weride.co.il

תרבות אופניים ישראלית
יולי  ///// 2016גליון 024

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

CHOOSE
YO U R
WEAPON
Trek performance race bikes have what it
takes to get you to the line first, however
you ride: climbing the high Alps, sprinting off
the front in a solo break, putting in the long,
hard miles. Trek has the perfect road weapon
for every kind of victory.
trekbikes.com/us/en/collections/road _weapons

É M O N DA

DOMANE

MADONE

T H E L I G H T W E I G H T A DVA N TAG E

T H E S M O O T H A DVA N TAG E

T H E A E R O A DVA N TAG E

For riders who want the ultimate lightweight
advantage on the lightest production road bike
line Trek has ever created.
Lightweight is faster with Émonda.

For riders who want the all-day
smooth advantage on the road—and
sometimes off the pavement.
Smoother is faster with Domane.

For riders who want the fastest bike on
the road, the ultimate race bike offers
every speed advantage.
Aero is faster with Madone.

 עכשיו במלאי2017 דגמי
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Joe's NO FLATS
Super Sealant

Veetire co
Trax XC 2.1
American Classic
Wide Lightning 29

דימה קוליקוב
מקום ראשון בליגה למקומות עבודה 2016
מכאנאופן אומן בייק טריפ-ראשל״צ

שיווק והפצה ,Joe's no-flats :אדסטיק אינוביישנס בע״מ
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Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool 

DH World Cup Lenzerheide

Prince DANNY BOY
 - DH World Cup Lenzerheideחמש שנים זה לקח .חמש שנים
בו כל עולם ה DH-ציפה שדני הארט הבריטי הקטן ,מלא הפוטנציאל
ישחזר את הראן הספקטקולרי שלו מהניצחון באליפות העולם בשאמפרי
ב .2011-והנה זה קרה בתחרות הסבב האחרונה בLenzerheide-
שוויץ .אחרי שגווני קיבע עצמו ,ככל הנראה ,כמנצח הסבב ב( 2016-אלא
אם יקרה משהו מאוד מפתיע ,)...ואחרי שנתן ראן תחרות מושלם ללא
מענה ראוי מהמתחרים ,הכל נפל על כתפיו הצרות של הקוקני הקטן.
דני שסיים ראשון את ראן המוקדמות ,פרץ לראן מושלם ומלא ביטחון על
המסלול היבש והטחון .לפרקים נראה היה שהוא לא מצליח להישאר
בתוך השלישיה ,אך הנחישות ויכולת שימור המהירות של רוכב העל הזה
בקטעים הטכניים הביאה אותו לניצחון הראשון שלו בסבב העולמי .אויי
דני בוי ,אויי דני בויי הסבת לנו עונג רב!!!
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DH World Cup Lenzerheide
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צוות  we:Rideעושה את סלובניה  -עמוד 50
צילום :אלון רון

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 /
Wאסף 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 14........................................................
חדשות 22.............................................................
 we:Rideבסלובניה50...........................................
68............................................................ we:Tip
חו"ל :אודיסיאה ביוון 70...........................................
קיר מכנאופן 80......................................................
טיול החודש :חורשן82............................................
מבחן92................................... Giant Reign 2 :

טכניקות רכיבה להמונים 106.................................
פינה אישית :איילון שגיא 108..................................
מבחני ציוד110.....................................................
מועדון הגראבל סוגר עונה 124...............................
מבחן130................................ KTM Lycan 272 :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר144.....................
מבחן כביש146................................ BH Quartz :
פינה אישית :רדליך156..........................................
ראיון :בועז גורן158................................................

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.

store.groopy.co.il
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R2. Ride Your Race

עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר  ,XCתוכלו למצוא אותו תמיד
בסוף ומקלל את כולם .עשה את מסלול הכביש
תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה ,המציא
את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל
מר בניטה ,כמה שיותר פרטים
שוליים על כמה שיותר דברים לא
חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום ,רוכב
אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים,
פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה
שם  -חולם לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי
הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו
בעלים משותף של חברת  .BIKEDEALבן  ,34גר
בזיכרון יעקב ,אב ל 2-רוכבים עתידיים מדהימים...
גלעד קוולרצ'יק ( )35נשוי+
שתיים .צלם ספורט שכל קשר
בינו וספורט מקרי לחלוטין ,רכב
על אופניים עד גיל BMX( 13
של חברת בסידן) ,כיום מעדיף לרכב על אופנוע
דוש (רחמנא לצלן לרכב בשטח) כי זה לא מעייף.
מאמין שתמונה טובה זה הרגע הקטנצ'יק לפני
שהרוכב מתרסק.
בני (בנג'י) גרנות "לא
להפריע אני רוכב" רוכב וחי
אופני שטח .בנג'י הוא הקפטן
והרוח החיה של קבוצת "סיקס
אינץ " אחת מהקבוצות הפעילות ,התוססות
והמצולמות בסצנת רכיבת השטח המקומית .הוא
הוביל אינספור טיולי רכיבה בארץ ובחו"ל ,רכב על
לא מעט זוגות אופנים ובעיקר חפר לעומקו של
הכדור ב 10-שנים שהוא על האופניים .כשהוא
לא רוכב(וזה לא קורה הרבה ,)..הוא מחלק את
זמנו בין התעדכנות אובססיבית בכל הקשור
באופניים ,לבין חלוקת טיפים להמונים בעניני
רכישה ,שדרוג או סטיילינג .על כך ,הוצמד לו הכינוי
"הדולה"(תומך לידה).

AT079B

AT080A

AT082B

₪ 250 ₪ 299

₪ 199 ₪ 299

₪ 250 ₪ 349

לרכישה
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we:Start
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.
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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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 עמנואל בלחסן PresseSports/B.Papon, ASO/B.Bade 

טור דה פראנס :הגלדיאטורים מתחבקים
ל-ח ָד ׁשַּ ,ת ַחת
ה-ש ַ ּנ ֲע ָ ׂשה ,הוּא ׁ ֶש ֵ ּי ָע ֶ ׂשה; ְו ֵאין ָ ּכ ָ
ַ
ה-ש ָה ָיה ,הוּא ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ,ו ַּמ ׁ ֶּ
"מ ׁ ֶּ
ה-זהָ ,ח ָד ׁש הוּאּ ְ :כ ָבר ָה ָיה ְלע ָֹל ִמיםֲ ,א ׁ ֶשר
ֹאמר ְר ֵא ֶ
ַה ׁ ָּש ֶמ ׁש .י ֵי ׁש ָּד ָבר ׁ ֶש ּי ַ
ָה ָיה ִמ ְּל ָפ ֵננוּ".
קהלת.
הכל כבר נאמר בקשר לטור!
לא אכתוב על הקרב בין המגזינים "לה-פטי ז'ורנל" ולפורשים לכיוון
ה"לאוטו-וולו" שגרמו להקמת הטור דה פרנס.
לא אכתוב על אנרי דגראנז' ,לא אלאה בעניין הקשר לפרשת דרייפוס.
לא אציין את  Maurice GARINהמנצח הראשון של הTour de France-
בשנת  ,1903שניצח את ה Paris-Roubaix-בשנים  1897ו .1898

לא אכתוב על ג'ינו ברטלי ב 1938-ובשנת .1948
לא על פאוסטו קופי המופלא ,המנצח הראשון ב Alpe d`Huez-ולא על
שלושת שיאיו הנצחיים של מרקו פנטאני בעליה הזאת.
כמובן שלא אזכיר את רימונד פולידור "השני הנצחי" ואת ז'אק אנקטיל
הבלתי מנוצח.
חבל שלא אוכל להשחיל איזו מילה על ההר הקירח ,הענק מפרובאנס
ה Mont Ventoux-שיטפסו אליו גם השנה ,כנראה בתוצאה רחוקה מאוד
מהשיא האדמדם העשיר (מאוד )...בחמצן של איבאן מאיו ,על ה!55:51-
דקות שטיפס מהצד הקלאסי הארוך מ  Bédoinעל  21הקילומטרים שלו.
הס מלהזכיר את שבע זכיותיו של האיש ההוא מטקסס ,עם השני הנצחי
שלו יאן אולריך הכישרון האדיר.

בוודאי שלא אעלה כאן את עניין משפרי הביצועים ושאר רמאיות ,שנטחנו
עד דק.
אז מה כן?
אדבר על גלדיאטורים ,לוחמים עזי נפש ,המרקדים במרחבים הענקיים
בשידור חי ,בריאליטי הגדול בעולם ,באולפן הפתוח של ריבונו של עולם.
הגלדיאטורים כועסים ,הם "מחזירים" למארגנים ולכולם בסוג של אחווה
אין סופית ,בקטעים ארוכים ברכיבה כמעט מנהלתית.
מדוע? כי נמאס להם!
רציתם קרבות מדממים בזירה? משהו שייתן הרבה רייטינג ותמונות
וסרטונים מרהיבים?
נו...הנה הגיע השלב הראשון הרציני בפירנאים עם העליה אל הCol-

 d'Aspinו...טיול שנתי של "אגודת חובבי הפלדה של ראשון בבוקר",
כולם רגועים ,משייטים בכיף בדיווש ענוג.
רציתם הפצצה בהר הזה כמו ריקרדו ריקו ב ?2008-הצופים ,המארגנים,
הקהל בבית מול המסך ,המפרסמים? זוכרים מה היה לו בדם?
אבל החמרתם בבדיקות ,כולם אשמים עד שתוכח חפותם ,כל ביצוע
איכותי מקבל מבט עוין של "החשוד המידי ."6
כפי שהתפרסם בעיתון  :Le Journal du Dimanche:תוספת של
מצלמות תרמיות באיכות  )Ultra High-Definition (4Kבאדיבות צבא
צרפת ,נשואות על אופנוע שסורק אופניים במהלך המרוץ ותוך כדי תנועה.
זאת נוסף כמובן לטאבלטים של ה UCI-בעלי טכנולוגית התהודה
המגנטית ,שימשיכו לסרוק אופניים בצורה נייחת ,לפני ואחרי הזינוק
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היומי לכל שלב.
רוצים דם ויזע ודמעות ,התקפות מוות ובה בעת "פלוטון צח ונקי מכל
רבב?" אז זו תשובתנו הרוכבים ,אחווה! משוחחים שיחות ערות -פרום
וואלוורדה ,טפיחות קטנות על הכתף ,מעבירים מים מאחד לשני ,כנגד
החום הרב.
זו אינה אדישות ,גם לא פחדנות וחשש ,זו אמירה אמיצה וברורה ,יש כאן
בני אדם!
ניתן לראות זאת בשיא שנרשם של אפס רוכבים פורשים ,עד אמצע השלב
השמיני Michael MORKOV ,מקטיושה שנכנע לכאב לאחר שסחב
פציעה ארוכה מהתרסקות בתחילת הטור הפך לפורש הראשון והדבוקה
הצטמקה מ  198רוכבים ל.197-
אי פרישה שכזאת ,מסבירה הן את הקצב הרגוע יחסית ואת הסולידריות
של הרוכבים.
בני-אדם!
טוב...רגוע רגוע ומה? הנה הגיע השלב השמיני (השני מתוך השלושה
בהרי הפירינאים) עם ה Col du Tourmalet-עם הפרס הגדול (5000
יורו) על שמו של מנהל הטור המיתולוגי .Jacques Goddet
מי שציפה למשהו נוסח קרב האימים אפוף הערפילים מלווה בפרשנות
הצרודה של לורן פיניון ז"ל שכבר היה חולה מאוד ,לחריקות השיניים,
למבטים רושפים כפי שהתחולל בין קונטדור (החולצה הצהובה) לאנדי
שלק (החולצה הלבנה) ב 22-ליולי  2010במעלה ההר הענק ,התבדה.
חוץ מקרב קטנטן של טיבו פינו על חציית הפסגה ,לא נרשם זעזוע קל
שבקלים אצל בכירי הדבוקה הטוענים לכתר.

קטע פרווה? לא לגמרי...
בכל זאת היה משהו בשלב השמיני של טור  :2016מוזר אבל אפקטיבי,
שונה ומהיר -ההתקפה של כריסטופר פרום במטרים האחרונים של
העליה ל Col de Peyresourde-והירידה המטורפת לכיוון Bagnères-
 de-Luchonבתנוחה משונה ,סופר אווירודינמית ,שבתקשורת הצרפתית
נערך משאל למציאת שמה של תנוחה זו.
"הרעיון היה איש שם באחורי הראש ,לתקוף בירידה?" שאל ז'ראר הולץ
הנלהב.
"אכן כן ,הייתה מעין מחשבה כזאת ,לא ממש ידעתי מתי זה יקרה
וההחלטה נפלה ממש בתום העליה האחרונה" ,ענה פרום בצרפתית
מרשימה.
היכולת הזאת לקבל החלטה "תחת אש" ,לזהות את שביב הרגע הנכון
ביותר על-אף ולמרות המאמץ והלחץ -זו סוג של התעלות וחוסן נפשי.
עבודה קשה אכן עושה את ההבדל ,פרום עובד קשה מאוד באימונים,
אדוק בדתו הדו-גלגלית ,סיזיפי כחוש ונחוש.
ניתן לראות -אם אצמצם את המעגל לרוכבים הצרפתים הטוענים לכתר-
הרי שמי שהתאמן הכי חזק והכי רציני (חי וישן במתקן אימונים באחת
הפסגות שבאלפים ,בגובה  2400מ') ,רומיין בארדה ,הוא זה שהגיע
בדבוקת קינטנה אחרי פרום.
מי שהתאמן חזק ומסודר ,טיפה פחות -מודרני אבל בכל זאת השקיע -פייר
רולאן ווראן ברגיל הגיעו בדבוקה השנייה עם קונטדור ושות'.
טיבו פינו התקווה הגדולה ,קרס מנטאלית ,עניין שאינו מצליח להשתחרר
ממנו למרות הכישרון הטבעי.
ז'וליין אלפליפ ,ראה את כולם מתרחקים ,קינטנה ,פרום ,פורט וקונטדור

התאדו לו בעליה והוא איבד זמן רב למרות הכישרון הגדול ,אך יש עמו
סליחה ומחילה מובנות של מי שלו זה הטור הראשון .מתלמד.
אגב ,אלברטו קונטדור...
קללת הנפילות וחוסר היכולת והמיקוד ,לא משה מעל ראשו של נסיך
ספרד אלברטו קונטדור; פצוע ,חבול גופנית ונפשית ,פצעיו פתוחים והוא
קודח מחום -פרש קונטדור מטור  2016בעיצומו של השלב התשיעי ,מאה
קילומטר לסיום וכמה שעות לפני יום המנוחה המיוחל.
כל רגלי התרנגול ,השופרות המסולסלים ,כל הלחשים והמלמולים להסרת
השחור ,לא הועילו ( שאלו את גידי אורשר) ובאופן סימבולי קונטדור פרש
דווקא על אדמת ספרד ,מולדתו ולא זכה לחצות את קו הסיום של הארץ
המובטחת.
הגלדיאטורים לבשו חליפות קרב ,אבל עדינות ומבד דקיק ללא שיריון,
חרבותיהם היו קטומות בקצה ללא חוד.
ואל-עף רוח הקרב שנשבה בשיפועים המטורפים של Col de Beixalis
(נראה אתכם מבטאים את זה נכון )...בחום של  41מעלות ,על אף
התקפת הבכירים בקילומטרים האחרונים של עלית הסיום הגדולה של
 ANDORRE ARCALISבגובה של  2200מ' תחת ברד כבד -פורט האמיץ,
קינטנה שענה בקלילות זהירה לכל התקפה ,דן מרטין הלולב המתנועע
וכריס פרום שלא הצליח לנער את יריביו.
וכך ,מבעד לטיפות הגדולות ובין כדורי הברד הלבנים ,מעל לכידון ותחת
הקסדה הנוטפת ,מעבר לעדשות משקפי האוקלי והרודי-פרוג'קט -ממש
בחציית קו הסיום המוצף -חצו להם ביישור קו לרוחב הכביש שלישיות
שלישיות :אדם יטס ,פרום וקינטנה יחדיו ,מיד אחריהם :ריצ'י פורט ,דן
מרטין וחזוס הראדה ,ברקע הכהה המרוחק יותר ניתן היה להבחין ברומין

בארדה המתנודד ,סרג'יו הנאו ,באוק מולמה שנוגח בכדורי ברד בקוטר 3
ס"מ ורודריגז במראה אדום רטוב...
על-אף המסכים שוצפי המים ,האספלט שהיה לנהר מנומר מפגיעות
הברד ,ראה מי שרצה לראות -נצנוץ בהיר של חיבה עמוקה ואחווה של
החברים לעימות הדו-גלגלי המפרך בתבל.
ומיד אחר-כך בעודם כאבים ,נשלחו כרגיל חלק מרוכבי-העל הללו,
לבדיקות שתן חמוצות פנים.
וכחידוש נוסף אופניהם של כריס פרום ועוד עשרה מבין הרוכבים ,נסרקו
שוב ,הפעם על-ידי אוהל רנטגן  X-RAYאפוף קרינה ,לבדיקת אפשרות
של סימום טכנולוגי ,שאיכשהו לא נתגלה על-ידי המצלמות התרמיות
והטאבלטים בעלי התהודה המגנטית.
האם גיבורינו הרטובים עד לשד עצמותם-שהחלו את השלב ב 41-מעלות
וסיימו בעשרים מעלות בברד ענק ושבר ענן אדיר-לא היו רוצים לקבל
תשואות והבזקי מצלמות באצטדיון מוגן ומפנק? למלמל כילנה איסנבייבה
כשהקהל דומם למדיטציה שלה ,לפני שתגביה עוף בקפיצה במוט?
או לחייך מקרוב למצלמות ולהמון השואג ,ממרומי ה 1.96-מ' של אוסיין
בולט לפני שירד לכיוון כן הזינוק בנעלי זהב?
האם זהו שכרם של ספורטאי-על להיות מובלים כחשודים תמידיים ,כסוג
של פושעים בפוטנציה ,כי בעשורים הקודמים הרמאים הדו-גלגליים שיטו
בכולם?
ֹאמרוּ עוֹד ָאבוֹת ָא ְכלוּ בּ ֶסר ְו ׁ ִש ֵנּי ָ ּב ִנים ִּת ְק ֶה ָינהִ .כּי ִאם
ַּ
"ב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ל ֹא י ְ
ִא ׁיש ַ ּב ֲעווֹנ ֹו ָימוּתָ ,כּל ָה ָא ָדם ָהאו ֵֹכל ַהבּ ֶסר ִּת ְק ֶה ָינה ׁ ִש ָנּיו( ".ירמיהו לא כח)
הלוואי!
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 Cannondaleמשיקה שני דגמי סייקלוקרוס חדשים
יצרנית האופניים האמריקאית  Cannondaleהשיקה
רשמית את אופני הסייקלוקרוס החדשים שלהם בדגמי
( SuperXקרבון) ו( CAADX-אלומיניום) האמורים להציג
שיפור משמעותי בתחומי האחיזה ,מרווח הצמיגים,
היציבות והתמרון  .שני הדגמים כוללים את גאומטריית
ה OutFront Steering-של החברה הכוללת זוית ראש
מתונה יחסית ,אשר בשילוב עם הטייה של 55מ"מ
במזלג וציר  ,Thru Axleמאפשרת יציבות משופרת מבלי
לפגוע ביכולת התמרון .כמו כן כוללים הדגמים החדשים
מרווח גלגלים גדול יותר מאשר הדגמים הקיימים
המאפשר שימוש בצמיגים של עד 40מ"מ בדגם ה
 SuperXו35מ"מ בדגם ה ,CAADXזאת תוך שמירת

מרווח בוץ של לפחות  5מ"מ ,כך שבפועל ניתן להרכיב
גם צמיגים מעט רחבים יותר.
לדברי דיוויד דווין ,מנהל מוצר בכיר ב,Cannondale-
"מסלולי סייקלוקרוס נהיים יותר מאתגרים והמירוצים
נהיים מהירים ואגרסיביים יותר .הרוכבים דורשים אופניים
שיכולים לענות לדרישות המסלולים האלה ,ותיכננו את
הדגמים החדשים על מנת לענות על הצרכים העיקריים
של יציבות ואחיזה".
האופניים כוללים טכנולוגיות שראינו בדגמים האחרונים
של החברה ,כמו תומכות שרשרת קצרות באורך 422
מ"מ ומערכת הינע אחורית מוסטת הצידה ב 6-מ"מ
על מנת לאפשר את מרווח הצמיגים הרחב .האופניים

גם פותחו בגישת ה System Integrationשל
 Cannondaleעל-פיה הקראנק ,המזלג ,מוט הכסא
והשילדה מפותחים בצורה משולבת להתאמה מלאה.
הפלטפורמה כוללת גם מיקרו-שיכוך ( )SAVEכמו
בדגמים אחרים של החברה ,מערכת של איזורים גמישים
בתומכות ובמזלג האפשרים שיכוך ואחיזה מוגברים ,מבלי
לפגוע בקשיחות הפידול .שיפורים נוספים כוללים בורג
כיסא משולב בשלדה המאפשר חשיפה גדולה יותר של
מוט הכסא להגברת השיכוך ,חיבורי דיסקים שטוחים,
חיווט פנימי ,ותושבת מעביר קידמי ניתנת להסרה
במקרה של תצורת .1X
למרות הצלחתם בתחום הסייקלוקרוס ,לCannondale-

אין עדיין אופניים יעודיים לתחום הגראבל המתפתח.
בשנה שעברה הם השיקו את דגם ה - Slate-אופניים
מתחום אופני ההרפתקאה ,שכוללים גלגלי "27.5
ומזלג קידמי  Leftyיעודי עם שיכוך של  30מ"מ .דגם
זה קורץ גם לתחום הגראבל ,אולם העובדה שהוא מגיע
עם צמיגים בפרופיל כביש ובגודל לא סטנדרטי ,פוגם
ביכולתו האמיתית להשתלב בפלח זה .נראה כי עם
דגמי הסייקלוקרוס החדשים הכוללים מרווח צמיגים גדול
ונוחות משופרת Cannondale ,פונים בצורה ברורה
יותר גם לפלח הגראבל .לא יפליא אותנו אם בעתיד
נראה אותם גם עם גרסה יעודית של מזלג ה,Lefty-
למרות שכרגע לא מדובר על גרסה כזאת
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השביל הזה
מתחיל כאן

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

Dura Ace 2017

שימנו מציגים את ה ,Dura Ace R9100-גרסה חדשה ומעודכנת לגרופ הכביש הבכיר
והיוקרתי בליין של יצרן העל היפני.

שימנו הציגו מוקדם יותר היום את הDURA-ACE-
 ,R9100גרופ הכביש המתקדם ביותר של שימנו שיצעיד
רוכבים לרמת ביצועים אחרת לגמרי.
הפילוסופיה שעמדה מאחורי פיתוח מערכת הR9100 -
החדשה היתה לבחון ולשפר כל רכיב במערכת הקיימת
כדי לייעל ולהגדיל את תפוקת ויעילות העברת הכוח של
הרוכב .במילים אחרות לקחת את האנרגיה ה"מבוזבזת"
של הרוכב ולרתום אותה לתוך המערכת ע"מ להוציא
מהרוכב את מקסימום הביצועים .בתפיסה החדשה של
שימנו כל רכיב של המערכת מתוכנן לעבוד ביעילות

המקסימלית עם רכיבים אחרים במערכת  -או SYSTEM
 SUPREMACYעפ"י שימנו.
גולת הכותרת של המערכת היא אימוץ שיטת ההעברה
המסונכרנת של שימנו מתחום מערכות השטח .שיטת
העברה אשר מאפשרת שליטה על שני המעבירים ע"י
שיפטר אחד בלבד.
מעבר לכך ,המערכת החדשה כוללת לראשונה גם
מערכת ניטור ומדידה אינטגרלית ,מערכת מעצורים
חדשה ,וגלגלים חדשים בעלי פרופילים מעודכנים



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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שיוציאו רמת ביצועים חדשה לחלוטין.
מערכת ה DURA-ACE R9100-תהנה גם היא
מאפליקציית השליטה החדשה של שימנו ה.E-Tube-
אפליקציה חדשה המאפשרת תכנות ושליטה מלאה
על המערכות האלקטרוניות של היצרן על ידי מחשב/
סמרטפון /טאבלט באמצעות חיבור ישיר או קישוריות
.Bluetooth
קראנק דורה אייס החדש -העברת כח
אופטימאלית
קראנק ה 2x11 HOLLOWTECH II-של המערכת
החדשה זוכה לעיצוב מחדש .הזרועות החלולות הורחבו
לטובת קשיחות מוגברת אך באותה עת זכו לגילוח
במשקל .גלגלי השיניים בטכנולוגיית HOLLOWGLIDE
זכו גם הם לשיפור בקשיחות לטובת העברת מירב
הוואטים מרגלי הרוכב ,לשאר רכיבי המערכת ומשם
לגלגלים .הקראנק החדש מקזז כ 7-גרם מהגרסה
האחרונה ומגיע בחמש גרסאות גלגשי"ם52-36T, ( :
 ) 53-39T, 54-42T , 50-34T,55-42Tושבעה אורכי
זרועות בין  165מ"מ ל 185 -מ"מ ,משקלים 609- :
 621גרם.

 FC-R9100-Pמערכת מדידה אינטגרלית
לראשונה בשימנו מערכת ניטור ומדידה אינטגרלית.
המערכת החדשה תספק מדידת הספק בזמן אמת
ותאפשר מעקב וניתוח של ההישגים ע"י התממשקות
לגורם תצוגה וניתוח חיצוני .המערכת תאפשר ניטור
הספק רגיל ,ניטור של כל רגל בנפרד וכן מדידת קאדנס
ללא כל השפעה חיצונית של אופי הדרך רוחות וכו'.
ה FC-R9100-P -היא מערכת מדידת הפידול הראשונה
של שימנו והראשונה בשוק המוטמעת בתוך הקראנק.
תפקידה להביא את המדידות המדויקות ביותר ע"י
שימוש בטכנולוגיה של חברת bikefitting.com
(בבעלות שימנו) אשר מתמחה במערכות מדידת אופניים
מתקדמות ומערכות ניטור ומדידת נתונים.
מח המערכת מוטמע בספיידר הקראנק וחיישנים
נמצאים בתוך הזרועות .המוח קטן וכמעט לא נראה
לעין ,מה שהופך את המערכת לאחת הקלות והנקיות
בשוק .מאחר ומוח המערכת מוטמע בספיידר ,אין
הגבלה בהחלפת גלגלש"ים ומכאן אין חשש לפגיעת
ברמת הדיוק .המערכת מוזנת ע"י סוללה אינטגרלית
וניתנת לטעינה ע"י מחבר מגנטי קטן ללא הורדת
מכסה .גם מערכת המדידה מאפשרת תפעול ממחשב,

₪ 18,499

₪ 14,999
טל"ח ,המבצע עד גמר המלאי או עד להודעה אחרת.

