של כבישונית ענוגה.

מממ ...בואו לא נבנה על זה .הסט אכן מוגדר כביגוד כביש ,אבל מה לא
נעשה בשביל עוד קצת נידוף וקרירות.
מאפיינים בולטים
•שילוב בדים בטכנולוגיות  Profila Dryו Profila cool-עם תוספות רשת
מאווררות באזורים אסטרטגיים.
•גזרה מוקפדת המורכבת ממספר מרשים של פאנלים.
•רוכסן מלא לאוורור בימים חמים ועליות ארוכות
•שלושה כיסים אחוריים פתוחים  +כיס עם רוכסן אטום ובד מגן-זיעה
למכשור אלקטרוני.

•גזרה אחורית נמוכה להתאמה מקסימלית לתנוחת הרוכבת על האופנים.
•פס נצמד בשוליים האחוריים לשמירת החולצה במקומה.
•פסים מחזירי אור לנראות גבוהה.
בשימוש זו ללא ספק אחת החולצות הכי מושקעות בתחום הגזרה
שיצא לי ללבוש .היא יושבת מעולה על הגוף ,ללא אזורים עם בד עודף
או לחילופין לחץ מיותר ,והתחושה הזו נשארת גם ברכינה קדימה על
האופנים .החולצה הצליחה גם לא לזוז ממקומה לכל אורך הרכיבה
(מכירות שהשוליים התחתונים מטפסים למעלה בבטן או בגב? אז זה
לא קרה) וגם לא להרגיש נוקשה או לוחצת .וכמובן שהנידוף בהתאם:

ההצמדה לגוף אפשרה אוורור וייבוש יעילים ביותר .שאפו לבונטרגר –
ההבטחה קוימה.
החולצה מורכבת מ 3-סוגי אריג :בד דקיק וחלקלק דמוי לייקרה בשרוולים,
פאנלים מבד מעט עבה יותר עם אלמנט קל של רשת בחזית ובצדי הגב,
ובד רשת עדין במרכז הגב ומבתי השחי לאורך צדי הגוף .התחושה הכללית
של הבד על העור לא מצטיינת בנעימותה והיא מעט גסה ולא מלטפת -
אבל זה ממש בקטנה .ברכיבה עצמה זה לא הפריע ולא הורגש כלל ,ואחרי
הרכיבה מחליפים לטישרט ממילא.
הכיס המגן לנגן או טלפון נייד מעוצב לעילא ,אך למרבה הצער לא מספיק
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מבחני ציוד
מהרשת לשטח בלחיצת כפתור
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מרווח להכיל אייפון  5/6או נייד בסדר הגודל הזה.
סיכום חולצה מצוינת שבצבע הנכון הייתי שמחה לקחת לכל רכיבת קיץ.
המחיר לא לכל כיס ,כמובן.
יותר גזרה נהדרת ,נידוף יעיל פחות מחיר.

מכנסי רכיבה קצרים Bontrager Meraj
מידות | XS-XL :צבעים :שחור ,שחור/כחול ,שחור/אדום
מחיר 720 :ש"ח
טייטס ובנות זה עניין בעייתי .יחסי אהבה-שנאה מסובכים .אנחנו
מתלהבות ,קונות ,מתאהבות ,כואבות ,מתאכזבות ,מקללות ,מנסות יצרן
אחר וחוזר חלילה .ועד שכבר מצאת את הטייטס שנועד לך ,אחרי שנתיים
משנים אותו ומוציאים דגם חדש .שוב אכזבה ,שפשפת ולב שבור.
לא כולן ,כמובן .יש את אלה שלא מבינות מה הסיפור .לא צריכות להשקיע
בטייטסים ולא ממש יודעות שפשפת מהי .אני מאחלת לכן חיים ארוכים
וכל טוב ,כי אני מנומסת ,ועכשיו תלכו מפה ,בבקשה.
ברכיבות קצרות כולנו פחות או יותר בסדר .הבעיות מתחילות ברכיבות
הארוכות .בהנחה שמצאנו את האוכף הנכון והמתחשב ,התאמנו במדוקדק
את הגובה והכיוון ,אנחנו מקפידות על תנוחת פידול נכונה ומורחות מה
שצריך איפה שצריך ,נשאר רק ללבוש את המכנס עם הפד הנכון .העניין
הוא ,שאין באמת מתכון להצלחה .לשלם ביוקר לא תמיד פותר את הבעיה
ואין מנוס מניסוי וטעייה .ואני איכשהו הצלחתי להגיע למצב שאני מוכנה
לנסות כל מכנס שיתנו לי .יותר גרוע כבר לא יהיה.
קיבלתי לנסות את המכנסיים כחלק מסט ה .Meraj-בהקשר הזה כדאי
אולי לציין שאם רוצים שחולצה ומכנסיים יהיו "סט" אז כדאי להקפיד שגם
האדום של המכנסיים יהיה אדום כמו בחולצה ,ולא וורדרד תמוה .במילים
אחרות – זה לא לגמרי נראה כמו סט.
מעבר להערה הקטנונית והלא-חשובה הזו ,כבר ממבט ראשון ברור
שבבונטרגר עיצבו טייטס איכותי ביותר והשקיעו תשומת הלב
עצומה בפרטים.

מאפיינים בולטים
•פד נשי בטכנולוגיית Arca inForm BioDynamic
•בד  Profila Powerבטכנולוגיית לחץ (קומפרשן) להפחתת עייפות
השרירים
•עיצוב PinchLessנוח ומחמיא באזור הירכיים (למניעת "אפקט מישלין"
הידוע לשמצה)
•סטריפ רחב ונוח באזור הבטן
•פסים מחזירי אור לנראות גבוהה
•וגם כאן ,גזרה מוקפדת המורכבת ממספר מרשים של פאנלים.
בשימוש כבר בתא ההלבשה הסתמן שמדובר בטייטס מיוחד ,שיושב
מעולה על הגוף .פד עדין ומתוחכם עם דרגות עובי שונות וגימור מעולה.
משמשתי שילוב של לא פחות מ 4-סוגי בדים שונים (!) לאזורים השונים
ברגליים ובמפשעה .אני אישית מעדיפה בטייטס בדים יותר "אסרטיביים"
ומחבקים ,ולא רכים שנמתחים .לשמחתי ,ה Meraj-הוא כזה .חשוב לי
לציין לטובה את שגיא המקצוען מחנות טרק חיפה ,שהתעקש שאקח
את המידה שהוא ידע שנכונה לי ,למרות שלא הייתי לגמרי בטוחה
ונטיתי להתווכח.
אחרי כמה רכיבות היכרות קצרות ומוצלחות ,הרגשתי שהטייטס ואני
בשלים לעלות לשלב הבא ביחסים .עליית מדרגה ראשונה התבצעה
ברכיבת הגראבל הראשונה שלי עם ( ReCycles Gravel Clubעל אופנים
ואוכף שאני לא מכירה!) ולאחר מכן מדרגה נוספת ברכיבת שבת של 80
ק"מ והמון שעות .המכנסיים התנהגו למופת ,לא זזו וגם לא לחצו ,אנד טו
מייק א לונג סטורי שורט ,חזרתי נטולת שפשפת.
אושר!!! סיפוק!!! זיקוקין די-נור וחצוצרות מצעדים!!!
אני חוזרת :חזרתי ללא שפשפת.
סיכום מכנסיים מעולים .נוחים ,מחמיאים ,איכותיים ומושקעים מאד.
כולי תקווה שהם גם עמידים ויחזיקו לי להרבה זמן .מבטיחה לדווח .יקר?
כן .שווה? זאת ,כאמור ,שאלת השאלות .לא תדעי עד שתנסי ,אבל אני
מהמרת שכן.
יותר איכות ללא פשרות ,גזרה מעולה ,פד מצטיין פחות אין

שמעתי שהמחירים יותר
נמוכים מהמחירים הרגילים
של ריסייקלס...

אחי ,איך
ש
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יסייקלס!

כנסו עכשיו
תל אביב
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 יוליה רפקין ,גיא בר

חופשה :פינאלה ליגורה ופרובנס

 יוליה רפקיןCristophe Bortels, Greg Germain ,

חופשה בחו"ל

פינאלה ליגורה ופרובנס

חופשות אופניים בחו"ל הפכה להיות סוג של סטנדרט
בעבור רוכבים ישראלים רבים בעיקר בחודשי הקיץ.
אולי זה האקלים הלא נוח /בלתי נסבל שלנו בקיץ,
אולי זאת הדרדרת והאבק ,ואולי חלק בכלל מה DNA
הישראלי הכללי של לברוח מהארץ בכל הזדמנות ,בכל
מקרה חופשות אופניים מכל הסוגים הפכו לפופולריות
מאוד בשנים האחרונות .אנחנו מה"בורחים" וכבר יצא
לנו לבלות בכמה חופשות אופנים בחו"לMorzine .
 ,Val d'Isereו Alp D'Huez-שבצרפתPunta Ala, ,

 Livigno, Finale Ligureשבאיטליה ובמקומות נספים.
נהנינו בכולם!
תכנון חופשות אופניים ואפילו חופשות משפחתיות בדרך
כלל מתחשב בתאריכים ומקומות של תחרויות אופניים.
כך לפני שנתיים טסנו עם שתי בנותינו לאלפים של
צרפת ,שם דימה וגיא התחרו בסבב האנדורו הצרפתי.
כך גם השנה דימה חיפש למצוא תאריכים אטרקטיביים
לשילוב חופשה ותחרות .ביטול סבב האנדורו האירופאי

השנה הרס לדימה ולגיא את התוכניות להתחרות
בחו"ל .היה קשה למצוא חלופה הולמת בהתחשב
בעובדה שדימה אבא ומפרנס במשרה מלאה וגיא
סטודנט מצטיין מין המניין ומתכנן חתונה (שיהיה
במזל !) .ישבנו /רכבנו וחשבנו מה לעשות ,עד שדימה
מצא קישור מעניין לסיור מודרך של  3ימים בפרובאנס
שבצרפת באיזור הנקרא  ,Portes du Mercantourעל
מסלולים שבהם תתקיים תחרות במסגרת סבב האנדורו
העולמי בספטמבר הקרוב .ואז נפלה ההחלטה...

