weride.co.il

תרבות אופניים ישראלית
אוגוסט  // 2016גליון 025

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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Johaness Pistrol  Colin Steward 

Mitterhorn, Austria

לא נגענו...
פריים מתוך הוידאו  Mitterhorn Vertrideב .Vimeo-בעיגול
האדום למעלה מסומן רוכב ,מימין לשמאל הסינגל (אם אפשר
לקורא לזה כך) וכל מה שתחתיו בתמונה הוא לא שדה טרשים ,אלא
צוק אנכי  -לאוהבי הז'אנר.
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Haris Kaitis Photography

|08.2016גליון 025

יאסו!

' 134

ה עמ

כתב

דימה על הסקלפל החדשים
צילום :אלון רון
מבחן בעמוד 166

מגזין we:Ride

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

תוכן
תוכן
משתתפים 10........................................................
חדשות 16.............................................................
חבורת הזבל  -האיחוד 34........................................
חו"ל :הרפתקה באלפים 48.....................................
קיר מכנאופן 74......................................................
איך עושה דולפין 78................................................
הטור דה פראנס הפרטי שלי 92...............................
פינה אישית :איילון שגיא 110...................................
מבחני ציוד112......................................................

אופני  Koningחשמליים 128.................................
אנדורו קפריסין134................................................
מבחן140............................Trek Stache 9 29+ :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר152.....................
154..................... Giant Defy Advanced Pro 2
פינה אישית :יואב מאור164....................................
מבחן166.......... Cannondale Scalpel Si Race :

 3מתנדבים  29מותגי
 4000מבקרים  40מציגים 0
אוהלי גזיבו  250זוגות
אופניים  20מותגי ציוד נלווה 90
קלרסברג  6חודשי הכנה
ה  6000כוסות בירה
אופניים לרכיב
ם צילאאוט ענק של קק"ל
 2חודשי הפקה  1מתח

1

הפנינג האופניים
הגדול בישראל

הדמו דיי

חוזר SAVE THE DATE

psdesign.co.il

MEGA
DEMO
DAY
2016

יער בן שמן שישי28/10
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איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
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 

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

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

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 ()35
נשוי +שתיים .צלם ספורט
שכל קשר בינו וספורט מקרי
לחלוטין ,רכב על אופניים עד גיל
 BMX( 13של 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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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.

משתתפים

store.groopy.co.il

py

gr

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 33
אב לשניים ,ירושלמי מלידה
אבל גר במודיעין ,החל כצלם
רכב בעיתון הארץ אצל יואב
קווה ,וגמר כצלם אופניים אצל אריק ...אבל עדיין
הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי
במשחקים הפראולימפיים בלונדון  .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.

הצטרפו למועדון הגראבל
הרכיבה הבאה / 19:30 / 18.08 :פארק בריטניה
פרטים נוספים בפייסבוק
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/
היפסטר
HIPSTER
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים
שקית שתיה
בנפח 1.5
ליטר
קליפס
מגנטי
ריתמה
ניתקת
כיסי צד
נוחים
מחזירי
אור
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אחרי שהתחיל אי שם במרץ באמריקה הדרומית,
סבב האנדורו העולמי חוזר לאמריקה והפעם לצידה
הצפוני .שבועיים לפני שהסבב מגיע לוויסלר המוכרת,
התקיימה תחרות במיקום חדש עבור הסבב ,אתר הסקי
 Snowmassששוכן באספן קולורדו שבארה"ב .אתר זה
נהג לארח בעבר תחרויות דאונהיל של הסבב העולמי.
האחרונה מבניהן התקיימה שם ב .2006התחרות

 Enduro World Seriesתחרות Colorado - 5

התקיימה במשך יומיים על פני  6מסלולים שונים4 ,
מהמסלולים היו קצרים יחסים ולקחו למקצוענים בין 4
ל 8-דקות בעוד שבכל יום הרוכבים נאלצו להתמודד עם
מסלול אחד שאורכו כ 15דקות .המסלולים התאפיינו
ברכיבה בשטחים פתוחים ,מהירות גבוהה מאוד והרבה
חול .הפעם המסלולים היו יותר דאונהיל באופיים
ופחות מסלולי אנדורו טכניים וצפופים ,אחרי הכל