לרכישה

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור

www.recycles.co.il
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או ממכשירי טאבלט /סמרטפון דרך קישורית ה-
 Bluetoothשל האפליקציה.
רמה חדשה של ביצועי גלגלים
על מנת להילחם בהתנגדות האוויר ולשפר אינרציה,
גלגלי  DURA-ACE R9100מציעים תכונות
אווירודינמיות משופרות והתנגדות גלגול מופחתת .שתי
פלטפורמות החישוקים C60 ,ו C40 -מגיעות ברוחב
28מ"מ ומציעות גלגל מוקשח המשפר את העברת הכח
ואת הקשיחות הצידית באמצעות חישוקי קרבון בגובה
של  40ו 60-מ"מ .בתרחישי עולם אמיתי הדבר מאפשר
לגלגלים אלה לחסוך מעל ל 16W-מדגם הDUR-ACE-
 9000 C50הנוכחי.
גלגלי ה( C24-חישוק בגובה  24מ"מ) משלימים את
סדרת ה DURA-ACE-ומאפשרים לרוכבים לבחור מבין
 3חישוקים בגבהים שונים .דגמים ספציפיים זמינים
בגרסאות קלינצ'ר ,טוביולר או טיובלס ,בלוויית צירי
שחרור מהיר של שימנו או צירי E-thru (12מ"מ).
מערכות ההינע
מגוון אפשרויות הרכב הגלגש'ים בסדרת DURA-ACE
 R9100נועד על מנת לספק את כל הרוכבים ברמות

9100

העליונות .מעבירים חשמליים או מכניים ניתנים לשילוב
עם מעצורים דיסק הידראוליים או מעצורי חישוק וניתנים
להרכבה על כידונים רגילים או על כידוני  TTהמיועדים
למרוצי נגד שעון או לטריאתלון.
כיסוי ידיות המעצורים ( )ST-R9120 / 70מצליחים
לשלב בין מקום למיכל הנוזל ההידראולי ותכנון ארגונומי
ליד הדומה לכיסויי ידיות המעצורים המכאניים (ST-
 ,)R9100 / 50מיקום הידיות עצמו ניתן לכוונון להתאמה
אישית מדויקת.
רוכבים המשתמשים במערכת ה Di2-האלקטרונית
יכולים להתאים אישית את אפשרות המולטי-שיפט ע"י
מתג ייעודי הנמצא על הידית או באמצעות אפליקציית
.E-TUBE
SHIMANO Synchronized Shift
פיצ'ר חדש זה מאפשר למערכת לעזור לרוכבים במצבי
קיצון תחרותיים ולבחור עבור הרוכב את ההילוך הנכון
הבא -גבוה או נמוך ,ללא תלות בסוג המעביר .ההעברה
להילוך המטרה יכולה להתבצע בעזרת המעביר האחורי
או המעביר הקדמי או שניהם יחד .לפיצ'ר זה יש שני
מצבי עבודה:
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מצב מלא – המעביר הקדמי מגיב לפעולת המעביר
האחורי .כלומר ,בהפעלת 'מצב סינכרון מלא' למעשה
אין צורך בשני כפתורים על שתי ידיות המעבירים -שני
כפתורים על ידית אחת בלבד יעשו את העבודה.
מצב חלקי – המעביר האחורי מגיב לפעולת המעביר
הקדמי ,כלומר המערכת תדאג לשילוב להילוך הנכון
ביותר כאשר הרוכב מבצע העברה קדמית.
הורדת כמות הכפתורים יחסית למערכות אחרות אפשרה
לצמצם את ממדי הידיות ב( 28%-מרוחב של  40מ"מ
ל 29-מ"מ) וכן להוריד  22%ממשקלן (מ 128-ג' ל 100-ג').
מעביר ה Di2-הקדמי והאחורי מחוברים ביניהם
באמצעות יחידה אלחוטית קטנה () EW-WU111
המאפשרת גם קישוריות בין מערכת הDURA-ACE-
 R9100לבין מכשירי צד-שלישי התומכים בתקן .ANT
כמו כן ניתן להתחבר למערכת ע"י אפליקציית E-Tube
של שימנו באמצעות  Bluetoothמטלפונים וטאבלטים.
הגרסה האחרונה של  )E-Tube (2.11.1מאפשרת
לשמור פרופילים שונים של רוכבים ולהוריד אותם אל
האופניים ובכך חוסכת מהרוכב את הצורך לתכנת מחדש
את המערכת בהתאם לסוג הרכיבה או המרוץ.
גם מערכת ההילוכים המכאנית זכתה לשיפורים ,מבנה

חדש למעביר הקדמי ומעביר אחורי SHIMANO
 SHADOWבפרופיל נמוך תוכננו להורדת מאמץ
ולהעברה מכאנית חלקה מאי פעם .משקל המעביר
הקדמי והאחורי הם  69גרם ו 158גרם בהתאמה.
עוד במערכת ההנעה ,קסטת ההילוכים החדשה בעלת
יחס  11-30בטכנולוגית  HYPERGLIDEהמאפשרת
העברה חלקה וכן פדל חדש וקל יותר בעל איזון מיטבי
בין משקל לקשיחות.
מעצורים
רמת ה DURA-ACE-מציעה עתה שתי מערכות
מעצורים ,מעצורי חישוק או מעצורי דיסק הידראוליים.
מעצורי החישוק החדשים מציעים כוח עצירה גדול,
משקל נמוך ,פרופיל צר ושטוח ,מרווח צמיג גדול ביותר
וקשיחות גדולה יותר( .קשיחים ב % 43-מהמערכת
הקודמת) .את מעצורי החישוק החדשים ניתן להשיג
בתצורת ציר כפול או בחיבור ישיר.
בגזרת מעצורי הדיסק ,המערכת החדשה מציע רוטורים
חדשים עם פינוי חום יעיל יותר ( 30מעלות פחות
מרוטורים בסדרת ה )ICE-להשגת כוח עצירה גבוה יותר
לאורך זמן
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 Trekחושפת את דגמי השטח של 2017
משפחת פרזנטי ו  CTCעשו זאת שוב! כשלושה ימים לפני כל העולם
נחשפו לקהל הדילרים והעיתונאים המקומיים דגמי השטח החדשים
והסופר מפתיעים לשנת .2017
אחרי שמוקדם יותר החודש נחשפו הפיול החדשים עם גלגלי  27פלוס,
טרק ממשיכה בגל ההשקות וחושפת את המשך ליין השטח לשנת הדגם
 .2017הוצגו גרסת ה 29-של סדרת הפיול החדשה ,סדרת הרמדי חדשה
מבוססת גלגלי  27.5בלבד ,וסדרת הסלאש הקיצונית ביותר בתפיסה
החדשה של טרק עם  160מ"מ של מהלך על גלגלי  29בלבד .הסדרות
החדשות שחושף המגה יצרן האמריקאי קורצות הפעם באופן מובהק ולא

משתמע לשתי פנים לכיוון הקהל האגרסיבי יותר .כל הדגמים החדשים
זוכים לעדכוני גאומטריה תחת התפיסה המודרנית של Long, Low
 and Slackהכה אופנתית היום ,כל השלדות מקבלות תוספת קשיחות
משמעותית ,ולרוב מהלכי המתלים הוגדלו .בנוסף לכך טרק חושפת מוט
אוכף מתכוונן חדש תחת המותג בונטרגר ,וסידרת חלקים חדשה לאנדורו/
 AMהעונה לשם  ,Lineהכוללת חלקים שונים ברמת גימור גבוהה
באלומיניום וקרבון.
 Trek Fuel Exהחדשים
כמו הדגם עם גלגלי הפלוס ,כך גם הדגם עם גלגלי ה 29-זוכה למספר

שינויים ושיפורים ,אשר הופכים אותו כאמור ליותר טכני /אגרסיבי ובעיקר
יותר חדשני.
שינויים בגיאומטריה :זווית הראש עודכנה מ 68-מעלות ל/67.7-
 67בהתאם למצב המינו-לינק(תותב משנה גאומטריה) .הצינור העליון
והריץ הוארכו ,לטובת קיזוז בעמדת המוצא ע"י קומבינציית סטם /כידון
קצר /רחב.
הגדלת מהלך מתלים מ 120-מ"מ ל 130-מ"מ במתלה האחורי והקדמי
בגרסת ה ,29-ו  140מ"מ במזלג בגרסת ה 27-פלוס.
על מנת למקסם את היכולות הטכניות של האופניים ולשפר את הקשיחות

הציגו המהנדסים של  TREKמס' טכנולוגיות חדשות בכללן:
 –STRAIGHT SHOT DOWNTUBEצינור תחתון ()DOWN TUBE
ישר לחלוטין .קו ישר מצינור הראש ( )HEAD TUBEלציר המרכזי ,ללא
עיקולים מכיוון צינור הראש .באופן זה טרק משפרים את הקשיחות,
מורידים משקל ,מפחיתים עומסים מנק' קריטיות בשלדה ,ויש לומר
משפרים את מראה האופניים מאוד .טרק טוענים לשיפור כל כך גדול,
כך שבמבחני הקשיחות שנעשו לשלדה התברר כי שלדת הFUEL EX-
החדשה ,עם מהלך  130מ"מ ,קשיחה יותר משלדת ה SLASH -הקודמת,
עם מהלך של  160מ"מ.
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 –KNOCK BLOCK FRAME DEFENSEאחד מתוצרי ה"לוואי" של
צינור תחתון בקו ישר ,הוא פגיעה של קראון המזלג בשלדה .לצורך כך
טרק הציגו מערכת אינטגראלית להגנה על השלדה ,המונעת מהכידון
והמזלג לפגוע בשלדה ולגרום לנזקים .ה KNOCK BLOCK-היא מערכת
אינטגראלית המשולבת בשלדה ונכללת בהדסט ,ותפקידה לעצור את
סיבוב הכידון המלא .תשכחו מבר ספין...
 – CONTROL FREAKמערכת החיווט הפנימית אשר הוצגה ב,2016-
מאפשרת את כל סוגי הקומבינציות בין מערכות הילוכים מכאניות
וחשמליות ,בדרך אלגנטית ונוחה לתפעול.

Trek Remedy
גם סדרת ה Remedy-זוכה למספר עדכונים .מהלכי המתלים גדלו מ140-
ל 150-מ״מ ,השלדה מקבלת את אותה תוספת קשיחות כמו הפיול
אחותה הקטנה( יש לנו יותר מחשד שמדובר על אותו משולש קידמי).
הגיאומטריה הוקצנה לטובת יישומים אגרסיביים יותר (זווית ראש של
 66מעלות) ומעל הכל אך ורק על גלגלי  .27.5למי שבכל זאת מחפש כלי
אגרסיבי יותר על גלגלי  ,27.5החברים מוויסקונסין מציגים תת סידרה
 .Race Shop Limited ,RSLדגם בהשראת טרייסי מוזלי ,עם שלדת
קרבון בלבד ,מהלך מתלה מוגדל מלפנים ( 160מ"מ) וזוויות אגרסיביות
אף יותר.

Trek Slash
ה Slash -דגם האנדורו האגרסיבי של היצרן מקבל עדכון גם הוא ,מעתה
אמרו !Slash 29
כמו מספר מצומצם מאוד של חברות קטנות עם קהונס גדולות גם טרק
לקחו את גלגל ה 29 -לקצה הרחוק של האגרסיביות .השלדה טרם הוצגה
פיסית ,אך השמועה (המבוססת) מדבר על שני דגמים מסובבי שלדת

קרבון בלבד ,מהלך מתלים של  160מ"מ ,בסיס גלגלים ותומכות שרשרת
קצרות ביותר.
איזה שנה זאת הולכת להיות ...בימים אלו נבחנים במגזין FUEL EX 29
שיבחנו גם על גלגלים בגרסת ה 27-פלוס ,ובנוסף לכך Remedy 9.8
חדשים ,שני המבחנים המסקרנים יפורסמו בקרוב
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 נימי כהן  יח"צ

רוכבים לאור ירח בחוף
השרון עם דור אלון
אירוע רכיבה לילי לכל המשפחה
בשיאו של החופש הגדול
אם תפתחו את לוח אירועי האופניים של יולי-אוגוסט תראו שהוא דליל
יחסית ,והאמת שזה עושה שכל .חם ,חם מאוד אפילו ,אחוזי הלחות
גבוהים ,הקרקע יבשה ,השבילים מדורדרים ,הקוצים עוקצים  -קיץ ארץ
ישראלי ,אתם יודעים.
המועצה האזורית חוף השרון הצליחה לדלג מעל המשוכות הלא-פשוטות
האלו ,עם אירוע האופניים השנתי שלה ,״רוכבים לאור ירח בחוף השרון״
שייערך באוגוסט הקרוב זו השנה החמישית בחסות דור אלון ורדיו
 eco99fmובארגונה של חברת עז הרים.
מה דעתכם על אירוע אופניים לא תחרותי (רק אל תגידו ״עממי״…),
שמתקיים במרכז הארץ (חוות רונית) ,מתחיל ב 18:00-אחרי שהחום
נשבר והרכיבות בו לאור ירח ופנסים?

רכיבת לילה בשטח היא חוויה שונה וקסומה ,שלא נגישה לכל רוכב.
חוויית רכיבה שונה ,בין שדות ,פרדסים ומטעים לאורה של אלומת הפנס
האישי ולאורו (החלקי) של הירח ,הרחק מהדופק האורבני ומהמולת
הכביש הסואן ,ללא החום וההזעה הבלתי נסבלים של חום יולי אוגוסט.
חבורות רבות של רוכבים ברחבי הארץ רוכבים קבוע רכיבות ליליות עם
פנסים מקצועיים ,אך מדובר על רוכבים מתקדמים ומיומנים .״רוכבים לאור
ירח בשרון״ מאפשר לכל רוכבת ורוכב ,בכל רמה וכמעט עם כל סוג של
אופני הרים להתנסות בחוויית הרכיבה הלילית.
לא צריך ציוד מיוחד לרכיבת לילה  -כל רוכב באירוע מקבל פנס לאופניים
וסוללות! וגם חולצת אירוע מנדפת ,בקבוק מי אקווה נובה וחטיף (:-

לא צריך ניסיון קודם ברכיבת לילה  -למעט מספר מקטעים חוליים קצרים,
המסלולים כמעט ואינם כוללים מקטעים קשים לרכיבה.
לא צריך יכולת ניווט ולהכיר את המסלול  -אתם יכולים לבחור אם
לרכוב לבד ,בקצב שלכם על פי המסלול המסומן בנורות  ,.L.E.Dאו
בהובלת מדריך.
•לא צריך להתאמן ,יש מסלול מתאים לכל אחד:
•הקפת ילדים קצרה עם סלאלומים ומתקני רכיבה של  Balanceבתוך
חניון חוות רונית ,במסלול הפתוח מ.18:00-
•מסלולים בינוניים מעגליים בין שדות ופרדסי חוף השרון 11 :או 14
ק״מ ,יציאה ב.19:30-

•מסלול אתגרי לרוכבים מיומנים ומנוסים 23 ,ק״מ ,בקבוצות סגורות עם
מדריך בהרשמה מראש בלבד  -יציאה החל מ.19:00-
האם ניתן להגיע עם כל סוג אופניים לאירוע? האם צריך קסדה?
בוודאי שצריך קסדה ,ולא! לא ניתן לרכוב באירוע עם כל סוג אופניים.
האירוע הוא אירוע רכיבת שטח לילית ומיועד לבעלי אופני שטח תקינים
ועובדים  -ילדים ומבוגרים.
למעט מסלול הילדים (עד גילאי  )7שבתוך חוות רונית בו ניתן לרכוב על
אופני ילדים פשוטים ואף על אופני דחיפה ,המסלולים שיוצאים מחוות
רונית 14 ,11 :ו 23-ולא סלולים ק״מ ,הם מסלולי שטח אמיתיים ,הכוללים
קרקע משתנה :כורכר ,חול ,דשא ועוד.
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FUEL EX
ONE BIKE TO RULE THEM ALL
Want a rugged, capable long-travel trail bike with the spritely
manners of an XC bike? Get it with Fuel EX. Fuel EX blends
the best of both worlds in one uncompromising package.

MORE CAPABLE
With more travel (130mm), a slacker
geometry, Boost148/110, and more
features, Fuel EX has become a truly
do-everything trail bike.

29" AND 27.5 MID-FAT MODELS
Ride your way with fast, momentum-preserving
29"wheels or the traction and stability of
27.5+ wheels.

STRAIGHT SHOT DOWNTUBE
אלו מסלולים לאופני הרים אמיתיים ,עם הילוכים ,צמיגי שטח ,מעצורים
טובים וגלגלים בקוטר  24אינץ׳ ומעלה .הרכיבה במסלולי השטח באירוע
על אופני ילדים עירוניים עם צמיגים חלקים לכביש ,ללא הילוכים ומעצור
רגל תהיה מאוד לא חווייתית לילד .וגם להורה… אז דחילק ,תארגנו
לילד/ה אופניים אמיתיים ,עוד מעט יום כיפור וסובב תל אביב .רק אומרים.
מה במתחם האירוע? מה עם בני המשפחה שאינם רוכבים?
בשעה  18:00יחל בחניון חוות רונית הפנינג לכל המשפחה שכולל מסלול
רכיבה פנימי קצר ומגוון הכולל סלאלומים ,מתקני רכיבה מעץ של חברת
 .Balanceעל המסלול יקיימו הדרכות טכניות לילדים ולרוכבים מתחילים,
וגם יערכו עליו תחרויות ,הגרלות ,פרסים ועוד.
לצד המסלול מופע ראווה של קפיצות אקסטרים בכיכוב מדריכי הרכיבה,

מטובי רוכבי האקסטרים בארץ .עוד במתחם דוכני ציוד וספורט ,דוכן
הפעלות וחידונים של קק״ל ,דוכן אקולוגי של היחידה להסברה ,מכירת
קסדות במחלירים מוזלים באדיבות הרשות לבטיחות בדרכים ,מתנפחים
לילדים קטנים ,וכמובן דוכני המזון ההכרחיים ,רק עם טוויסט קטן:
הארטיקים יהיו  Paletasמחומרים טבעיים בלבד ובעבודת יד ,המזון יהיה
דרוזי ,טרי ,עם קמח מלא ומעט שמן ,והבירה תהיה זולה.
לצד ה .D.J-שיעשה נעים בלי לקדוח ,תהיה גם מוסיקה חיה של הג׳זלן,
משאית שהיא במה והגברה של להקה מופלאה .הנה טעימה מהופעה של
הג׳זלן באירוע של מבשלת בירה אלכסנדר.

Trek’s all-new Straight Shot frame design
featuring Knock Block frame defense
optimizes stiffness-to-weight ratio for
a more responsive ride.

דגמי  2017עכשיו במלאי
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R E M E DY
U N A P O L O G E T I C A L LY R O W D Y
Remedy is the mountain biker's mountain bike. 27.5" wheels,
an aggressive geometr y, and a wealth of technical features
make a bike that scores tens for capability.

MORE CAPABLE
With more travel (150mm), a slacker geometry,
and more features, Remedy is the ultra-capable
trail and enduro weapon for technical riders.

DOUBLY STIFF: BOOST148/110
Wider 148mm rear and 110mm front hub
spacing creates stronger, less flexy wheels and
allows for wider tires, shorter chainstays, and
more chainring options.

STRAIGHT SHOT DOWNTUBE
מה עוד?
אמרנו כבר שבמחיר הרישום מקבלים חולצה מנדפת ,פנס לאופניים ,מים
וחטיף? שהכניסה למתחם האירוע והשימוש במתקניו הינה ללא תשלום
לבני המשפחה שאינם רוכבים? שבמתחם ההפנינג פינות ישיבה מוצלות
ומתחם מוצל גדול עם מתזי קירור ותאורה נאה כשמחשיך? שיש חניה
מסודרת בשפע?
אז עושה רושם שכיסינו את הרוב .ההרשמה המוקדמת והמוזלת לאירוע
מסתיימת ב ,24.7-ההרשמה כאן ,באתר זינוק.

נקנח במילותיה של נועה לוריה ,עז ,ואחות:
״הקיץ שוב עומד עלינו לכלותנו ,הקייטנות קצרות מדי ,שעות הרכיבה
הסבירות מצטמצמות אבל החופש של הילדים דווקא גדל… מה עושים?
מעמיסים את הילדים ואת האופניים ובאים לרכוב לאור הירח והפנסים
בשבילי השרון״.
** תושבי המועצה האזורית חוף השרון נהנים מהנחה ייחודית ברישום.
** האירוע מאורגן על ידי המועצה האזורית חוף השרון זו השנה
החמישית כחלק ממאמציה לקידום וטיפוח ספורט רכיבת האופניים
בשטחי המועצה ,הכוללים סלילת שבילי אופניים שיאפשרו רכיבה רציפה
ובטוחה בין הישובים

Trek’s all-new Straight Shot frame design
featuring Knock Block frame defense
optimizes stiffness-to-weight ratio for a more
responsive ride.

דגמי  2017עכשיו במלאי
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טיול צוות המגזין לאלפיים היוליים בסלובניה
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ביננו חודש מאי הוא אחד החודשים המיותרים בשנה.
הוא אמנם מגיע לרוב אחרי חופשת הפסח ומוציא את
ההורים מעבדות החופשה לחרות מערכת החינוך,
ונכון ,הוא גם נותן ליהנות (על הנייר) מכמה ימים במז"א
נוח (ויש אפילו מעט ירוק פה ושם) .אבל בעיני רוכבי
השטח הוא מעל הכל ציון דרך להתחלה של הסוף .סוף
הקרירות השפויה ותחילת ה"שריפה" ,סוף אחוזי הלחות
החד ספרתים ותחילת הרכיבה במרק ,סוף ה"כיבוש"
ותחילת הדרדרת .בדיוק אז ,בסוג של תזמון מושלם
נועם תדהר מ"אקו אדוונצ'ר" הציע לנו פרויקט ייחודי.
"מה אתם אומרים על טיול של צוות המגזין לסלובניה?".
אמרת סלובניה? זה רחוק באירופה? זה בצבע ירוק? יש
שם אדמה לחה? עצים? ירידות? רכבלים /הקפצות?
"כן ,וכן וכן וכן"! זה לא שאנחנו לא חובבי ציון ,להפך,
כל חודש אנחנו נותנים ציונות אמיתית על הסצנה
המקומית ונהנים מכל רגע .אבל אתנחתא קלה
מהדרדרת והלחות לטובת גשם קל רק תועיל ,בטח אם

מוסיפים לזה את ההזדמנות לגיבוש חברתי אינטנסיבי
של הצוות.
כמה סגירות קלות ועקרוניות עם נועם והצוות המקומי
על אופי הטיול הספציפי ועל הלוגיסטיקה המורכבת
של לשכן חבורה של יותר מידי חפרני אופניים בחווה
אקולוגית אחת ,ובום 15 .איש מעמיסים ארגזי אופניים
לתוך נגרר סטייל פורמולה 1בשדה התעופה בווינה
בדרכנו לגבול אוסטריה סלובניה.
חזון ,אקולוגיה ותרבות אופניים
הגבול המשותף והשכנות למדינות כמו אוסטריה,
איטליה ,קרואטיה והונגריה הוליד במשך מאות שנים
ערבוב של השפעות אשר יצרו מדינה ייחודית ושונה
מהמדינה המזרח אירופאית הטיפוסית .מהחוף הים
תיכוני בדרום ועד האלפים היוליים בצפון מציעה
סלובניה הזעירה מגוון גדול מאד של תכסיות ואזורי
אקלים שונים ,חלום לכל רוכב הרים או כביש באשר

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

55 | 54

!we:Ride

we:Ride Slovenia 2016

אילן שחם

עריכה :דותן הלוי

אילן שחם

אילן שחם

סגנונו .האזור בו התמקדה החופשה נמצא בטבורם
של האלפיים היוליים ,סמוך מאד לגבול האוסטרי .איזור
הררי ומיוער מאד משובץ מספר עיירות וכפרים בדלילות
רבה שביניהם מחברים יותר מ 1500-ק"מ של שבילים,
חלקם הלא מבוטל סינגלים!! למרות היותה מדינה
מיקרוסקופית בממדים אירופאים ,מצליחה סלובניה
למצב עצמה כמעצמת רכיבה ולהוציא משורותיה כמה
רוכבי הרים כישרוניים ב ,XC-ב DH-ולאחרונה באנדורו.
אחד המנועים העיקריים של סצנת הרכיבה הסלובנית
הוא  ,Dusan Strvciאו דיקסי כפי שכולם קוראים לו.
דיקסי המארח שלנו ,גבר קטן קומה באמצע ה50-

של חייו ,פתח כבר לפני כ 15-שנים מלון בוטיק לרוכבי
אופניים בצ'רנה העיירה הגדולה ביותר באזור האלפים
היוליים .תרבות אופניים לא ממש הייתה אז ,אבל האיש
חלם רחוק ובעיקר לא פחד .במשך השנים התאספה
סביב האיש קהילה לא קטנה של רוכבי אופניים מקומיים
אשר מיפו ,בנו ,תחזקו ובאופן כללי הפכו את האזור
לפנינת אופניים מהזן המשובח ביותר .לפני כשבע
שנים מכר דיקסי את המלון ורכש חווה מבודדת על
אחת מהגבעות הירוקות והמדהימות כ 20-דקות נסיעה
מהישוב הקרוב ביותר .החווה האקולוגית /אורגנית
מנוהלת ע"י דיקסי ובני משפחתו כמשק אוטרקי (משק

המספק את צרכיו באופן עצמאי) .דיקסי ובני משפחתו
יחד עם מספר מצומצם של עובדים (רוכבי אופניים
כמובן) מייצרים את המזון ואת הצרכים התפעוליים באופן
עצמאי לחלוטין ,בכלל זאת החשמל שהחווה צורכת
(לצורך חיבור  WIFIשאפשר לראות את ה"פרלמנט"
בסטרימינג באחלה איכות .)...החווה הפכה כמובן למלון
האופניים החדש והמדהים של דיקסי ,רק הפעם לא
במרחק של  15דקות רכיבה ארוכות מהסינגל הקרוב,
אלא על/בתוך מערכת סינגלים ענפה ( 40ק"מ) הכוללת
את כל הדה-בסט המקובל ואף מעבר לו ,מ XC-ועד
אנדורו אגרסיף...

 we:Rideעושים את סלובניה
לכאורה לא פשוט לתפור חבילת חופשה לערמת
"מקצוענים" (דלשמטה) עם טעם מגוון ברכיבה
וקלומטר'ז לא קטן ברקורד שלהם על סינגלים ופארקים
בעולם .אבל שהחופשה מוגדרת כעבודה ואיש קצר רוח/
אנטי דמוקרט משמש בתפקיד העורך הראשי והממשק
מול נועם ,הדברים מתנהלים בזרימה ...החופשה שתפר
לנו נעם התבססה על מתכונת של טיול כוכב באזור
שסמוך לחווה  -או יוצאים ברכיבה מהחדר או הקפצות
באזור .בכל מקרה כל יום מסתיים תמיד בחווה ולרוב
בריטואל קבוע .ארוחת ערב ביתית ואורגנית (בשבע וחצי
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בדיוק) ,תצוגת היבול היומי ממצלמת הקסדה הרבות
מידי ,וכדיז'סטיף סרט ביזאר כלשהו .ככלל ,ההובלה
וניהול החופשה מתבצעים ע"י צוות מקומי ,במקרה
שלנו הבן הפרטי של דיסקי ,אניי -בחור מקסים ,מדריך
מעולה ורוכב מוכשר .כל התאומים ,התפירות והליווי ע"י
ובאחריות אקו אדוונצ'ר .האווירה במלון אינה משתמעת
לשתי פנים ,זה אינו עד מלון /אכסניה אשר מארח
לעיתים רוכבי אופניים ,זהו מלון של רוכבי אופניים! הכול
בבית החווה רחב המידות סובב סביב ה"אלמנט" .מכל
הקירות ניבטות תמונות של רוכבים מקומיים על שבילים

באזור ,חלקי אופניים במצבי צבירה שונים מהווים את
האלמנט העיצובי המוביל ,מתקני עגינה לאופניים בשלל
צורות מקיפים את המבנה ,עמדות טיפולים ושטיפה
עם מגוון כלי עבודה ,חדר יבוש ציוד ,ברושורים ,מפות
ואיך לא ,ציוד לקניה לאלה שלא יכולים בלי תנועת
אופניים יומית בעו"ש .למרות מחסור בקרני שמש ישירות
לעיתים ,המקום והאווירה שבו מכניס את המתארח לסוג
של "דודת" (חשק חסר מעצורים) רכיבה ,כך לפחות
אנחנו הרגשנו בזמן השהות שם.
חופשת החמישה ימים שלנו התבססה ברובה על רכיבה

באזור עמק הפרוולה ,אזור הררי ומיוער (כמובן) המאופיין
בסינגלים פראיים יחסית ,עתירי שורשים ,סכינים
וסוויצ'בקים כשלתחילתם תמיד תוביל עליה כזאת או
אחרת .יום אחד מהחמישה הוקדש כולו לרכיבה באזור
הר פצ'ן ( )Pecaבגבול אוסטריה סלובניה .על ההר
הגבוה באזור ( 2,125מטר) שפסגתו בולטת וניבטת
כמעט מכל מקום באזור ,בנה דידי שניידר אחד הבנאים
המוכשרים והמפורסמים בעולם את הFlow Trail-
הארוך באירופה 12 .ק"מ של שביל זורם ,בנוי ברמים,
טייבלים ורולרים בדיוק גרמני מוקפד .עם הדבר הזה

מאבדים בכל ראן  1005מטר ברציפות!!! (רכיב בגשם/
שמש/הוריקן) הרכבל נפתח ב 9:00-ונסגר ב16:00-
את המתמטיקה של המרחק והירידה המצטברת
אנחנו משאירים לכם ...בכל אופן בכתבה שלפניכם לא
תקבלו הפעם סיפור דרך עם תיאור מדויק של כל יום,
אם אתם מתעקשים בכל זאת ,אז כל יום בחופשה היה
יותר מושלם מהיום שלפניו .הפעם בחרנו להביא לכם
בעמודים הבאים את החוויה האישית של כמה מאתנו,
חוויות שנצרבו ולטעמנו משקפות יותר מכל את מה
שהיה שם בסלובניה ביוני :2016

59 | 58

!we:Ride

אילן שחם

אופוריה בסלובניה
אילן כרמל -בוחן והוגה דעות
כשעלה רעיון החופשה ,השאלה הראשונה ששאלתי היתה "מי מגיע",
לאחר התשובה המפורטת שכללה את רוב חבריי לרכיבה מאז שהייתי
בש"ש ,עניתי "תרשום לי אחד סלובניה אחד בבקשה ...אבל תגיד
אריק יהיה שם גם מישהו מהטופ? מישהו שיביא סוף סוף קצת סטייל
לתמונות?" לאחר שתיקה נעלבת השיב לי אריק בחמיצות "יהיה דן דורון",
וניתק ביובש.
בשבועות הבאים שלפני הטיסה המשיכו וזרמו תמונות ומיילים מנועם
וחבורת האקו ,אנחנו דיגמנו את האופניים איש איש ברמת הפדנטיות שלו
(זרקתי מה שיש לארגז קרטון) ורק חיכינו למטוס שיבוא ויקח אותנו לירוק
הירוק הזה שאנחנו בלבנט כל כך משתהים ממנו .למעשה הספק היחיד
לפני הטיסה היה באיזה מבטא יבחר פיטר שלנו להשתמש הפעם כדי
להזדהות עם המקומיים.
מסתבר שמבטא רומני בתוספת ח' רפויה עושה את העבודה – נסו לדמיין
את סרג'יו קונסטנזה מתריע על "טחניקל סקשיין" ,אז זהו.
ואכן ,כבר מהרגע הראשון בו נכנסו לחווה/מלון אופניים המדוגם של
דיקסי (אגב ,לא זה מהכנפיים בתוצרת הארץ) ,התחלנו לקלוט כמה טוב
זה הולך להיות :נוף מטורף  -צ'ק! טמפרטורה אירופאית קרירה  -צ'ק!
מסלולים מדהימים ישר מהחווה – צ'ק! ואחד הר פצ'ן אוסטרי גדול וגבוה,
מציץ אלינו מרחוק וקורא לנו להגיע למסלול הכי זורמני או באוסטריה או
באירופה.
במשך חמשת ימי הרכיבה הבאים טיפסנו הרבה וירדנו המון ,הזענו,
נרטבנו ,דיוושנו ,החלקנו וכמובן אכלנו ושתינו כיד הקייזר האוסטרי.
החברה התנהגו למופת למעט צחי ,נסיך הסייקלוקוס הצנום ,שביאס

אילן שחם

העליונה ב 14:12-דקות .יודעים שהסיכוי להגיע בזמן למטה קלוש אם
בכלל ,גשם מתחיל להתחזק ,מסתכלים עין בעין ובלי לומר מילה שנינו
אומרים בלב ,פאק איט .ויוצאים לראן רצוף בלי עצירה שלפחות אני
לא אשכח ..וכמובן שמאחרים ב 6-דקות את הזמן האחרון של הרכבל..
נו טוב...
תמונה חמישית ואחרונה – :UCI DH World Cup
המיניבוס בדרך חזרה לשדה בוינה ,בפורט וויליאם בסקוטלנד עוד מעט
מתחילים לזנק הטופ  20בסבב ה DH-העולמי .קשיי קליטה נרשמים
עם המחשבים הניידים בקדמת המיניבוס ,סחבק שולף את הנקסוס ,6
מקריב את מה שנותר מחבילת הגלישה ומתחבר לרדבול  .TVאט אט כל
המיניבוס מתמקם מאחורי מסך  6אינץ' קטנטן ,ובעזרת אלוהי הLTE-
האוסטריים מייצר את אחת מחוויות הצפייה הכיפיות ביותר שנרשמו
בשנים האחרונות.