"עושים חימום" ב FINALE LIGURE-ואחר כך מדלגים
לפרובאנס.
אז לרגל חג החירות השנה העמסנו את עצמנו יחד
עם בן קדמי וגיא בר ונסענו לסוג של "פרוייקט" כאמור
שמשלב חופשת אופניים בשתי מדינות ולקינוח תחרות
באחד מסבבי האנדורו הצרפתיים.
אני אספר לכם ,על החלק האיטלקי של ה"פרויקט" וגיא
בר יספר לכם על החלק הצרפתי ,כולל התחרות עצמה
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 Finale Ligureריביירת אופניים
 יוליה רפקין
אם תשאלו את דימה רפקין (בעלי היקר) ,הוא יאמר ש Finale Ligure
הוא האתר המועדף מבחינתו לרכיבת /חופשת  .Enduroלא מדובר
בפארק דאונהיל קלאסי עם קפיצות מטורפות ורמפות בנויות ,מדובר באתר
לרכיבת  Enduroאמיתית.
 Finale Ligureעיירה עתיקה הנמצאת בריביירה האיטלקית ,כשעה
נסיעה מ  Niceשבצרפת או כשעתיים וחצי מ . Milano-בעיירה תמצאו
אווירה איטלקית חמימה ,רצועת חוף ארוכה ,עיר עתיקה קטנה וחביבה,
מסעדות מעולות ואוכל איטלקי טעים טעים טעים (לאוכל יוקדש פרק נפרד
בהמשך) .מזג האוויר הסלחני ,המיקום האטרקטיבי ,האוכל ,המחירים
הסבירים לעומת אירופה הקלאסית ומסלולי רכיבה משובחים מושכים
המוני רוכבים אירופאיים ל Finaleבעיקר בחודשי  off seasonכאשר
האתרים האחרים הסגרים לאופניים ונפתחים לסקי .כשבהרי האלפים עוד

חופשה :פינאלה ליגורה ופרובנס

נמשכת עונת הסקי ב Finale Ligureכבר רוכבים.
האזור מציע מגוון רחב של מסלולים ,ארוכים מאוד וקצרים ,טכניים יותר
וטכניים פחות ,משופעים וסלעיים .מסלולים המשלבים גם אתגר ברכיבה
והתמודדות עם אלמנטים וגם הרבה מאוד זרימה ו .FUN -פשוט תענוג
אמיתי!
זו הסיבה שסבב האנדורו העולמי וסבבי אנדורו מקומיים עוברים כאן ,זאת
גם הסיבה שאנחנו חוזרים למקום הזה בכל חופשת פסח בשלוש השנים
האחרונות.
מסלולי האופניים כאן אמנם בנויים אך לא מלוקקים לגמרי ,יותר טבעיים
ויותר צפופים ממסלולים באתרי דאונהיל ,בחלקם מאוד סלעיים ותלולים ,
אבל בעיקר מאוד מאוד זורמים.
חלק מהרוכבים האירופאיים מגיעים לכאן עם אופני דאונהיל שיכולים
להיות עדיפים במסלולים מגרזנים וסלעיים ,אבל העדיפות הברורה
היא לאופני  Enduroשמתאימים לכל סוגי המסלולים שחלקם משלבים

גם פידול .דימה רכב על אופני  Niner WFO 29עם מהלך  160מ"מ
שהוכנו במסירות בחנות Recyclesבתל אביב ואני רכבתי על Jekyll 27.5
 Cannondaleשהתאימו באופן מושלם לכל סוגי המסלולים כאן ,גם הם
מבית טוב של .Recycles
המקום אמנם לא נחשב כפארק אופניים קלאסי עם רכבלים (אתר סקי
בחורף ואופניים בקיץ) אבל בגלל רשת מסלולים ענפה ושירותי הקפצות
מסודרים ניתן להגדירו כפארק אופניים לכל דבר ועניין.
הדרך להגיע למעלה ההר לתחילת המסלולים הינה באמצעות הקפצות
כאמור .זוהי הדרך הפופולרית כאן והיא מאוד מסודרת .ישנם מספר
מקפיצנים ,לכל רכב הקפצות מתלווה מדריך מקומי אחראי על הובלת
הרוכבים למסלולים.
לרכוב באבק של כוכבים
 Finale Ligureמארחת באופן מסורתי בשנים האחרונות את התחרות
המסכמת ה Grand Finale -בסבב תחרויות היוקרתי של הענף Enduro

 World Seriesבה מתחרים טובי הרוכבים מכל העולם .רוכבי אנדורו
הבולטים של ישראל דימה רפקין ,גיא בר ,תמיר זינגר ,בני להט ועיטם
שולץ התחרו כאן בתחרות היוקרתית שנערכה כאן באוקטובר אשתקד.
עבור דימה וגיא זו לא היתה הפעם הראשונה .אז גם השנה הגיע פסח
ונסענו שוב ל Finale -כחלק מ"פרוייקט" חופשת רכיבה ותחרות,
המשלבת כאמור גם את איטליה וגם פרובנס שבצרפת .הפעם ההרכב כלל
את שלושת שועלי האנדורו דימה ,גיא ,בן קדמי ואנוכי.
אנחנו היינו כאן באביב בחודשים מרץ ,אפריל ותחילת מאי ובסתיו  -בסוף
ספטמבר -ובתחילת אוקטובר ,חודש בו מתקיימת תחרות  EWSואז
אפשר לראות על המסלולים את כל הצמרת של האנדורו העולמי .ללא
ספק מדובר באירוע צבעוני עם קהל רב ועידוד קולני .התקופה החביבה
עליי היא אפריל  -מאי כשהכל מתחיל לפרוח ולהיות ירוק וצבעוני .חודשי
הקיץ החמים יולי -אוגוסט שמאוד פופולריים לחופשות של ישראלים ,אינם
מומלצים כאן הן בשל החום הים תיכוני והן בשל העומס התיירותי .כאמור,
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מידע שימושי
המסלולים המומלצים (יש כמובן סינגלים
נוספים):
•Rollercoaster
•Casa del Mago DH
•Madonna della Guardia
•Cacciatore
•Fast and Furious + Extasy Finale
•Kill bill 1
•Kill bill 2
•Little Champery
•Ews 2014 stage 5-6
•Ews 2015 stage 5
תבקשו מהמדריך באחד הימים להגיע לאזור ממזרח
לפינלה ליגורה שם נמצאים המסלולים  DH MANו-
 .DH WOMANמומלץ ביותר.
ישנם מסלולים מאוד ארוכים או צירוף של כמה כך
שאפשר להגיע מראש הגבעה ממש עד לכפרים
למטה ,אפשר לעלות רק לחצי גובה ולעשות משם
מסלולים קצרים יותר .אני אישית מעדיפה ארוכים.
הקפצות
חברת שאטלים  -לבעלים קוראים  , Andreaהוא גם
מקפיצן וגם בעלים של חנות אופניים בעיר Savona
וגם יודע לכוון בולמים בצורה מדהימה .מרבית

המקום נמצא בריביירה האיטלקית ומאוד פופולארי עבור האירופיים
(האיטלקים וגרמניים) כיוון שזו רצועת החוף הקרובה ביותר עבור
הגרמנים ומדינית שכנות.
סדר יום בFinale -
אז מכיוון שהיינו כאן מספר פעמים ידענו מראש מה מצפה לנו
וההתרגשות לרכוב כאן שוב היתה גדולה .הזמנו את אותו מלון דירות
המותאם לרוכבי אופניים בו התארחנו בפעם הקודמת ,ותיאמנו שרות
ההקפצות מול המקפיצן החביב עלינו  Andreaשהפך לידיד של ממש.
המקום שופע במסלולים כאמור ,לרוב למקפיצנים ישנה תוכנית יומית
דומה מאוד .מתחילים בבוקר במסלולים המרוכזים בגבעה אחת ,עושים
 3-4ראנים .ראן ממוצע מורכב לעיתים מכמה מסלולים וזמן ירידה מצטבר
מפסגת ההר יכול להגיע ל 20-דקות ואף יותר .אוכלים ארוחת צהרים
באחת המסעדות הכפריות שעל ההר המכונות( Agriturismoתיירות
חקלאית) ,מה שאומר שמדובר במשק בו מגדלים פירות וירקות שמשמים