התחרות התקיימה באתר דאונהיל אולדסקול .דבר נוסף
שהרוכבים נאלצו להתמודד איתו ,הוא הגובה הרב שבו
שהו ,הגעה מוקדמת והתאקלמות לתנאים תרמו מאוד
לרוכב שרוצה לצלוח את המסלולים הארוכים שדרשו
הרבה חמצן בריאות.
גם בתחרות הזאת הפייבוריט המובהק היה ריצ'י רוד
האמריקאי ,זאת ללא קשר לעובדה שהוא בתחרות

ביתית ,אלא בעיקר הודות לעובדה שהוא ניצח  3מתוך
 4התחרויות הקודמות .אבל רוד נאלץ לדחות את
תוכניותיו לניצחון ביתי בעקבות התרסקות באימונים
שגררה פריקה קלה של הכתף .רוד פספס יום אימונים
שלם אבל עדין התחרה (על עיוור) והצליח לסיים במקום
ה 25המכובד .הפעם בראש הפודיום החליף אותו
חבר קבוצתו לשעבר ג'ארד גרייבס האוסטרלי .גרייבס
19 | 18
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ששלט וניצח את הסבב בשנת  2014חוזר ליכולותיו
המוכרות אחרי שנה וחצי של ביש מזל בתחרויות .זו לא
הפתעה ,שכן גרייבס תמיד חבב את התחרויות הצפון
האמריקאיות .כנראה שצירופו של גרייבס לקבוצתו של
קרטיס קין האמריקאי מאוד עזרה לקין שהצליח להגיע
למקום החמישי לאחר זמן רב שלא הגיע לתוצאות
טובותת .למקום השני הגיע ניקו לאו הגרמני שהגיע

לאזור כשבוע לפני בכדי להתאקלם לגבהים .את
הפודיום סגר ג'רום קלמנטז הצרפתי שהיה הסופרסטאר
של הסבב ב .2013מאז הוא פחות מצליח להפציץ ,אבל
נשאר קבוע בטופ וממוקם כרגע במקום השלישי בדירוג
הכללי של הסבב ,מרחק  20נקודות בלבד מדמיאן אוטון.
בראש הסבב עדיין שולט ביד רמה ריצ'י רוד עם מרווח
נוח של כ 210-נקודות.

בקרוב!

www.daa.co.il
21 | 20

we:News

בנשים כרגיל אין שינוי מרענן בטופ .מאז שטרייסי מוזלי
ואן קרוליין שאסון פרשו ,ססיל רוואנל שולטת בעוד
תחרות ומנצחת כל סטייג' .לעומת זאת מאחוריה אניטה
גריג במקום השני בתוצאה הטובה ביותר שלה אי פעם
בסבב העולמי וסוגרת את הפודיום איסבו קורדוריאר
שממשיכה להיות חזקה ועקבית העונה .אל המקום
הרביעי הגיעה רוכבת הפרירייד המובילה בעולם קייסי

 EWSתחרות Colorado - 5

בראון הקנדית ,קייסי בתחרות אנדורו השנייה שלה
לאחר שהגיעה למקום השני בפעם הקודמת.
הצוותים מפנים את פניהם צפונה כעת לכיוון
קנדה לאירוע הקראנקוורקס שיארח גם את השנה
את הסבב
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הסינגלטרק יבואנית בולמי  Foxבישראל עם שני
מרכזי שירות בבית אורן ותל אביב בהם תהנו
מטיפולים מקצועיים שניתנים ע"י צוות שעובר
הכשרות  Foxבחו"ל ,עם שימוש בשמנים וחלקים
מקוריים בלבד .כל הטיפולים באחריות מלאה.

psdesign.co.il













שירות מקצועי

שמנים וחלקים
מקוריים

אחריות מלאה

הרחבות אחריות

צוות מוסמך Fox

משלוחים חינם

FOX SERVICE CENTERS
סניף בית אורן ,קיבוץ בית אורן | טל04-8307340 :
סניף תל אביב ,המסגר  | 17טל03-6415590 :

thesingletrack.co.il

25 | 24

we:News

 גיל בניטה

השביל הזה
מתחיל כאן

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

Ambush Comp

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.