אילן שחם

סלובניה  – 2016זיקוק של זיכרונות
עדי בלן  -בוחן שטח
בסופו של דבר ,חוויות מתמצות ,לפחות אצל כותב שורות אלו ,לסדרת
תמונות סטילס ,מקסימום סרטוני  5שניות סטייל אינסטגרם שנצרבים
בזיכרון ולא מרפים .זיכרונות מתוקים לצד זיכרונות כאב – מעין זיקוק של
הזיכרונות כולם לפריימים בודדים מיוחדים שלא נמחקים .טיול we:Ride
לסלובניה בחודש יוני ,צרב כמה תמונת בכונן הקשיח שלי ,תמונות שאני
מקווה שלא ימחקו לעולם.
תמונה ראשונה – הפתעה:
הימים ימי אמצע אפריל ,רכיבת מגזין שישי שגרתית ,מטפסים עליה לבנה
משמימה בחורשן ,משמר העמק או בהרי ירושלים ,מי זוכר?! ,בדיחות
והלצות רגילות עפות באוויר בתקווה להעביר את הזמן עד פרץ האדרנלין
הבא ,לפתע הברקה במוחי הקודח ,פונה לעורך פלדמן בשאלה ספק
קביעה :אז מה עם איזה טיול בחו"ל השנה? התשובה מפתיעה ואני
נותר עם לסת שמוטה" :מה? לא עדכנתי אותך עדיין? שריין את תחילת
יוני ,טיול מגזין עם נועם תדהר לסלובניה!" – לא חלפו  48שעות ופרטי
דרכונים הוחלפו ,טיסות הוזמנו ,אישורים מהבוסיות ניתנו ,ועכשיו נותר
רק להמתין...
תמונה שנייה – נתב"ג:
 3:30לפנות בוקר ,אחרי התקף חרדה קטן שכלל מחסום חנייה תת קרקעי
שמסרב להיפתח וטעות ניווט אחת בדרך לחניון ארוך הטווח ,פוגשים את
כל חברי המערכת בצ'ק אין ,פרצופים מוכרים ואהובים לצד כאלה שרק
השמות מצלצלים ...שמח במיוחד לגלות שגם דנצי (דן דורון) האיש והזקן
מצטרף ,זה מבטיח שיהיה אחרי מי (לנסות) לרדוף בירידות ,או-ייה!
תמונה שלישית – סינגל ראשון:
הירוק הזרחני שוטף מכל עבר ,אחרי  12+שעות בדרך ועוד איזה 20
דקות טיפוס בדרך יער ,אניי המדריך מכניס אותנו לסינגל ראשון בפארק
הביתי של החווה .נותן לדןדן את הכבוד (סדר טכני זה א' ב' של ג' ד')
ומנסה לרדוף .האדמה רטובה מגשם האתמול ועם זאת מייצרת אחיזה לא
הגיונית ,זה ה Loam-הזה שכל הקנדים מקשקשים עליו כל הזמן ...הולי
שיט אלה הולכים להיות  5ימים טובים...
תמונה רביעית – :Flow Trail
אז נכון ,על השביל הזה פנטזתי וריירתי כבר על כמה וכמה סרטים שלו
ביוטיוב ,אבל הדבר האמתי פשוט לא הגיוני .אם הייתי מייצר שביל כזה
במשחק מחשב היו פוסלים אותו על חוסר ריאליזם 20+ ...דקות נטו של
ברם-טייבל ,ברם-ברם-טייבל.
הסקי-פס שלנו טוב רק עד השעה  ,14:30פבלו ואנוכי מגיעים לתחנה
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קצת כשגילה יכולות אנדורו מתקדמות על אף כושר של מתחרה קרוס
קאנטרי מהעילית.
צוות הצלמים הסופר מקצועי שליווה אותנו – אילן שחם ,אלון רון וטל
רוזוב סחבו בתיק הגב שלהם משקל עודף שהיה גורם לי לפקפק כל בוקר
אם לצאת בכלל ,ובכל נקודה ראויה לפוטו-אופ רצו לפני המחנה התמקמו,
לחצו ושידרגו לכולנו את החוויה.
ואם כבר שדרוגים ,בין כל שאר הליצנים ,בלט במיוחד שחר מיליס שלנו
שכל קליפ שצילם זכה לרצועת לייב-קומנטרי מצחיקה עד דמעות בה הוא
מנתח את כל הקווים ,הפשלות והביצועים הפחות טובים של כל מי שרכב
לפניו .אישית ,ומכיוון ששוב הפלאתי בביצועים בינוניים ומטה ,התעקשתי
לא לצאת לפניו להבא...
אחרונים חביבים הם צוות המדריכים המקומיים ,שגם בנו חלק ניכר
מהסינגלים המעולים באיזור .אלה מייד הבינו עם מי יש להם עסק ותפרו
מה שצריך לתפור כך שכל יום נגיע לארוחת הערב רצוצים אך מרוצים,
מלאי חוויות ורעבים לעוד ...בזכותם תיזכר לי לנצח הקפדנות הסלובנית
להתריע על כל דרופון מתקרב בפני כל רוכב ורוכב" ....טחניקל סקשיין" !!!
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אנדורו זה לכוסיות
צחי אוחובסקי -בוחן  /XCמרתון ,ראש תחום גראבל
כשאריק (פלדמן) התקשר להזמין אותי לנסיעה לסלובניה היו לי כל
הסיבות בעולם לסרב באלגנטיות .1 :באותו סופ"ש התקיימה מסיבת
חברים שווה במיוחד במדבר שלא רציתי להפסיד  .2כבר שנים שאני לא
רוכב עם מגינים ואופניים עם מהלך בולמים ארוך (קוראים לזה אנדורו
עכשיו??) ,הם ממני והלאה .3 .אני לא ממש מכיר את רוב חברי המערכת
ומעולם לא רכבתי איתם ,בטח שלא מספר ימים רצוף .4 .איזה מין יעד
רכיבה זה סלובניה? אם כבר אני מוציא כסף על נסיעה לחו"ל אז שיהיה
על איזה יעד 'נחשב' או 'מוכר' .אחרי גמגום קל ,אמרתי לאריק שאני צריך
לחשוב על זה ,ובכל מקרה ,אם כן ,התנאי הוא שהוא דואג לי לאופניים
מתאימים.
ככל שחשבתי על זה יותר הבנתי שאני צריך ללכת על זה .הרי במקור אני
רוכב טכני ולמרות שאני כבר לא רוכב אול מאונטיין אני עדיין מאד אוהב
את האדרנלין ,וזאת הזדמנות מצוינת לגעת שוב בתחום .זאת גם הזדמנות
מצוינת להכיר סוף סוף את כנופיית  .we:Rideוזוהי הזדמנות לבקר
במדינה חדשה ,ובכלל ,במזרח אירופה שם עוד לא ממש יצא לי להיות.
ולגבי המסיבה במדבר ,תהיה גם בשנה הבאה...
עם רוח גבית מהמשפחה התחלתי להתכונן נפשית ,וציודית – ג'ריס
חדד יבואן אופני  Cubeתרם את אופני הסטריאו  140שנבחנו במגזין
מאי (הגישה החיובית והעזרה שלו ראויים להערכה) DAA ,סיפקו תיק
נסיעות של  PROלמבחן ,ונימי חברי השלים לי ציוד אול-מאונטיין חסר כמו

מגינים ,מכנסי רכיבה וקסדה.
נראה די נחמד סלובניה הזה
בעצירת הריענון הראשונה על האוטוסטרדה האוסטרית ,שכללה שניצל
וינאי מדושן ובירה צוננת ,הבנתי שכנראה עשיתי בחירה נכונה .כשהגענו
לחווה בסלובניה זה כבר היה ברור מעל לכל ספק .החווה המבודדת
בהרים ,הנוף המדהים ,והכנסת האורחים של בעלי המקום רק העצימו
את ההרגשה .תוך שעה מההגעה כבר היינו עם אופניים מורכבים מוכנים
ליציאה ,ולאחר עלייה של כחצי שעה קיבלנו ישר לפנים את הסינגלים
המדהימים שהחבר'ה האלה בונים אצלם בחצר .הרכיבה הראשונה גם
נתנה תחושה ראשונית של הקבוצה והבדלי הרמות – מי חזק ,מי מהיר
בירידה ,ואיפה אני ממוקם .כשרוכב כמו דן דורון ,אתו כבר יצא לי לרכב
בעבר במורזין ,נמצא בקבוצה ,ברור שזה הולך להיות מהיר .להפתעתי
כמה מחברי המערכת הוכיחו שהם יכולים לשבת עליו בצורה יפה .אישית
הבנתי שמבחינת כושר אני כנראה במצב טוב יחסית ,ומבחינת טכניקה
ומהירות בירידות אני במקום טוב באמצע .כנראה שלא אעשה בושות.
הטעימה של הרכיבה הראשונה ,ולאחריה הבירות בחווה וארוחת הערב,
הכניסו את כולם למצב רוח מצוין .בימים הבאים הרכיבות הלכו והשתפרו,
וגם ברמה האישית הרגשתי יותר ויותר ביטחון וחיבור לאופניים ולסגנון
הרכיבה .סה"כ רכבנו בתא שטח קטן יחסית על גבול אוסטריה ,כולל
מעבר באחד הימים למסלול ה Flow trailבצד האוסטרי של הר פצן.
 Anejהמדריך שלנו הוביל אותנו בבטחה ,תוך דאגה (לפעמים מוגזמת)
לביטחוננו .כבר הייתה לנו בדיחה פרטית של קריאת “technical
 ”sectionכל פעם שהשביל נהיה טיפה תלול .המסלולים ברובם זורמים,
כאשר פה ושם יש מקטע תלול יותר ,מחורץ ,או סתם על שפת תהום.
שטח מגוון ומהנה .והירוק ,הו הירוק – הכל צבוע בצבעי ירוק עז ,פרחים
פורחים ,ושמיים כחולים כמו גלויה .מדהים היה גם לראות איך המקומיים
מכבדים את היער ,את החקלאים שהמסלול עובר דרך החוות שלהם,
ואת החוק .מסתבר שבסלובניה רוב האדמה פרטית והרכיבה מותרת
רק באישור בעלי הקרקע .המדריך דאג להנחות אותנו כל הזמן  -היכן
לשמור על שקט ,היכן לרדת מהאופניים ,היכן לרכב בטור אחד על מנת לא
להשאיר סימנים ,סה"כ היינו די ממושמעים.
יצא לי לרכב הרבה באירופה ,ביעדים שונים .המגוון רחב ומגוון וקשה
לקבוע היכן יותר טוב והיכן פחות טוב .בעיני הייחוד של היעד הזה הוא
האותנטיות שלו והניתוק היחסי שלו .אין כאן עיירה עם אפשרויות בילוי,
אלא חווה שקטה המציעה רכיבות חווייתיות ונופים מדהימים ,ועונה על כל
הצרכים הבסיסיים והמאפשרים להתרכז ברכיבה ובחברותא .יעד אידאלי
לקבוצת חברים חובבת שבילים\ אול מאונטיין שמחפשת טבע ואוירה יותר
מאשר דרופים ובייק פארקים בנויים.
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סלובניה לנשמה
אופיר יהב -מפיק שטח
כל אחד חייב לעצמו את המשהו שעושה לו טוב .השגרה של עבודה  -בית
 עבודה  -בית עבודה  -רכיבת לילה  -בית וכו' היא כמובן מבורכת אבל ישרגעים בחייו של אדם שבהם הוא צריך לומר לעצמו " :עד כאן".
השגרה הבטוחה והחמימה צריכה להישבר .מספיק עם המוכר והידוע .גם
אם זה בן שמן.
הגיעה העת להפליג למחוזות חדשים.
פעם באמת היו מפליגים .ממש באנייה על גלים .ימים ושבועות שלמים.
ואת כל הדרך הזו היו עושים ומשקיעים אבל ...בלי לקחת אופניים.
מקסימום היו לוקחים מעט טבק ללעיסה ,רובה מוסקט ושעון כיס.
אבל היום ? מפליגים במטוס כשהאופניים ארוזים בבטנו ,ואילו אצלנו
ארוזים בבטן אותם פרפרי התרגשות.
היעד :סלובניה.
הלוגיסטיקה פשוטה מאד :אריק מציע ,אני מאשר .שיחה קלה עם נועם
והכל מסודר .אורזים תיק עם ביגוד וציוד רכיבה ,אורזים אופניים ,אורזים
חבורת חברים טובים .וזהו .בעצם יש לזכור שאת הוויסקי לוקחים אתנו
ולא מפקידים למשמורת במחסני "שום דבר לא בחינם" של הדיוטי פרי.

יום הטיסה הגיע.
בשדה מתאספת קבוצה של תימהוניים עם ארגזי ענק שחיוך מוזר מרוח
להם על הפנים .מחכים לכולם  ...כולם פה .בדיקה ביטחונית ,צק אין,
דרכונים ,ויסקי ,ויאללה ממריאים.
פטפוטי ועדכוני אופניים כל הטיסה וכבר נוחתים .נסיעה למלון הנמצא
בסביבות העיר צ'רנה  -וביעד מחכים לנו בזרועות פתוחות.
מתמקמים ,מרכיבים את האופניים ,מתלבשים וכבר אצה לנו הדרך
לסיבוב טעימת המקום .המיקום של המלון הוא מאד מיוחד .לא בעמק
וגם לא ממש בפסגה .אפשר לצאת לטיפוס אבל גם אפשר להתחיל מייד
ליהנות מהירידות .רק תבחרו .באחד המסלולים עברנו ממדינת סלובניה
לאוסטריה .כל מה שהיה שם לסמן את הגבול הוא חתיכת אבן  ...אבן!
מתי אצלנו ?
המסלולים המדהימים משלבים לא מעט טיפוס עם הירידות כיפיות ,זורמות
ומהירות .השבילים בחלקם הגדול נבנו על ידי המקומיים ביד אוהבת
ומקצועית .השבילים זורמים ,מתפתלים ,מהירים ומאד מאד כייפים .איזה
כיף להם שתמיד אפשר לסמוך על הגשם שיבוא וישאיר אותם מהודקים.
באחד מהימים רכבנו בהר פצן .בנוי שם ה FLOW TRAIL-הארוך
באירופה  -כ 12-ק"מ של ירידה .מאבדים המון גובה אבל מתכנן השביל

דידי שניידר דאג שנרגיש כאילו אנו ברכבת הרים .השביל בנוי לתלפיות.
שיפועים מתונים אבל כאלה שיספקו לך מהירות וריגוש ,פיתולים עם
 WALL RIDESהמחושבים ובנויים בקפידה .טייבלים לאורך כל הדרך והיא
ארוכה ארוכה עד למטה .את קריאות הגיל לא ניתן להחניק לאורך זמן וכך
אתה מוצא עצמך צוהל בקול למראה כל עיקול ושינוי כוון.
החזרה לעיר צ'רנה הייתה דרך שבילים צרים העוברים באדמות פרטיות
(שששש ...אסור להרים את הקול  -בעל הבית יתעצבן .)...לבד
מהתפאורה המדהימה שמספק האזור הירוק ירוק מאד הזה ,השבילים
הנהדרים וה FLOW TRAIL-המופלא ,חשוב שתהיה חבורה של חברים
טובים שיודעים לצחוק וליהנות ביחד כי אחרי הכל באנו לשם כך.
נגמר .הספקנו עוד לעשות סיבוב בוקר שכלל עוד מהשבילים של
המקומיים שיורדים מפותלים לזורמים עד לעמק ,ועוברים במקומות
שנדמה לך כי אתה בג'ונגל טרופי .קינחנו בטיפוס ארוך בחזרה למלון וזהו.
הגיע זמן לארוז .תחושת "יש לי טעם של עוד" חזקה משתלטת עליך עד כי
אתה מבטיח לעצמך שלכאן אני בהחלט חוזר .הוי געגועים לפצן.

סוף דבר
לא יכולנו לייחל לעצמנו חופשת צוות טובה יותר,
מבחינה זאת סלובניה התגלתה כפנינת אופניים
אמיתית .תא השטח הגדול יחסית סביב איזור החווה,
על שלל נופיו המדהימים ומגוון השבילים העצום ברמות
ודיסציפלינות רכיבה שונות ,מאפשר הרכבת חופשת
אופניים מושלמת כמעט לכל רוכב .רמת השירות של
דיקסי וצוות החווה ,הכנסת האורחים המקומית וצוות
המדריכים שבראשם אניי ,הצליחו לתפור לנו חופשה
יותר ממושלמת למרות שאנחנו סוג של תפסני תחת.
תודה גדולה לנעם תדהר ולחברת אדוונצ'ר ,שזרמו
עם הרעיון וארגנו הכל לעילה ולעילה ,תודה גדולה
לדיקסי וחבורתו
לסלובניה יש המון להציע לרוכב הישראלי ,בקיץ הקרוב
מציעה חברת אקו אדוונצ'ר מספר חבילות לסלובניה
במתכונות שונות .לשאלות ופרטים:
facebook.com/ecoadventuretrips
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ממשיכים לגלות את סלובניה /טל רוזוב ,רוכב בתודעה/////////////////////////////
הטיול של  we:Rideהביא אותי זו השנה השלישית לסלובניה .הפעם
הגעתי כחבר צוות המגזין ורוכב ,אך לרוב אני שם כמדריך בצוות של אקו
 .Advnetureאפשר להגיד שאת סלובניה אני כבר מכיר ,גם כיעד לטיולי
 AMעתירי אקשן וגם לטיולים רגועים יותר – אבל החלטנו שיש עוד הרבה
מה לגלות ומיד אחרי שצוות המגזין נסע הביתה ,יצאנולעוד מסע קצר כדי
למצוא שבילים חדשים ואתרי רכיבה נוספים.
סלובניה לוקחת את תיירות האופניים שלה ברצינות והענף כולו בתנופה
כלל ארצית שכולל בניה של פארקים ייעודיים על בסיס אתרי סקי וגם
פתיחה והסדרה של שבילי רכיבה מסורתיים יותר ,ללא תמיכת מעלית ,או
מה שנקרא אצלנו  All Mountainאמיתי.

עזבנו את אזור החווה של דיקסי על הגבול האוסטרי ויצאנו בנסיעה לאחד
מחבלי הארץ היפים ביותר בסלובניה – עמק סוצ'ה .העמק קרוי על שם
הנהר שזורם לאורכו ,ששימש בעבר כקו הגבול בין איטליה לאימפריה
האוסטרו-הונגרית וגם כקו עימות אלים ומדמם במלחמת העולם
הראשונה ,כיום הוא מהווה אתר תיירות פופולרי בעיקר בקרב חובבי
ה .outdoor-סקי ,שבילי הליכה ,רפטינג ,בילוי משפחתי בטבע ועכשיו
גם אופני הרים .העמק מאופיין במספר כפרים ועיירות קטנות שמהן ניתן
לצאת לרכיבות ,ומשני הצדדים הרים עם הפרשי גובה של סביב 1,000
מטר .את הדרך למעלה ניתן לעשות בהקפצות לפחות באופן חלקי ,או
בטיפוסים ארוכים של כשלוש שעות.
לפני הירידות בחזרה לעמק אנחנו מתוגמלים בנופים פתוחים ועוצרי

נשימה ומשם בסינגלים זורמים שמשלבים קטעים טכניים עד למורד
העמק .אחד השבילים שירדנו שימש בעבר חיילי ארטילריה איטלקיים
אשר טיפסו לעמדות התותחים על ההר במלחמת העולם הראשונה .מכיוון
שהשביל תוכנן להליכה רגלית עם משקלים גבוהים וציוד רב ,השיפועים
נשארו מושלמים לרכיבה במורד – אפשר לתפוס מהירות בכיף אבל השביל
לא תלול מדי!
אתרי הסקי המקומיים קטנים יחסית ובחלקם אין יותר משתיים או שלוש
מעליות ,אבל עם בניה נכונה לא צריך יותר מזה בשביל בייק פארק
שאפשר לבלות בו יום רכיבה שלם בכיף .הסלובנים גילו את חדוות
ה Flow Trail-אך משתדלים מאוד להשאיר מספיק אתגריים מסורתיים,
מי שמחפש תלול ,שורשים וסוויצ'בקים לא צפוי להתאכזב.

את המסע שלנו סיימנו קרוב לבירה לובליאנה ,באתר הסקי של קרבבץ
גם שם גילו את הפוטנציאל של הבייק-פארק והמסלולים נתמכי הרכבל
מושכים אליהם בנוסף לתיירים גם רוכבים מקומיים מהעיר שיכולים לברוח
לשעתיים של כיף בסוף יום עבודה .הפארק מציע מגוון פעילויות מפארק
חבלים ,דרך באגי שטח ועד לטיולים רגליים – אך ענף האופניים הוא זה
שצומח מהר יותר מכל השאר גם יחד.
המסקנה היא פשוטה – סלובניה בדרך הנכונה להפוך למעצמת אופניים,
כבר היום אפשר להגיד – שביקור אחד בה פשוט לא מספיק...
ויש גם לניק לסרטון של רכיבה באיזור
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צליום :אלון רון

רגעים של אושר עם
בואו לדווש עם אקו אדוונצ'ר
במגוון הרפתקאות רכובות
ברחבי העולם
טובי המדריכים //מסלולים ייחודיים //מפגשים
מרגשים //לוגיסטיקה מפנקת
השאירו כאן פרטים ונדבר אתכם בהקדם
להתראות בשטח נעם תדהר וצוות המדריכים
טלפון | 03-5633717 :מייל | anat@eco.co.il :בקרו אותנו 
צולם על ידי אלון רון בחופשת אופניים בסלובניה עם אקו אדוונצ'ר יוני 2016
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חופשת אופניים
סדרת מאמרים קצרים בהם נשתף את
חכמת המעטים שלנו כדי לעזור לכם
בהתמודדות עם נושאים הרי גורל
לא קריטיים .הפעם ,עמוסי חוויות
מעוד חופשת אופנים אירופאית,
אספנו מספר טיפים להתארגנות
וחיים בצוותא באסקפיזם ירוק וקריר
עם החבר'ה הטובים...

1.1חוק ברזל ידוע הוא לארגן קבוצה הומוגנית מבחינת
יכולת רכיבה .בפועל ,לטובת הלב/ריאה שלך ,מומלץ
לארגן אחד או שניים חלשים ממך בקבוצה מה שיהפוך
את כל הסיפור לקצת יותר נינוח .מה שיותר חשוב הוא
שהקבוצה תהיה מורכבת מחברים באותו הראש ,בדגש
על חברים ,אלה שלא יהיה אכפת להם לחכות קצת,
לעזור לתקן פנצ'ר וכמובן לצחוק על כל דבר שזז כולל
על עצמם.
2.2ואם כבר חברים באותו הראש ,מרגע היציאה מותר
ומומלץ לדבר ולצחוק על הכל ...הכל מלבד פוליטיקה!
תכלס ,בשביל מה אתם צריכים את החרא הזה שם ,גם
ככה אתם חוזרים למדבר בעוד כמה ימים...
3.3נחזור רגע להתארגנות מראש .אם לא מצאתם
רשימה מדוגמת הנה זאת שלנו בקישור .רק נציין
שאטמי אוזניים נגד נחירות זה סטנדרט ,כונן גיבוי
למצלמת גו-פרו זה חשוב ,רפידות בלמים ואזיקונים זה
חובה ,ופלאסק מתכת ממותג לוויסקי זה גם סטייל וגם
אביזר נחשק כשהטמפרטורה יורדת ...ובעצם מתי לא?
4.4אם כבר הגעתם לרגע האחרון והאופניים לא מוכנים,
צאו בזריזות למכאנופן החביב עליכם (בתנאי שהוא
ממש טוב כמובן) ,אם נזקקתם לטיפול בולמים/בלמים/
בלידינג/טיובלס או כל דבר מעבר לשימון שרשרת וניפוח
צמיגים ,אתם חייבים לעצמכם רכיבת מבחן קצרה לפני
הטיסה .עדיף אופניים מאובקים מכאלה שלא עוצרים.

5.5את אריזת האופניים עשו בעצמכם וזה לא דווקא
בגלל שאלון "ארזת לבד?" המרתק שמחכה לכם בשדה
התעופה ,אלא בגלל שאף אחד חוץ מכם לא באמת
יהיה אחראי כמוכם שכל הציוד אכן נמצא וממוגן כהלכה
מתלאות הסבלים .אף אחד!
6.6הגעתם ,פרקתם ציוד ,הרכבתם אופניים ,לבשתם
מותגים ,סידרתם את הלוק ,אתם מרגישים בטופ והכל
מוכן לדהירה...
קחו עוד רגע אחד עם המדריך המקומי על מנת
לבצע שיחת תיאום ציפיות יומית ,להבין מה מחכה
ולהתאים את המדריך לקבוצה .קריטי שהוא יבין אם
אתם בעיקר אוהבים ירידות ,מכורים לעליות או שהגעתם
לבירה ונקניקיות.
7.7והנה הוא מגיע ,הסינגל הראשון!! כמו תמיד (טוב,
כמעט תמיד) יש את ההוא שחשוב לו להיות מקדימה,
לפניכם .עצתנו ,תנו לו להידחף ובכיף .אם עוד יש לכם
משחקי אגו השאירו אותם לבן-שמן ,לכאן הגעתם כדי
להנות ולא כדי להילחם בשדי הסטראבה ,חכו דקה
וצאו אחריו בסבבה שלכם לזרימה ירוקה וקרירה.
8.8תרבות הפייסוש והגו-פרו מחייבות אותנו לצילומי
אקשן וכל המרבה בפרשנות משעשעת במהלך התיעוד
הרי זה משובח (אחרת זה תכלס די משעמם למי שלא
היה שם) .יחד עם זאת אין כמו צילומי סטילז איכותיים,
לכן אם אחד מהחבורה הוא חובב צילום אאוטדור

פלוס אתגרי פלוס קנבס הרווחתם מזכרת לחיים תמורת
בקבוק בירה – לא רע בכלל.
9.9בהפסקות הצהרים יש משהו מאד מפתה ,ואנחנו
לא מדברים על השניצל הווינאי ,ההמבורגר הראוותני,
הבירה האירופאית והקינוחים השערוריתיים ,אלא על
כל הקומבינה .ככלל קשה מאד להמשיך ברכיבה אחרי
מנוחה קלה ,אדרבא בתוספת של כקילו מוצקים ונוזלים
שזועקים שנ"צ מיד ובדיעבד! ...בקיצור תרגיעו.
1010הגיע הערב ,ניקוי ושימון זריז ,החלפת רפידות
למי שצריך ,מקלחת וכמובן אחסון הנעליים וציודים
אחרים בעליי ניחוחות מחוץ לחדר .אוכלים ,שותים ואחרי
שצחקנו נעבור לקטע האומנותי ...אבל באמת ,כמה עוד
קליפים ממצלמת ראש אפשר לראות? אנחנו ממליצים
בחום להגיע עם כמה סרטים דביליים במיוחד כדי לסגור
טוב את הערב ואם שכחתם ,לא נורא ,כל הקאלטים
של הפרלמנט בכיכובם של שאולי הנותן בסתר וג'ורג'
הוטרינטור זמינים לצפייה ,רק על תבואו בטענות אם
למחרת כולם ישירו אז'י בם בם.
בונוס :מצווה גדולה היא להלל ,לקלס ולשבח בהיילייטס
בזמן אמת ובעיקר לאכול את הלב לאלה שהבריזו ונשארו
בארץ ,זכרו להעלות כל יום כמה תמונות ירוקות ורטובות
במיוחד ,וכל המרבה בשידורי לייב מתחרות הרד-בול
המקומית הרי זה משובח
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אודיסיאה ביוון

אודיסיאה ביוון
מסע עומק תחרותי ביוון ההררית
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חיידק הרכיבות האפיות הארוכות לא מרפה ממני ,ואחרי שחוויתי ב2014-
את חווית ה TRANSPYR-בפירנאים (גיליון  )007חיפשתי אירוע נוסף
שיוכל לתת לי את האפשרות לחוות לעומק ובמרוכז ,חבל ארץ מבודד
יחסית .השילוב של  STAGE RACEכבסיס למסע עומק בחבלי ארץ
מעניינים נראה לי קונספט מתאים וטוב .מצד הוא מספק את אווירת
"מדורת השבט" שאני מאוד אוהב ,יש את האתגר שבעצם היות האירוע
גם תחרות המחייבת מאמץ גבוה יותר לעמידה בלוחות זמנים CUT OFF
 ,TIMEומצד שני יש רכיבות מאתגרות למרחקים גדולים והרבה טיפוס
לגובה ,תוך ליווי וארגון שנותן מעטפת של ביטחון למקרי חירום ונוחות
בסידורי הלוגיסטיקה.
ה BIKEODYSSEY-ביוון תפס לי את העין במסגרת שיטוט באתר "הפורנו
הרך" שאני משוטט בו לעיתים  ,WWW.STAGERACES.COM -חיש
מהר יצרתי קשר עם המארגנים החביבים והתחלתי לברר .הבנתי שמדובר
באירוע ארוך מאוד יחסית ,של  7סטייג'ים ארוכים (ועבים בהיבט הגובה)
ועוד יום רכיבה קצר שמוגדר "פרולוג" .הבנתי שקל זה לא הולך להיות...
סרטי התדמית ,הביאו אותי להבנה שמדובר באירוע קטן יחסית של כמה
עשרות רוכבים ,בעיקר יוונים מקומיים וכי מדובר באירוע אינטימי ובסיסי
בהיבטים הלוגיסטיים .יחד עם זאת ,הרגשתי בלהט של המארגנים
ובהתלהבות שלהם לארח רוכבים מישראל ונדלקתי.

אודיסיאה ביוון

פרולוג
כמקובל באירועים כאלה המארגנים מחייבים רכיבה בזוגות מטעמי
בטיחות ,ושמחתי מאוד שחברי יוסי בן שלום הסכים להצטרף ולהיות בן
הזוג לאירוע .יוסי ואני רוכבים כ 15-שנים יחד ויש לו ניסיון רב ושקט נפשי
שבדיוק מתאים לאירועים מהסוג הזה .יתרה מזאת יש לו את חוש ההומור
הציני שאני מתחבר אליו ,ובעבורי הוא מהווה פרטנר מצוין .בשל עיסוקיו
המרובים של יוסי ונסיעותיו הרבות לחו"ל ,לא הצלחנו לתאם "אימונים"
וסימולציות של ימי רכיבה ארוכים ,והסתפקנו ברכיבות השבועיות הקצרות
של שעתיים  -שלוש.
מראש ,כשהפנמנו את מורכבות ודרגת הקושי באירוע ,שמארגניו
מתעקשים להגדיר אותו כ"-אירוע הרכיבה הקשה מכולם" ...ואת העובדה
שרוכבים בממוצע כ 90-ק"מ ביום עם טיפוס מצטבר ממוצע שמתקרב
ל 3000-מטר ,התחלנו לפקפק ביכולת שלנו לסיים כל יום בהצלחה ומראש
סיכמנו שלא משתגעים ,כלומר במידה והיום מתארך ומזג האוויר ממרר את
החיים ,אנחנו "חותכים".
יחד עם זאת ,בסתר ליבנו ,כמי שיצר התחרות גם זורם בעורקיהם ,קיווינו
שכן נעמוד באתגר באופן מלא ושלא נוותר על אף סטייג' .סיכמנו עקרונית
שעושים מאמץ לסיים כל יום בתחומי ה .CUT OFF-מאחר וצפוי להיות
מזג אוויר חם ומדובר ב 8-ימי רכיבה רצופים ונודדים מנקודה לנקודה ,ללא

לעדכונים שוטפים
www.weride.co.il
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בסיס קבוע ועם שירותים נלווים בסיסיים ,החלטנו לעשות מאמץ אבל לא
לסכן את הבריאות.
יוצאים למסע
טיסה קצרה עם האופניים ארוזים ליוון ונחיתת בוקר באתונה נתנה לנו
מספיק זמן גם לפגוש חבר מקומי וותיק של יוסי מתחום האופניים ולטפס
על האקרופוליס המרשים שמשקיף על העיר .למחרת ב 0600-כבר היינו
מוכנים בתחנת האיסוף ולעלות לאוטובוס של המארגנים לנסיעה של כ7-
שעות לכפר  , SMIXIנקודת הזינוק.
כבר בהמתנה להסעה נכנסנו לאווירה של "הולך להיות כיף" .פגשנו שתי
רוכבות צרפתיות נחמדות שבאו להתחרות ואת "איגור" .הסיבה שאני
כותב את שמו בגרשיים ,הינה משום שבהמשך הדרך ,לאורך הימים של
האירוע  ,הבנו שמדובר במותג אמתי .. .)-:
איגור ,יהודי יליד רוסיה למד רפואה במוסקבה והיגר ישירות לגרמניה ,שם
הוא עובד כרופא /מנתח אא"ג .במקביל לכך ,הסתבר שלאיש יש תחביב
קצת משונה ,להצטרף לאירועי  STAGE RACESבכל העולם ולעבוד כצלם
עבור המארגנים...
השהייה במחיצתו במהלך  8ימי האירוע הייתה אחת ממרכיבי החוויה
וסיפקה לנו רגעים מצחיקים עד דמעות .איגור גדל גוף ,בעל מבטא רוסי
כבד ,התגלה כשואף לפרפקציוניזם במציאת הפוזה המושלמת לצילום,
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וכל הצילומים שלו חייבו העמדה מסוימת של פלאשים באופן שהביא
להרבה מצבים קומיים .היינו פוגשים אותו כל יום לאורך המסלול ,כשהוא
מגיח בהפתעה גמורה מעמדה מוסווית בין השיחים או הסלעים ,וצועק
עלינו צעקות הכוונה היכן להתמקם מול הפלאשים לצורך "צילום טבעי".
זה הצחיק אותנו והיווה נקודה נוספת של חוויה נעימה שתיזכר אצלנו
עוד רבות.
BIKE ODYSSEY
אירוע ה BIKE ODYSSEY-מתקיים זאת השנה השלישית ברציפות.
מדובר במיזם של רוכב /בעל חנות בשם  CHRISTOSשהגה את הרעיון
ומוביל אותו כמעט לבדו .מדובר ברכיבה של  7סטייג'ים באזורים ההרריים
היפיפיים של רכס הרי הפינדוס  PINDOSשבצפון יוון ,מנקודה שקרובה
לגבול היווני עם בולגריה ומקדוניה ,ועד לחופי הים הטיראני ,בצמוד לחצי
האי פלופונס.
כ  620ק"מ רכיבה על כ 20,000-מטר טיפוס מצטבר ,רובם בדרכי 4X4
ומיעוטם בסינגלים (שהיו מאוד טכניים) .קטעי הקישור על כבישים
פנימיים רעועים בין הכפרים ,מרכיבים את המסלול שתופר בין פסגות
ההרים המיוערים בצמחיה עבותה.
המסלול עובר בין כפרים קטנים באזור שמיושב בדלילות רבה ,אבל עשיר
במגוון נופי מרשים שכולל פסגות גבוהות ומעברי מים מרובים לאורך

משלוח ראשון של  STEPCASTנחת ונחטף

רוצים להכיר את המזלג הקל בעולם? את מוט המושב ההידראולי החדש ה?TRANSFER-
כנסו ל FB-שלנו  FOX AND THE SINGLE TRACKוקראו מבחנים וביקורות מהעולם.