השאטלים יוצאים ממקום שליד החנות Ride Finale
שליד העיר העתיקה Finalborgo
מקומות לינה מתאימים לאופניים
מלונות
ישנם מספר בתי מלון ההמותאמים לאופניים
מלונות אופניים שהיינו בהם
Hotel San Giuseppe
Bike Hotel Florenz
בית דירות שהיינו בו בפעמים האחרונות
Residence Glicini
מסעדות מומלצות
 Ai Cuattru Cantiמקומי ,אוטנטי ומעולה .מדובר
במקום קטן מאוד עם כמה שולחנות בלבד בעיר
העתיקהFinalborgo
נראה שזהו המקום היחידי שמכינים  .Farinataכאמור
המקום קטן מאוד וחובה להזמין מקום יום לפני.
 Bastian Contrarioמסעדה מעולה  ,מקום גדול
מאוד .הרבה מקומיים אוכלים כאן .המקום תמיד מלא
ורועש  .אוכל מאוד טעים .כדאי להזמין מקום מראש.
המטבח מגיש בשר מעולה  T-Boneפילה ,מולים
 ,קלמרי ,פיצות והכל ממש ממש טעים .אני קוראת
למקום חדר אוכל גם בגלל הגודל שלו וגם הייתי רוצה
לאכול בו כל הזמן.

בין היתר להכנת הארוחות במסעדה ,ריבות  ,שמן זית וכו' .אחרי ארוחת
צהרים שבעים ומרוצים עוברים לגבעה אחרת ,בד"כ  Nato Baseעל
שם בסיס נאט"ו נטוש הנמצא בראש ההר .עושים עוד  3עד  4ראנים,
כמובן הכל תלוי בקצב הקבוצה .ביום רכיבה ממוצע כאן אפשר לצבור בין
 40-60ק"מ של מסלולים בירידה עם גובה מצטבר של  3000מטר ואף
יותר .כשמדובר בקבוצה של כמה אנשים המגיעים ביחד אפשר לבקש
להגיע למסלולים שלא נכללים בתוכנית הרגילה כגון  DH Manעליו
התחרו מתחרי ה EWS-ו DH Woman -עם הנוף המטורף והמפורסם
שנשקף מההר.
כל יום רכיבה מסתיים אופן מסורתי בכיכר הנחמדה של העיר העתיקה
 Finalborgoעם בירה צוננת.
למזלנו הפעם זכינו למזג אוויר מדהים בכל ימי החופשה שלנו ,נהננו מכל
רגע של רכיבה .היה נחמד לראות את השיפור בזמנים ובחוויית הרכיבה,
בזרימה ובהתמודדות עם מסלולים לעומת הביקור הקודם שלי כאן .בן

שהגיע לכאן לראשונה חמוש בצפיות מאוד גבוהות מהסיפורים של דימה,
היה בעננים .עד כדי כך בעננים ,שלצערנו בסוף היום שני הוא שבר את
רגלו ונאלץ לחזור לארץ .אבל אני בטוחה שבן עוד יחזור לכאן וישלים את
החוסרים .החלמה מהירה ומלאה ,חבר !
האוכל  -הבטחתי פרק נפרד על האוכל אז הנה....
אי אפשר לספר על  Finale Ligureמבלי להזכיר את המטבח הליגוריאני.
איטליה ידועה במאכלים שלה והמטבח ב Liguria -מציע מגוון רחב של
מאכלים איטלקיים :כמובן פיצות ,פוקצ'יות ,בשר משובח ,דגים ופירות
ים טריים והכל ממש טעים .בהמשך תמצאו המלצות למסעדות ובינתיים
ריכזתי עבורכם תמונות של מנות מקומיות שממש אהבתי במטבח של
 Liguriaובהחלט ישאירו טעם טוב מהחופשה ב Finale
 - FARINATAמאכל מקומי מאוד מאוד טעים ,משהו בין פוקצה למלווח.
זהו מאכל שמכינים בעיר  SAVONAואנחנו הרחקנו עד לשם (די בפוקס
יש לומר) על מנת לאכול אותו .אבל גם במסעדה המומלצת שנמצאת ב-

 FINALBORGOניתן למצוא אותה .כדאי לנסות.
המאכל המקומי שאפשר למצוא כמעט בכל מסעדה הוא Polpo e patato
(תפוח אדמה ותמנון) ,וגם הסרדינים הכבושים במתכון המקומי הן מעדן
של ממש .וכמובן הבשר ! סטייקים פילה ו T BONE-ופירות ים הטריים
פשוט תענג לחיך.
בעודי כותבת שורות אלה ,חושבת שוב על החוויה ומזילה ריר תרתי
משמע ובא לי שוב לחזור ל . Finale Ligureמשום מה יש לי תחושה חזקה
שנחזור לכאן ....
לאחר שסיימנו את החלק הראשון של חופשת הרכיבה שלנו ,נסענו
לניס שם נפרדנו מבן שטס חזרה לארץ ומשם המשכנו לאלפים שבדרום
 . Mortimer Alpsעל הרכיבה בפרופנס והתחרות  Enduroבכתבה של
גיא (חיית) בר.
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פרובנס  -המקום בו נולד האנדורו
 גיא בר
זוכרים את ה"סיור" שדימה מצא לנו מתחילת הכתבה? אז הסיור הזה כלל
גם תחרות אנדורו כחלק מסבב ה 1001Sentriersהצרפתי ביום הרביעי.
לכאורה נראה שהיה שם כל מה שחיפשנו :רכיבה במסלולים חדשים,
נופים מדהימים והתאריכים נפלו בדיוק על חופשת פסח .אז ברור שקפצנו
על המציאה והתחלנו לתכנן .כמובן ש 4ימי רכיבה לא מספיקים ,אז הוספנו
 3ימי רכיבה בפינאלה ליגורה שתמיד מספקת את הסחורה בפאן פקטור,
ועל החופשה שם תוכלו לקרוא בכתבה של יוליה כאן בגליון .למשלחת
הפעם הצטרפו אלינו גם יוליה שמדהים לראות את רמת הרכיבה שלה
עולה מפעם לפעם ,ובן קדמי כוכב האנדורו הישראלי ,בטיסה הראשונה
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שלו לתחרות אנדורו בינלאומית .סך הכל משלחת של תותחים ישראלים
(בן ,דימה ויוליה כמובן ,לא יכול להעיד על עצמי).
מהפיצה של פינאלה לגבינות של פרובאנס
לאחר  3ימים מדהימים של רכיבה בפינאלה ,חזרנו לשדה תעופה בניס
ומשם אספו אותנו למלון שבו נשתכן ל 4ימי המחנה בפרובאנס .לצערנו בן
קדמי נאלץ לקחת טיסה חזרה לישראל ,לאחר ששבר את הברך ביום השני,
לא לפני שהספיק להראות לנו ביצועי רכיבה מרשימים ביותר ביומיים אלו.
גילינו שהמחנה הזה מצומצם ביותר וכלל רק  5אנשים ( 6כולל בן שביטל
כמובן) ומדריך .מלבד הישראלים ,רכבנו עם מוניקה בוצ'י השוויצרית,
כוכבת אנדורו עולה ופרנק הצרפתי המקומי שרוכב רק שנה .המדריך שלנו
גרג הוא גם המארגן של הסבב  1001ומכיר את האזור כמו את כף כפפתו.

בדרך עברנו בין מצוקים ונופים אלפיניים מדהימים בזמן שגרג מסביר לנו
על כל מה שאנו רואים ומה צופים לנו  3ימי הרכיבה הקרובים באזור.
אם אתייחס בלבד לפאן פקטור של המסלולים ואופיים הטכני ,הם
לא יתאימו לכולם ולא בטוח שכל רוכב ממוצע יהנה .בשונה בפינאלה
שהמסלולים הם כמעט בייקפארק ללא רכבל ,הצרפתים באיזור הפרובאנס
יותר אוהבים לרכב על מה שיש ורוב המסלולים הם מסלולי הולכי רגל/
אופניים .מה שזה אומר שהמסלולים צפופים ותלולים מאוד עם הרבה
סוויצ'בקים .עבור חלק זה יכול להיות מסתכל ,חלק אולי אוהבים את זה
וחלק יכולים לראות את הסוויצ'בקים כחוויה לימודית .בנוסף ,באזור יש
מאות מסלולים כאלו ודרכי גישה לא מהנוחות בעולם עבור הקפצות ולכן
המסלולים לא נרכבים הרבה .מה שאומר שבתקופה שאנחנו רכבנו,
המסלולים היו מלאים בשאריות מחטים מעצים ואבנים חופשיות .גם פה