קסדת אנדורו במחיר תחרותי מבית Specialized
קסדת ה  Ambushשל הענקית  Specializedנחשבת
אחת מקסדות האול מאונטיין/שבילים המתקדמות
והאיכותיות בשוק .מחיר הקסדה הינו בהתאם ,מה שמנע
ממספר רב של רוכבים להנות ממנה .ב Specialized
הקשיבו והפנימו והציגו עם דגמי  2017את הAmbush-
 ,Compגרסה חדשה הזולה בכ  30%מהקסדה
המקורית.
קסדת ה  Compמציעה את מרבית היכולות והתכונות
של אחותה הבכירה ,עם מספר שינויים קטנים
המאפשרים את הורדת המחיר.
מערכת ההתאמה לראש ,ה ( Fit 360הידוק אופטימלי
לכל היקף הראש) נשארה ללא שינוי ומציעה  5מצבי
גובה וחוגה לכיוונון מהיר .מגן השמש של ה Comp
מתכוונן ומאפשר נעילה במיקום הרצוי ומערכת ה

 4th Dimension Coolingמציעה אוורור אופטימלי
בימים החמים.
השינויים המרכזיים אשר איפשרו את הורדת המחיר הינם
מיקום הרצועות (לא יצוק בקסדה) ,העלאת משקל מ280
ל 300גרם ושינוי במורכבות ייצור החלק הפנימי של
הקסדה.
ב  Specializedמדגישים כי השינויים הנ"ל לא
משפיעים על יכולת המיגון של ה Ambush Comp
והקסדה עומדת בדיוק באותם מבחנים של הדגם הבכיר
עם אותן תוצאות.
הקסדה תוצע בשישה צבעים (אדום,לבן,שחור,שחור/
כתום,צהוב,אפור) ובשלוש מידות – S/M/L
היבואן  :מצמן את מרוץ מילניום

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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 גיל בניטה

 XCבמחיר XS

Cane Creek C-QUENT
חברת  Cane Creekהאמריקאית ,יצרנית ההדסטים וסדרת בולמי ה Double barrel
המוכרת מציגה בולם זעזועים אחורי חדש .C-QUENT -
סדרת ה (Double Barrelהכוללת גם את ה  Inlineהחדש יותר) הושקה
עוד ב  2005והציגה לראשונה בבולמים אחוריים מספר רב של אפשרויות
כיוונון – שליטה על  4פרמטרים שונים בשיכוך – High/Low Speed
 Reboundו  ..High/Low Speed Compressionהרעיון המרכזי ביכולות
הכיוונון הרבות הייתה לאפשר לרוכב לכייל את הבולם בצורה אופטימלית
לשלדה וסגנון הרכיבה שלו (בנוסף לעובדה שרובנו אוהבים כפתורים .אולם
עם הזמן הבינו ב  Cane Creekכי לא מעט רוכבים מצאו את עצמם חסרי
אונים אל מול אפשרויות הכיוונון הרבות של הבולם ולמעשה הסתפקו בסט
אפ בסיסי אחד (שהומלץ על ידי החברה פר שלדה) .יתרה מכך ,הבינו
ב  Cane Creekכי מי שכן אהב "לשחק" עם הכיוונוים מצא את עצמו
במקרים רבים רוכב על אופניים לא מכויילים כראוי עקב חוסר ידע מתאים.
בתגובה לכך ,ובשיתוף פעולה עם יצרני אופניים שונים ,פיתחו ב Cane
 Creekאת ה  ,C-QUENTבולם המבוסס על הטכנולוגיה המוכרת של