&
חנות היבואן ומרכז שירות

סניף בית אורן 04-8307340
סניף תל אביב 03-6415590
רחוב המסגר  ,17חניה בחנות

(כניסה נמוכה נא לא להיכנס עם אופניים על הגג)

www.thesingletrack.co.il  fox&thesingletrack

תנו לנו לייק והצטרפו למועדון לקוחותינו ותיהנו ממידע מוקדם על מבצעים והנחות קבועות על שרות וטיפולים.
77 | 76

we:Race

המסלול .במבט לאחור ,אין כמעט רכיבה במישור ,או שרוכבים בעליה,
או בירידה.
יום רכיבה אופייני מתחיל בזינוק בשעה  0900במרכז הכפר שבו בילינו את
הלילה ,נמשך עד לשעות אחה"צ ומסתיים בכיכר הכפר הבא .בכל נקודת
סיום מתקיימת "מסיבת פסטה" שמוגשת בטברנה המקומית ובשלב
מסוים מתכנסים ל-טקס הסיום היומי שכולל חלוקת חולצת מוביל ותדרוך
יומי .תכסית האדמה מהודקת ברובה ,מה שמאפשר גלגול סביר של
האופניים ,אבל יש גם קטעים לא מעטים על אדמה זרועת אבנים שבהם
ההתקדמות מואטת משמעותית וצריך להתאמץ מאוד בעליות וגם בירידות
למניעת החלקה.
דרמה יוונית
רוב הימים עברו לנו במזג אוויר חם ובסטייג' השלישי כבר סבלתי קשות.
התחלתי את הסטייג' (יום רכיבה רביעי ברציפות ,כולל הפרולוג) תוך כדי
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כאב ראש מטריד שהלך והתעצם בכל דיווש בעליה .האדוויל שלקחתי
השפיע לטובה תוך כדי רכיבה ואז נכנסנו לסדרה של עליות בשיפועים
חדים בדרכי עפר תחוחות וזרועות אבנים וללא .כך במשך שעות רכבנו
בשמש קופחת ומחסור במים.
בסך הכל מדובר ביום של כ 83-ק"מ ,אבל עם כ 3300-מטר טיפוס .יום
"מאוד עבה" שבסיומו הרגשתי נורא.
בסביבות חצות  ,ירדתי לרחוב משום ששמעתי שיש עדיין אקשן בטברנה
וקיוותי למצוא את איגור ( הרופא )...ולהתייעץ איתו .איגור שהופתע
לראות אותי בשעה כזאת בטברנה (בזמן כשכל הרוכבים כבר מזמן ישנים
ומנסים להתאושש לקראת היום הקשה הנוסף שצפוי למחרת) הקשיב
ל"-דיווח הרפואי" שלי ,וראיתי שהוא רוצה להגיד לי במפורש לא לרכב
מחר ,אבל מהסס לאמר זאת תוך שהוא מבין את המשמעות של פסילה.
בסופו של דבר פסק /המליץ שלא ארכב מחר ,משום שהוא חושש

שהתייבשתי וכי אני עלול לגרום לעצמי החמרה מתמשכת.
ממשיך לבד
הלילה הקשה שעבר עלי הסתיים מהר מידי ובקושי גילגלתי את עצמי
מהמיטה בכדי לפגוש את יוסי בארוחת בוקר ולבשר לו בכאב גדול (תרתי
משמע) שהחלטתי לקחת יום מנוחה.
יוסי ,הצטרף לצמד יווני חביב שכלל שני רוכבים יוונים שעד אז ניהלנו
איתם סוג של תחרות סמויה והובלנו עליהם .יוסי בילה את היום הארוך
איתם ואני דילגתי עם רכב של המארגנים לנקודה הבאה במרחק כ100-
ק"מ משם.
יוסי הגיע אחרי  12שעות רכיבה בחום קשה ונראה נורא .אותות המאמץ
הקיצוני נראו עליו ,והעדות החזקה ביותר לכך שעבר עליו יום קשה ביותר
הייתה העובדה שלא רצה לאכול כלום ,רק לשתות וללכת לישון .היה ברור
לי שעבר עליו יום קשה במיוחד ושמחר הולך להיות יותר קשה.

כאן המקום לספר שמאחר והאירוע של ה 8-ימים נחשב קשה במיוחד
ומביא מעט משתתפים (כ סה"כ ,)30המארגנים מוסיפים מספר אירועים
תחרותיים מקבילים .ביום הראשון ,בצמוד לפרולוג מתקיים יום תחרות חד
יומי ,עליו נוספים  3ימי התחרות שלעיל וביום האחרון מתווסף יום תחרות
חד יומי נוסף על גבי אותו מסלול .בכך נוספים מעת לעת עשרות רוכבים
נוספים והאירוע מאבד מצד אחד את האינטימיות שלו ,אך מקבל הרבה
צבע והרבה אקשן מצד שני.
קדימה ממשיכים
לאחר יום שיקום שכלל שתייה של הרבה תה הררי מבוסס על צמחים
מקומיים ,בשילוב אסופת תוספי וויטמינים ,התחלתי את הרכיבה של
הסטייג' החמישי בכוחות מחודשים .חיכה לנו עוד יום ארוך שכלל 3
טיפוסים ארוכים שמתפרסים על  85ק"מ עבים .כבר בהתחלה קלטתי
שמשהו לא בסדר עם יוסי הוא נראה מכונס בעצמו וסובל ,והרגשתי שהוא
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אומר לי" :תניח לי למות בשקט ."...הנחתי לו ,ורכבנו בדממה זה לצד זה.
...באופן לא שגרתי ,רגשתי שאני מתקדם יותר מהר מיוסי.
ראיתי שהוא מאוד מאוד איטי וסובל ובשלב מסוים יוסי עצר והכריז שהוא
החליט לא להמשיך ,לא גמר את המשפט והתחיל להקיא .האיש היה
במצב לא טוב ואותות המאמץ המצטבר של הימים האחרונים ובפרט של
היום הקודם ,נתנו את אותותיהם ובגדול.
הגענו לנקודת הפינוי הראשונה אחרי עליה קשה וארוכה ,רק בשביל
לגלות שאיגור יושב בחלק האחורי של ג'יפ ניבה הרוסי שליווה אותנו
ושאין מקום ברכב עבור יוסי .בלית ברירה ותוך כדי מה שנראה לי
כהתמודדות קשה מאוד של יוסי לשרוד ,הגענו לנקודה הבאה כעבור כ50-
ק"מ ויוסי ירד מהאופניים והתפנה ברכב.
הפעם אני נותרתי לבד כשמאחורי רק כמה רוכבים בודדים מהקבוצה של
המסלול ל 3-ימים ולפני עוד כ 35-ק"מ בעליה כמעט רצופה וללא גי.פי.אס
(שנשאר אצל יוסי.).. .
יחד עם זאת ,הייתי מלא אנרגיה וחדור מוטיבציה גבוהה ובמאמץ לא קטן
הדבקתי כעבור כ 10-ק"מ את רביעיית המאסף שהתגבשה מהחברה של
ה 8-ימים .מדובר היה בחבורה של שני זוגות יוונים שהחליטו לרכב יחד
לצורך חיזוק הדדי והישרדות .שני זוגות חברים שעושים את האירוע כבר
פעם שלישית ברציפות ושתי בנות העונות לשם היווני המקורי הלנה .אחת
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מהן אלופת יוון לשעבר ברכיבה בוולודרום ,ספרינטרית חזקה עם רגליים
מאוד חזקות שרכבה לצידה של חברה בכושר נמוך יותר ,אבל עם יכולת
טכנית מרשימה מאוד בירידות הטכניות שפגשנו לאורך המסלול.
הרכיבה עם הרביעייה הזאת ,נמשכה אחר כך בסטייג'ים הבאים ולמעשה
הפכנו להיות חבורה מגובשת ותומכת הדדית שגם מבלה בערב את
ארוחות הערב וערבי ההווי שלנו( .אפילו לימדתי אותם את הבאנו שלום
עליכם במבטא יווני כבד)
יוסי התאושש למחרת וחזר לחייך (ולרדת עלי בבדיחות הדעת הצינית
והחריפה שמאפיינת אותו) .את שני הסטייג'ים האחרונים ,שהתאפיינו גם
בשינויי מזג אוויר קיצוניים וכללו ברד פתאומי וסופת ברקים ,עשינו בחיוך
גדול מהול בסבל קל של התפתחות יבלות בישבן.
אפילוג
יום הסיום והסטייג' האחרון הגיע ,והגם שצברנו בו כמעט  2000מטר על
כ 60-ק"מ ,התאפיין בירידות ארוכות בנוף מרהיב אל מול הים שמתקרב
אלינו מהאופק יותר ויותר עד לסיום החגיגי בעיירת הנופש .NAFPAKTOS
תמה החוויה היוונית שלנו .אמנם ,לא הגשמנו באופן מלא את כל חציית
המסלול ללא פסילה באחד הסטייג'ים ,אבל חווינו ברגליים מעל כ 80-אחוז
ממנו ונהנינו מאווירה נהדרת ,נופים מרהיבים ועמידה באתגרים קשים

בכל יום .מבחינתי זה הקונספט הנכון לחוות אירועים ,מקומות ואנשים.
זאת הייתה בעבורי חוויה עוצמתית שתישאר בזיכרון עוד זמן רב ואני שמח
שהייתי שם ועשיתי זאת" .אודיסאה ביוון" ,בהחלט שם ראוי לאירוע המיוחד
והקשה הזה.
טיפים ומידע כללי למי שזומם להשתתף
במהלך הרכיבה ולאורך המסלול ,בנקודות מוגדרות מראש ממוקמים אנשי
העזרה הראשונה ונקודות ההאכלה .יחד עם זאת ,בצניעות שמאפיינת את
יוון מדובר בצוותים עם הרבה רצון טוב מחד ,אבל עם ציוד בסיסי ביותר
ורכבים מיושנים( .שלעיתים גם לא מניעים) .מי שמורגל לרמת השירות
של אפיק ישראל ,הסמרתון או הטראנסאלפ ,אזי מראש כדאי לעשות שיפט
בראש ולחשוב על משהו הרבה הרבה יותר צנוע .מדובר באירוע שעיקר
המשתתפים בו יוונים ורובו מבוסס על הרצון הטוב (ויש הרבה כזה) של
מתנדבים ושל המארגנים.
מי שיחליט להשתתף בחוויה בעקבות הכתבה ,הייתי ממליץ להתאים את
רמת הציפיות בהתאם ,לקבל את העובדות כמות שהן וליהנות מהרבה
דברים טובים שיש לאירוע הזה להציע .מסלול מרתק ומאתגר ,אווירת שבט
נהדרת בין הרוכבים והמארגנים ,אוכל טוב בסוף כל יום ,ותחושת הסיפוק
וההנאה שבגילוי מקומות חדשים.
רמת השירות הטכני גבוהה ובכל סוף יום נפתח אוהל שירות שנותן שירות

ללא תשלום (גובה מחיר עלות עבור חלקים) .הצוות הטכני מקצועי ומאוד
שירותי – אהבנו אותם.
ניווט :המרחקים הגדולים ופתיחת הפערים מחייבת שיהיה מכשיר ניווט עם
המסלולים עליו .יחד עם זאת ,הסימון היה מעולה ולמעשה רכבנו כמעט ללא
מעקב אחר המסלול במכשיר.
קישור לאתר התחרות /http://www.bikeodyssey.gr/en :
ציוד :יוסי ואני רכבנו על  NORCO REVOLVER 29 FSאופני  XCעם מתלה
הורסט לינק שמאוד התאימו לסוג כזה של מסלול .רוב הימים רכבנו ללא תיק
ובשאר הימים עם תיק גב קטן ,נשענים על תחנות ההאכלה של המארגנים.
כתזונה לאורך המסלול ולהתאוששות השתמשתי בחטיף חדש מבוסס
"ספירולינה" ( מזון על) של חברת "רגע בטבע" .קל לעיכול ולעיסה גם
תוך כדי רכיבה ומכיל יחסית הרבה חלבון בשילוב תמרים ואגוזים .בהחלט
הפתעה נעימה מבחינתי.
למי זה מתאים :למי שבכושר ומצב שמאפשר לו לרכב ימים מאוד ארוכים8(,
ימים ברציפות) ,רוכב שמסוגל בניהול נכון של חלוקת כוח תזונה ומנוחה
לסיים את האירוע ללא הפסקות .יחד עם זאת ,בשל גודלו הקטן יחסית של
האירוע ,הרי שבאימון מושקע מראש והכנה מתאימה ניתן אף להתמודד
על פודיום
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מי אתה האיש שבקיר? שמי דניס סקובלו ,גדלתי במשפחה של
ספורטאים .האימא באתלטיקה קלה והאבא היה מאמן חתירה של נבחרת
ישראל ועד היום מוביל בתחום .גם אני עסקתי בספורט כמובן ,חתירה
(אלוף הארץ עד גיל  ,)18ג'ודו ואופניים .באופניים התחלתי ברכיבת
 ,STREETוהמשכתי לרכיבת הרים.
חיפשתי עבודה בתחום שאני מאוד אוהב ,לא חשבתי שאתקבל ולכן פניתי
לרם גולומביק ,שייבא באותה תקופה אופניי סנטה קרוז ומותגים נוספות,
והיה בהמשך אחראי על התחום הטכני במצמן .את רם הכרתי מתחום
החתירה ,כנראה הייתה לו דעה טובה אלי וקיבל אותי לעבודה למרות שלא
היה לי ניסיון בתחום .נכנסתי מהר למכונאות והתחלתי לקבל מחמאות ,זמן
קצר אחרי ההתחלה אמר לי רם כי "אתה אחד המכונאים הטובים בארץ",
אני מניח שרצה לעודד אותי ולהחמיא לי ,הייתי מכונאי צעיר .בכל מקרה
זה בהחלט עבד עלי – נכנסתי לעניין ,ומשם המשכתי להתפתח .למדתי
ביסודיות תחומים רבים .ואני ממשיך ללמוד כל הזמן 7 .שנים במצמן ו 5

 עדי גיא

שנים בסינגל טרק ( 12שנות לימוד ;)-
רוכב? ברור! רוכב על  Santa Cruz Heklerירוקים ומדהימים ,בולמים
של פוקס כמובן במהלך " ,6מערכות של שימנו ,עם גלג"ש בודד מלפנים
 .32Tבעבר נחשבתי המשתוללים ,אבל שבר בכתף בעקבות קפיצה לא
טובה ,הפך אותי להרבה יותר רגוע.
סדר על הקיר? כלים מסודרים על הקיר לפי תכיפות השימוש ולפי
סוג מגדול לקטן .כשהכלים החשובים יותר ,לא על הקיר אלא במגירות
מסודרים לפי נושאים
הכי כלי כלי? אחד הכלים הכי שימושיים עבורי הוא המחשב .אני מתחבר
בעזרתו לעולמות ידע שלמים .לא כל כך מאמין בגישה של נפתח ונראה איך
זה עובד .יותר מאמין בלדעת ולהבין ואז למצוא את הדרוש תיקון .יש היום
שרטוטים של כמעט כל חלק שמיוצר באופניים ,ברור שלאורך השנים אני
כבר מכיר תחומים רחבים של מכונאות אופניים וברבים מהם גם נחשב
למומחה ,אבל תמיד אוהב ללמוד משהוא חדש.

דניס סקובלו – "הסינגלטרק" סניף תל אביב

הכי לא כלי כלי? בקושי משתמש במפתחות  BBהישנים ,לעיתים
רחוקות מגיע אלינו לקוח עם ציר מרכזי מרובע מעוין וכו' .מדהים כמה
התקדמה הטכנולוגיה בזמן כל כך קצר .למען האמת אפשר גם להגיד
שקהל הלקוחות השתנה ,מאז שאני עובד בסינגל טרק מגיעים אלינו
לקוחות שמוביל אותם התחביב ,ומעט מאוד רוכבי מדרכה שהציר המרכזי
הזה מאפיין אותם.
מי הבן המועדף? אני מאוד אוהב להשתמש במד המומנט .שוב,
לסגור ברגים לא כולם יודעים ,אבל גם אלו שיודעים לא תמיד מקפידים
על מומנט הסגירה – לי חשוב לעבוד נכון גם בפרטים הגדולים וגם
בפרטים הקטנים .המזוודה שאני באמת הכי אוהב היא מערכת חליצת
המייסבים שלי .מערכת כלים מאוד מקצועית שעוזרת לי לצאת יפה גם
ממצבים לא פשוטים.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? האמת שיש לי כל
מה שאני צריך ,בכל מקרה יעבור מקסימום חודש בין המצב בו אצטרך כלי

מסוים לבין הזמן שהוא ימצא את מקומו על הקיר או במגירה.
לוקח את העבודה הביתה? יש לי בבית הרבה כלים ,האמת שמאז
שהפכתי לאבא ,השתנו סדרי העדיפויות ואת העבודה אני משאיר לסדנא.
ה-תיקון? היו לאורך השנים כבר הרבה דברים וקשה לציין משהו
ספציפי ,במקרים רבים יוצא שמגיעים אלי אנשים שלא מצאו מענה
במקומות אחרים ואני תמיד שמח לאתגר .רעשים מסוגים שונים הם נושא
שכיח .היה לדוגמה רוכב שהגיע עם רעש שלא מצאו לו פתרון  ,אופניים
חדשים ,הבעיה נמצאה בנבה האחורית ,הסתבר שהיה חופש קטן בין
החלקים .סימנתי קו דק לרוחב הנבה ,וראיתי שתחת עומס הקו כבר לא
ישר .אופניים חדשים כאמור – הלקוח המשיך עם הגלגל הזה על מנת
לקבל אחריות.
בואו לבקר  thesingletrack.co.ilו-פייסבוק
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טיול החודש

חורשים את חורשן
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להורדת קובץ
ניווט

הנתונים הבסיסיים

מרחק 21 :ק"מ
זמן 2-4 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :בינוני-קשה
קושי ניווט :בינוני
טיפוס כולל 400 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "רמות מנשה  -מערב".
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה
בחניית "מי קדם" ,סמוך ליישוב עמיקם .מכביש
פרדס-חנה – בנימינה נפנה בכיכר לכביש ,653
מעט לפני הכניסה לגבעת עדה נפנה שמאלה
לכביש  654ונמשיך בו עד שנראה משמאל את מי
קדם (וויז" :מי קדם")
זהירות :הרחצה במעיינות לא מוסדרים בטבע
עלולה להיות מסוכנת מאוד .הכניסה למים
באחריות המתרחץ בלבד!
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הר חורשן הינו מוותיקי פארקי הסינגלים בארץ .כשבזורע
ופארק קנדה עדיין לא ידעו סינגל אופניים מהו ,בסינגלי
ה"ג'ונגל" וה"גדר" בחורשן כבר נשמעו למרחוק צהלות
השמחה של הרוכבים ,בדרכי האש התלולות והטרשיות
צללו רוכבי הדאונהיל ובפורומים ברשת עסקו בשאלות
קיומיות כגון "קופים בחורשן – אמת או בדיה?".
בשנים האחרונות ,עם עלייתם של מרכזי רכיבה אחרים
ופעילותה הברוכה של קק"ל בתחום נותר הר חורשן
מעט מאחור מבחינת יחסי הציבור ,אך גרעין הרוכבים
הקשה יודע ליהנות מן האתגרים וההנאות שהשטח
מעניק ,וממשיך בבניית סינגלים חדשים לטובת כולם.
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עבודה מדהימה בתחום הסינגלים באזור נעשתה לזכרו
של אהוד אפרתי ז"ל ,אשר נהרג בהתקלות עם מחבלים
על גבול עזה בשנת  .2007משפחתו ומוקירי זכרו הקימו
לכבודו גן מקסים בשולי הפארק ,ופתחו מספר רב של
סינגלים ,את חלקם תראו בהמשך עם השמות "אהוד",
"אהוד  "3וכו'.
השם "הר חורשן" הוענק על ידי הרוכבים לתא השטח
שבין זכרון יעקב ,בת שלמה ועמיקם ,והוא כולל את
שמורת הטבע "הר חורשן" ופארק "יערות אלונה".
בניגוד למה שניתן לצפות מן השם ,אזור זה מורכב
ממספר רב של גבעות נמוכות אך תלולות למדי" .הר

חורשן" עצמו הינו אחת הגבעות הללו .אופי זה של
השטח מעניק לרכיבה בו מקצב קבוע – עולים-יורדים-
עולים-יורדים-עולים-יורדים וממשיכים עד שנגמר הזמן
או הכוח.
המסלול שלפנינו כולל מבחר סינגלים משובחים במיוחד
מתוך המגוון האדיר שהר חורשן מציע בתוספת סיום
בטבילה במעין מקסים הכולל מפל קטן בלב צמחיית
נחלים עבותה.
יוצאים לדרך
מן החניון נרכב צמוד לכביש לכיוון עמיקם ולאחר  80מ'
נפנה שמאלה אל דרך בסימון שחור ,אשר תבחן מידית

מה הבאנו ברגליים הבוקר באמצעות עלייה בריאה
ומפחידה .קילומטר מתחילת הסימון השחור ,לאחר שיא
הקטע התלול של העלייה ,נבחין בסינגל החוצה את
הדרך ,ונפנה ימינה לרכב בו (.)1
נכנסנו לסינגל אהוד ( 5או  ,6מי יודע) שמאפיין היטב
את סינגלי חורשן הממתינים לנו היום – קצת עולה,
קצת יורד ,מדרגות סלע בעלייה ,מדרגות סלע בירידה,
סיבובים צפופים ,הרבה עבודה והרבה אדרנלין..
אחרי שנעפיל לראש הגבעה ,והצמחייה הים תיכונית
הנמוכה תאפשר לנו ליהנות מנוף פנורמי מרהיב של
העמקים והגבעות הסובבות אותנו ,הסינגל תופס אזימוט
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כלפי מטה ל 1200-מ' של הנאה צרופה המסתיימת
במפגש עם דאבל .נפנה שמאלה במורד הדאבל ומיד
שוב שמאלה במעלה סימון השבילים הכחול ,ולאחר 300
מ' ימינה למעבר על גשרון קק"לי ירוק המוביל שוב ימינה
לסינגל נוסף – אהוד . )2( 3
את פנינו תקבל מנהרת צמחיה קסומה אשר תעטוף
אותנו מכל עבר תוך שאנו שועטים על הסינגל דרכה.
בשלב כלשהו נראה את הפרדס שמדרום לסינגל ,לא
נתפתה להמשיך בשבילון לכיוונו ,אלה נקפיד לרכב
שמאלה עם הסינגל .כעת אנו יוצאים לשטח פתוח עם
נוף נהדר ועלייה קורעת ריאות .הסינגל חוזר אל תוך
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הצמחייה ,אך העלייה אינה מרפה ,עד ירידה קצרה לכיוון
ואדיון והמשך טיפוס קל איתו מזרחה .נדלג מעל שער
קטן ונמשיך עם הסינגל המטפס על שלוחה נוספת לפני
שהוא משחרר כל רסן בירידה משובחה ,ואז ממשיך עד
למפגש שבילים בערוצון (.)3
נפנה ימינה ונטפס (כבר הבנתם איך זה עובד כאן,
הלא כן?) בסינגל גיא האיילות עד לצומת  ,Tשם נפנה
ימינה להמשך הטיפוס ואז שמאלה ,צפונה ,במקביל
לגדר .נדלג שוב מעל שער ,נתחיל לשעוט בירידה ומיד
נפנה שמאלה אל הסינגל המתעקל ימינה ,חוצה דאבל,
וממשיך צפונה (מיד לאחר מעבר הדאבל נצמד לימין)

כסינגל "ג'ואל" .כשנגיע לפיצול בסינגל ,סמוך לדרך
רחבה ,נפנה ימינה ,נחצה אותה ונמשיך עם הסינגל
צפונה ולאחר מעבר הדרך הבאה נפנה שמאלה לסינגל
מסומן בכתום המקביל תחילה לדרך ואז מתרחק ממנה.
 400מ' לאחר חציית הדרך נגיע לצומת סינגלים על
ראש הגבעה (.)4
כאן נפנה שמאלה אל תחילתה של ידידות מופלאה
עם ירידה נפלאה .כשנפגוש שוב את הדרך הרחבה,
נמשיך ימינה כ 10-מ' ואז נשתלב שוב שמאלה בסינגל
" ."Show goלאחר עליונת קצרצרה הנמיכו את מוט
הכיסא וסדרו את המיגון מכיוון שממתין לכם כעת סינגל

טכני חזק ומאתגר – ירידה תלולה רצופה מדרגות סלע
וסיבובים צפופים בתיבול תפזורת דרדרת ים תיכונית.
והנה הגענו שוב אל דרך רחבה (עם סימון שבילים
אדום) .נפנה שמאלה ,בעלייה ,ואז ימינה בסימון
השבילים הכחול ,להמשך העלייה .נפנה עם הכחול
שמאלה ,ואז נראה מימיננו מסלול מוטו-קרוס של
אופנועים .מי שעדיין מרגיש בעודף מרץ ומחסור
באתגרים ,יכול לנסות ליהנות מן הקפיצות הגדולות
והברמים הרחבים .נמשיך עם השביל לאורך הגדר,
נתעקל איתו ימינה ונמשיך ישר בחציית הדרך הכחולה,
עד לצומת עם דרך אדומה ,שם נפנה שמאלה ונרכב
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עיקול בסינגל שוהם
 630מ' עד לגשרון קק"לי ירוק המסתתר בין השיחים
מצד שמאל לדרך (.)5
כעת אנו שוב מאתגרים את עצמנו בסינגל נושך הנודע
בשם המפתה "גן עדן" .בסיומו נחצה דרך רחבה ,נפגוש
עוד אחת ,עם סימון שחור ,ונעזוב אותה מיד ימינה
בדאבל חביב העושה את דרכו דרומו ,מתעקל ימינה
והופך לסינגל גראנד פינאלה מפנק – סינגל אהוד (.)6
כששוככות קריאות ההתלהבות בלב היער נגלוש דרך
גשרון ירוק אל דאבל קצר אשר יוביל אותנו למפגש עם
דרך בסימון שבילים אדום .זמן להורדת רמת האדרנלין,

התרגעות והתבשמות בנופי העמקים ,בגפנים
ובפרדסים .נפנה שמאלה עם סימון השבילים האדום
ונרכב איתו  2.7ק"מ עד שנגיע לצומת  Tעם דרך בסימון
שבילים ירוק ,הצמודה לנחל תנינים ,הנראה במקום זה
כתעלה לא מרשימה.
נפנה שמאלה לרכיבה עם סימון השבילים הירוק
ובמהרה נראה מימיננו בריכת מים מזמינה הקורצת
לגופנו הלוהט מן החום הקיצי ,אך אנו נמשיך עוד כ500-
מ' ,עד שנראה משמאלנו מתקן שאיבת מים ומימיננו
בריכונת נוספת .במבט נוסף נוכל להבחין במעבר נסתר
בלב צמחיית הנחל – הגענו אל עין אביאל (.)7

נרד מעל סוסי הברזל המאובקים שלנו ,נגלוש אל המים,
נשכשך בתוכם אל המעבר הנסתר ולנגד עינינו יתגלה
מחזה מופלא של "מערת" צמחייה ובליבה מפל אשר
בששון ובשמחה ישטוף מעלינו את הזיעה והאבק וימלא
את ליבנו רינה ,דיצה וגיל.
בלית ברירה נשוב לבסוף אל האופניים ונמשיך בדרכנו
עם סימון השבילים הירוק .משמאל לנו נוכל להבחין
באמת מים מבוטנת .בימי הרומאים ,עם התפתחותה של
קיסריה ,היו צריכים הרומאים לספק מים לכל התושבים,
ולשם כך חצבו נקבת מים שהחלה באזור עמיקם
והובילה מים זכים מן ההר דרך הנקבה ,ובהמשך דרך

אמה פתוחה ,עד לקיסריה המשגשגת .ברבות השנים
נסתמה הנקבה ,אך חלקה נוקה ומאפשר כיום טיול תת-
קרקעי רטוב וקריר ,היוצא מ"מי קדם" ,שם חנינו .האמה
שלצדנו הינה גלגול מודרני של הנקבה העתיקה ,אך אם
נביט על צלע ההר שמעבר לה נוכל להבחין בחציבה,
ואף בפתחי פירים היורדים אל נקבת המים העמוקה.
נמשיך ברכיבה וליד סכר קטן נפנה שמאלה עם הסימון
הירוק ,ובמהרה נפגוש את הכביש ,בו נפנה שמאלה
ונרכב עד לסיום
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 בני (בנג'י) גרנות  גלעד קוולרצ'יק  בני (בנג'י) גרנות

Giant Reign 2

יבואן Giant :ישראל
מחיר₪ 15,800 :

Giant Reign 2 2016
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Highlights

•שלדת אלומיניום מלאה
•גלגלי  27.5אינץ'
•מתלה מאסטרו כפול חוליות עם ציר וורטואלי
המייצר מהלך של  160מ"מ
•גאומטרית  Long & Slackמודרנית
•זווית ראש של  65מעלות
•מזלג מ"מ Rock Shox Pike RC 160
•בולם אחורי Rock shox Monarch
Debonair R
•הובלת כבלים מלאה בתוך השלדה
•משקל 15.2 -ק"ג למידה M
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את קונצרן הענק  Giantאין צורך להציג או להכביר עליו
מילים מיותרות .מעבר להיותו אחד המותגים הנפוצים
והמפורסמים בעולם ,חברת ג'יאנט הטיוואנית היא אחת
מיצרנית האופניים הגדולות בעולם .פרט ללין האין סופי
שהיא מייצרת לעצמה בכל תחום ודיסציפלינת רכיבה,
היא מייצרת שלדות עבור חברות רבות בשוק האופניים
ביניהן לא מעט חברות ענק.