אתה יכול לבחור להתמסר לדרדרת וליהנות עד אינסוף משחרור האופניים
ולחגוג עם דריפטים בכל סיבוב או להילחם באופניים .בנוסף למסלולים
התלולים והצפופים ,היו גם כמה פשוטים ,וגרג המדריך היה מאוד קשוב
למה שרצינו ולרמה שלנו.
אם המשכתם לקרוא למרות התיאורים הלא ממש מעוררי חשק שלי של
המסלולים ,כדאי שתדעו שהמסלולים הם חלק קטן מהמשיכה למקום.
באזור יחסית קטן ,יצא לנו לפגוש נופים ותוואי שטח מגוונים הכללו
מסלולים ונופים אלפיניים מיוערים ,אדמת חצץ אדומה מסולעת ואדמת
חצץ אפורה ,בדיוק כזו שניתן לראות בכל סרטוני ההדרכה של פביאן בארל
המגיע מהאזור .הנופים היו מדהימים לאורך וכל הטיול וכמעט כל מסלול
הוסיף נוף ייחודי לו מלבד ההנאה שלנו מהמסלולים השונים על כל אדמה
שונה .אהה וגם רכבתי פעם ראשונה בחיים על שלג 
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מחככים מרפקים עם המקומיים
אחרי  3ימי כיף וטיול הגיע הזמן לדבר האמיתי ,התחרות .קמנו ב 5וחצי
ונסענו שעה וחצי ל L’escereneהצמודה לניס שאירחה את התחרות
המדוברת .בתחרות השתתפו  250משתתפים (המספר המקסימלי
לתחרות) .בתחרות היו  4סטייג'ים שונים שזמנם הכולל היה  25דקות
למנצח ניקולס ווליוז (אלוף העולם  10פעמים בדאונהיל בעברו) .לא ניתנו
אימונים והסטייג'ים היו סודיים עד התחרות .מה שאומר שהתחרינו על
עיוור ,אלא אם אתה מקומי כמו ווליוז שמכיר את כל המסלולים .המסלולים
היו מאוד פיזיים עם מלא פידול בנוסף להפרשי גובה משמעותיים מה
שתרם לאורך המסלולים .מבחינה טכנית המסלולים לא היו קרובים לרמת
 EWSאבל סיפקו את הסחורה והפרידו בין הילדים לבין המבוגרים עם
הרבה מקטעים קצרים יחסית של סוויצ'בקים ,קטעים תלולים וקטעים
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חשופים על צלע הר לצד תהום.
מבחינה ארגונית ,זו התחרות הכי "מקומית" שיצא לנו להתחרות בה
בחו"ל .מערכת מדידת הזמנים כללה הצמדה של צ'יפ ליד של כל רוכב
ומתנדב שצריך להצמיד קורא בתחילת וסיום כל סטייג' .השיטה הזו הרבה
פחות מדוייקת מלייזר שקולט אותך עובר ,אבל זולה בהרבה למארגנים.
ובינינו ,בתחרות מהסוג הזה המסלולים הארוכים הם שיוצרים את
ההבדלים הכה גדולים בין המתחרים ,לכן זה לא משנה באמת .קיבלנו
זמנים לזינוקים לכל סטייג' ,אבל הם היו בגדר המלצה בלבד ,רוכב
שהגיע יכול היה לזנק אם בא לו .חשוב להגיד שיצא לנו לבדוק את זה רק
כשהקדמנו את הזמנים שלנו ,אבל כנראה שגם אם היינו מאחרים טיפה
לא היו עושים כלום .ככלל בלו"ז הכולל הכל תקתק והתחרות הסתיימה

ע"פ התכנון המקורי בזמן שכל המסיימים העבירו חוויות על פסטה,
פנקוטה ובירה.
והרי התוצאות
מבחינת ביצועים דימה הפציץ וסיים רביעי מתוך  45בקטגוריה שלו ,ו23
כללי מתוך  250משתתפים .חשוב לציין שזו השנה האחרונה של דימה
בקט'  30-39ולו היה מבוגר יותר במספר ימים ,היה עומד במקום השני
לצד ניקולס ווליוז בקטגורייית  .40-49יוליה צלחה בכבוד רב מסלול לא
פשוט בכלל ,הן מבחינה פיזית והן מבחינה טכנית וזו גם הפעם הראשונה
שהיא נאלצת להתמודד בתחרות על עיוור .אני סיימתי במקום  65מתוך 65
בקטגוריה לאחר פנצ'ר שלא הצלחתי לתקן בסטייג' הראשון .אבל יצאתי
עם פנימית ל 3הסטייג'ים הנותרים ושם הגעתי למיקומים שאני מאוד גאה

בהם ,מקומות  22,29ו 15כלליים עם זמנים שאני מאוד מרוצה מהם .אני
ממש לא מאוכזב מהפנצ'ר ,אלא מרוצה ממה שהצלחתי להוציא אחרי,
אז אין לכם מה לנחם אותי .חשוב לי לציין לטובה את דימה שזינק לפניי
בסטייג' הראשון וחיכה לי רבע שעה עד שהגעתי מפונצ'ר לסיום .לאחר
מכן הוא עזר לי לתקן ועלינו ביחד בקצב מהיר משרצינו לסטייג' השני
בגלל העיכוב שלי.
לאחר  13שבועות של רכיבה בחו"ל ב ,2015החופשה הזו סוגרת אותי
ל 2016וכנראה שלא אתחרה עוד בחו"ל השנה .בינתיים חושבים על
 ,2017טראנס סבואה על הכוונת
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 אסף פישר  אלון רון  שגיא אברהמי

TREK REMEDY 8 - 27.5

TREK REMEDY 8
חברת  Trekנוסדה באמצע הסבנטיז בWaterloo-
ויסקונסין והיא אחת מיצרניות האופניים המפורסמות
והמובילות בעולם .כבר בשנת  83החברה הציגה את
אופני ההרים הראשונים מתוצרתה ,אך מרכז הכובד
שלה היה אז עמוק באספלט ודחף את לאנס ארמסטרונג
להישגים היסטוריים בטור-דה-פראנס עד לסוף המר והידוע.
בתחילת שנות האלפיים הצטרף למשפחה גרי פישר ,אחד
מהאבות המייסדים של המאונטיין בייקינג ,לאחר שהחברה
אותה הקים בסוף שנות השבעים עם חבריו המטורללים
מקליפורניה עברה כמה שנים קשות ונקנתה על ידי טרק.
החיבור בין החברה המבוססת והמוח היצירתי מאחורי
המשקפיים המעוינים האיץ את פיתוח אופני ההרים ולפני
כשמונה שנים הציגה טרק שורה של חידושים בטכנולוגיית
השיכוך וייצור השלדות ,פרי עבודה קדחתנית של צוות פיתוח
בעל רקע מתחום הפורמולה  .1פיתוחים אלה יושמו בקרב
כל דגמי היצרן בשנים האחרונות ,כאשר מידי שנת דגם
חדשה הם זוכים לליטוש על פי מגמה הרווחת והתמורות
הטכנולוגיות שחלות בענף חדשות לבקרים .השנה התווספו
אליהם שני חידושים נוספים שהעלו את רף הציפיות שלנו
מביצועי המתלה הטוב והמוכר של המגה יצרן האמריקאי,
אותם נסקור בהמשך 
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Highlights
•גלגלי  27.5עם מתלה ציר  ABP 140מ"מ
•גאומטריה משתנה באמצעות קונפיגורציה
של חוליית הנדנדה
•צינור עליון בינוני תומכות שרשרת ארוכות
(435ממ)
•זווית צינור ראש  67.5או  68מעלות
•משקל רטוב כ  13.5קילוגרם
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שלדה ומתלה
בעידן בו קרבון הוא המלך נחמד לפגוש בשלדת מתכת מרשימה כמו
זאת של הרמדי ,המיוצרת בטכנולוגית הידרופורמינג מאלומיניום
 Alfa-Platinumהמפורסם של טרק בעל יחס חוזק-משקל גבוה
במיוחד .לשלדה משודך מתלה  Full-Floaterהנועד להבטיח את ריסון
הפרוגרסיביות של בולם האוויר באמצעות בולם צף המחובר בחלקו

העליון לחוליית הנדנדה המוצקה ובחלקו התחתון לסוג של הארכות של
תומכות השרשרת אשר נעות כלפי מטה כאשר ציר הגלגל האחורי נע
כלפי מעלה ,ומאפשר שליטה משופרת על עקומת הדחיסה והשגת עומק
מתלה .טכנולוגיה נוספת אשר מיושמת בכל דגמי השיכוך המלא של היצרן
היא הABP-
( - )Active Braking Pivotציר ממוסב המחבר את תומכות הכיסא

ותומכות השרשרת אשר ממוקם קונצנטרית ("סביב") ציר הגלגל האחורי.
תפקידו של ה ABP-הוא להפחית משמעותית את התקשחות המתלה תחת
בלימה .שני חידושים בולטים במתלה הרמדי הם כיול הבולם האחורי של
פוקס אשר קיבל את השם המסחרי .RE:AKTIV
הכיול החדש מתאפיין "בהרבה"  Low Speed Compressionלהשגת
פלטפורמת דיווש יעילה .בנוסף לכך כאשר הבולם שוקע אל תוך המהלך,