החברה ,אולם עם פחות כיוונונים חיצוניים .שני הכיוונונים החיצוניים
היחידים בבולם הינם כפתור הטיפוס ("מקשיח" את הבולם באמצעות
שינוי במנגנון ה  REBOUNDוה  )COMPRESSIONוכפתור Low Speed
( Reboundשולט על מהירות ההחזרה של הבולם במהירויות נמוכות,
בדומה לרוב בולמי האוויר המוכרים בשוק) .למרות צמצום מס' הכיוונונים
החיצוניים בבולם,בחברה לא התכוונו להתפשר על איכות השיכוך אותה
הם מציעים .שאר הכיוונונים מבוצעים על ידי החברה בתוך הבולם בעת
תהליך הרכבתו בהתאם לשלדה לה הוא מיועד (כאמור,לאחר תאום עם יצרן
השלדה) .כך בעצם הרוכב מקבל בולם עם מס' קטן של כיוונונים חיצוניים,
אבל עם סט אפ פנימי שבו הפרמטרים הנוספים אופטימליים לשלדה שלו.
בשלב ראשון יגיע ה  C-QUENTרק כמוצר  OEMעל אופניים /שלדות
מהיצרנים עצמם ולא יתאפשר לרוכשו בנפרד.
יבואן  :פאן רייד

₪ 18,499

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

לרכישה

מהרשת לשטח בלחיצת כפתור

www.recycles.co.il
תל אביב
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חבורת הזבל  -האיחוד…

 נמרוד כהן  אלון רון ,חבורת הזבל

צילום :אלון רון באדיבות מגזין אופניים

חבורת הזבל  -האיחוד…

חבורת הזבל בפארק קנדה  :2001אם ככה נראו ראשוני האקסטרימיסטים ,לא בטוח שחייבים לתעד את זה...
משמאל :עידו סופר ,אדם כץ ,נימי ,אמיר כספי ,גיל-עד ארמה ,אלון

בואו נתחיל בפוסט שכספי ,אמיר כספי ,הרגשן ,העלה עם התמונה
הבאה לפייסבוק לפני כחודש:
״לפעמים אפשר לתאר תמונה במלא מילים .איזו חוויה ,איזו הרמוניה,
אילו זיכרונות ,איזו הרפתקה ,איזו אנרגיה ,איזו זרימה ,איזה אנשים...
מלא תיאורים אמיתיים עד אין סוף.
אבל במקום לעשות את כל זה ,כמו ילד מאוהב ,אני רוצה לצעוק שכולם
ישמעו ושכל העולם (עולם הפייס כן) ידע :אוהב אתכם!!! אחד אחד!!!
היה לי פשוט א ד י ר !!!
מפגש חבורת הזבל המקורית (עם ניספח אחד יקר) מדבר 2016
Peace&Love
חבורה של פעם בחיים !!!״
פוסט שנכתב ישירות ,מהלב ,כשהחוויה הייתה עוד טרייה וחזקה ,קצר,
רגשי ולעניין.

אז למה לקלקל ,אה ,נימי? למה להאריך ,ולספר ,ולפרט ,ולצ׳זבט?
כי זה הקטע שלי …you know ,בכל זאת ,מותר המגזין האינטרנטי
מהפייסבוק ,לא ככה?
אז הכתבה שלפניכם היא סיפור על אנשים .לא ״מסמך אנושי מרתק״
של תכנית דוקו כזו או אחרת ,אלא סיפורה של חבורת רוכבים ,שהפכו
לחברים ,הזיזו פה משהו לפני  15-16שנים ,והתפיידו להם מאז לאוויר
העולם .התמזל מזלי והייתי חלק מהחבורה הזו ,בנקודת זמן מהותית
לענף רכיבת האקסטרים בארץ ,והתמזל מזלה של החבורה ,שאחד
מאיתנו החליט לאחר כשמונה שנות נתק ליזום מפגש איחוד רכוב.
היה קוסמי.
קצת היסטוריית אופני הרים ישראלית ,במטותא מכם
כשהתחלתי לרכוב על אופני הרים בארץ ,הייתי צעיר חסר מנוע וחסר
ידע במסלולים ואזורי רכיבה מובחרים .השנה  ,1994אין אינטרנט,
לפחות לא לי ,אין פלפון ,לפחות לא לי ,אין מחשב ,אין לפטופ ,אין