Giant Reign 2

ייעודו המוצהר של דגם ה REIGN -אותו קיבלנו למבחן
הוא אנדורו והוא ממוקם במטריצת האגרסיביות בין
ה TRANCEהמוגדרים כאופני אול מאונטיין (זוכים
לעוד לתוספת אגרסיביות ב 2017-כפי שהתבשרנו
בימים האחרונים) לבין ה GLORYאופני ה DH-מרובי
המהלך .ג'יאנט מדגישים כי הריין החדשים תוכננו
בתפיסה של הניו סקול אנדורו ,אופניים אגרסיביים עם

גאומטריה עדכנית וקיצונית יחסית ,כאלה שאמורים
להתמודד עם המסלולים האגרסיביים ביותר של הסבב
העולמי באנדורו.
שלדה ומתלים
דגם ה 2-אותו קיבלנו למבחן מבוסס על שלדת
אלומיניום מלאה ומאסיבית ,ג'יאנט לא חסכו כאן
בחיזוקים בעיקר בחיבור בין הצינור העליון והצינור

התחתון .המראה שמתקבל הוא אגרסיבי ומאוד חד
משמעי לגבי ייעוד האופניים .כמו כל דגמי השיכוך מלא
של היצרן הטיוואני ,גם הריין מתבססים על מתלה
המאסטרו הוותיק שלו .מתלה כפול חוליות בעל ציר
ווירטואלי המייצר תנועת גלגל אחורי הדומה בצורתה
לעבודת המתלה של מתלי ה DW Link-מבית וויגל
(שאף דאג לתבוע אותם ולהפסיד לפני כך וכך שנים).
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המתלה מציע פלטפורמה יעילה מאד בדווש ,ניתוק
מוחלט של כוחות הבלימה מהמתלה ,ומתלה אקטיבי
בכל הטווח .כרוכב שבעברו הרחוק רכב על אחד מדגמי
השיכוך הכפול של ג'יאנט ,הגעתי למבחן סקרן ועם
לא מעט צפיות בעיקר לנוכח הגיאומטריה הקיצונית
והצהרות היצרן.

Giant Reign 2

על השביל
חוקי הגיאומטריה המודרנית קובעים כי צינור הראש
יקבל הארכה משמעותית ויפוצה ע"י קיצור משמעותי
באורך הסטם .אבל עם צינור עליון באורך ( )TTשל
 620מ"מ במידה  ,Mוסטם באורך של  60מ"מ התמרון
הראשוני היה כלל לא פשוט .הזזה של האוכף בקיצוניות
קדימה והחלפת סטם לקצר יותר נתנו סוג של פתרון

לבעיה ואפשר היה להתחיל את המבחן מחדש.
השלדה המסיבית משדרת אגרסיביות רבה כאמור ,כזאת
שמגדילה בפועל את הרגשת הביטחון ודוחקת ברוכב
להעז ולדרוס קווים מפוקפקים שככל הנראה הוא לא
היה מנסה על אופניים אחרים .הציר המרכזי הנמוך דואג
להצמיד את האופנים לקרקע ואתו את הרוכב להעברת

משקל אל מרכז האופנים לצורך לקבלת אחיזה גבוהה
בכל מהירות שרק יבחר.
מתלה המאסטרו של ג'יאנט עובד מצוין בכל אחד
מהדגמים שהתנסיתי בהם עד כה וכך גם בריין .בכל
דיווש ולא משנה מה מידת הכוח שמפעילים על הפדלים,
המתלה כמעט ולא שוקע וכל האנרגיה נדחפת לגלגל
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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.

האחורי .בולם המונרך בתצורת ה Debonair-מוגדלת
תא האוויר של רוקשוקס עובד מעולה למרות שהוא
דל בכיוונונים (עומס ראשוני וריבאונד בלבד) .אולם
גדולתו של המתלה היא בתוואי שטח טכני ,שם הוא
נפתח ומרגיש עמוק ,מצמיד את הצמיג לקרקע ומייצר
עקיבה מעולה .גם בטיפוסים טכניים המתלה מגיב מצוין
וממשיך לשדר את הרגשת ההידבקות לקרקע שמסייעת
להתקדם ביעילות במעלה ההר .בכל תקופת המבחן לא
הצלחתי לטרוק את המתלה אפילו פעם אחת ולא משנה
כמה ניסיתי (וניסיתי) ,אולם לא תמיד הרגשתי שאני רוכב
על מהלך מתלה של  6.3אינץ' כמוצהר.
בסיס הגלגלים של הריין ארוך מאוד ( 119ס"מ למידה
 )Mגם ביחס לאופני אנדורו אחרים בקטגוריה .מחד
זה תורם רבות ליציבות האופנים במהירויות גבוהות
ובהגדלת מעטפת הביטחון של הרוכב .אך מאידך
ברכיבות צפופות וטכניות האופנים לא הרגישו בבית והיה
צורך להקצין בשפת הגוף ובהעברת משקל כדי לשמור
על הקווים הרגילים שלי.
מעצורי  DEOREמבית שימנו עשו מלכתם בצורה טובה
ולא הרגשתי צורך במעצורים חזקים יותר במסלולים

שרכבתי בתקופת המבחן .אולם מערכת ההינע (,)2X10
החזירה אותי בזמן לפחות שנתיים אחורה .מעבר
למשקל המיותר והסרבול היה צורך להסתגל ליחסי
העברה בין שני גלגלי שיניים קדמיים בקראנק ()22-36
שלטעמי מיותרים ביותר על אופניים בז'אנר הזה.
משקלם הלא מבוטל של הריין ( 15ק"ג) בסופו של היום
משפיע על ההתנהלות הכללית של האופניים .במהלך
הרכיבה הורגשה כבדות מסוימת בעיקר בהזנקתם
קדימה ובשימור האינרציה .היה צורך להפעיל מעט יותר
כוח דיווש על מנת להאיץ ולפתח מהירות ,כנראה שגם
לגאומטריה המאורכת והמוקצנת יש לא מעט השפעה
על כך.
חלקים בולטים
ביחס למחירם חבילת החלקים שמגיע עלReign 2 -
היא נאה ביותר .אולם חלק מהחלקים נחותים מאוד
ביחס למפרטים האחרים של הדגם ויש לי חשש כי הם
לא משקפים את האיכות האמתית של האופנים .משקל
אופני המבחן במידה מדיום עובר את ה 15 -ק"ג .הוא
"סוחב" סט גלגלים כבדים יחסית (הרבה מעל  2ק"ג),
וסוחב מערכת הילוכים מיותרת לז'אנר בתצורת 10*2

1-599-500-689
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עם בונוס בצורת מוביל שרשרת לשתי פלטות .רק
במעבר לגלגלים מעט קלים יותר וקיזוז פלטה אחת
מהקראנק בתוספת השיפטר והמוביל ניתן לקזז לפחות
קילו (משמעותי ביותר) ממשקל האופנים .פרט לכך
ה pike-והמונרך מבית  Rock shoxתפקדו כהרגלם
בסינרגיה מושלמת וגיהצו כל מכשול שעבר תחתם.
צמיגי  Schwalbe Hans Dampfהדביקים יצרו אחיזה

Giant Reign 2

טובה בתנאי הדרדרת אך הם מתבלים מהר ומאבדים
מתכונותיהם .מוט האוכף ההידראולי של  Giantבמהלך
 125מ"מ תפקד בצורה סבירה ,אבל מהירות תגובתו
בלחיצת על הכפתור (שלא ניתנת לכוון) הייתה איטית
מידי בשבילי ואיטית ביחס למוטות אחרים בשוק.

סיכום
הריין  2הם אופני אנדורו בכל מובן המילה ,והגאומטריה
העדכנית והאגרסיבית שלהם משקפת מאוד את ייעודם.
רוכב עם נטייה מובהקת לרכיבה אגרסיבית בעיקר
בירידה יפיק מהם המון ,בתנאי שאת העליות יעשה
בניחותא ישוב על האוכף ומדווש לאט ,או לחילופין
יושב על הרכבל ועולה מהר .מערכת ההינע והגלגלים

הכבדים סרבלו מאוד את המבחן אך כאמור החלפה
שלהם (אפילו במעמד הקניה) תשנה את האופניים ללא
היכר .רוכב המחפש אופני אנדורו אגרסיביים בתג מחיר
נמוך ,כזה המגדיר עצמו לא יבבן משקל או כזה שלא
נמצא במרדף תמידי אחרי החלקים החדשים ביותר,
ימצא את הריין  2מאוד מתאימים עבורו
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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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טכניקות רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון

שיקום בגילגול
יאWheelie-

רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים .השטח טומן בחובו
שלל אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד.
הדרכים להתמודדות הן רבות ומגוונות ,כל אחד על
פי אופיו ,תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים.
לסדרת כתבות מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה,
רתמנו למענכם את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית
בישראל לסדנת רכיבה פרטית .בהתייעצות עם המגה
"מאסטרים" בחרנו להביא לכם מספר טיפים לשיפור
הזרימה ,היכולת הטכנית ,ההנאה והסטייל שלכם
ברכיבה.
אחרי עונה כלכך אינטנסיבית של שני המנטורים
השעירים ,בא הם חזרו וליטשו ,חזור ולטוש את הטכניקה
שלנו אך בעיקר שלהם ,שלחנו את קן בדמי (כיאה

לכישוריו) לתת בראש לגויים בתחרות אנדורו בינ"ל
בפינלה איטליה .אבל אוייי(...אוי אוי אוי) מדריך העל
שלנו היה כלכך יסודי שכבר באימונים לתחרות הוא ריסק
את עצמו באופן מאוד יסודי על סלע איטלקי אותנטי.
לסלע שלום לברך ,לתחרות ולנטע קדמי ,פחות...
חבר לא נוטשים (למרות הפדיחה) ובצר לנו עליו ובצר לו
עלינו החלטנו שאת הפינה אנחנו מקדישים לשיקום של
גוש האנדורו השעיר .אי לכך לקחנו את הכלי שהוא רוכב
עליו בימים אלו ומינפנו אותו לטובת ליטוש טכניקת הווילי
בא עסקנו לא מכבר.
אנחנו מקווים שלא תזדקקו לתרגל ווילי על כיסא,
אבל עם כבר יגיע כיסא מתישהו כדאי שתתגלגלו
עליו בסטייל.
איזה אדיוטים...

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

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

אילון שגיא

סיפורי בדים
חזרתי לרכוב עם טייץ .כן ,סתם טייץ ,זה שפעם מזמן
הופעתי איתו לרכיבה הראשונה בבן שמן ,זה שכמעט
גרם לי להדחה מהקבוצה עוד לפני שהצטרפתי אליה,
זה שבעטיו איש גדול ושרירי אחד לקח אותי הצידה
בדיסקרטיות והסביר לי שזה לא יאה ושלרכיבה הבאה
אבוא בבקשה עם מכנסיים מהוגנים ולא אעשה בושות.
הרבה לייקרה זרמה מאז מתחת לתחת ,בארון בגדי
הרכיבה שלי נערמו אט אט עוד ועוד פרטי לבוש,
ואז הגיע השלב שבו כבר נדרשתי ממש להחליט.
מה שפעם היה מסתכם בשלוש שניות כי כיידוע על
שלושה דברים העולם עומד ,אבל שניים מהם תמיד
בכביסה ,הפך לריטואל מורכב ומתסכל ששייך לעולמות
(ויסלחו לי כל הבנות )...הנשיים .הנה עומד לו גבר,
שעוד מעט קט יסריח מטסטוסטרון ,אל מול ארון
הבגדים ,ואשכרה מתקשה להחליט מה ללבוש .אוי
לאותה בושה .שהרי המכנסיים צריך שיתאימו לחולצה,
והחולצה לקסדה ,והקסדה לכפפות ,והכפפות לגרביים
והגרביים לבנדנה והבנדנה למשקפיים והמשקפיים
לכושלאמאשלהאופנייםשבכלללאמתאימיםלכלום! איזה
חרבון .בימים הקשים באמת כבר היה מוכן סט בגדים על
הספה בערב יום חמישי ,אבל אז באישון בוקרו של שישי,
אבוי ,משהו לא בא טוב בעין ,ואז בהתקף אמוק ולחץ,
כשדקות ספורות נותרו ליציאה ,נזרקת כל תכולת הארון
על הרצפה ואני נובר בקדחתנות בערמת הבדים ,בוטש
בה תוך סינון חרישי של קללות משל היתה זו ערמת 4
במאה בשוק בצלאל ,ובסוף יוצא מהבית עם לוק של
מוקיון .אכן זמנים קשים.
אני לא רוצה לפתוח פה חלילה חזית עם מי שחולקים
איתי תחביבים כמו גרבוץ וקינוח אף בטכניקת "בוא
נסתום נחיר אחד ונרביץ לחץ אוויר דרך השני",
אבל חבר'ה ,בחייאת ,מה נסגר איתנו ...איפה הלכה
לנו הגבריות לאיבוד ומתי בדיוק השתלטה עלנו
המטרוסקסואליות הנוראית הזו ...ממתי לגבר גברי

ומסוקס צריך לעניין את הביצה השמאלית שהגוון של
האבזם של הקסדה יתאים לצבע של הכיסוי של הונטיל?
למה לעזאזל אני צריך להתחיל להבין בצבעי יסוד
ולהסתובב עם פלטה של טמבור בכל פעם שאני מתכונן
לרכיבה ואיך בשם כל השרוכים אני אמור לדעת שגרביים
"תקניות" לא אמורות לעבור את גובה הקרסול ביותר
מ 2.6-ס"מ?
מה שמשעשע בכל הסיפור הזה היא העובדה שתכלס,
כל אותו הזמן ,הטייץ הישן והטוב נחבא מתחת ,הוא הרי
לא נעלם ,רק כוסה בעלי תאנה מעוצבים כאילו הוא
בעצמו ערווה שיש להתביש בה .אך הדבר הנורא מכל
בעיני היא הזחיחות הנוראית שהתלוותה לכל החינגא
האופנתית הזו .בכל פעם שחבורת ההוט-קוטור היתה
עוצרת בצד כדי לנהל שיחה אקדמית על קשיחות צידית
ואיזה רוכב מתחיל בטייץ והתאמת צבעים של זיקית
על  LSDהיה חולף בסך ,מיד היו נשמעים הגיחוכים
וההערות הסרקסטיות ,ממש כאילו היה מדובר (ושוב,
עם הבנות סליחה) בחבורת פרחות שנשענת על הבר
באיזו חתונה באולמי שנדליר ומעבירה ביקורת על
השמלה של זאתי והמחשוף של ההיא .תראו ,תשמעו,
אנל'א נגד אסתטיקה ואין לי שום דבר אישי לומר בגנות
מראה מוקפד ,אבל ,אפעס ,יש לי תחושה שקצת עברנו
את הגבול והאמרה הזו ,ש"זה לא חשוב איך אתה רוכב,
אלא איך אתה נראה כשאתה רוכב" שפעם היה לה
ניחוח קומי נעים ,הפכה איכשהו לעניין עצמו והספנדקס
קם על יוצרו.
אז חזרתי לרכוב עם טייץ ,וחולצת הג'רזי הפשוטה
שקניתי כמה חודשים אחרי שהתחלתי לרכוב ,כן ,זו עם
הגומי מלמטה וההדפס של איזו קבוצה נשכחת מהטור
של שנת  .78על הזין שלי כולם ,כי בואו נודה ,למרות
שאין עוררין על כך שהמראה הברישניקובי הזה די
מגוחך ,זה פשוט הכי נוח
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 רועי קאפח

יבואן | CTC :מחיר :קדמי  ,₪ 6650אחורי₪ 8250 :

Bontrager
Aeolus 7/9
TLR D3
 Keith Bontragerהתחיל את הרומן שלו עם רכבים דו גלגליים בעולם
האופנועים ,הוא רכב על אופנועי מוטוקרוס ונודע בכישורי המכונאות
שלו וביכולת שלו לשפר את האופנועים עליהם רכב .בתחילת שנות ה80-
התחיל להימשך לעולם האופניים והתחיל "לשחק" עם ציוד אופניים
ולשפר אותו .לאחר תקופה של לימודי מכונאות באוניברסיטת סנטה-קרוז,
קיט הפך לשם דבר בעולם האופניים .הייחודיות של החלקים שלו הייתה
חדשנות בחומרים ועיצובים מכניים מהפכניים .עד  1995כיהן קיט כמנכ"ל
חברת  Bontragerעד שחברת  TREKזיהתה את הפוטנציאל ורכשה אותו
ואת החברה שלו .מאז  Bontragerהוא מותג הבית של תאגיד .TREK
לפני שמדברים על הגלגלים ,שני דברים חשובים .הראשון ,אמיר פרזנטי
מחברת  CTCשכנע אותי לבחון את הגלגלים עם מערכת טיובלס ,כלומר
גלגלי כביש בלי פנימית .עד היום הניסיון שלי עם העדר הפנימית לא
היה חיובי ,אבל זה חלק מהמקצוע .עוד דבר חשוב וראוי לציון ,יבואנים
לא נוטים להוציא ציוד כל כך יקר למבחן בגלל שיקולי עלות ,מלאי וכ'ו,
הגלגלים הללו הגיעו אלינו בזכות התוכנית החדשה של  TREKהעולמית,
לא מרוצה מהציוד? קבל את כספך בחזרה במהלך  30יום ממועד הקניה.
הגלגלים הוחזרו אל  CTCלא בגלל לקוח לא מרוצה ,הם הוחזרו בגלל חוסר
התאמה לשלדת נג"ש ישנה שהלקוח ניסה להתאים בכוח .אנחנו ואתם
יצאנו מורווחים מכל הסיפור.

דגם ה AEOLUS-שנבחן מיועד לאופני נגד-שעון ולרוכבי טריאתלון (תראו
איזה מחמאה ,קראתי לטריאלטים רוכבים) .הפרופיל העמוק מותאם
לרכיבות מישוריות ארוכות וזהו האופן בו הם נבחנו.
מאפיינים כלליים גלגלי ה AEOLUS-משלבים את כל הטכנולוגיות של
עולם הגלגלים החדשני ,חישוק קרבון שמתאים לצמיגי טיובלס ,פרופיל
אובלי ,רוחב חיצוני של  27מ"מ ועוד כמה מושגים שהאמריקנים חולים
עליהם ולי פחות משנים .החישוק עשוי קרבון מלא תוצרת ארה"ב ברמת
 OCVLהידוע של חברת  .TREKהנאבות תוצרת  DT SWISSבדגם הקצה
 .180הגלגל האחורי שזור עם  24חישורים וגלגל קדמי בעל  18חישורים-
שניהם עם ניפלים חיצוניים (שזה מעולה) ,ניתן לכוון את מתח החישורים
בלי להוריד צמיג .הגלגלים מסופקים עם מאריכי ונטיל ורפידות שעם
מיוחדות לקרבון.
בשימוש הגלגלים הגיעו עם צמיגים וחומר טיובלס ולי נותר רק להתקין
קסטה ולצאת לרכוב .עוד לפני שניגשתי ל"-מבחן המעמיק" הרגשתי
איך החישוק הרחב פותח את הצמיגים ומשפר באופן בולט את ספיגת
הזעזועים .את הרכיבה במישור התחלתי עם ציפיות וחששות ,הציפיות
היו לתחושה אחרת מגלגלי פרופיל  24שאני רוכב עליהם ,לעומת גלגלים
בפרופיל  90מ"מ מאחור ו 70מ"מ .אכן ,ההרגשה מאוד שונה ,הגלגלים
שנראים מאוד כבדים ומגושמים מתגלגלים במהירות וקלילות יחסית.

ההאצה הראשונית מרגישה קצת איטית מהרגיל אבל כשמגיעים למהירות
של  35קמ"ש ומעלה ישנה הרגשה שהגלגלים מגיעים עם רוח גב
שמלווה אותך לכל מקום .הגלגלים משמרים מהירות בצורה מדהימה,
תוסיפו לכך את הרעש שהם מייצרים בחיתוך הרוח וקיבלתם אווירה של
מרוץ קרמיס בבלגיה ( .בפועל זה עושה רצון לדחוף עוד ולהיות מהיר
יותר) למרות האוריינטציה המישורית של הגלגלים לא התאפקתי ויצאתי
לבדוק איך התחושה בעליות .בשונה מהתפקוד של הגלגלים במישור
ובגבעות מתגלגלות ,בעליות מרגישים את המשקל של הגלגלים והאופניים
נעשו מעט עצלנים -אבל הרבה פחות מהמצופה וזה יפה.
אחד הדברים ששימחו אותי הוא יציאה לספרינטים מרכיבה (לא ממהירות
אפס) ,התחושה של לעלות לספרניט ממהירות של  30קמ"ש לפריצה של
 60קמ"ש בתוספת החריקות של הצמיגים על האספלט היא מדהימה.
הגלגלים מאוד טובים בלעשות את הפעולה הנ"ל ואותי זה עשה למאושר.
התחושה של גלגלי טיובלס בשילוב הרוחב הקיצוני של החישוק יוצרת
נעימות וספיגת זעזועים מאוד טובה וממכרת .בגלל שלא התפנצ'רתי
ברכיבות לא אכתוב דברים טובים מידי על הטיובלס כי אין לי מושג כמה זמן
והאם זה מסובך לשים פנימית.
אחד הדברים החשובים בגלגלי קרבון הוא נושא העצירה וגם כאן יש לי

רק טוב להגיד ,רפידות השעם שהגיעו עם הגלגלים נראות עדינות אבל
כאשר הן נפגשו עם החישוק העצירה הייתה מעולה .גם בירידה ארוכה
הבלימה הרגישה מעולה והחום לא השפיעה על הביצועים לרעה .חשוב
לציין שאת הגלגלים בחנתי בקיץ ואין לי מושג איך העצירה בתנאים של
רטיבות וגשם.
סיכום לפני שנדבר על הביצועים ,אני רוצה לדבר על החווית משתמש
הראשונית שלי Bontrager ,עשו קפיצה רצינית ברמת הגימור שלהם
ובאסתטיקה של המוצרים ,זה מתחיל בצירי שחרור מהיר שנראים מעולה
ומרגישים חלק כמו חמאה ,תיקים יפים ועיצוב של רוצח שקט.
לגבי הביצועים ,ה AEOLUS-הם גלגלים נהדרים שעושים את העבודה
באופן מעולה .הגלגול שלהם חלק ומהיר ויגרום לכל רוכב לטוס במהירות
שיוט במישורים .יכולת ההאצה שלהם מרכיבה מרשימה מאוד ויכולת
הבלימה מעולה .הדבר היחיד שלא אהבתי הוא איכות המדבקות של
הגלגלים ,מצד אחד אני מעריך יצרני גלגלים ששמים את המדבקות מעל
ציפוי הלכה כי אז אפשר להוריד אותם במידה ורוצים גלגל ללא מדבקות
ומצד שני ,אם שמתם את המדבקות מעל הלכה ,אתם חייבים לוודא
שהמדבקות עמידות ולא מתקלפות בקלות
יותר תחושה ,מהירות ,ספרינטים ,טיובלס פחות מדבקות.
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Shimano

RP3
את שימנו ,תאגיד הענק היפני ,אין צורך ממשי להכיר
לכם ,בכ"ז מדובר על האלף בית של לרכוב על אופניים.
שימנו מייצרים כמעט כל אביזר אופניים שניתן לחשוב
עליו ,או שלא ניתן לחשוב עליו והמהנדסים בכל זאת
חושבים עליו.
בשנתיים האחרונות שימנו שמים דגש על ליין הנעליים
הם מחדשים אותו ללא הרף ,ומציעים מבחר גדול של
נעלי כביש ושטח בכל הרמות ,הדיסציפלינות וטווחי
המחירים.
מחלקת הכביש המהממת של  we:Rideקיבלה את
נעלי  RP3של החברה ,המיועדות לכביש ,וממוקמות
פחות או יותר במרכז מבחינת המחיר .ה RP3-מספקות
מענה לרוכבים בכל הרמות עם נעל נוחה מאוד ,תכונות
ומאפיינים ברמה גבוהה ,ולא פחות חשוב ,נראות
מעולה.
מאפיינים בולטים הנעל מדורגת באמצע סולם
הקשיחות של שימנו ,ומספקת מבחינה זאת איזון בין נעל
תחרותית לנעל נוחה.
כבר בפתיחה ניתן להבחין כי הנעל ברמת גימור גבוהה,
החומר דמוי עור נראה מאוד איכותי ,והרצועה העליונה
היא רצועת ראצ'ט עם מנגנון הידוק ושחרור אשר שמור
בד״כ לנעלים ברמות מחיר גבוהות יותר .ניתן גם להבחין
בפתחי אוורור בסוליה ,מאפיין קריטי לקיץ הישראלי.

לנעל שתי רצועות וולקרו נוספות המאפשרות שליטה
מוחלטת על ההידוק ויכולת שינוי נוחה תוך כדי רכיבה.
בתחתית הנעל פתחי קליטים מסוג  SPDו SPD-SL
(לכביש ולשטח) .הסוליה הפנימית של הנעל רכה,
מפנקת ונוחה.
הנעל שנבחנה הייתה בצבע לבן ,למקצוענים שלא
מלכלכים (אבל גם אלו שכן ,לא נורא ,ניתן לנקות אותה
בקלות עם מגבון לח...מניסיון) ,עם פינישים קלים בצבעי
אפור ושחור .כמו כן ,ניתן להשיג את הנעליים גם בצבע
שחור ,וכן במהדורה מוגבלת באדום.
בשימוש הנעליים נבחנו בכל סוגי הרכיבות ,כולל
רכיבות ארוכות בשמש ומזג אוויר חם (יש מזג אוויר
אחר בארץ הזו?) ,ונרכבו כ 1,000ק״מ .כבר בכניסה
לנעליים בתוך הבית ניתן להרגיש את הריפוד הצידי
המפנק ואת העטיפה המצוינת של הנעל את הרגל .קל
מאוד להתאים את הנעל לכף הרגל בזכות  3הרצועות
ומצאתי שיש אחלה התאמה גם לרגל רחבה כשלי.
רצועת הראצ'ט העליונה מספקת סגירה יציבה ואחידה
אשר ניתנת גם לכוונון תוך כדי רכיבה .אציין שהנעליים
נוחות גם בהליכה בהפסקת קפה לפני /במהלך /אחרי
הרכיבה.
ברכיבה עצמה ,הנעל מעניקה תחושה טבעית ונוחה.
מדי פעם כשהרגל מתרחבת במאמץ או כשמרגישים
צורך להדק את הנעל ,קל מאוד לעשות זאת גם תוך

כדי רכיבה מהירה ע״י מנגנון הראצ'ט אשר לו מנוף
אחד להידוק ולחצן לשחרור .הנעל מעבירה כוח היטב
וכשלוחצים בספרינט לא מרגישים איבוד ווטאז' כלשהו.
מבחינת אוורור ,הנעל עושה את עבודתה נאמנה
ומתאימה במיוחד לאקלים הישראלי החם והלח.
הנעליים עברו גם רכיבות שנגמרו בשעות המאוד
חמות של היום ,ובכל הרכיבות כף הרגל התאווררה ולא
צברה זיעה.
אליה וקוץ בה היא שהריפוד המפנק של הנעל גורם
לכך שצריך להשקיע מעט יותר כוח ביציאה מהפדל
ע״י הסטת הרגל הצידה ,אך זו הסיטואציה היחידה בה
הרגשתי חסרון קל ,וברוב הזמן הריפוד והנוחות שלה
מעניקים יתרון בולט.