ה High Speed Compression-הולך ונחלש על מנת להתמודד ברכות
עם מהמורות גדולות ,ואז מתחזק לקראת סוף המהלך למניעת טריקות.
אכן טכנולוגיה מרשימה מבית  Penskeהמתמחה בטכנולוגית שיכול עילית
למרוצי נסקאר ו .F1-חידוש שני הוא חוליית ה Mino-האקסצנטרית
ממוקמת בחיבור שבין תומכות הכיסא וחוליית הנדנדה מאפשר לברור
בין גאומטרית שבילים רגילה ,לאחת יותר Slackעם השטחת זווית הראש
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בחצי מעלה והנמכת הציר המרכזי בעשרה מילימטרים שלמים .השלדה
מגיעה בחמש מידות שונות ,פריווילגיה החסרה אצל רוב המתחרים .פרט
חשוב זה ממלא בהצלחה את התפר המציק נצחית בין הלארג’ למדיום.
על השביל
בניגוד לזוגות אופניים המוגדרים "שובבים יותר" ואופנתיים יותר שאימצו

גאומטריה פרוגרסיבית ארוכה ונמוכה כמו דגם ה Fuel EX-שבחנו לא
מכבר במגזין  ,טרק בחרו להיצמד ברמדי לתצורה קלאסית (עם reach
קצר ב 25-מ"מ בהשוואה למשל לסקאוט של טרנזישן או הפרוסס של
 ,Konaותומכות שרשרת ארוכות ב 10-מ"מ ,מה שמקצר את בסיס
הגלגלים בסנטימטר אחד) .לטוב ולרע זה מרגיש קצת אולד-סקול בעמידת
המוצא ושיגרתי בתנוחת ישיבה .המתלה יעיל מאוד בדיווש ומתנדנד

בקושי גם במצב 'פתוח' עובדה שהופכת את הרמדי למטפסים מצטיינים.
גם בגאומטריה השטוחה יותר הם לא הרגישו קיצוניים במיוחד ,לכן
בחרנו להישאר רוב זמן המבחן בסט-אפ הפחות תלול של ה.Mino Link-
אחרי הבילד-אפ המרשים סביב הדאמפר החדש התמקדנו בתקיפת
ירידות מהירות ומגרזנות .המתלה הרגיש פלאשי ,דינאמי ועמוק בגדולות
ובנחיתות קשות .שדרוג משמעותי לעומת הדורות הקודמים של היצרן

שיצא לנו לרכב עליהם לא מעט .ההצטיינות היתרה של המתלה לא תמיד
פורגנה על ידי הגאומטריה ולאורך המבחן היו לא מעט קטעים שהרגשנו
שיכולנו לסחוט את המתלה עוד קצת עם גאומטריה מעט יותר מפרגנת
לקצה האגרסיבי של רכיבת ה .AM-האופניים מסתובבים ועולים לאוויר
בסדר אך לא יותר מכך וממקדים את פרופיל הרכיבה לסאב-קראחנות.
לטעמנו יש כאן הכוונה "מלמעלה" כדי למצב את הרמדי בין הפיול
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המהירים והשובבים לבין הסלאש האגרסיביים והעמוקים .צמיגי הטיובלס
 XR3וה XR4-הפגינו איזון טוב בין גלגול יעיל ואחיזה צפויה אך לא עוררו
התרגשות גדולה .דופן הצמיג האחורי דקה יחסית והצליחה להיקרע
בדריפט עצבני על משטח מחוספס .לאורך כל תקופת המבחן השרשרת
נשארה במקומה גם ללא מוליך אך הצליפה פה ושם על התומכות.

חלקים בולטים
הרמדי  8מגיעים עם חבילת האבזור הנמוכה ביותר בסדרה ובניית
האופניים מאד עניינית על טהרת מותג הבית בונטרגר לרוב ללא שום
בלינג מיוחד .כל החבילה מונעת על ידי מערכת הינע סראם 11*1
ברמת  GXו .GX1-על הבלימה אחראים מעצורי שימנו  Deoreבסיסיים
שעושים את העבודה .כמצופה מאופני שבילים מודרניים הרמדי צוידו

במוט כיסא מתכוונן של KSעם חיווט פנימי ,בולם  Pike 140מ"מ בסיסי
של  RockShoxוכידון רחב ( 750מ"מ) אבל קצת שטוח ועם משיכה
( )Backsweepקטנה מידי לטעמינו.
סיכום
הרמדי החדשים הם אופניים חסונים ויעילים בעלי גאומטריה קלאסית
ומוכרת לרוכבים רבים .נקודת החוזק המרכזית שלהם היא השיכוך

האחורי אשר משלב טכנולוגיות ותיקות ומוכחות בצד חדשנות אמתית
שיוצרת מתלה חי ועמוק ,אחד שניתן לסמוך עליו בכל מקום ובכל מצב.
לטעמינו חסר להם קצת פאן-פקטור אך הם בהחלט מספקים את הסחורה
ברכיבת אול-מאונטיין טכנית רגילה .במעמד הקניה כדאי לבדוק את נוחות
הקוקפיט בדגש על הכידון והחלפת צמיגים בהתאם להעדפות האישיות
של הרוכב
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק טו'

מה הכיוון? תלוי
לאן רוצים להגיע!

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

ברטרוספקטיבה לו הייתי צריך להגדיר מחדש את הפרויקט הבריאותי
אותו אני מסקר כאן ,הייתי משנה את היעד .וכל כך למה? כי חזון
הפרויקט הינו "חזרה לחיים בריאים" – כותרת נעימה לאוזן אך בה
בשעה אמורפית ולגמרי לא מדידה ...כמי שמתעסק בחייו המקצועיים
בתחום העסקי ,אני יודע כבר זמן רב (ושומר זאת לעצמי) שהגדרת
היעד הייתה מוטעית .למה? אסביר...
הגדרת יעדים נכונים היא באופן כללי אומנות בפני עצמה .הרי
השקעת אנרגיה ומשאבים בכיוון מסוים תהיה מבוזבזת וסתמית
אם הכיוון אינו מדויק או מוטעה חלילה .למה הדבר דומה? להכנסת
כתובת מוטעית במערכת הניווט תוך שאתה מייחל להגיע ליעד .ואיך
כל זה מתקשר לפרויקט הבריאות? כאשר הפרויקט יצא לדרכו בתחילת
השנה שעברה ,חיפשתי יעד מדיד ומדויק שאוכל להתחבר אליו.
חיפשתי יעד פשוט שקוראי הכתבות יבינו את מהותו ויוכלו להזדהות
עמו תוך כדי המעקב אחר ההתקדמות .כמה חודשים לתוך הפרויקט
הבנתי שיעד שנמדד בקילוגרם הינו יעד בעייתי ביותר .משקל האדם
יכול להוות אינדיקציה כללית בלבד לבריאותו .את המשקל אפשר
להשוות למדדים כלליים שונים ולהבין האם האדם נמצא בטווח בריא
או לא אך כמו בחיים ,אין פה שחור ולבן אלא המון אפור .גוף האדם
מורכב מ"חלקים" או "רכיבים" רבים כגון עצמות ,גידים ,כלי דם ,עור,
שרירים וכן שומן .מכיוון שבכל זאת לאנשים יש מבנה שונה (שלד,

מסת שריר וכדומה) ,לא יהיה נכון להשוות בין האנשים רק עפ"י
משקלם .לצורך העניין חשבו על שני אנשים בגובה 1.75מ' ובמשקל
 100ק"ג .על פניו ניכר כי מדובר באנשים עם עודף משקל ,אך איך
תגיבו אם נספר לכם שאחד מהם באמת "סתם שמן" אבל השני הוא
מרים משקולות מקצועי? פתאום העניין נראה קצת אחרת הלא כן?
ככל שהקדשתי יותר זמן לפעילות גופנית והקפדתי על תזונת ספורט
נכונה ,הבנתי שהגוף משתנה ,כלומר ניתן היה לחוש ששכבת השומן
אט אט מצטמצמת ואפילו המבחן העתיק בעולם למדידת היקפים
(מבחן החור בחגורה) נתן גושפנקה בעניין זה .רק מה ,המשקל
מסרב לזוז בכיוון הרצוי וגם אם הוא יורד ,זהממש לא ביחס הרצוי
והצפוי .לא היה לי ספק ואפילו הקטן ביותר שאני רחוק מהמשקל
הריאלי שלי ,אך הרדיפה אחר המספר שיראה המשקל בסוף כל
חודש ,היא רדיפה מוטעית מיסודה .על מנת להקצין ולהמחיש את
טענתי ,אם הייתי מגדיר את יעד המשקל ( 85קילוגרם) ללא החזון
(חזרה לבריאות) המרחף מעל ,יכלתי להמנע מהתעסקות בפעילות
גופנית ,להוריד מסת שריר בצורה קיצונית ואיך שהוא להגיע למשקל
היעד שהוגדר .האם שחר השוקל  85קילוגרם עם מעט מסת שריר
יותר בריא משחר השוקל  95קילוגרם עם מסת שריר בריאה? זו שאלה
טובה! אני מניח שבסופו של דבר התשובה נמצאת איפשהו בתחום
האפור ,כלומר באמצע .לפני כחודש וחצי ,לאחר התחבטות ארוכה