אייפד ,אבל יש אופני הרים משובחים שקניתי במיטב משכורותיי אצל
רם גולומבק במחיר פסיכי ,ויש הרבה מוטיבציה .כדי לצאת ולרכוב
מחוץ לעיר ,רכשתי את ספר טיולי האופניים הנודע והיחידי דאז ״פדלים
בטבע״ .כיוון שהייתי גבר-גבר ולא סתם ילדון ,דפדפתי בספרון עד
שמצאתי את המסלול היחיד בספר שהוגדר כ״קשה מאוד ,ארוך ,טכני,
למתקדמים בלבד״ ,שכנעתי שני חברים לבוא איתי לרכוב אותו אי שם
בדרום ,הגענו ,שברתי אצבע בהתרסקות אחרי  500מטרים מתחילת
הרכיבה וחזרנו ברגל לרכב ולסורוקה.
בואו נגיד ,כ 22-שנים לאחר מכן ,שהחוויה הראשונה הטראומטית
הזו לא ממש הרחיקה אותי מהספורט… אדרבא ,פיתחתי התמקצעות
והתמכרות לרכיבות טכניות מאתגרות ,ולצערי גם לפציעות :-/
עוד דרך להכיר רוכבים ומסלולים יפים לרכיבה הייתה השתתפות
בתחרויות ואירועים ,וכך מצאתי עצמי מכתת גלגלי לאירועים הגדולים
והרומנטיים של שלהי המאה העשרים :סובב גליל ,סובב סדום ,סובב