הצבע הלבן של הנעליים ,אשר נראה בוהק בהתחלה,
מעניק תחושת סטייל לרוכב ( )White is Proויתרון
גדול בהחלט הוא שלמרות צבירת סימני שימוש (פנסים
מהגלגל הקדמי וכדומה) בתקופת המבחן ,קל מאוד
לנקות אותה עם מגבון לח והיא חוזרת לקדמותה.
סיכום הנעל ממשיכה את קו הנעליים המוצלח של
שימנו עם התקדמות מרשימה הן מבחינת פונקציונליות
והן מבחינת סטייל .אהבתי את הנעל מבחינת שימוש,
העברת כוח טובה ,נראות ותמורה למחיר הכוללת
מאפיינים אשר בד״כ יותר נפוצים בנעליים ברמות מחיר
גבוהות יותר (ראצ'ט ,פתחי אוורור בסוליית הנעל וכו').
יותר העברת כוח ,אוורור ,נראות ,מחיר פחות ריפוד רך
מידי למי שמחפש נעל יציבה מאוד
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Bontrager
Rally Mips
בונטרגר ,חטיבת החלקים /אבזור של קונצרן טרק ,אחראית על פיתוח
וייצור כל חלקי ואביזרי האופניים שטרק צריכה כדי להציע חבילת אבזור
שלמה ככל האפשר ללקוחות שלה .במסגרת גישה זו בונטרגר דואגת
להישאר תמיד בחזית הפיתוח ומתאימה את מגוון המוצרים שלה לנישות
מתפתחות ואופנות משתנות ,בכלל זאת אופנת האינדורו שתופסת אט
אט חלק די נכבד ממגוון המוצרים של היצרן .לפני כשנה טרק השיקו את
ה ,Rally-קסדת בעלת מאפייני אנדורו מובהקים ,אותה בחנו כאן במגזין.
השנה טרק עדכנו את הדגם ומציעים אותו גם בגרסת .Mips
מהי טכנולוגיית ה?MIPS-
 Multi-directional Impact Protection Systemהיא טכנולוגיית
הגנה מתקדמת לקסדות שנועדה לצמצם את הנזק הנגרם לראשו של
רוכב אופניים בעת נפילה .שכבה עשויה פלסטיק דק הנושאת את ספוגי
הריפוד ,מנתקת את ראשו של הרוכב מקליפת הקסדה ,כך שלמעשה אין
מגע ישיר בן הראש לקסדה .בעת נפילה מתאפשרת תנועה של הקסדה
בניתוק מהגולגולת כך מנותבת חלק מהאנרגיה האצורה בחבטה לתנועה
צדית שאינה נספגת בגולגולת .הטכנולוגיה הפכה מאוד פופולרית בשנים
האחרות וחברות רבות בכללן בונטרגר מציעות אותה בחלק מהדגמים.
ה Rally-של בונטרגר מוגדרת כאמור כקסדת אנדורו ,ככזאת היא עונה על
דרישות הסף של הז'אנר בכללם כיסוי נרחב לאזור העורף ולאזור הרכות,
אוורור מוגבר ע"י פתחים רבים ובעיקר רחבים מאוד ,כולל בצד האחורי
של הקסדה 22 ,סה"כ .היא מצוידת בוייזור ארוך במיוחד עם אפשרות
שינוי זווית עד למצב בו הוא עולה לגמרי ומאפשר קיבוע של משקפי
אבק על הקסדה שהם לא בשימוש .הקסדה מצוידת במערכת הראש
 Headmasterהמצוינת של בונטרגר עם חוגה ענקית ונוחה לכוונון,
וספוגים איכותיים ומתפרקים אם כי דקים מאוד כפועל יוצא מהעובדה
שהם יושבים על טבעת ה.Mips-

בשימוש מנגנון ה Mips-הוא למעשה סוג של כיפת פלסטיק שיושבת
בין הראש לקסדה ,כלומר הנפח הפנימי של הקסדה אמור לכאורה
להצטמצם .כדי להימנע מכך ולשמור על היקף זהה ,עובי הספוגים
הצטמצם משמעותית ביחס לקסדה ללא גרסת ה .Mips-למרות זאת
הקסדה מאוד נוחה והתחושה היא שהיא יושבת עכשיו הרבה יותר טוב
על הפדחת .על אף מימדיה הלא מבוטלים ה Rally-נחשבת ומרגישה
פחות גדולה מהקסדות האחרות על מדף האנדורו ,אפילו משקלה הלא
מבוטל ( 440גרם) בלתי מורגש בעליל בעת רכיבה .בונטרגר בחרו במראה
יחסית סולידי ופחות אופייני לאופנה הרווחת ,באופן אישי אהבתי מאוד,
אבל יתכן כי משתמשי אנדורו אחרים פחות יתחברו לאנטי בולטות הזאת.
פתחי האוורור הרחבים מאוד של הקסדה מזרימים אוויר ביעילות ויוצרים
תחושה קרירה בעיקר ביחס לקסדות "גדולות" אחרות שהתנסינו בהן.
אולם הצמצום בעובי הספוגים בא לידי בזליגות זיעה .הספוגים הדקים
סופגים את הזיעה ביעילות אך היכולת שלהם להכיל את הכמויות שנוצרות
בגיהינום של יולי אוגוסט היא מוגבלת מאוד .סרט זיעה פותר את הבעיה
אם כי יש לקחת בחשבון שמנגנון ה Mips-יושב עליו ועלול ליצור לחץ על
המצח ברכיבות ארוכות .חזית הקסדה הגבוהה והוויזור המתכוונן מייצרים
שדה ראייה מעולה גם בירידות התלולות ביותר ,אך חסרה לנו מאוד
תושבת אינטגרלית לחיבור מצלמה ,בעיקר לנוכח העובדה שאין מקום
למדבקת תושבת בין פתחי האוורור הרבים.
סיכום ה Rally-של בונטרגר עומדת כמעט בכל הקריטריונים הנוקשים
של אופנת האנדורו ,אולי פרט לתושבת מצלמה אינטגרלית ובולטות
קיצונית .גרסת ה Mips-משפרת אותה בעיקר בבטיחות אבל לא פחות
בנוחות .קסדה נוחה ביותר ,משרת ביטחון ומאווררת מאוד.
יותר מראה ,נוחות ,אוורור Mips ,פחות משקל ,נזילות זיעה בימים
חמים במיוחד
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Lazer Revolution

חברת  Lazerהיא יצרנית הקסדות הוותיקה בעולם .החברה הבלגית
מייצרת קסדות לענפי ספורט שונים כבר מ  ,1919וממש לאחרונה נרכשה
ע"י שימנו העולמית .החברה משתפת פעולה עם מספר רב של רוכבים
מקצועיים רבים מהם בתחום הכביש כשבתחום השטח בריאן לופס
האמריקאי משמש כבוחן הראשי של מוצריה .לפני מספר חודשים השיקה
החברה ליין קסדות חדש בשם  ,REVOLUTIONליין זה פוגש אותנו
הרוכבים בעיצומו של גל קסדות  AMאו אנדורו חדשות ממיטב היצרנים.
מאפיינים כללים הרבולושין היא תוצר פיתוח של העת האחרונה
עם טרנד ההגנה המשופרת המיועדת איך לא ,לרוכב האינדורו .הכל זה
אינדורו!

רובנו מחפשים להתבלט בשטח .לרוב ע"י בחירת רכיבים והתאמת
צבעים באופניים או פרטי לבוש אופנתיים .למי שמחפש מראה לא
סטנדרטי ,בהחלט אמליץ לבחון את הרבולושיין של לייזר .זוהי קסדה
בעלת מראה ייחודי ושונה משאר הקסדות בשוק ,המעטפת החיצונית
של הקסדה מורחקת מהראש ,מה שמקנה לה מראה גדול יותר .אבל
לא זה המאפיין העיקרי למראה הייחודי LAZER .פיתחו קסדת אינדורו
מאווררת ,גדולה ובטוחה ,בעלת מגן לסת מתפרק ההופך אותה לקסדה
מלאה ( )FULLFACEומגיני אזניים (סליחה על הביטוי) מגוחכים .וכל זאת
במשקל ראוי לקסדה שכזאת של  420גר' .את הקסדה שבמבחן קיבלנו
בצבע כחול עם מצחיה בצבע בורגנדי (מי הולך לבדוק איזה צבע זה?)

בשימוש בצדודית ,לקסדה קו עיצובי עגול ועתידני .כזה שמזכיר במעט
את חיילי האימפריה של מלחמת הכוכבים ,או של המורדים .לא סגור
על זה ...נראה שכל פרט ופרט נבחר בקפידה כדי לשרת מטרה .בין אם
אלמנטים עיצוביים ,אלמנטים בטיחותיים או אוורור .לקסדה  23פתחים
גדולים מאד המאפשרים כניסת ויציאת אויר לשיפור הזרימה והסעת האויר
החם מהראש .בנוסף LAZER ,תכננו את המבנה הפנימי של הקסדה
עם חריצים עמוקים המסייעים בניתוב והחלפת האויר הצמוד לראש.
ניתן להבחין בנקל שזוהי אכן אחת מקסדות ה AM-היותר מאווררות ,מה
שמהווה יתרון משמעותי בארצנו שטופת השמש ורויית הלחות.
 LAZERמספקים את הסחורה .וניכר שרמת הגימור והחומרים נבחרו

בקפידה .ספוגי ההגנה עבים ומרגישים איכותיים .חסרה במעט הגנת
זליגת הזיעה לעיניים (מעיין פס סיליקון הקיים במספר קסדות אחרות) אם
כי לקח לספוגים לא מעט זמן להגיע לקצה יכולת הספיגה שלהם ולטפטף
מטה .תכנון חלקה האחורי של הקסדה מוטה כלפי מעלה ומאפשר יותר
חופש תנועה בהרמת הראש מאשר קסדות אחרות בקטגוריה ,נראה
שעשו זאת כדי לאפשר לבישת מגן צוואר ללא הפרעה .בגלל המעטפת
החיצונית הרחוקה באופן יחסי מן הראש ,ולמרות העורף החשוף ,לא
נראה שאיזור העורף חשוף למפגעים ברכיבה ,ותחושת האוורור הכללית
היתה מורגשת אפילו בסאונה הארצישראלית של יוני יולי .בחלקה העליון
של הקסדה ממוקם מתאם למצלמה הניתן למיקום בשתי תצורות .אני
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לא מזהה לאיזו מצלמה הוא מתאים ,אבל לייזר טוענים שהוא תוכנן
עם מנגנון כשל מובנה במידה והמצלמה נתפשת בענף או סלע בזמן
הרכיבה כך שלא לגרום לנזק נוסף לרוכב .עבורי זה קצת יותר מדי ,הייתי
מעדיף שהיו משאירים מקום ייעודי להדבקת המתאם למצלמה .הקליפס
הייעודי קצת פוגם במראה ללא מצלמה ומה קורה אם אין לך את המתאם
הספציפי הזה?
לקסדה מערכת הידוק יעילה הנקראת  ATSהמותאמת בעזרת סיבוב
של כפתור מרכזי וניתנת לתפעול טוב ופשוט בעזרת יד אחת בלבד .אם
חבישת הקסדה על הראש לראשונה ,מיד מורגשת הנוחות של הספוגים
האיכותיים ושל מערכת ההידוק שמפעילה לחץ אחיד ומאד עדין בצורה
היקפית טובה .ניכר כי היא חובקת את הראש בצורה טובה ושהראש
ממוקם עמוק יותר מאשר בקסדות אחרות ,ובכך מאפשרת מיגון טוב יותר.
למעשה ,קשה להסיר את הקסדה ללא שחרור מערכת ההידוק ,ועוד יותר
קשה לחבוש אותה מחדש ללא פתיחה של זאת.
המאפיין הבולט ביותר של הקסדה הוא מגיני האזניים .אישית ,לכל אורך
שנותי כרוכב ,מעולם לא קיבלתי מכה או שריטה משמעותית באוזן .אמנם
אחד מחברי שנקרא לו וינסנט (ואן גוך) לצורך העניין ,כמעט איבד אוזן
בתאונת אופניים /משקפיים אך גם מגן אוזן שכזה לא היה מונע מצב ביש
זה .למעשה ,לתחושתי ,כאשר מגן האזניים מורכב יש חשש שהוא יפגע
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באוזן ויגרום ליותר נזק מאשר בלעדיו .אמנם לייזר צירפו ספוגים שיש
לחבר בחלקו הפנימי של המגן ,ובכל זאת ...מראה קסדת הבייסבול עבורי
יותר מוזר מיעיל ובהיותי ממשפחת המרובעים ,לא העזתי לצאת כך אל
השביל .לצערי הקסדה לא מגיעה עם מגן הלסת הניתן להרכבה והוא צריך
להרכש בנפרד .נכון לימים אלו ,מגיני הלסת אינם בנמצא אצל היבואן ויהיו
זמינים בזמן הקרוב .לכשיגיעו ,תתפרסם סקירת המשך למוצר.
הויזור (או שיש לאמר "המצחיה") מתכווננת לגובה ללא נעילה אלא
בהקלקה ע"י שימוש בחריצים .לטענת החברה ,הדבר מאפשר הרמת
הויזור למיקום מהיר של משקפי אבק (גוגלס) מעל הקסדה .את הויזור
אפשר להרים ביד אחת בקלות רבה (מדי) .כזו שגם ענפים מזדמנים ירימו
או יורידו .ובמצב הנמוך ,הויזור בהחלט מפריע לשדה הראיה.
לסיכום הרבולושיין קסדה נוחה מאד ,הבנויה ברמת תכנון והרכבה
איכותים ,בעלת מראה שונה ובולט וכל זאת ללא מגיני האזניים הנועזים.
ההתאמה של הקסדה על הראש ופתחי האוורור היעילים גרמו לי לבחור
בקסדה זו גם ברכיבות שלאחר המבחן.
יותר צבעים ,עיצוב ,התאמה ונוחות ,איכות פחות עיצוב (בעיני
המתבונן) ,ויזור קליקים ,מגיני אזניים

Jekyll Carbon 2015

כבר שם! ואתם?
תל אביב
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 אריק פלדמן

יבואןDAA :

מבחן לסט ביגוד AM

Pearl Izumi
חברת  pearl izumiהיא חלק בלתי נפרד מתרבות האופניים העולמית,
הסמל האייקוני שלהם התנוסס בגאווה על חולצתם של זוכי טור דה פרנס
שונים ,אלופי עולם ורוכבים מובילים בעשרות השנים האחרונות ,החברה
שנוסדה בכלל ביפן ,התבססה החל משנות ה 80-בארה"ב ולפני מספר
שנים נרכשה ע"י שימנו היפנית .חוץ מליין בגדי הרכיבה (כביש ושטח)
העצום ,החברה מציעה גם ציוד ריצה מקצועי כולל ליין נעלים גדול ,בגדי
ריצה וחליפות טריאתלון.
מהיבואן המקומי  ,DAAקיבלנו לכבוד הקיץ סט ביגוד סולידי קליל
לרכיבת שבילים .אז למען קוראי  we:Rideהמסורים ,גייסנו את בלוטות
הזיעה שלנו למבחן מקיף בדרדרת ,החום והלחות הבלתי מתפשרת של
סוף הקיץ.

חולצת Divide

מחיר₪ 279 :
ה Divide-היא חולצת רכיבה בגזרה משוחררת ורגועה מאוד ואינה מזכירה
חולצות פרי-רייד אופיינית ,האמת שלא היינו נראים מוזר גם אם היינו
יוצאים לטיול רגלי כשאנו לובשים אותה.
החולצה עשויה אריג פוליאסטר מנדף עם טכנולוגיות  inRCoolוIce-fil
של היצרן .שתי טכנולוגיות שמעניקות לאריג תכונות נידוף גבוהות ויכולת
קירור מסוימת .בנוסף לכך תחת השרוולים יש אריג רשת לנידוף גבוה אף
יותר .בחזית החולצה רוכסן קדמי ארוך (כמעט  30ס"מ) ,המועיל מאוד
בימים חמים להזרמת אוויר לאזור החזה ולקירור אווירת המרק של יוני יולי.
הדיוויד מצוידת בכיס אחורי קטן יחסית עם רוכסן ומטלית ניגוב משקפי

שמש התפורה לשולי החולצה.
בשימוש גזרת החולצה אמנם משוחררת ,אך בקו הכיס האחורי יש סוג
של רצועה מובנת המצמצמת את שולי החולצה .התחושה היא שונה
מחולצות משוחררות אחרות ודורש התרגלות מסוימת ,אך אחרי שהתרגלנו
מצאנו אותו מאוד מועיל בייחוד שהחלוצה רטובה מזיעה .האריג ממנו
עשויה החולצה אמנם מנדף היטב ,אך מצאנו אותו עבה מידי לימי הקיץ
בהם לא ממש הצלחנו להתרשם מיכולות הקירור של האריג .באופן אישי
כותב שורות אלו פחות מתחבר לכיסים אחוריים כאשר מדובר על רכיבה
מחוץ לתחומי ה ,XC-כך שלא ממש מצאנו אותו מועיל .לעומת זאת מטלית
הניגוב עבדה גם עבדה ועשתה זאת נאמנה.
סיכום הדיוויד היא חולצה מוצלחת מאוד מבחינת נוחות ואיכות הבד,

היינו שמחים לאריג מעט דק יותר בימים מסוימים ,אבל ככלל אהבנו מאוד
את הגזרה והלוק המשוחרר והרגוע.
יותר נוחות ,אריג מנדף ,רוכסן ארוך פחות בד מעט עבה.

Canyon Short
מחיר₪ 469 :
הקניון הם מכנסיים קלילים בגזרת באגי המיועדים לרכיבת שבילים ,גזרתם
ישרה לגמרי והם מגיעים באורך בינוני כ 10-ס"מ מעל הברך.
אריג המכנסיים דק ונעים במיוחד ,ממש מפרגן לאקלים הישראלי הן
בחורף והן בקיץ .המכנסיים מגיעים עם טייץ פנימי מתפרק ,עשוי אריג
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JOIN THE
רשת קליל ללא תפרים ועם פד בעובי בינוני .הקניון מצוידים בשני כיסים
קדמיים חזיתיים פתוחים וכיס צד בודד עם רוכסן .רכיסת המכנסיים נעשית
ע"י כפתור ורוכסן רגילים לחלוטין ממש כמו בג'ינס שלכם ,כשההתאמה
להיקף המותניים נעשית ע"י חגורת וולקרו פנימית .פרל איזומי ידועים בקו
עיצובי שמרני יחסית ,לכן את הקניון תמצאו בשני צבעים בלבד ,שחור או
כתם ללא שילובי צבעים או גרפיקות אופנתיות .למעשה הם יכולים לשמש
כמכנסי קז'ואל (נוחים במיוחד) לכל דבר ועניין.
בשימוש הגזרה של הקניון מוצלחת מאוד ,המכנסיים יושבים באופן
משוחרר יחסית על הגוף הרוכב ,אך עדיין הדוק מספיק כדי לא להפריע
ו/או להיתקע על האוכף .חוסר התחכום ברכיסה הוא גאוני בעיננו ,אין
אבזמים שנפתחים ,אין כפתורים שמתבלים והמכנסים נשארים צמודים
לגוף בכל מצב גם ללא עזרת חגורה חיצונית כפי שלעיתים נדרש עם
רכיסות מתוחכמות שלא תמיד עובדות...
האריג ממנו עשויים המכנסיים קליל מאוד ובעל יכולת דחיית מים
( .)Transfer Dryכך שמעבר לעובדה שהוא מרגיש מאוורר ונעים מאוד על

הגוף הוא גם נשאר יבש יחסית גם בימי הקיץ המטורפים שלנו .למכנסיים
יש כאמור "רק" שלושה כיסים ,היתרון -לא צריך לשבור את הראש בנוגע
לייעוד של הכיסים ,כמו במקרים רבים ומיותרים אחרים .החיסרון  -תצטרכו
לחיות עם מראה יחסית פשוט .הטייץ הפנימי של הקניון נוח מאוד ,האריג
המאוורר ממנו הוא עשוי עובד נפלא עם אריג המכנסיים ולא הרגשנו
עומס חום מיוחד באזור החלציים .הפד אמנם בינוני בעוביו ,אך מצאנו
אותו מרפד מספיק לרוב הרכיבות שעשינו אתו.
סיכום פרל איזומי מוכיחים שוב שהם יודעים מה הם עושים .אולי הם לא
עונים לצו האופנה העדכני ביותר אך הם נוחים ופונקציונליים יותר מרוב
הסטים שרכבנו עליהם .הקניון הפכו לאחד מהזוגות האהובים עלינו בזכות
תכונות האריג הייחודיות ובזכות נוחות השימוש .גם את המראה הסולידי
בשחור אהבנו מאוד במיוחד בגלל ההתאמה המושלמת לחולצת המגזין.
יותר אריג מעולה ,גזרה ,נוחות שימוש פחות יתכן והסטיילינג לא יפגע
לטעמו של כל רוכב

מציגה עידן
חדש בקסדות שטח
מודולריות.
הצטרפו למהפכה!
www.daa.co.il
להשיג אצל המשווקים
המורשים
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מועדון הגראבל סוגר עונה

  צחי אוחובסקי

מועדון הגראבל סוגר עונה

אחה"צ של שבת חמימה בחודש יוני ,כ 20-רוכבים
ורוכבת אחת מתכוננים ליציאה לרכיבת גראבל אחרונה
של מועדון  Recycles Gravel Clubלפני פגרת הקיץ.
זוהי הרכיבה השישית במספר מאז הוקם המועדון בינואר
השנה (ראה מסגרת) ,ולהבדיל מהרכיבות הקודמות
שהתקיימו מוקדם בבוקר ,הפעם רכיבת אחה"צ היא רק
תירוץ בשביל ה BBQשמתוכנן אחריה .כל רכיבה נערכת
באזור אחר ,כאשר הפעם אנחנו נפגשים במוזיאון
האופניים של אלון וולף בעמק חפר לרכיבה של כ3
שעות ,סיור במוזיאון ,וסיום על בשר ובירה.
הרכיבה האחרונה מושכת אליה מספר רוכבים חדשים,
כמו גם חלק מהוותיקים והמתמידים ביותר במועדון .לא
תמיד כולם יכולים להגיע ,אבל א' מעין יהב שבערבה,

למשל ,לא הפסיד עד היום אף רכיבה .שיירת הרוכבים
מתחילה להתגלגל על כביש היציאה מחרב-לאת ,ולאחר
מספר דקות אנו חוברים אל דרך העפר שרצה במקביל
לכביש  9החדש לכיוון מזרח .זהו לא בדיוק המסלול
המתוכנן ,ואלון וערן שגרים באיזור ממליצים על חלופה
זאת על מנת לעקוף מקטע חולי במסלול המקורי .גם
השביל הנבחר כולל מספר מעברי חול לא ארוכים ,אך
ארוכים מספיק בשביל לפתוח פערים בין הרוכבים .כמה
דקות מאוחר יותר אנו מתקבצים שוב לקבוצה אחת
ומתחילים למשוך צפונה בשדות שבין שדה יצחק וגן
שמואל .השדות ירוקים ,והקרקע הכהה יבשה ומהודקת
יחסית .המראה הזה של פלוטון כ 20רוכבי גראבל בלב
השדות מרנין את הלב .אנחנו תופסים מחדש את
הציר המתוכנן – המקומיים ממליצים על דרך מסוימת,

אולם אני לוקח פיקוד ומחליט להיצמד לתכנון .הבעיה
בלתכנן מסלול לא מוכר על גבי מפה היא שתמיד קיים
סיכוי להיתקל במכשולים לא צפויים כמו גדרות ,שערים,
נחלים מוצפים ושדות מושקים .האלתור וגילוי אזורים
חדשים ודרכים לא מוכרות הם הדברים האהובים עליי
ברכיבת ההרפתקה ,אותו ז'אנר מתפתח שהגראבל
מהווה חלק משמעותי ממנו  -אנחנו קוראים לזה "The
 "road less travelledואכן ברכיבות שלנו ניסינו לקחת
את החבר'ה לאזורים ושבילים פחות מוכרים .אבל הובלת
קבוצה דורשת קצת יותר אחריות ,ולמזלי רכבתי באיזור
כשבוע קודם וגיליתי שאחד השבילים חסום ע"י שערים
בלתי עבירים ,ואני מוביל את הקבוצה דרך שדה חיטה
שנקצר כשבוע קודם לכן ועוקף את החסימה.

למרות הרתיעה הראשונית נראה שהחבר'ה נהנים
ממקטע ה"פרירייד" .אנו חוברים שוב לדרכי כורכר
רחבות ,ולעוד מקטע כביש קצר שמביא אותנו ליער
מענית .מאחורינו סה"כ כשעה רכיבה ו18ק"מ .השמש
כבר מתחילה לרדת ,והחום נשבר .להבדיל מרכיבות
קודמות בהן התפצלנו לשתי קבוצות לפי רמות ,כאשר
הקבוצה החזקה עושה מסלול ארוך יותר ,הפעם אנחנו
רוכבים כולם יחד ,גם אם זה אומר שהחזקים מתאמצים
פחות או מחכים מעט יותר .זוהי רכיבת סיום עונה
והחברותא היא העיקר.
אנחנו נכנסים ליער מענית ,עושים עצירה קצרה
לתיקון פנצ'ר ,ואז מטפסים את העלייה התלולה לכיוון
הכניסה של סינגל השרשרת .העלייה אינה פשוטה
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מועדון הגראבל  Recycles Gravel Clubהוקם
בינואר השנה ע"י נימי כהן ,ערן גיל בר (מנהל השיווק
של רשת רסייקלס) ,ואנוכי ,מתוך אהבתינו לתחום והרצון
לקדמו .המועדון פתוח לכל רוכבי הסייקלו והגראבל ("תנאי
הכניסה הוא אופני גראבל\סייקלוקרוס\מונסטר עם כידון
מעוקל") כאשר מטרתו היא לקדם את ענף הגראבל,
לחשוף רוכבים אל הענף ,ולאפשר מסגרת רכיבה קבוצתית
לא-תחרותית לרוכבי גראבל .המועדון מארגן אחת לחודש
רכיבות המתאימות לרוכבים בכל הרמות .המועדון מאפשר
להכיר רוכבים נוספים בתחום ,מסלולים חדשים ,וליצור
קהילה של שיתוף רכיבות וידע בתחום .פרטים נוספים
באתר המועדון או בקבוצת הפייסבוק.

לאופני גראבל\ סייקלו וכמה מהרוכבים נאלצים לעבור
להליכה .הסינגל עצמו טחון ומדורדר ,אבל עדייין מהווה
גיוון מרענן ,ובסיומו אנחנו עוזבים את היער וממשיכים
לכיוון דרום מערב ,חוצים שדה חמניות יפה ,ועוצרים
לריענון בתחנת דלק קרובה .אנחנו בדיוק באמצע הדרך
והשמש כבר די נמוכה .ממשיכים דרומה על נתיב 2X6
ובשלב מסויים מושכים מערבה לכיוון תל קקון ומושב גן
יאשיה .בשלב הזה אנחנו כבר מפוצלים למספר קבוצות
– שניים מהחבר'ה חותכים דרך הכביש בגלל תקלה,
כמה רוכבים שועטים קדימה ,ועוד קבוצה עוצרת לתקן
פנצ'ר .אנחנו ממשיכים מערבה לאורך נחל אלכסנדר,
מול השמש השוקעת .השמיים מחליפים גוונים ,והאוויר
מלא בענני ברחשים – ככה זה כשרוכבים לאורך מקור
מים בשעות בין הערביים .החושך מתקרב במהירות ועוד

יש לנו כמה ק"מ טובים .האמת היא שצפינו אפשרות
של כניסה לחושך ,כך שאנו מצויידם בפנסים ,ואת
החלק האחרון של הרכיבה ,דרך כפר חוגלה חזרה לחרב
לאת ,אנו עושים לאור פנסים .סה"כ מסלול של כ49-
ק"מ ,כשאחרוני הרוכבים מגיעים לאחר קצת יותר מ3-
שעות רכיבה.
עם ההגעה חזרה למוזיאון האופניים ,ה BBQכבר
מונע ע"י אלו שהגיעו ראשונים ,ובירת אלכסנדר צוננת
בארבעה סגנונות (באדיבות ריסייקלס המארחת) כבר
זורמת .אנו מתרעננים מעט ומתאספים לסיור במוזיאון.
אלון וולף ,שהצטרף אלינו לרכיבה ,עורך לנו סיור
בלול שהוסב למוזיאון ,על שלושת אגפיו .כבר מזמן
שמעתי על המוזיאון הזה ולא מצאתי הזדמנות לבקר

בו ,והאמת היא שהמגוון והמבחר של האופניים שם
בהחלט מרשים .החל באופני פני-פארטינג עתיקים ,דרך
אופניים המוכרים לנו מילדותינו כמו ראלי צ'ופר ,וכלה
בדגמי כביש והרים מודרניים ,התצוגה מעלה אצל כולנו
זיכרונות וחוויות עבר .מומלץ בהחלט! על אף שרכיבות
מועדון הגראבל של ריסייקלס אינן כרוכות בתשלום,
הפעם ביקשנו מהחברים השתתפות סמלית בעלויות
הבשר והאלכוהול ,אך אחרי שראינו את ההשקעה
הגדולה במוזיאון ,החלטנו להעביר את כל המזומאני
כתרומה למוזיאון – שאפו אלון!
סביב המנגל ,לאחר קצת בירה והרבה בשר ,אנו
מתפנים לסיכום העונה שחלפה .בששת החודשים
בהם המועדון פועל הצלחנו לעמוד ביעד של רכיבה

בחודש  -ערכנו רכיבות באזורים שונים ,מעמק יזרעאל,
דרך הכרמל ,שפלת החוף ,הרי ירושלים ועד לחבל
עדולם .יצרנו גרעין של כמה עשרות רוכבים ,כאשר בכל
רכיבה השתתפו כ 15-20רוכבים .המסלולים היו מגוונים
ומאתגרים ,ולטענת המשתתפים השתפרו מרכיבה
לרכיבה .יש לנו קבוצת פייסבוק פעילה וקבוצת ווטסאפ
פעילה לא פחות .שוק המשומשים והחדשים של אופני
הקרוס והגראבל חי וקיים הרבה בזכות חברי המועדון,
יש לנו גוף ידע שחי בפייסבוק ובוואטסאפ ,שמעביר
המלצות על מסלולים ,אביזרים מומלצים ,אופניים ועוד.
אחרי הקיץ נחזור בכוחות מחודשים ואנחנו מתכננים
רכיבות רבות ומהנות .ממה שאנחנו רואים ושומעים
עושה רושם שהקהילה שלנו ממשיכה לצמוח בקצב
משביע רצון.
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מועדון הגראבל סוגר עונה

בחזרה להרפתקנות
 נימי כהן

אם יש משהו שאני אוהב במדיום הישן-חדש הזה של הגראבל ,הוא
ההתחברות מחדש להרפתקנות .כשרק הכירו לי את אופני ההרים
המודרניים רכבתי בארץ זרה אחרי רוכבים מיומנים תוצרת פרו ,בשטח
מטורף .כשחזרתי ארצה ורכשתי את אופני ההרים הראשונים שלי ,לא
ידעתי איפה לרכוב .לא היה אינטרנט ,לא מסלולים להורדה ,לא מכשירי
 GPSו Strava Heat Map-ולא חברים לספורט .אז קניתי את הספר
״פדלים בטבע״ של מיכה שיק ויצאתי לדווש .וכל רכיבה הייתה הרפתקה,
גילוי של מסלולים חדשים ,של המדיום האדיר הזה ,של התרסקויות
ושבירת מכלולים בשטח ואז אלתורים וחילוצים.
ניסינו ,טעינו ,למדנו ,התמקצענו ,כייפנו ,הירתפקנו.
והנה עברו שנים ,הדפוסים השתנו .פחות ״רכיבות״ ,יותר ״אימונים״
לקראת אפיק או צ׳אלנג׳ או בלה-בלה-תון כזה או אחר .יש תמיד מכשיר
 GPSבחרטום הקוקפיט שמראה לאן לרכוב .יש כמעט תמיד סינגל
קק״ל מדוגם ,מסומן ומוסדר ,ולמעשה רוב הזמן אנו חוזרים על לופים
מוכרים ,ליד הבית ,שמסתיימים באותו מקום שמגיש בירות ופחמימה/
חלבון כלשהו.
הגראבל פתח לי מחדש את צ׳אקרת הניסוי והטעייה ,ההרפתקה של
מציאת ציר חדש להגעה מנקודה א׳ ל-ב׳ ,את היכולת להגיד ״מחר
אני רוכב לפגישה הזו והזו ,עם תיק על הגב ,מגבתית ,חולצה יבשה
ודיאודורנט חזק״ .לפעמים אני מנסה להכין ציר בלילה ,ולעיתים אני פשוט
יוצא מוקדם עם זמן בירבורים ,ומנסה את דרכי בלייב ,חמוש בידע הכללי
וההכרה הכללית שיש לי .האופניים ,עם היכולת שלהם לצלוח כמעט כל
שטח ,עם היעילות הגבוהה שלהם ואפשרויות הנשיאה הבלתי נגמרות
מעצימים את החוויה ופותחים עוד ועוד אופציות.