עם נושא היעד ,החלטתי שלמטרת הכתיבה ,אשאיר את היעד בעינו,
בעיקר על מנת לא להיתפס כאחד שמתחמק מהיעד שהגדיר לעצמו
ומסיר אחריות אבל ...החלטתי שיעד המשקל עובר בפועל לספסל
האחורי והחלטתי לטפל בבעיה העיקרית שמצאתי .כל ההתעסקות
בפעילות גופנית ,שינויי הרגלי התזונה והתזונה עצמה ,הניבה
תוצאות מדהימות בתצורת כשר גופני ,מסת שריר טובה וצמצום
היקפים מסוים .מבחינת אחוזי השומן ,הירידה הייתה טובה ומכובדת
אך לדעתי לא מספקת .החלטתי לתת לשומן את ה"כבוד" ולהגדיר
אותו כפציינט תורן ובאחד הימים ,לפני כחודשיים ,נבנה לו יעד חדש
והוא ירידה באחוזי השומן .האמת היא (ואני אחטא לאמת אם לא
אודה) שהיעד לא ממש הוגדר בתחכום רב ,זה פשוט התבטא בכמיהה
לריבועים בבטן ...פעם ,מזמן( ,בתקופת הצבא ואולי מעט לפני) היו
לי ריבועים וכל הספרים על גוף האדם נשבעים שהם עדיין קיימים
שם למטה מתחת למעטה השומן .משהחלטתי שאני חפץ בריבועים
ידעתי שזה רק עניין של זמן (והמון עבודה קשה) עד שאזכה בהם
מחדש .הייתה רק בעיה אחת ,מכיוון שקביעת יעד אמורה לגרור עימה
תוכנית פעולה ,לפתע הבנתי שאני לא יודע מה המשמעות הפיסית
של ריבועים בבטן.
הנחתי שהמפתח להופעת הריבועים תלוי באחוזי השומן ,אבל מה

המספר ? לאן צריך להגיע? מה הכתובת הנכונה?
חיפוש קצר בדף הגוגל הניב טווח של  12-14אחוזי שומן כלומר,
כאשר אגיע לאחוז שומן בטווח הזה ,יש צפי שאוכל להציץ שוב
באותם ריבועים נעלמים .אין לי מושג מה יהיה משקלי ,אך אני מניח
שככל שאסיר שומן עודף מגופי כך גם המשקל ינוע בכיוון הרצוי.
ובכן ,על מנת להשאיר בכל זאת במתח קריאה מסוים אני אציין כי
שיניתי (שוב) את תוכנית התזונה ואפילו את תוכנית האימונים .עשיתי
זאת על מנת להתיישר טוב יותר עם היעד החדש שהגדרתי לעצמי.
היעד הוותיק יותר בדמות המשקל לא נזנח וניזרק בצד הדרך אלא
נוסע עמי בספסל האחורי .המשקל מקבל מעט תשומת לב פה ושם
אך הוא לא מהות המסע כעת.
בכתבה הבאה ,אני מקווה לתאר מעט יותר את השינויים שעשיתי
בתחום הפעילות הגופנית והתזונה אך מכיוון שבכל זאת בעניין
המשקל עסקינן ,המספר כעת הינו  95קילוגרם ,מספר שלא ראיתי
זמן רב ואני מחבקו בשתי ידיי.
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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 רועי קאפח  אלון רון  רז יוסיפוביץ

מבחןMerida Reacto 6000 :

יבואן :רוזן ומינץ
מחיר ,₪ 12,499 :מחיר חבר מועדון10,999 :

Merida
Reacto
6000
להבדיל מהטלפון הרגיל של ה-עורך" :קאפח ,יש לך אופני ככה וככה למבחן שבוע הבא" ,את האופניים
האלו אני ביקשתי מאריק .ותיקי הענף יודעים שמרידה הם במקור מפעל שלדות שמייצר את האופניים של
עשרות מותגים מוכרים בעולם והם פועלים מאז  .1972מה שפחות יודעים על מרידה היא העובדה של הם
מייצרים את השלדות בטאיוואן ,סין וגרמניה-זה לא הכל ,מרידה מחזיקים  49%בבעלות של חברת ספשלייזד...
זה יכול להסביר מדוע החברה לא מוכרת את האופניים שלה בארה"ב (לא רוצים להתחרות עם ספשלייזד בשוק
הפופולארי ביותר שלהם) אבל כן מסביר את הקפיצה הטכנולוגית שהם עשו.
משהו טוב עובר על מרידה בשנים הארונות ,מחברה אפורה ונטולת סקס אפיל הם הפכו לחברה נחשקת .נראה
שהם עשו עשו זאת בעזרת מספר מהלכים שדחפו אותם קדימה ,העיקרי מבניהם הוא מתן חסות ראשית (Title
 )sponsorלקבוצת  .Lampre Meridaמלבד האקט השיווקי החשוב מאוד של חסות ראשית לקבוצת פרו-טור,
אני נוטה להאמין שדרישות הרוכבים והפידבק שלהם נתנו דחיפה לאיכות המוצרים שתרמו לא מעט (אם באופן
ישיר ואם עקיף) לשיפור הפיזי והתדמיתי של המותג והמוצרים ,רוכבי פרו-טור לא אוהבים להתפשר.
את האופניים רציתי לבחון משתי סיבות עיקריות ,הראשונה והברורה -הם נראים טוב! הסיבה השנייה היא,
כי רואים אותם לא מעט על כבישי ישראל .הריאקטו הם האופניים האווירודינמיים הראשונים שיצא לי לרכוב
עליהם ועל כך אספר בהמשך 
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טכנולוגיה וגיאומטריה
וואו ,כמה ראשי תיבות ושמות של פטנטים מרידה דחפו על זוג אופניים
אחד ,זה מעייף! אני אכתוב בקצרה את מה שחשוב כי שיווק לחוד
ומעשים לחוד .מבחינת הגיאומטריה מדובר באופניים במבנה שנוטה
לזוויות קלאסיות ולא קומפקטי כלל .זאת למרות המראה הנמוך שנובע
מהחיבור של צינורות הזנב עם מוט המושב בנקודה נמוכה .השלדה
עוצבה (לפי היצרן) במנהרת רוח וכל פרופיל נבחר בקפידה למען הורדת
חיכוך עם האוויר ,עם הנתונים האלו אין לי כלים או יכולת להתווכח אבל
מבחינת המראה של השלדה ,נראה שהם באמת עשו עבודה מאומצת.
כל הפרופילים של הצינורות נראים מאוד חלקים ,כל נקודות החיבור של
הצנרת הוחלקו ועוצבו בצורה נמוכת פרופיל ,המזלג שקוע בתוך הצינור
ראש והאופניים צועקים מהירות.

ברשותכם נניח לרגע בצד את האווירודינמיות ,הייחודיות שמרידה מדברים
עליה היא השילוב של מהירות עם נוחות .המזלג האחורי בנוי מתומכות
עליונות דמויות להבים גמישות יחסית למען ספיגת זעזועים ,זאת בשילוב
טכנולוגיה ייחודית במוט המושב -תושבת המושב מגיעה עם אלסטומר
(גומי קשה ועמיד שסופג זעזועים) שמאפשר תנועה אנכית קלה כאשר
הדרך משובשת.
הכבלים של ההילוכים והבלם האחורי עוברים בשלדה ומשלימים את
המראה החמקני של האופניים
על האספלט
לא טוב ,הרומן התחיל לא טוב בכלל .זה התחיל מההתקנה של מתקני
הבקבוק ,פתחתי את הברגים של המתקנים שהגיעו על השלדה ,הם

היו מהודקים וכשנסתי לשחרר אותם הראש שלהם נהרס ,וזה היה
עם סט אלנים מקצועי וחדש ,למה לעזאזל להתפשר על איכות הברגים
האלו?! יאללה ,החלפתי לברגים טובים שהיו לי ,שמתי קצת גריז שלא
יתקע והמשכתי את הכיוונים .החמוץ המשיך עם רעשים שלא רצו
לעזוב ,ציוצים וחריקות ששיגעו אותי .אחרי שפירקתי את סביבת מוט
המושב ושמתי קצת גריז איפה שצריך ,האופניים הפכו לדג אילם.
מוט המושב של האופניים מכיל כל כך הרבה חלקים ,לרבות הסוגר
האינטגראלי שלו שממוקם בצינור העליון ואני ממליץ לעבור על כל המכלול
בתהליך הרכישה.
אחרי ההתחלה המקורטעת ניגשתי לאופניים והתחלנו לעבוד על הקשר
שלנו פעם נוספת .כשיושבים על האופניים אין הרגשה מיוחדת מלבד