אלרום ,סובב אלפי מנשה ,הזורע ועוד.
אך לאורך כל תקופת התחרויות הזו ,הרגשתי שלמרדף בדופק גבוה
בטירוף על אוסף דרכי כורכר אחרי אילן אידלסון וכדוגמתו חסר משהו,
לפחות עבורי .והתחלתי לעשות לעצמי אימוני טכניקה ,אימוני עבירות
וכיבוש קטעים טכניים ,פסיכיים ובלתי עבירים בעליל .בתחרויות חיכיתי
לירידות ,על מנת לעקוף בהן עשרות רוכבים ,שנפנפו אותי בחזרה
בהגיע העלייה הראשונה.
חבורת הזבל
ואז הכרתי את ניר .ניר גלבנד נחת ,כמו רבים וטובים ,לאחד מגלגולי
חנות האופניים של רם גולומבק (אחד מאבות המזון של ענף האופניים,
וטיפוס ששווה בפני עצמו כתבה ובקבוק וויסקי משובח) ,כמדומני בנמל
תל אביב .הבחור הגיע עם רקע חזק של טיולים רגליים בחוגי סיירות
בכל ארץ ישראל והיה לו גם רנו אקספרס שידע לנסוע לכל נקודה בארץ
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ללא התערבות נהג .ניר החל לקחת אותי למסעות האקספלוריזם שלו
ברחבי הארץ .השיטה הייתה פשוטה :בוחרים מסלול ״מעניין״ שהוא
וחבריו הלכו ברגל ,ומנסים לרכוב אותו .וכך הגענו לנקודות עלומות
במדבר ,במצוק ההעתקים ,מרסבא ,קרנטל ,מירון וכמובן לכל אירוע
אופניים רציני שהיה אז בארצנו הבתולית .יום אחד מתקשר אלי ניר
ומספר לי שהוא פגש ברכיבה חייל מאוד-מאוד מוכשר .בתקופה ההיא
הרוב לא האמינו בבולם זעזועים קדמי ,ועל אחורי בכלל לא היה מה
לדבר .לבולמים הנפוצים היה מהלך מטורף של  63מ״מ ,והמזלגות
החדשים שהגיעו עם  80מ״מ ,נחשבו ל״לא יעילים לקרוס קאנטרי״
בגלל מהלך גדול מדי .כן ,כן .ובכן החייל המוכשר הרכיב על אופני
ה KHS-פלדה שלו מזלג  RSTשהביאו לו במיוחד עם מהלך חסר תקדים
של  4.5אינץ׳ ,שהם כמעט  115מ״מ! זה נתן לאופניים שלו זווית של
צ׳ופר ואפשר לו להתפרע בתחום שהוא אהב במיוחד  -ירידות .לחייל
אגב קראו כספי .אמיר כספי .ההוא מהציטוט למעלה ,הרגשן .קבענו
לרכיבה עם החיילצ׳יק באל מידיה ,אז מכה של שבילי אופנועים טכניים
ותלולים וכיום כפר ערבי עוין למדי בשטחי הרשות ,וחווינו התגלות:
הבחור קפץ את כל מה שאנו גלשנו באיטיות ,על הברקס ועם משקל
לאחור .עידן חדש נפתח ,עידן ה״זמן אוויר״ וכאמור ,זה לפני כניסת
הסלולריים לחיים שלנו.
הפכנו לשלישייה ,השתתפנו פה ושם באירועי הענף ,התחרינו ואפילו
לקחנו גביעים ומדליות פה ושם ,אבל הנשמה חיפשה אתגרים,
אקסטרים ,טכניקה .שמענו פה ושם על חבורות עם טעם דומה ,ועל
מסלולים ״בלתי אפשריים״ ושינסנו את מותני הרנו אקספרס בכל פעם
שכזו .השמועות סיפרו על רוכב ירושלמי פסיכי בשם עידו סופר שפתח
מסלולים מטורפים עם חבורה רצינית ,אבל לא היה לנו מושג איך
לחבור אליהם.
יום אחד נכנס לחנות של רם בחור גבוה בטירוף ,נגיד  1.98מטרים,
ואמר :״שמעתי שאתם מחזיקים פה צמיגי בונטרגר ג׳ונס ברוחב 2.25
אינץ׳ .יש לכם? אני רוצה את כל מה שיש״ .אלו היו הצמיגים הרחבים
והאגרסיביים ביותר שיובאו ארצה ,בתקופה בה הרייסרים רצו לרכוב
עם  1.95אינץ׳ לכל היותר כדי לא לבזבז מהירות… ניר העמיס עליו
את המלאי שבחנות ושאל בעדינות :״למה אתה צריך את הצמיגים
האלו?״ .הטאוויל ענה לו שהוא רוכב במסלולים טכניים באזור ירושלים,
וצריך כל עזרה שיוכל לקבל מצמיגים טובים .״וואללה ,שמענו שיש שם
רוכב-על בשם עידו סופר ,מכיר אותו?״ ,״אני עידו סופר״ ,וכך הכרנו את
מספר ארבע בחבורה .מספר ארבע הגיע עם מספר חמש ,אדם כץ ,ילד
ירושלמי חזק בטירוף שעידו גידל .הם התאמנו יחד ,סופר לקח מקום
שני(!) כללי באליפות הארץ אופני הרים עלית בכפר סאלד (היי פולס)
ואדם ,הילד ,את אליפות הארץ לנוער .רוצה לומר שהירושלמים היו גם
חיות כושר וסבולת ,ולא רק רוכבים טכניים מוכשרים לאללה.
את מספר שש ,גיל-עד ארמה ,להלן גילגיל ,הגרלנו ברכיבת שישי
סטנדרטית בסינגלי כרמי יוסף .טסנו להנאתנו במורדות המדורדרים,