צילום :שי יניב

״איך אתה רוצה להגיע לפסגה ,אם אתה לא מסתכל למעלה?״
בטיול האחרון לפני היציאה לפגרת הקיץ שלנו ,דיוושנו מתחת
למבצר קקון.
עברתי כבר כמה פעמים ליד המבצר העתיק והמרשים הזה ,הן על אופני
כביש והן ברכב .וכמובן שלא יכולתי לעצור ולחקור את המקום ,כי הייתי
״באמצע״ משהו .והנה אנו עוברים למרגלותיו ,והדבוקה שועטת קדימה:

אל מוזיאון האופניים ,אל בירות אלכסנדר ,אל ה״על האש״ .ניסיתי לצעוק:
״רגע ,חברים ,בואו נעלה רגע לתצפית ,לראות מה זה הקקון הזה״ ,אבל
פרט לשי יניב אף אחד לא שמע אותי .טסו קדימה המנוולים.
וזה כמובן פספוס בעיני ,עבור כל מי שכמוני ,לא היה מעודו במבצר עצמו.
הגראבל מביא אותך לפתחי מקומות חדשים ויפים ,חוויה טיולית שלצידה
בונוסים של כושר גופני ,סבולת וחברותא .כל שאתה צריך לעשות בעצמך
הוא לשים לב להזדמנויות ,ולעבור מבעד לפתח הזה.
זה הזכיר לי את הפרק הראשון בספר באדולינה של גבי ניצן ,ספר שאני
נמנה עם מחנה אוהדיו דווקא ,בו המספר ומלך באדולינה עולים לפסגת
הר כלשהו ( ,)Triundסמוך למקלאוד גאנג׳ /דהרמסלה בהודו .הם
מגיעים לצ׳אי שופ במישור הגבוה ,שם כבר יש  100ילדים טיבטיים מבית
ספר מקומי וכמה תיירים זרים מיוזעים שמחכים לצ׳אי צ׳אפטי שלהם,
והמספר זורק את התיק ומתיישב על הרצפה .״הגענו״ הוא נושף .המלך
נותן לו  speechקטן במתנה ,שהולך בערך כך :״אלפי אנשים טורחים
לטפס לפסגה כל שנה ,אבל נעצרים פה ,במקום שבו השביל נגמר.
מבחינתם הם בפסגה :יש להם שלט רשמי שאומר שהגובה פה הוא
 4,200מטרים ,דוכן צ׳אי ,מזרונים ,מקום לישון .אבל תביט למעלה –
הפסגה שם ,מעל לסלעים הענקים האלו .עדיין לא הגענו אליה״ .והם
ממשיכים בדרכם אחרי כוס צ׳אי מתבקשת ,ומוצאים מערה מפנקת.
פעם ,כשהייתי צעיר ,זורם ומאמין ,הקשבתי לסיפור ,עליתי ל,Triund-
ומצאתי את המערה הזו די בקלות ,והעברתי בה שני לילות נפלאים .רק
כי מישהו המליץ לי לפקוח עיניים ולחפש את הפסגה באמת ,אם אני כבר
מטפס אליה.
ולענייננו ,תמצית הגראבל בעיני היא האפשרות לחפש ,לטעות,
לאלתר – לצאת להרפתקה בה לא הכל יילך לפי המתוכנן – וליהנות
מזה .לחברי המועדון רציתי לומר :אל תעברו ליד מקומות ,טפסו אליהם
(הקיר בעלייה למבצר היה מאתגר ומתגמל ,)...בקרו בהם ,הכירו אותם.
למדתי בעצירה הזו קצת היסטוריה (מבצר צלבני אבל היה בו קרב רציני
במלחמת השחרור) ,ומצאתי ספוט טוב לתה לקראת שקיעה בהזדמנות
עתידית .שווה.
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 עדי בלן  גלעד קוולרצ'יק  תום "טריאל" בר

KTM Lycan 272
יבואן :ד.ל.ב מוטוספורט |מחיר₪ 16,900 :

KTM
Lycan 272
2016
 KTMמוכרת בראש ובראשונה כחברת אופנועים ,אופנועי
שטח בעיקר ,אבל המותג השולט בתחום המוטורי משותף
גם לחברה נפרדת המייצרת כלים דו-גלגליים המונעים בכוח
האדם (ובשנים האחרונות גם בכוח הבטריה והמנוע של )Bosch
מאז  ,1964כך שלמעשה למעלה מ 50שנה מיוצרים אופניים
המעוטרים בשילוש האותיות הקדוש לעולם המוטורי.
ל KTM-מגוון רחב מאוד של אופניים ,החל מכביש דרך אופני עיר,
אופניים חשמליים ועד אופני שטח בכל טווח הדיספלינות שבין
מרוצי קרוס קאנטרי לבין מרוצי אנדורו.
מהיבואן המקומי ,דוד לובינסקי (כן ,היבואן של פ'יגו וסיטרואן)
קיבלנו את דגם אופני השבילים החדש של  KTMל,2016-
ה Lycan-החדשים – בעלי מהלך מתלה של  125מ"מ וגלגלי
 ,27.5הנראים על הנייר כאופניים הפונים לפלח השוק הרחב
ביותר של רוכבי השטח בישראל.
למרות החום והלחות האיומים שנפלו עלינו בתחילת הקיץ,
העמסנו את ה KTM-על הגגון ויצאנו לשבילים לבדוק האם
המהנדסים האוסטריים קלעו לנדרש מאופני שבילים מודרניים
בתוואי השטח הישראלי 
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Highlights
•שלדת אלומיניום על גלגלי 27.5
•מתלה  SLLהחדש של  KTMהמייצר מהלך
של  125מ"מ
•מערכת הינע Shimano XT
•זווית צינור ראש  68.5מעלות
•זווית צינור כסא אפקטיבית  74.5מעלות
•אורך תומכות שרשרת  433מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  13.6ק"ג
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שלדה ומתלים
סדרת ה Lycan-של  KTMל 2016-כוללת  7דגמים,
חלקם משלדות קרבון מלאות ,חלקם קרבון רק במשולש
הקדמי ושלושה דגמים העשויים מאלומיניום ,כולם
חולקים את אותה גיאומטריה וטכנולוגיית מתלה .אנו
קיבלנו את דגם האלומניום הבכיר ביותר ,ה.272-
טכנולוגיית המתלה היא חדשה בעבור  KTMלשנת

 ,2016היא מכונה  Straight Line Linkאו  ,SLLמדובר
במתלה ציר יחיד בעל חוליית חיבור/דחיסה של הבולם.
גאומטריית הצירים מתוכננת כך שהלחצים המופעלים
על הבולם הם בקו ישר ,מה שאמור לשפר את פעולתו,
 KTMטוענים שהגיעו במתלה הנוכחי לאיזון מושלם בין
יעילות דיווש ,ורגישות למהמורות קטנות לבין התנגדות
 Bottom Outטובה.

הגאומטריה של ה KTM-עדכנית למדי ,יחד עם זאת
היא על הצד המתון יותר של הסקלה ,כפי שניתן לצפות
מאופניים שאמורים להתאים לכווווולם .הצינור העליון
הוארך ב 2ס"מ יחסית לדגם הקודם וכעת עומד על
 600מ"מ למידת מדיום שנבחנה ,זווית הראש עומדת
על  68.5מעלות ותומכות השרשרת קצרות למדי
כ 433-מ"מ.

מבחינה וויזואלית ,אי אפשר לטעות שמדובר ב,KTM-
הכתום המפורסם שלהם הוא הצבע הדומיננטי בשלדה,
ויחד עם הקווים הישרים של השלדה ,הם יוצרים מראה
נקי ואסטטתי מאוד -אופניים יפים בהחלט.
על השביל
ה  KTMהרגישו לנו מוכרים למרות שלא רכבנו עליהם
בעבר ,בקטע טוב! לאחר כיוונונים ראשוניים שכללו
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בעיקר החלפת סטם וכידון ,והתאמת האוסף הרב
של הידיות על הכידון למנח אצבעותינו השמנמנות,
הרגשנו לגמרי בבית על ה 272-כבר בעודנו מזיעים
בעליה הראשונה.
הגאומטריה המעודכנת מורגשת גם מעבר לנתונים
היבשים ,ל 272-קוקפיט מרווח למדי המאפשר לרוכב
מרווח תנועה רחב ומתאים בהחלט לאופנה האחרונה

של חלק קידמי ארוך ותומכות שרשרת קצרות ,יחד
עם זאת לא הרגשנו שכובים על האופניים ,תנוחה
טובה ונייטרלית.
הטיפוס על ה 272-יעיל ,האופניים מייצרים פלטפורמת
דיווש סבירה בהחלט .בעליות חלקות יותר ,העדפנו
לשים את הבולם האחורי במצב האמצעי על-מנת
למזער את הנדנוד מהמתלה ,בשאר הזמן היינו על

המצב הפתוח ,הוא סיפק אחיזה טובה יותר ועבודת
המתלה הייתה נעימה יותר במצב הפתוח .לא מצאנו
הצדקה לנעילת הבולם הקדמי (ידית בעלת  3מצבים אף
היא) הבולם נשאר פתוח לאורך כל המבחן ,למעט טיפוס
כביש אחד או שניים.
ככלל ,בקטגוריית אופני השבילים המיועדים לאוכלסיית
הרוכבים הפחות אגרסיביים ,יש בעיננו עדיפות

משמעותית ,בוודאי בעליות ,לאופני  .29הדבר נכון גם
באופן פרטני על ה ,KTM-כנראה שדגם דומה מאוד ,עם
גלגלי  29היה מספק חווית טיפוס עדיפה משמעותית,
גם מבחינת מומנטום ומהירות גלגול וגם מבחינת
"דריסת" מכשולים בעליה.
כאשר העליה הגיעה לסיומה והסינגלים בירידה
החלו ,מצב הרוח שלנו השתפר ,הגאומטריה של
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ה KTM-הרגישה מוצלחת ,האופניים זריזים יחסית
ובעיקר "שמחים" .השמחה מתבטאת ברצון ויכולת
לריחופים קטנים ומהנים במקטעי שביל שבהם אופניים
אחרים "מעדיפים" להשאיר את הגומי על הסלעים ו/
או הדרדרת.
כל עוד הסינגלים היו עדינים מספיק ,נהננו לתקוף
אותם עם ה ,272-גם אם לא חשנו מהירים באופן מיוחד,
היה שם אלמנט פאן שלא יכולנו להתכחש אליו .כאשר

המהירות והאלימות של השביל עברה מחסום מסוים
חשנו היטב את גבולות הגזרה של ה .KTM-שם התגלה
חוסר יציבות מסוים וקושי בשמירת קווים מדוייקים
במקטעים קשים .בולם ה 32-של פוקס הרגיש שהגיע
לקצה יכולתו במספר מקטעים ,מה שגרם לנו לתהות
האם בולם  34היה משפר משמעותית את התחושה
בקטעים הטכניים ממש.

חלקים בולטים
כנראה שטעמם של מנהלי המוצר (ואולי אף מרבית
הלקוחות האירופאים) של  KTMשונה במקצת משלנו
בכל הנוגע לאבזור אופני שבילים ,מה שיכול להסביר את
מספר התהיות שיש לנו על המפרט של ה.272-
ראשית ,שמחנו לראות מערכת הינע מבית Shimano
 ,XTבעלת מעביר אחורי של  11הילוכים ,אולם התפלאנו
לראות מעביר קדמי על אופניים כאלו .יתכן שבכדי לטפס

את האלפים יש צורך ביחס הילוכים נמוך של  26-40כפי
שמערכת זו מספקת ,אך כדי לטפס לראש תל חדיד ,אין
בכך שום צורך והדבר מכביד על האופניים ומסרבל את
הכידון בכבלים נוספים .עם זאת חשוב לציין שהמערכת
עבדה היטב במהלך המבחן.
לטובת השיכוך הקדמי והאחורי נבחרו Fox Float 32
ו Float DPS-בהתאמה .הבולמים תפקדו היטב כצפוי,
שמחנו לגלות שהבולם הקדמי כולל את מנגנון הFIT4-
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שהינו שיפור משמעותי על הדורות הקודמים של סדרה
זו .לא הצלחנו לחלוטין להבין מדוע אופני שבילים זקוקים
לנעילת בולם קדמי מהכידון ,היינו מוותרים בשמחה
על עוד ידית וכבל המוביל לכידון ומסתפקים בשליטה
מהבולם עצמו.
פליאה נוספת נרשמה בגזרת הקוקפיט ,בעקבות הטופ-
טיוב הארוך והעדכני של ה 272-ציפינו לסטם קצר וכידון
ברוחב משמעותי .התאכזבנו לגלות סטם באורך  70מ"מ

וכידון ברוחב  ,720שפשפנו את עיננו ובדקנו שוב את
התאריך כדי לוודא שהשנה היא אכן  2016לפני שפרקנו
את הסטם והכידון לאחר כבוד לרכיבים מתאימים יותר
לסגנון הרכיבה שלנו.
טענה נוספת ומעט קטנונית יותר היא הבחירה המוזרה
במוט מתכוון בעל מהלך של  100מ"מ בלבד ,הKS
 Levשנבחר הוא מוט מצויין ,ותפקד ללא דופי במהלך
המבחן כולו ,אלא שדווקא בגלל מרווח העמידה המצוין

שהשלדה מספקת ,תהינו מדוע לא זכינו ליכולת
להרחיק את האוכף כ 25-מ"מ נוספים מהמפשעה שלנו
בזמן הירידה.
סיכום
ה  KTM Lycan 272הם אופני שבילים עדכניים ,עם
שלדה מבוצעת היטב וגאומטריה מוצלחת .בהחלפת
כמה רכיבים לא יקרים במיוחד (כידון  +סטם  +פירוק

מעביר קדמי) הם ישרתו נאמנה חלקים רחבים מאוד
מקהילת הרוכבים הפוקדת את בן שמן ,פארק קנדה,
בואכה פארק הירקון מדי סופשבוע.
אישית היינו שמחים לראות לייקן  29בשנת הדגם
הבאה ,אז אם אתם קוראים את זה שם באוסטריה,
אנא מכם...
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יום שישי 30-9-16
מרתון חד יומי

יום שבת 1-10-16
מרתון חד יומי

 07:00זינוק  19:00 -קידוש

PLAYTIKA EPIC ISRAEL

מרתון חד יומי  -יום שבת 1-10-16 -

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

+

קצר ומגניב
בינוני זה פגז
ארוך ומשגע
שלושה מסלולים למרתון חד יומי

START

RIDE, RACE, ENJOY

מרתון חד יומי  -יום שבת 1-10-16 -

WWW.EPICISRAEL.ORG.IL
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 שחר ברטל

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק טז'

חלבונים ,פחמימות,
משקולות ופיצות

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.

את דור פגשתי לראשונה בפוסט שראיתי בפייסבוק .חברה של חברה
של חברה עשתה לו לייק ולכן הפלטפורמה החברתית הסיקה שגם
אני כנראה אהיה מעוניין להכיר את תחום התמחותו .אני מקבל
המון המלצות יומיות לעשות לייק ולעקוב אחר מאמני ומאמנות
כושר ,תזונאים מסוגים שונים ,מכוני כושר וכדומה .כאנקדוטה,
משעשע להווכח כי גם הפלטפורמה החברתית הפנימה שמעבר לחיי
המשפחתיים ,החברתיים והמקצועיים ,יש לי עניין רב וחיבור לעולם
הבריאות .נחמד.
לעומת כל אותן הצעות שאפילו לא זוכות מבחינתי למבט נוסף ,משהו
בפוסט של דור תפס את תשומת ליבי .מי שקרא את כתבתי הקודמת
זוכר שסיפרתי בה על החלטתי להקדיש מאמצים ומשאבים לעניין
אחוזי השומן ולאו דווקא למשקל שהעסיק אותי עד כה .הנחתי (כפי
שכתבתי בעבר) שעניין המשקל יסתדר ויתאזן ברגע שאחוזי השומן
יגיעו לערכים במתאימים עבורי.
דור החליט לפרסם את עצמו בפייסבוק כאחד שמתמחה בעיצוב
הגוף .בעבר ,חיפשתי פתרונות לירידה במשקל וכעת ,חיפשתי פתרון
לירידה באחוזי השומן על מנת להגיע לגוף בריא ומעוצב יותר.

החלטתי לנסות ולהתנסות וכך מצאתי את עצמי בפגישה עם דור
במכון כושר קטן בלב תל אביב .אני מציין לפרוטוקול שתמיד לפני
פגישה עם אנשי מקצוע מהתחום יש לי חששות רבים .אני מצוי
בעניינים כלכך הרבה זמן ,הדרכתי בעצמי אנשים ,קראתי כלכך הרבה
ספרים ,מאמרים וכתבות ובסופו של דבר אני תמיד חושש לבזבז את
זמני (וכספי) על מישהו שיבוא ויספר לי את מה שאני כבר יודע.
בכנות רבה אספר שגם לפגישה עם דור הגעתי עם פאסון של
ספורטאי שנמצא בכושר טוב יחסית ,שאכן הצליח לרדת במשקל כמה
פעמים בחייו ובעיקר כזה שמלא (כמעט עד אפס מקום) במידע על
מזון ,ספורט ומה שביניהם.
פגשתי בחור צעיר ,לא ראוותן במיוחד וגם לא דברן גדול אשר בירך
אותי בשלום קצר והוביל אותי הישר למכשיר הפינתי אשר מדד לי
את המשקל ואחוזי השומן .את התוצאות הוא אפילו לא דיסקס איתי
בעודנו עומדים שם אלא הכניס את הנתונים היישר לטלפון החכם
שלו והורה לי לנעול חזרה את נעליי ולבוא אחריו למשרד .הוא הוביל
אותי דרך חדר הכושר העמוס ופה ,אני עושה עצירה מתודית לשאלה
קטנה ...כיצד לעזאזל מגיעים אנשים רבים כל כך לחדר כושר באמצע

היום?? מה הם עושים בחיים?? אני גם רוצה! נמשיך...
התיישבנו במשרדו של דור ,ריהוט בסיסי שכלל שולחן ,שני כיסאות
ומחשב נייד .הוא פתח קובץ חדש וקרא לו "שחר ברטל – ייעוץ" (אני
יודע ,הצצתי )...והחל להקליד במהירות .הוא החל בתיעוד הנתונים
היבשים כמו משקל ואחוזי שומן והמשיך בתוכנית תזונה ואימונים.
בשלב הזה החלו לעלות החששות שלי ,אני יושב במשרד עם אדם
שנראה מאד בטוח בעצמו ,בקושי מדבר איתי וזה אוטומאטית מזכיר
לי את כל אותם הפעמים שפגשתי אנשים שהביטחון החיצוני העודף
הסתיר וחיפה בעיקר על חוסר ידע .בשלב זה התחלתי לשאול שאלות,
שאלות עומק ,שאלות רוחב ,שאלות אישיות ושאלות עקרוניות
מהותיות .לכל שאלה קיבלתי תשובה מהירה ,לא מהוססת ,ברורה
ומספקת .בעיקר הרשימה אותי העובדה שבעוד שהוא עונה לשאלותיי
הוא ממשיך להקליד בקצב מטורף .עם כזו חלקות קשב וריכוז ,הוא
בטוח טייס לשעבר .הבחור הרשים אותי יותר ויותר ככל שנקפו הדקות
ובסופו של דבר נשלחתי הביתה עם תפריט תזונה ואימונים.
בזמן הפגישה שאלתי שאלות רבות הקשורות לנושאים שמעניינים
אותי כמו חילוף חומרים ,תזונה ופעילות גופנית ובגדול קיבלתי

תשובות להכל .אני לא ארד לפרטי הפרטים של הפגישה מפאת
חוסר עניין לציבור אך כן אשתף בשינויים העיקריים שדור המליץ
עליהם .תפריט התזונה שלי הפך מתפריט רבוי פחמימות לתפריט דל
פחמימות .דור הבין שעל אימוני האופניים ,שחייה וריצה לא אוותר
ולכן הוא "רק" הוסיף לי אימוני משקולות לשם הגדלת מסת השריר.
בסוף כל אימון משקולות אני אוכל כמות גדולה יחסית של פחמימות
פשוטות (פיתות ,פיצות ,אורז) וזאת כדי ליצור פרץ אינסולין .גם
על המושג הזה אני לא ארחיב כעת על מנת למנוע חפירות טכניות
מיותרות ,אני בטוח שמידע אינסופי קיים בגוגל.
שורה תחתונה ,אימונים אירוביים פחמימתיים הפכו לאימונים
אירוביים דלי פחמימות .נוספו שלושה אימוני משקולות שבסופם אני
אוכל פיצות ,פיתות וכל מיני דברי מאכל שיוצרים אצלי פרץ אינסולין
ובעיקר פרץ של הרגשה טובה ומנחמים אותי על העבודה הקשה.
אני שוקל כעת 93 ....קילוגרם .סה"כ ירידה של  11קילוגרם מהמספר
ההתחלתי!
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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 רועי קאפח  אלון רון  בועז תמיר

BH Quartz Ultegra L40C6

יבואןBH-Israel :
מחיר₪ 10,690 :

BH Quartz
Ultegra
L40C6
אולי לא ידעתם ,אבל חברת  BHהיא אחת מחברות האופניים הוותיקות בעולם שהוקמה
כבר בשנת  1909בחבל הבסקים שבספרד כחברה לייצור נשק ורק בשנת  1919החלה
בייצור אופניים .במהלך השנים חברת  BHייצרה אופניים עבור חברות שונות והייתה מקור
גאווה לאנשי הבסקים חובבי הרכיבה הידועים ביכולות הטיפוס שלהם .בואו ונקפוץ כמה שנים
קדימה ,לתקופה הכי יפה של ( BHלדעתי) ,תקופת החסות על קבוצת Liberty Seguros-
( Würthלשעבר  ONCEולעתיד קבוצת ( ASTANAבשנת  .2005בשנה זו הגיעה הקבוצה
לגדולה בזכות ניצחונות של רוכבים צעירים ואנונימיים בתחילת דרכם כמו אלברטו קונטדור,
לואיז לאון סנצ'ז והאייקון הוותיק רוברטו הרס .הקבוצה נראתה טוב ולא מעט בזכות אופני
ה BH-שלהם .הם היו מהקלים בשוק ,בגיאומטרית קומפקט שהייתה בתחילת דרכה (המקור
באופני  )GIANTוהיו עם מוט מושב אינטגרלי שסגר את החבילה המרשימה הזאת ויצר
אופניים מאוד נחשקים .לשוק הישראלי הייתה את ההזדמנות קצרה לחוות את המותג הספרדי
בשנים  2006-2008שארז לוין ייבא אותם ,אבל החל משנת  BH ,2015חזרו לישראל בגדול
ע"י חברת  BHישראל מבית קונינג 
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טכנולוגיה וגיאומטריה
להבדיל מאופניים שנבחנו כאן לאחרונה BH ,לא זורקים
שמות וראשי תיבות מפוצצים לאוויר ,הם שמים את
מהות האופניים על השולחן ומסבירים את החבילה
באופן הבהיר ביותר" :שלדה קלה מאוד בגיאומטריה
של אופני נוחות וקשיחות של אופני תחרות" .סדרת
 Quartzהיא קו אופניים שמכוון לרוכבים שמחפשים
תנוחת רכיבה נוחה יותר ופחות תחרותית ,הדבר בא
לידי ביטוי בעיקר בצינור ראש ארוך יחסית שממקם את
הכידון גבוהה מאשר באופני תחרות .לדוגמא ,באופניים
עם צינור עליון אפקטיבי באורך של  557ס"מ ,צינור

הראש הוא באורך  180ס"מ ,באופני הקנונדייל הפרטיים
שלי המרחק האפקטיבי הוא  561ס"מ וצינור הראש
באורך  155ס"מ .על הנייר זה נשמע קצת אבל בפועל
השינוי הוא אדיר .צינור הראש הארוך מפחית לחץ על
הגב התחתון ,מוריד לחצים מרצועת הכתפיים והצוואר
וככלל הם פחות מעייפים לרכיבה מאופניים בגיאומטריה
תחרותית .זאת הסיבה שהם מכונים אופני "נוחות" או
"אינדורנס" BH .מדגישים את השילוב של גיאומטריה
סמי-קומפקט (משולש אחורי קטן) יחד עם מוט מושב
בקוטר  27.2שיחד מייצרים גמישות מכוונת להגברת
הנוחות.

על האספלט
את האופנים קיבלתי בחמישי בערב ,זה אומר שהם
יעשו איתי את סיבוב שישי הקבוע -יציאה מקרית אונו
דרך הכביש הפנימי של מגשימים ,משם לשוהם ,כביש
המטווחים של מתקן אדם ,העלייה (האחורית) התלולה
והחפורה למחסום בית אריה ,ירידה לצומת כוח ומשם
חזרה הביתה דרך צומת הטייסים .מסלול מאוד מגוון
שמשלב מישור ,גבעות ,עלייה וירידה על האופניים.
החוויה הראשונית שלי הייתה שאנשי  BHהצליחו
לבלבל אותי ובגדול .האופניים משווקים וממותגים
כאופני נוחות ,אך בפועל מדובר על מפגש אישי עם

אחת השלדות היותר קשיחות שיצא לי לרכב עליהן
בשנים האחרונות ,ציפיתי לאופניים נעימים וסלחנים
ובפועל קיבלתי אופניים קשיחים מאוד .במישור מאוד
נוח לשבת על הדרופים של הכידון (החלק התחתון
של כידון כביש) בגלל צינור הראש הגבוה ,משם היה
מאוד קל לצאת להאצות בעמידה ,מורידים כמה קליקים
בשיפטר ימין ושועטים קדימה .בכניסה לכביש המטווחים
התחלתי להרגיש את הקשיחות הגדולה של האופניים
ופרשתי אותה לטוב ולרע ,מחד כיף לדעת שהאופניים
לא מאבדים אנרגיה ומסוגלים להתפוצץ תחת הרגליים
בכל רגע נתון ,מאידך אלו אופני נוחות שאמורים לספק
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה
 סטירר עובי משתנה, קרבון100% •מזלג
Shimano Ultegra :•מערכת הילוכים
FSA Gossamer 386 :•קרנק
Shimano RS10 :•גלגלים
Michelin Dynamic Sport :•צמיגים
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נעימות במהלך הרכיבה...
המשך הרכיבה היה במגמת עלייה ,מכביש המטווחים
ישנו קטע קצר של כביש חצי הרוס באחוזי שיפוע
לא נורמליים .האופניים כיכבו שם ,קראנק קומפקט
ושלדה מלאת קשיחות הטיסו אותי למעלה בהרגשה
מאוד טובה .החלק הפחות טוב בעלייה היה הגלגלים
הגמישים של שימנו.
בירידות האופניים הרגישו מהירים ,אבל אני הרגשתי
איטי ,הפרונט הגבוה זר לי וכניסה מהירה לסיבובים
בתנוחה הנ"ל גרמה לי להיות זהיר יותר ויותר על

הבלמים ,כנראה שהפרונט הגבוה גורם לתחושה שאין
מספיק משקל על הגלגל הקדמי .אחרי מספר רכיבות
מתרגלים לפרונט השונה ולומדים את שפת הגוף
שנדרשת בירידות עם האופניים.
ציון לשבח לאופניים הוא המשולש האחורי -בדרך כלל
אופני "נוחות" הם בעלי בסיס גלגלים ארוך כזה שיוצר
תגובה איטית של הגלגל האחורי לטובת יציבות .בדגם
הזה התמוכה התחתונה באורך  406ס"מ וזנב האופניים
מגיב בחדות ומתפקד מעולה.
את הרכיבה הארוכה ביותר עשיתי במרובע עם החלק

הראשון של צובה (עד יער התימנים) .מסלול הרכיבה
שתחילתו בלטרון טומן בחובו את כל האלמנטים של
רכיבת כביש :מישורים ארוכים ,גבעות מחסלות רגליים,
עליות בזווית מכאיבות ורוח שמוסיפה טעם למנה כמו
פרוסות פלפל חריף.
בכביש המישורי והמהיר מלטרון עד צומת ראם נהניתי
מרוח גב מהירה ועל זה הוספתי בלחיצות רגליים כאשר
הידיים על הדרופים ,האופניים מגיבים מעולה אבל
כשרוכבים מהר גם מרגישים את הכביש ואת הקטעים
המגורדים .בפנייה שמאלה לכיוון כפר מנחם קיבלתי
קצת רוח פנים שהתלוותה אלי לתחילת הגבעות

המעייפות שנגמרות בצומת האלה ,בגבעות האופניים
מהירים ומגיבים טוב .כשעייפים ועוברים לעמידת כוח
(הכמה שניות האלו שמאווררות את העסקים ונותנים
בהם פוש אחד קדימה) שוב מרגישים את הפרונט
המאוד קשיח שלהם .בצומת האלה שמאלה עד צומת
שמשון ושם ימינה לצובה ,האמא של העליות ,נס הרים
המשעממת והמאוד לא אינטימית .בתחילת העלייה
קללתי את מי שחשב לשים קסטה  25על האופניים
ומצד שני פרגנתי לשלדה על יכולת הטיפוס בעמידה.
השיפועים של צובה הם מבחן טוב לקשיחות של
האופניים ולקוורץ לא חסר ממנה ,המשולש האחורי
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עושה עבודה נהדרת והם שומרים על יעילות מרשימה
(וגם מוגזמת בחלק מהמקרים) בעמידה ובישיבה בכוח
הרב שהשקעתי .בין נחשון ללטרון חשבתי על האופניים
המוזרים האלו שלא בדיוק קולעים למשבצת של אופני
נוחות כי הם קשוחים מידי ולא מספיק תחרותיים בגלל
צינור ראש ותמוכות שרשרת ארוכים יחסית .בסוף
הסכמתי עם עצמי שהם לא הכי מאוזנים אבל יש בהם
משהו מיוחד ,הם אופני תחרות לרוכבים עם גמישות
מוגבלת אבל עם רעב תחרותי של כריש .אולי לא תשב
בפוזיציה של רוכב פרו-טור ,אבל כשתעמוד על הפדלים
ותלחץ חזק ,התמורה תגיע מהר משחשבת.