מוליכי כבלי ההילוכים שתקועים בצדי הסטם אבל גם לזה מתרגלים דיי
מהר .לאחר כמה דקות של רכיבה התחלתי להרגיש את האופניים ,או יותר
נכון את הקשיחות .פרופיל הצינורות בשילוב ציר מרכזי מחוזק ,צינור ראש
עבה ומזלג קשוח עושים את שלהם וזה מורגש היטב .למרות האוריינטציה
המישורית של האופניים ,הם בעלי תמוכות שרשרת קצרות יחסית (405
מ"מ) לכן האופניים מאיצים ממש טוב ומשדרים תחושה שאני באופן
אישי מאוד אוהב" -כמו לשבת על המנוע של האוטו" .תחושה של לקום
לספרינט במהירות ולתת את הכל פועל טוב מאוד עם האופניים ,הם
מגיבים טוב וגם עם פטיש  5ק"ג לא תצליח להוציא מהם גמישות.
אני לא אתן כאן מבחני מעבדה סופר מדויקים שבדקו כמה מאיות
שנייה השלדה מגלחת בשעה רכיבה (כי המעבדה של המגזין הייתה
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Highlights
3REACTO CF  קרבון:•שלדה
 סטירר בקוטר משתנה, קרבון100% :•מזלג
 בחיבור ישיר105  עם בלמיםShimano Ultegra :•מערכת הילוכים
Shimano Ultegra 52\36 :•קרנק
Fulcrum Quattro 35 :•גלגלים
Continental Grand Sport Race 25 fold :•צמיגים
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בשיפוץ) ,אני רק אתן לכם את ההרגשה האישית שלי מהרכיבות הרבות
שעשינו יחד .הרכיבות הראשונות שעשיתי עם האופניים היו במישורים,
רציתי לראות איך האופניים מרגשים במגרש הביתי שלהם ,ושם הם
ממש לא אכזבו .האופניים יושבים טוב על הכביש ,יש להם ריץ' גדול
יחסית (המרחק האופקי ממרכז הציר המרכזי למרכז הצינור ראש) ונוח
לשבת בתוך הדרופים ולדחוף את הפדלים .אחד הדברים המפתיעים
באופניים עם המראה המאוד אגרסיבי הזה הוא תפקוד הזנב והשיכוך
של מוט המושב -הוא עובד מעולה ובאמת רוב כשלי הכביש נספגים ולא
מגיעים אל הגב התחתון ,זה מורגש לאורך כל הרכיבה ועבד הרבה יותר
טוב מהמצופה.

אחרי כמה ימים ארוכים במישור עברנו לגבעות ,את האופניים לקחתי
לטיול בעליונת לכיוון המחסום של בית-אריה ,עליה קצרה ודיי מתונה עם
שתי נקודות בעלות זווית חדה יחסית .כאשר נעמדתי על האופניים בפלטה
הגדולה לכיוון הזווית הראשונה של העלייה גיליתי שילוב מוצלח של מזלג
אחורי עם תגובה וקשיחות מאוד טובים .יחד עם מזלג וצינור ראש מאוד
קשיחים ,נעמדים על האופניים ומרגישים שרוב האנרגיה הולכת למקום
הנכון ולא מתבזבזת.
אחרי גילוי הקשיחות הטובה של השלדה מגלים גם את הפחות טוב-
הדיכוטומיה בין הנוחות וספיגת הזעזועים של המזלג האחורי לעומת

החלק הקדמי היא לא מבוטלת כלל .אחרי מספר שעות על האופניים,
הידיים מראות סימני עייפות מחוסר ספיגת זעזועים ,הוויברציות של
הכביש מבוטלות מאחור ,אבל מלפנים הקשיחות מעבירה את האנרגיה
מעלה אל הפלג גוף העליון .לאחר שבועיים עם האופניים התרגלתי
להרגשה והתופעה פחתה באופן בולט.
לרוב המקום שאליו מגיעים אחרי הגבעות הוא עליות ושם האופניים
הפתיעו לטובה .למרות המראה המגושם ,למרות שהם לא הכי קלים
ולמרות הגלגלים העמוקים ,הריאקטו מטפסים מעולה .יושב על הכידון
עם הידיים למעלה ,לוחץ ודוחף והאופניים בתגובה עולים יפה .מוריד שני

הילוכים ונעמד ,הם איתי וממשיכים בקשיחות שלהם .יכולות הטיפוס
שלהם היא הפתעה שלא ציפיתי לה ,וזהו פלוס גדול לאופניים .ההפתעה
השנייה ,הפחות טובה של האופניים (גם קשורה למזלג) היא היגוי עצבני.
לא הצלחתי לפצח איך אופניים עם זווית ראש של  73מעלות מצליחים
לייצר היגוי כל כך חד ומהיר?! הירידה של צובה הרגישה הפעם כמו בי"ס
יסודי ללמידת ירידות ,משהו שם מרגיש מאוד מוזר ,אבל גם לזה מתרגלים
אחרי כמה רכיבות.
החלקים
נתחיל עם פרט קטן אבל מאוד חשוב ,המהנדסים של מרידה באמת
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המציאו שלדה בעלת מראה חמקני וחלק ,הם לא רצו שהמעצורים
יהרסו להם את הביצועים לכן הם מיקמו את הבלם האחורי מאחורי הציר
המרכזי ולא במיקום הקלאסי במשולש העליון ,ואת הבלם הקדמי הם
השקיעו קצת בתוך המזלג .מעבר למיקום האחר של המעצורים ,גם
המבנה שלהם שונה .הם מתחברים בעזרת "חיבור ישיר" ומתממשקים
לשלדה בעזרת שני תותבים קבועים בשלדה .בחלק מהביקורות שקראתי
על דגמי הריאקטו משנתונים קודמים הבוחנים קטלו את האופניים על
ביצועי הבלימה שלהם וחלק מהם אף כינו את האופניים כמפגע בטיחותי.
בבלמי ה 105-שהגיעו על האופניים ,אני חייב להגיד שנהניתי מכוח
בלימה מעולה ,לא רק מעולה ,אפילו טוב יותר מבלמי Dura Ace 9000

שמותקנים על האופניים הפרטיים שלי .כנראה שחיבור הבלם לשלדה
בשתי נקודות עושה את שלו .עוד בנושא הבלימה ,מוביל כבל הבלם
האחורי תפוס עם תופסן פלסטיק לשלדה ,כנראה למנוע תזוזה .אחרי
שהוצאתי אותו הבלם האחורי עבד חלק יותר -עדיין הרגיש מעט גמיש
בלחיצה לעומת הבלם הקדמי שעוצר כמו גרזן אחרי השחזה ,אבל עבד
מעולה( .יצא לי אילן אולמן).
על מערכות ההילוכים אין לי מה להרחיב במיוחד Ultegra 11 ,היא מערכת
מעולה והיא עובדת חלק ,במיוחד המעביר הקדמי עם המנוף המוגדל .לא
היו הפתעות ואני מאוד אוהב את הביצועים שלה.

הגלגלים של פולקרום קשיחים וקצת עמוקים ,צריך להשלים את מראה
האירו ,לא ככה?! הגלגול והקשיחות של הגלגלים בלטו לאורך כל המבחן
ואם הייתי צריך לקנות גלגלי אימונים כנראה שהייתי בוחר אותם .למה
כנראה ולא בטוח? הגלגל הקדמי מושפע מרוחות צד ולא פעם קיבלתי
פליק בכידון כאשר רוח חזקה הגיחה מהצד
סיכום
כמעט חודשיים העברתי על האופניים והאמת שנוצר חיבור לא רע .אמנם
הציפיה שבניתי לעצמי על האופניים לא תאמה את המציאות אבל לרוב
זה היה לטובה .הם טובים במישור ,חזקים בגבעות ומטפסים ממש טוב.

אני לא יכול לומר שאלו אופני קצה ,הם לא ,הם אופניים מעולים בזכות
ביצועים טובים מאוד ובשילוב מחיר מאוד אטרקטיבי .הם עולים בין חצי
לשליש מאופניים בעלי שם יותר נחשב אבל בביצועים הם לגמרי שם,
ובתוספת עבודה קלה הם כבר יאיימו על המתחרים .אלו אופניים מושלמים
לרוכבי טריאתלון שאין להם כסף לשני זוגות אופניים ,זאת בזכות מוט
מושב עם ראש מתהפך שיכול להציב את הרוכב בזווית נג"ש ,בזכות כידון
אלומיניום שמקבל אירובר ,וכמובן יכולות טיפוס מעולות
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תחי מהפכת ה 27-פלוס!!