חלקים בולטים
נתחיל עם מה שלא עובד :גלגלי ה RS10-של
Shimanoהם אחלה גלגלי אימון או גלגלי החלפה ברכב
ליווי ,הם פחות תואמים רכיבות ארוכות או רוכב ששואף
לתוצאות .הם כבדים מאוד ולא הכי נעימים לרכיבה.
למזלי את המבחן של האופניים שילבתי עם מבחן ארוך
טווח על גלגלי  Velodromeשאיתם האופניים הרגישו
קלים יותר והיו הרבה יותר נעימים .עוד דבר שפחות
עובד הוא מוט המושב מאלומיניום ,אני לא חסיד של
חלקי קרבון כמו קרנק ,סטם וכידון ,שם אני מעדיף
קשיחות ועמידות אבל מוט מושב תמיד רצוי שיהיה

מקרבון .השיכוך של מוט מקרבון הוא אלף שנות אור
ממוט מושב מאלומיניום ולכן כאן הוא היה חסר.
הדברים שכן עובדים ועובדים טוב הם כל השאר ,מערכת
 ULTEGRA 11שהפכה למערכת הבית שלי עובדת
מעולה וחלק מאוד ,שיפטרים נוחים ובלימה מעולה.
סטם וכידון ממותגי  BHהיו טובים מאוד ונראים איכותיים,
מושב פרולוגו נוח וצמיגים טובים.
סיכום
כמו שהבנתם אני מבולבל .קיבלתי אופניים שאמורים
להיות אופני נוחות אבל בפועל אלו אופני תחרות עם

צינור ראש ארוך יותר .אלו מהאופנים הקשיחים ביותר
שפגשתי לאחרונה ולכן נוצר הבלבול לגבי האופי
האופניים .רמת הגימור של האופניים לא תואמת את
המחיר שלהם ,הם מרגישים הרבה יותר מתג המחיר
שלהם וזה פלוס אדיר .האמת ,בתג מחיר שכזה שווה
לשדרג את הגלגלים ואת מוט המושב במעמד הקניה
וגם אז תקבלו חבילה סופר אטרקטיבית .עוד פלוס
גדול של האופניים הוא המשקל ,עם גלגלי קרבון הם
שקלו  7.6ק"ג כולל מתקני בקבוק (ללא פדלים או
אביזרים נוספים) ,זה משקל יפה מאוד ובעיקר בהקשר
של המחיר
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כולה חמש דקות

 יואב מאור  יואב מאור

כולה
חמש דקות
לכל אחד יש חבר כזה ,או חברה כזאת ,מהסוג המתלונן .כל נותני השירות
מכירים אותם  -את המתלוננים.
"הקפה חלש מדי"" ,הכסא נמוך מדי"" ,המרק קר"",נורא יקררר",
וכו' ,וכו'.
אז הרשו לי רגע להפוך את היוצרות ,להפוך את השולחן ,ולהאיר את
הזרקור ,חזרה אליכם.
נציב קבילות הציבור
מתוקף פינתי כאן ,אגיש את קבילותיו של ציבור שלם ,שקולו לא נשמע -
ציבור מכונאי האופניים.
אם אתם מכונאים איפשהו ,ויש לכם תלונה  -אתם מוזמנים לכתוב לי,
ואדאג שתטופל מעל דפי המדור…
אבקש להתייחס לכתוב בקלילות הראויה ,אך גם בכובד הראש הדרוש .בכל
זאת ,גם מכונאים הם בני אדם.
התלונה הראשונה בה אעסוק היא כנגד "טענת חמש הדקות":

אדם נכנס עם אופניו לחנות ,בדרך כלל ביום שישי הקצר והעמוס ,ומבקש
טיפול באופניו .לרוב ידובר על משהו כללי כמו כיוון הילוכים ,או משהו
ספציפי כמו בלידינג (ניקוז) מערכת הבלמים.
כיוון שיום שישי ,הזמן קצר וכוח האדם עמוס ,לרוב יוסבר לאותו אדם
שעליו להשאיר את אופניו ,ולחזור מאוחר יותר או גרוע מכך  -ביום
ראשון .בתגובה להסבר הנ"ל יענה אותו אדם" :אבל למה? זה לוקח רק
חמש דקות!"
חמש דקות ...My Ass -
תכל'ס ,אין משפט יותר מקומם מהמשפט הזה .במיוחד בזמן ובמקום
שהוא נאמר .ולמה?
אפשר לשבת ולנסות לחשוב ,מה בחיים האלה לוקח לבצע חמש
דקות באמת  :קקי בוקר? עמידה ברמזור ב 8-בבוקר? קפה ומאפה
בארומה? לשלוח מייל לבוס? אבל רק עצם המחשבה הזאת ,לוקחת יותר
מחמש דקות.
משפט כזה שולל בעצם קיום של שיקולים אחרים ,כמו זה שיש כנראה

תור של אנשים שהגיעו קודם ,וגם העבודה אצלם לוקחת "רק חמש
דקות" ,או כמו העובדה שהחלפת כבל הילוכים או ניקוז מערכת ברקס
הידראולית הן פעולות שלעצמן  -ביקום נטול הפרעות או זמן  -לוקחות
יותר מחמש דקות.
ויותר מכך ,יש במשפט הזה סוג של זלזול " -הרי מה שאתה עושה כאן
הוא כלכך פשוט ,שזה לוקח חמש דקות".
מצד אחד ,בסופו של דבר ,לא מדובר כאן בהנדסת טילים ,ויתכן שאכן אין
כאן בעיה סופר-מורכבת ,ומצד שני ,אם זה לוקח רק חמש דקות  -למה לא
עשית זאת בעצמך?
פינת המומלצים
יודעים מה? יכול להיות שכל העניין הזה באמת לוקח רק חמש דקות .זמן
הוא עניין יחסי ולפעמים גם סובייקטיבי .חמש דקות של הנאה יעברו כמו
שתי שניות ,וחמש דקות של סבל ירגישו כמו שעה .בשורה התחתונה
מדובר פה על גישה ביחסי אנוש .כשלקוח שולף משפט כזה ,הוא
אוטומטית מעורר אנטגוניזם בצד השני ,יחד עם חוסר מוטיבציה רצינית

לעזור .המכונאי ,מהצד שלו ,סופג פגיעה באגו החבול גם ככה ,עם קמצוץ
חוסר הערכה מקצועית.
שאלתם את עצמכם פעם ,למה מכונאים תמיד זועפים ונרגנים? אולי יש
מצב שהם פשוט סובלים מחוסר הערכה כללי ומתמשך? אז ,בחייכם עשו
טובה ,אל תשתמשו במשפט הנ"ל.
סיכום אופטימי
היי ,יודעים מה כן לוקח חמש דקות?
חמש דקות יקח לכם לשטוף את אופניכם המאובקים אחרי רכיבה ,לנגב
את בולמי הזעזועים מהאבק שהצטבר עליהם ,ולהעביר פס שמן דקיק
על השרשרת .ממש בקטנה .עשו לכם מנהג קבוע  -שטיפה זריזה פעם
בשבוע (טוב נו ,אז פעם בשבועיים) .לא צריך לעשות "פרויקט" עם התזת
דיגריזר ,קרצוף יסודי עם סבון בדלי ומברשת ,וליטוף ארוך עם מטלית
מיקרו-פייבר .סך הכל שטיפה קצרה ,ובבואכם לרכוב עליהם בפעם הבאה,
תודו לעצמכם על משהו פשוט שלוקח רק חמש דקות…
למה לי לשטוף אופניים ,אתם שואלים? על כך בפעם הבאה
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 אילון שגיא

ראיון :בועז גורן

לזרום כמו ילד

שיחת נפש עם בועז גורן על
החיים באוויר ,על האוכף
ופאמפטראקים כמשל קיומי

צילום :אלון רון
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סיירת הפלחה
בועז ,ילד טוב" קיבוץ החותרים ,תמיד נמשך לצד האקסטרימי של
החיים ,או כפי שהוא מגדיר זאת בעצמו" :בתור ילד ,לבנות רמפות
מעץ ,להשכיב את החברים לפניהן ,לשאת תפילה קצרה ,לדווש,
לרחף ולקוות שלא תנחת על אף אחד מהם ,היה נראה לי דבר
טריוויאלי לחלוטין ."...את ילדותו ובחרותו מקדיש הקיבוצניק השובב
לשובבויות שכל כך מאפיינות ילדים הרפתקנים שכמותו וזה אומר
שאת רוב זמנו הוא מבלה על גבי כל האמצעים השובביים הידועים
לאדם באותה תקופה ובכלל זה :גלשנים ,סקייטבורד וכמובן גם
אופניים .כשהוא מגיע לגיל בו הרגליים סוף סוף מגיעות אל דוושת
הגז הוא מצטרף לפלחה ,משלוח יד נחשק שנחשב (נסביר עבור כל
מי שלא זכה להתעורר כל בוקר אל הניחוח הכה אופייני המורכב מאדי
ערמות התחמיץ וחרא של פרות) לסיירת של ענפי המשק ושם הוא
גם רוכש השכלה (לא פורמלית) בתחומי הנגרות ,הריתוך ,ההנדסה
והפנאומטיקה  -יכולות שיעמדו לו בהמשך דרכו כפי שתקראו מיד.
גם את הצבא מבלה מיודענו בעיקר בשטח ,ובניגוד לרבים שתקופת
הצבא קוטעת אצלם את רצף העיסוקים הקדם-מיליטנטיים ,הוא
ממשיך לגלוש ,לרכוב ולהשתובב ,ואף מנעים לעצמו את הזמן
בתחביב חדש – ריצות ארוכות" .כמו כל חיל גיבור" (כך להגדרתו)
הוא רץ חצאי מרתונים ונהנה מכל רגע ואני ,למרות שהייתי בסיירת,
מנסה כל הזמן לחשוב מתי רצתי חצי מרתון בצבא ובחיי שאני לא
מצליח להיזכר אבל תכף גם אתם תבינו שפליטת הפה הפרוידיאנית
הזו אינה גליצ'ה מקרית ,הבנאדם פשוט באמת רגיל ללכת עד הסוף
עם כל דבר שהוא נוגע בו.
מולטי-טאלנט
גם לאחר השחרור ממשיך בועז לרוץ קדימה (תרתי משמע),
משתתף בטריאתלונים אבל אז פוקדים את חייו שני אירועים מכוננים
שמתרחשים כמעט בו זמנית .הראשון (לאו דווקא כרונולוגית) קשור
בדמות מוכרת מתחום האופניים הלא הוא גיא לוריה .הנ"ל (שלו
עומדות זכויות רבות בפני עצמו) מצוי בידידות עמוקה עם גורן והוא
זה שעורך לו את ההיכרות פורצת הדרך עם אופני ההרים (האגדה
מספרת שבתמורה ,הכיר לו בועז את אחותו שלימים אף נישאה לו).
"גיא בא אלי יום אחד" מספר גורן "ואמר לי – שמע ,עזוב אותך

צילום :אלון רון

שיחת נפש עם בועז גורן על החיים באוויר ,על האוכף ופאמפטראקים
כמשל קיומי.
סבי עליו השלום נהג לומר שאפשר ללמוד הרבה על הבנאדם
מלחיצת היד שלו .את בועז גורן ראיתי כמה וכמה פעמים בכל מיני
הזדמנויות ,אבל תכלס ,מעולם לא לחצנו ידיים .דווקא הטקס הקצרצר
והרשמי לכאורה איתו הזכיר לי כמה צדק הזקן .בועז מגיע לנקודת
המפגש בלב הפאמפטרק שהקים בנתניה ,הוא ניגש ומושיט את ידו
ראשון ,לפיתה חזקה ,בוטחת ,שחרור בדיוק בטיימינג הנכון ,מסתכל
בעיניים .התרשמתי.

ראיון :בועז גורן

מטריאתלונים ,אופני הרים זה הדבר האמיתי! הוא מושיב אותי על
אופני הרים מבורזלים כדבעי וכבדים להפליא ומשלב זה מתחיל פרק
מאד חשוב בחיי" .מיד נחזור לאופנים אך הבה נקפוץ רגע לאירוע
השני .במקביל לדיוושים הראשונים בשטח אם כן ,מתרחש אירוע
נוסף שקורם בד ומיתרים הרחק הרחק בדרום אפריקה .במהלך
חופשת גלישה אי שם בחופים המבודדים והקסומים של היבשת
השחורה רואה בועז אנשים שנופלים מהשמיים והסקרנות מיד
משתלטת עליו .הוא נכנס למועדון הצניחה החופשית המקומי
ומחליט שהוא פשוט חייב לנסות .הוא משתתף בקורס בסיסי ותכף
ומיד נדבק בחידק .אחרי כך וכך צניחות הוא חוזר לארץ ,אץ רץ לחפש
את הקשר היהודי לעזיבת מטוסים בעודם באוויר ומוצא אותו סמוך
למקום הולדתו ,במועדון סקאי-קלאב שבחוף הבונים" .בתקופה
הזו אני באטרף" הוא מעיד על עצמו" ,מה שעניין אותי הוא לצנוח
כמה שיותר ,אלא שלהזכירכם אני קיבוצניק שהשתחרר לא מזמן
והפרוטות ,אפעס ,לא גדלות על העצים "...בתושיתו כי רבה נזכר
הברנש החביב שהוא פלאח ,ומציע להם רשמית את שירותיו בתור
מסגר/נגר/עושה רוורסים עם שלוש עגלות מאחורה ובונה עבורם
מתקני אימונים ,אמצעי הדרכה וריהוט גן ,והם בתמורה משלמים
לו .שילמו טוב? אנחנו שואלים" ,תראו ,כסף לא ראיתי מהם" הוא
מתמוגג" ,אבל זה מפני שביקשתי שישלמו לי בצניחות".
מהמעצבנים האלה
בשלב הזה מתחיל לגולל גורן את הרפתקאותיו על האופניים ובאוויר
ומיד תבינו למה כל כך התעצבנתי...
אנחנו נמצאים בשלהי שנות ה ,90-ענף רכיבת השטח הוא נחלתם
של מתי מעט ,סינגלים אין וגיא לוריה מציע לגורן להצטרף אליו
לתחרות סובב גליל הראשונה" .הגעתי לתחרות" הוא צוחק "אבל
לגמרי לא הבנתי שזו תחרות ,מבחינתי זה היה טיול ופשוט עצרתי
מדי פעם לקטוף איזה פרי ,להסתכל על הנוף ,כזה מין .בסוף
התחרות פתאום קלטתי שיש פודיום ...גביעים ...ואללה ,מגניב,
אפשר לנצח פה ."...אז בתחרות הבאה שנערכה בכפר סאלד הוא
כבר קוטף את המקום החמישי הכללי" .אחרי התחרות קיבלתי מכתב
חתום ע"י יו"ר איגוד האופניים דאז ,יוני ירום המודיע לי חגיגית
שלאור ההישג אני מוזמן להצטרף להתחרות בקטגוריית "עילית".
אבל אם תשאלו אותי ,ההישג האמיתי בתחרות הזו היה העובדה
ששם פגשתי לראשונה את וורן פרייר" *** .הרשו לי לבצע כאן
עצירה מתודית ולבקש מראש את סליחתם של כל האנשים שמיד
יוזכרו ,על כך שלא אגלול את כל רשימת הקרדיטים שעומדת להם,
שהרי על כל אחד מהם ניתן (וראוי) שתכתב כתבה נפרדת .רק אומר,
בקליפת אגוז ,כי כל מי שיוזכר מעתה ואילך שייך באמת לאבות
המייסדים של הענף בארץ ,חבורת ה" Repackהישראלית" אם
תרצו ,אלו שבמו רגליהם ,כל אחד בתחומו וזמנו ,עיצבו את הענף
וקידמו אותו למקום שבו הוא נמצא כיום ***
וורן ,שכבר באותה תקופה היה מוכר בתואר "האיש ממיר"ב" מזמין
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את מיודענו להצטרף אליו לרכיבות לילה שיהפכו ברבות השנים
למיתולוגיה בפני עצמה" .בוא בוא ,אמר לי וורן ,אנחנו קבוצה חזקה,
יהיה כייף "...רכיבות הלילה האלו היו למעשה הראשונות להיכנס אל
מעבה היער .וורן ,שהיה אולי חלוץ בניית הסינגלים בישראל ,חוקר
בזמנו הפנוי את השטחים הלא ממופים ,מכשיר הלכה למעשה את
הסינגלים הראשונים בארץ הקודש ולוקח את החבורה לחוויה חדשה,
מרתקת ומאתגרת" .ברכיבות האלו הכרתי את מי שהיו בעצם חלוצי
הרכיבה על אופני הרים .היו שם :רם גולומביק ,לורנס סטיל ,רמי
נויגבורן ,ניב פלס ,אבי לוין ז"ל ,יובל שוסטר ,מיקי בר-אור שהיה
מגיע מעת לעת וכמובן נימי ,הלא הוא נמרוד כהן שלימים יהפוך
לשותפי .ברכיבות האלו קרו דברים מדהימים שהשפיעו ועיצבו חלקים
מדמותו של הענף כיום ,שם למשל הופיעו שני זוגות אופני הסינגל
ספיד הראשונים בארץ ובשבילים האלו נולדו טכניקות ,תובנות וניסיון
שיונחלו מאוחר יותר הלאה לדורות הבאים".
ושוב ,במעבר חד אנחנו חוזרים לגובה  10000רגל ,שהרי כפי שכבר
צוין ,חייו של גורן מתנהלים בשלב זה בשני קווים מקבילים ,האחד
על האוכף והשני עם המצנח על הגב .גורן שנמצא כבר עמוק בעסקי
הצניחה החופשית מתוודע לתת ענף בתוך הספורט שהוא הצניחה
התחרותית האקרובטית .מדובר בענף ספורט תחרותי ,קשה ומורכב
מאד בו מתבצעות צניחות במסגרת צוותים של שניים או שלושה
צנחנים (אחד מהם צלם) ,הנדרשים לבצע תרגילים אקרובטיים
מצולמים" .החלטתי שאני רוצה להתמקצע בתחום" הוא מסביר" ,אז
יצרתי קשר עם אלוף העולם דאז בחור סעודי מוסלמי בשם עומר ,בן
לדיפלומטים שגדל בארה"ב ואמרתי לו שאני רוצה שילמד אותי את
כל מה שהוא יודע" .בועז נוסע לחודשיים לארה"ב ובינו לבין עומר
נרקם קשר מיוחד (לא ,לא מה שאתם חושבים!) ובערב האחרון ,כפי
שמספר גורן "ניגש אלי הסעודי ואומר לי שלא פגש עד היום מישהו
שבזמן קצר כל כך למד הרבה כל כך ושהוא מציע לי לבוא ולהיות בן
הזוג שלו בסבב הצניחה במסגרת "האקסטרים גייימס" ,בום.
גם הפעם עניין הזוזים עולה על הפרק ובועז מסביר לו שהוא כילה
את כל ממונו אבל הוא "קופץ רגע לארץ לארגן כסף ומיד חוזר".
הסעודי ,שכנראה ינק יותר מדי מהתרבות האמריקאית המזויפת ,לא
מפרש נכון את המסר הקיבוצניקי הישיר ,חושב שמדובר בדרך הו-
כה-אמריקאית להביע חוסר עניין ארוזה בתקינות פוליטית מתקתקה
וכשבועז מתקשר כולו נרגש לספר לו שגייס את הכסף והנה הוא
עולה על המטוס ,אומר לו הסעודי שחשב שהוא לא בעניין ומצא בן
זוג אחר .בובום.
טו מייק לונג סטורי שורט ,ידידנו רב הפעלים שלא נהנה מתמיכה
נדיבה של חסויות ויכולתו להתאמן ברצינות די מוגבלת ,גם באופניים
וגם בצניחה ,הוא מין הספורטאים הבולטים בארץ בתחום וככה ,על
הדרך ,הוא גם מדורג ברביעייה הראשונה באליפויות העולם ומקום
שני באירופה בצניחה חופשית .לא תתעצבנו?
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עיזות פזיזות
"ככל שרכבנו יותר" מסביר גורן" ,הלכה והתרחבה הפרספקטיבה
שלנו בכל מה שקשור לספורט הזה ,ואז החלטנו ניב פלס ואנוכי
לפרוץ את גבולות המדינה ולצאת לראשונה להשתתף באירוע רכיבה
בינלאומי ,ועוד איזה אירוע ,הטראנס-אלפ .חשוב להבין שבשלב הזה
כאמור הענף בחיתוליו ובאין משנה סדורה ומישהו בעל ניסיון אמיתי
אנחנו לומדים 'תוך כדי תנועה' ומגששים את דרכנו .רם גולומביק
בנה עבורנו תוכנית אימונים ולורנס (אז רופא צעיר) הרעיף עלינו
מהידע הרב שלו ואחרי תקופה של חצי שנה של אימונים ודליית
מידע מעמיתים מחו"ל הגענו לאירוע .באותה תקופה לא היו בארץ
מרתוני רכיבה וכשהגענו חטפנו שם הלם טוטאלי .הכל היה גדול
בכמה וכמה מידות מכל מה שהכרנו בארץ מכל בחינה אפשרית
אבל זה רק דירבן אותנו ותדלק את המוטיבציה לקדם את הענף
בארץ ענף הקרוס קאנטרי היה אז יותר רציני מהיום .שם גם נבטו
לראשונה הזרעים שהובילו אותי לחשוב על הרעיון של פתיחת בית
ספר לרכיבה .כשחזרתי לארץ מהר מאד מצאתי שפה משותפת עם
וורן ונימי בנושאי טכניקות רכיבה ,וכך למעשה נולדה עז הרים .ומה
עם הצניחה? אנחנו מתעניינים" ,את הקריירה האווירית שלי" מספר
גורן "קטעה באופן זמני תאונת התרסקות מטוס .היתי באמצע
תקופת אימונים כאשר מטוס שהייתי בו יחד עם עוד צנחנים התרסק
בחוף הבונים ,ארבעה נהרגו והשאר נפצעו קשה ,למזלי אני היחידי
שיצאת משם ,פצוע אמנם ,אבל יחסית קל ובהכרה .דווקא לאופניים
היה תפקיד מכריע בשיקום שלי ובתום התקופה הזו מצאתי את
עצמי בכושר שיא ועם יכולת יוצאת מן הכלל וכך חזרתי להתחרות גם
בצניחה וגם ברכיבה".
אני מניח שאין רוכב שלא שמע את השם "עז הרים" וכמי שהיה
מהוגי הרעיון אריק ואני כמהים לשמוע את התובנות של בועז בנושא,
"גם נימי וגם אני הגענו מרקע של הדרכה .נמרוד היה מדריך ראשי
במכון של יואל גבע לפסיכומטרי והוא מאסטר בעיבוד מידע והנגשתו
בצורה דידקטית ואני שהייתי ספורטאי ברמה עולמית בתחום הצניחה
ומדריך צניחה בעצמי ,הבאתי לתוך הסיפור הזה את מתודת התדרוך
והתחקור ואת השאיפה למצוינות ודיוק אבסולוטי .עוד ברכיבות
הלילה עם וורן ונמרוד מצאתי את עצמי לומד ולומד מהם ,נמרוד
ואני נטינו באופן טבעי להתעמק בכל אספקט של הרכיבה ,לפרק
כל תנועה וללמוד אותה לפני ולפנים ,לנתח אותה ולהבין כיצד היא
יכולה להשפיע על האופניים והרוכב ,לכן החיבור לנושא הלימוד היה
טבעי עבורנו וייסדנו את בית הספר בראש ובראשונה מתוך תחושת
שליחות ואהבת העניין" .ובכל זאת ,אנחנו מקשים ,תחום הדרכות
הרכיבה לא פרח מי יודע מה" ...זה נכון" מודה בועז בכובד ראש,
"הסיבה לכך לדאבוני קשורה לתפיסה של הרוכבים בארץ ולמנטליות
שלנו ,אנשים יעדיפו להשקיע הון עתק באופניים הכי עדכניים,
בביגוד יוקרתי ,אביזרים וגאדג'טים אבל הרוב המכריע לא יכניס לסדר
העדיפויות קורס רכיבה ...לאלוהים הפתרונים מדוע זה ככה ...אולי
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ובינתיים בפאמפטראק בנתניה...
עז הרים ,מעבר להיותה בית ספר ,הפכה גם לסמן הימני בכל מה
שקשור לאירועי רכיבה .המודל של הטארנס-אלפ שכל כך הרשים את
החבר'ה הצעירים הביא לנו את הוולוו צ'אלנג' ושאר הפסטיבלים
הדו גלגליים שהפכו לחלק אינהרנטי מתוכנית הרכיבה השנתית
של אלפי רוכבים .כיום התפצלה עז הרים לשתי חברות נפרדות,
חברת הפקות האירועים עליה אמון נימי ,ו עז הרים תשתיות רכיבה
אותה מנהל ביד בוטחת בועז .את הריאיון אנחנו עורכים כשאנחנו
מתפרקדים על הדשא בסמוך למסלול הפאמפטראק הנתנייתי ,מעת
לעת מגיעים רוכבים ,עושים סיבוב או שנים וממשיכים הלאה .הנה
שני נערים דתיים עם ציציות ובלי קסדות (מי שמאמין לא מפחד)...
מנסים את כוחם בברמים ונעלמים ,רוכב מבוגר המגיע בגפו (כנראה
בדרך אל או מ )...מנסה לפמפם אך ניכר שהוא קפוא ולא משוחרר
וחבורת ילדים שמתעקשים (למרות בקשותנו) לבצע תעלולים
אוויריים בסמיכות אלנו ורק אחרי שאחד מהם מאבד שליטה ומעיף
לי את הקורקינט על הראש ,הם מתרחקים" .אתה רואה את זה"
אומר לנו בועז בחיוך בתשובה לשאלה 'מה לו ולפאמפטראקים'" ,גם
במקרה של הפאמפטרקים שהצוות שלי ואני בונים ,מדובר בחזון
ורצון כן ואמיתי לגעת בחיים של אנשים דרך הגלגלים .ותשאל אותי
למה פאמפטראק בכלל? אז ,תכלס ,אם אני חוזר  30שנה אחורה ,אז
אני עושה את אותם דברים שעשיתי בתור ילד ,פעם זה היה רמפות
מעץ ,היום זה מאספלט ...אבל הטריגר היה ביום בו צפיתי בסרט
Earthed 2בהפקת מגזין  dirtשם רואים באחת הסצנות את מיק
האנה רוכב בפאמפטראק שבנה בחצר האחורית שלו ומרגע שראיתי
אותו סובב שוב ושוב ,ללא מאמץ ,ללא דיווש ,משמר את האנרגיה
ומרחף על פני השטח ידעתי שזו תמצית הזרימה .מאז שאני זוכר
את עצמי אני מחפש את הזרימה האולטימטיבית ,מבחינתי מדובר

צילום :אלון רון

זה משהו בישראליות ובגישה ש'אני יודע הכל' אבל רוב האנשים
סבורים שאופניים קלים יותר עם מהלך גדול יותר יהפכו אותם
לרוכבים טובים יותר ,מה שכמובן הוא קשקוש בלבוש .הלוואי ויגיע
יום בו תשתנה הגישה הזו ורוכבים יבינו שללמוד לרכוב חשוב הרבה
יותר מהאופניים עצמם ורק מי שהשתתף בתחרויות בחו"ל וראה מה
אנשים עושים עם אופניים הכי פשוטים יכול להעריך את החשיבות
המכרעת של למידה ותרגול .עוד עניין שחורה לי הוא 'גישת הקצוות'
בכל מה שקשור להתפתחותו של רוכב .לצערי כיום רוב הרוכבים
התחרותיים (וגם אלו שלא) בארץ לא השכילו עד היום לשלב בין
הכושר לטכניקה .רוב הרוכבים שאני מכיר יהיו או חזקים מאד
ונטולי טכניקה (נפוץ בקרב רוכבי ה XC-והמרתון) או טכניים מאד
אבל חלשים פיזית (נפוץ בקרב רוכבי ה ,)DH-מעטים הם הרוכבים
שהשכילו לשלב בין שתי היכולות הללו ומקדישים תשומת לב זהה
גם לבניית הכושר הגופני וגם להשחזת הטכיקה .אני בהחלט רואה
במאמנים ובמנהלי הקבוצות אחראים לכך ומקווה שהגישה תשתנה
בעתיד כך שאולי יהיו לנו סוף נציגים שיוכלו לעמוד בשורה אחת עם
הרוכבים הטובים בעולם".

ראיון :בועז גורן

במשהו מטה-פיזי ,מצב תודעתי ,רוחני ועמוד השדרה שמלווה אותי
בכל מה שאני עושה .מה שראיתי בסרט הגניב אותי לגמרי וכדרכי
בקודש התחלתי ללמוד את הנושא לעומק וכחלק מזה גם התחלתי
לערוך ניסויים אצלי בחצר .פאמפטראק מייצר תדר מסוים ,וכמו
במוזיקה ,כאשר התדר מושלם ,הוא מאפשר גם לילד שלא רכב בחיים
במסלול כזה ,להיכנס אליו ואחרי שהוא קולט אינטואיטיבית את
הקצב הנכון ,הוא יכול לזרום בו ללא בעיה .כמובן שזרימה היא עניין
חמקמק ,לכל אחד יש את הזרימה שלו ואחד האתגרים הגדולים שלי
הוא למצוא בכל מסלול ומסלול שאנחנו בונים את הזרימה שתתאים
לכל מי שמתעתד להגיע לשם באם הוא ילד צעיר ואנרגטי או איש
מבוגר חסר ניסיון.
פרפטומובילה
אז מה ,החזון הוא פאמפטראקים?
"החזון הוא שבכל יישוב בישראל יהיה פאמפטראק" אומר גורן,
"חשוב להבין שמסלול כזה הוא נקודת מפגש שנמצאת על שטח
מצומצם יחסית שמייצרת אינטראקציה בכל כך הרבה רבדים עם כל
כך הרבה קהלים .הגורמים המוניציפליים מכירים ומבינים כבר את
הערך האדיר של המסלולים הללו ואנחנו מקבלים עוד ועוד פניות
ולא ירחק היום בו החזון יתגשם ולכל אחד יהיה פאמפטראק בסמוך
לאזור המגורים שלו .בנוסף לפאמפטרקים אנחנו גם מתכננים שבילי
אופניים (החלק הזה נמצא באחריותו הבלעדית של וורן) וגם מייבאים
ומתקינים מתקני סקייטפארק מודולאריים .השלב הבא הוא להתקדם
עפ הפקת אירועי ליגת פאמפטרקים שתהפוך גם היא למסורת.
לסיום אנחנו מבקשים מבועז להרעיף עלינו איזו תובנה רוחנית.
הוא משתהה קצת ואז יוצא הדבר הבא" :אתם מכירים את ניל
אובראין?" הוא שואל" ,בטח שמכירים!" אנחנו עונים במקהלה,
"אז ניל לטעמי הוא אחד הרוכבים המדהימים שיש בארץ ,הסגנון
שלו מושלם ,הכושר שלו ,הטכניקה ,הקונספציה שלו לגבי רכיבה,
באמת יוצא דופן .כיוגיסט הוא גם מחובר לצד הרוחני ויודע לנתב
את התובנות שלו לרכיבה .באחת הרכיבות המשותפות שלנו בסמר,
הוא עלה לראשונה על הפאמפטראק שבניתי שם ,אז הוא נכנס,
ועושה עוד סיבוב ,ועוד סיבוב ,ועוד ...בשלב מסוים כשאני קולט
שהוא פשוט מתכונן להסתובב שם לנצח ,קראתי לו ושאלתי מה.
הוא ניגש אלי ואמר לי כך :יש אנרגיה ביוגה שנקראת קונדליני,
אנרגיה ספיראלית העולה המעלה מרכז הגוף ,זוהי טכניקה עוצמתית
הרותמת את האנרגיות הגופניות לצורך התמרה רוחנית המביאה את
האדם למצב מאוזן ,או במילים אחרות ,לזרימה המושלמת .אז אתה
מבין ,הוא אומר לי ,הפאמפטראק הזה זה פשוט קונדליני .כמישהו
שכאמור מחפש מאז ומעולם את החיבור הזה בין גוף לנפש ,זו
היתה עבורי מחמאה אדירה .אתם מבינים" הוא אומר" ,כשאני רוכב
בפאמפטרק זה מחזיר אותי להיות ילד ,והמקום התמים ,הטהור,
המהנה ,הזורם ,זה שמעלה לך חיוך דבילי על הפנים ,הוא משהו
שאנחנו מאבדים במהלך השנים ואני לפחות ,משתדל לשמר את
הילד שבי כמה שאפשר"
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