 חנוך רדליך  חנוך רדליך ,יצרנים

חייך -אכלת אותה!
המתיחה הגדולה ביותר בהיסטוריה הארוכה של עולם
האופניים ,בהשתתפות כל יצרני האופניים ומכונת
השיווק האדירה שלהם -עומדת להיחשף השנה
במלוא הדרה...
הישארו עימי ,כי בעוד רגע יצאו מאחורי היער המסולע
חבורת פרסומאים רודפי כסף ,מלווים בסמנכ"לי השיווק
של כל חברות האופניים המוכרות לאדם -כולם עם
סיגרים בפה ,מדושני עונג ומלאים בעצמם...
"איך הכנסנו להם ,הא?" ,יאמר בעל החברה הטייוואנית

הגדולה" .הם אשכרה קנו את את הבולשיט הזה ,אני לא
מאמין ,"...יסנן המהנדס המוכר מהחברה האמריקאית.
"גם אם היית מוכר להם גלגלים מרובעים ,ואומר להם
שזו המילה האחרונה ,הם היו נוהרים בהמוניהם!!",
יצחק בקול המנכ"ל בעל המבטא הגרמני...
אתם בטח שואלים את עצמכם בדיוק בזה הרגע" -על
מה לעזאזל הוא מדבר? כנראה ש 24-השעות על
הטריינר התחילו להראות אותותיהן"...
יותר מ 20-שנה שאני ב"תעשיית" האופניים -ואני עומד

מאחורי כל מילה שאני עומד לכתוב פה עכשיו .קבלו
את זה איך שתרצו (והייתי שמח אם היתה פה אפשרות
לתגובות בקצה הדף ...אחרי הכל -אני גם סמולני) ,אבל
לא תוכלו לברוח מן האמת:
אופני "  27.5הם המתיחה הגדולה ביותר
בתולדות עולם האופניים
מדובר בפרי דמיונם הפורה של בעלי חברות אשר איחרו
לקפוץ על עגלת מהפכת גלגלי ה ,29"-ועל כן נשארו
מאחור ,עם הידלדלות קולוסאלית במכירות שלהם.

ליין שלם של אופני " 26שנתקעו במחסנים המגודלים
שלהם הביא אותם לקלל עד השמיים ,ולחשוב על דרכים
יצירתיות לחזור ולמכור מחדש אופניים לקהל הצמא
לחידושים.
אז נכון ,היו את אלו שישבו על הגדר ,כי לא "התחברו"
להתנהגות של אופני ה .29"-הם אוהבים "לקפצץ,
לדבלל ,לטבלל" ,ועוד כהנה וכהנה מילים שרק במשגב
מבינים ...איתם ,על אותה הגדר ,ישבו גם מאותגרי
הגובה ,אשר חששו מן המעבר לאופניים ,שבפוטנציאל,
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עלולים להיות ארוכים וגמלוניים יותר .ולבסוף ,היו את
אלו שפשוט לא הבינו מדוע יש צורך בגלגל גדול יותר...
עם עובדה אחת אי אפשר היה (ועדיין קשה) להתווכח:
אופני " 29הם פשוט מהירים יותר.
שלא תבינו אותי לא נכון -לאופניים בעלי גלגלים קטנים
יותר (למשל )...26"-ישנה זריזות אינהרנטית אשר קשה
עד בלתי אפשרי לשכפלה במעבר לפלטפורמה בעלת
גלגלים גדולים יותר .במקביל ,ישנו גם הפחד המובנה
בבני אדם ,משינויים ומחידושים .אני מבין את זה ,אבל
יותר חשוב מזה -גם היצרנים הבינו את זה...
אז מה עשו קברניטי החברות הגדולות ,שנשארו כעת
מאחור ,במרדף אחר הלקוחות האבודים? הם רקחו
במוחם מזימה זדונית ויקרה להחריד :להמציא את הגלגל

!!תחי מהפכת ה 27-פלוס

(את גלגל ה ,26"-כן?) מחדש!!
"בואו נקרא לזה" ,הם אמרו" ,מהפכת ה."!! 27.5-
ואני אומר (ואתם מוזמנים לצטט אותי ,כן?) -חרטאבונא!!
אני מזמין כל אחד ואחת מכם ,קוראים יקרים ,למבחן
העיניים העצומות :ניקח את אותם אופני " ,27.5עם
אותה גיאומטריה ואותם חלקים ,ונחליף את הגלגלים
ל ,26"-ואני מוכן לא לרכוב שבוע שלם ,אם מישהו מכם
יבחין בהבדל.
למזלם של היצרנים תאבי הבצע ,יש לומר ,התהוותה לה
באותה נקודה בזמן ,מהפכה נוספת ,אשר תשפיע הרבה
יותר על עולם האופניים ,ותעזור לקונגלומרטים למכור
את מתיחת גלגלי ה ,27.5 -משל היו גרבי לחץ בתחרות

טריאתלון...
המהפכה הזו ,גבירותי וגבירותי ,היא המעבר למערכת
הינע  1על .11
ההמצאה הזו של סראם (אליה הצטרפו בשמחה גם
החברים משימנו) פתחה לחלוטין את פוטנציאל שינוי
הגיאומטריה של אופני ההרים ,כפי שהיכרנו אותה.
תומכות שרשרת התקצרו ,זוויות ראש ומוט כסא השתנו,
מהלכי מתלה גדלו\ קטנו .והכל בזכות המעבר לפלטה
בודדת מלפנים.
היכולת לבטל את המעביר הקדמי לגמרי ,יחד עם
האפשרות לקרב את הגלגל האחורי אל המשולש

הקדמי ,יצרו עולם חדש של אפשרויות למהנדסי
החברות הגדולות .וראה זה פלא -כולם אכן החלו לשחק
עם מאפייני הגיאומטריה של האופניים שלהם.
לכן ,כל אותם רוכשים שעטו על "מהפכת" ה ,27.5-עלו
על אופניהם החדשים ביום שישי בפארק קנדה\ בןשמן\
משגב\ השלם את החסר ,ונדהמו מקוטר הגלגל החדש
וה"מטורף" הזה.
"האחיזה פשוט פנטסטית .עולם אחר ,אני אומר לך.
האינץ' הנוסף הזה בקוטר הגלגל מורגש בכל סיבוב,
דיווש ,דיבלול ,טיבלול ,קפיצה ,סלטה לאחור ,ברם ,סלע,
סטופי ,ווילי ,באני ,מניואל וטוסט משולשים".
ואני אומר (ואתם מוזמנים להגיע ולהכות אותי עם צמיג
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 : )2.35ב ו ל ש י ט !!
אותם שינויי גיאומטריה ,לו היו חלים על אופניים
בעלי גלגלים בקוטר " ,26היו מובילים לאותה הרגשה
חדשה ונהדרת של שיפור ביכולות האופניים ובאחיזה
(המזערית ,יש לציין) הנוספת.
אז עבדו עליכם פעמיים -מכרו לכם גלגלים בקוטר ",27
ואמרו לכם שמדובר ב( 27.5"-תבדקו אותי) ,ועל הדרך
גם מכרו לכם סיפורים על כך שהגלגלים הם אלו שגרמו
לשינוי האדיר בהתנהגות האופניים.
גלגלי " ,29לעומת הבדיחה העצובה של ה ,27.5-זה
משהו אחר לגמרי .קוטר גדול משמעותית פלוס אחיזה
וגלגול משופרים = אופניים מהירים יותר.

!!תחי מהפכת ה 27-פלוס

ועכשיו מגיע הטוויסט האמיתי של העלילה -בו
סופסוף כולנו מרוויחים מתכנית הפספוסים
בה חיינו בחמש השנים האחרונות.
אותם גלגלי " 27אינץ' ,שאשכרה היו זריית חול בעיני
המוני הרוכשים ,גדלו להם לפתע בשקל תשעים.
יצא חרוז.
כאשר החלה דרישה בקרב רוכבי השבילים להגדיל
את נפח הצמיגים ,למקסם את שטח המגע שלהם
עם הקרקע ,ולהרחיב את החישוקים -החלו המוחות
האמיתיים לעבוד .או אז נולד לו הקונספט החדש
והמוצדק ביותר של העשור האחרון :אופני ה 27-פלוס.
צקצקו ,צקצקו ,אני אומר" .עוד קשקוש של היצרנים",
אתם חושבים לעצמכם .רק שהפעם ,סוף סוף ,הבדיחה

היא לא על חשבונכם.
לא מדובר כאן בטרנד ,האמינו לי ,מדובר פה בעתיד של
לא רחוק היום
אופני ההרים .בעתיד שלכם.
בו כל האופניים בעלי מהלך הגדול מ 120-מילימטרים
יהיו אופני  27פלוס.
תנו לזה שלוש עד ארבע שנים ,ופשוט לא תוכלו לברוח
מזה .ובצדק.
אופני  27פלוס יעשו אתכם רוכבי שבילים\ סינגלים\
אנדורו טובים יותר ומהירים יותר -כבר מחר בבוקר...
קוטר הגלגל הסופי הוא כמעט " ,29רק שרוחב הצמיג
והנפח שלו גדולים בהרבה מן המקובל כיום ...רוכבים
בלחץ אוויר נמוך ( )PSI 12-15והאחיזה היא פשוט

אדירה .על כן ניתן לייצר צמיגים עם קוביות קטנות
ומהירות ,וכך להרוויח את הטוב מכל העולמות...
נכון ,הטכנולוגיה עוד בתחילתה ,ועל כן רק בשכבות
הגבוהות של המחירים תצליחו למצוא אופניים קלילים
וזריזים מספיק בכדי ליהנות מהם .אך כדרכו של עולם
האופניים מאז ומעולם -הטכנולוגיה זולגת מטה .שלוש
עד ארבע שנים ,וגם אתם תמצאו עצמכם על אופני
פלוס שמנמנים וחתיכים.
אז -שלא יעבדו עליכם...
(ואתם מוזמנים לצטט אותי)
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