משוכנעים ,כרגיל ,שאנחנו הכי מהירים בארץ אם לא בעולם ,כשלפתע,
בזווית העין ,מישהו נדבק אלינו ,ועוד על קנונדייל כסופים וקשיחי זנב
עם מזלג הדשוק מינימליסטי ,וכל זאת ללא קסדה על הראש המתולתל
שלו (דאז .ראש מתולתל דאז .בכלל ,עושה רושם שה״דאז״ הזה יחזור
פה הרבה בכתבה הזו…) .עצרנו לשאול את האי#%$ט למה בלי קסדה,
ואני מזהה שהבחור בכלל למד שנתיים מעלי בתיכון ,אחד הגולשים
האגדתיים של חוף פלמחים עם אוף דה ליפ ידוע לשמצה בכל האזור.
החבורה הגיעה לבאלאנס המושלם שלה .שישה רוכבים ,שהפכו
לחברים ,עם טעמים דומים ,אהבת אדם ,אהבת טבע ומסיבות ,אהבת
טכניקה ,אהבת מדבר ,אהבת חומרים משפרי מציאות ,אהבת מהירות
ועוד.
את השם חבורת הזבל ( Garbage Pail Kidsסדרת קלפים מצוירים
עם דמויות ילדים זוועתיות) אימצנו לעצמנו בסופה של איזו רכיבה,
סחוטים ,מיוזעים ,מלוכלכים מאבק ודם קרוש מעוד ניסיון צליחת קטע
טכני שהצליח ברמה כזו או אחרת ,נראים כמו חבורת הזבל ומאושרים
עד השמיים.
מגלים את הפרירייד
בד בבד עם ההתקדמות הטכנית שלנו כרוכבים ,בעיקר על ידי ניסוי
וטעייה ,ניסיונות פיצוח אינסופיים כמעט של מקטעים טכניים,
התרסקויות חוזרות ונשנות ,ות׳כלס ,מעקב וניסיונות חיקוי של כל מה
שכספי עשה ,התרחשו מהפיכות טכנולוגיות בעולם אופני ההרים.
אופני השיכוך המלא ,הדאבל סספנשן ,הפכו להיות לגיטימיים ,יעילי
דיווש והתקבלו לראשונה כיתרון לרוכב מיומן ולא כחסרון .כולנו התחלנו
עם קליין מנטרה ,כי קנינו כל דבר שרם המנטור והאב הרוחני שלנו
ייבא ארצה ,אבל די מהר הבנו שהאופניים האלו עוזרים לרוכב בעליות
טכניות ,אך מסכנים אותו בירידות… ניר ורם טסים ליורובייק וחוזרים
ארצה עם זכיינות מותג לא כל כך מוכר ,שחבר איטלקי של רם המליץ לו
לבדוק :סנטה קרוז… תוך כמה חודשים כולנו על הקלרים או סופרלייטים
חדשים ,עם מהלך מתלים של  100מ״מ מלפנים ומאחור וברקסים
הידראוליים עוצמתיים (וכבדים…) של הייז.
העולם נפתח בפנינו .חצי ממסלולי הפרירייד/דאונהיל/אול מאונטן/
אנדורו שאתם מכירים היום ,נפתחו בתקופה ההיא על ידי החבורה
שלנו ,על סנטה קרוז סופרלייט קלילים ,פריכים וגמישים :שביל
המעיינות לאבן ספיר עם הדרופ המטורף של סופר ,אורה ,עמינדב ,הר
כרמילה ,צוק מנרה ,אלון ,שוקף ,קטלב (בר גיורא) ,חרבת סעדים ,יד
קנדי ,הר הרצל (יד ושם) ,דרך הקיסר ,פארק בריטניה ,פארק קנדה,
שבע אחיות .you name it -
בדיוק באותה תקופה ,אדם  the kidשב מארצות הברית עם קלטת
וידאו של סרט הפרירייד  ,Kranked2ונפתחות לנו כל הצ׳אקרות .ווייד
סימונס ,ריצ׳י שליי ,ברט טיפי ,דייב ווסטרלנד ועוד קנדים ואמריקאיים,
מרחפים מעל דרופים מפגרים עם מפלצות ברזל עתירות מהלך ,עושים

יניב 054-4580425 -
אלעד 054-4580322 -
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תרגילים באוויר ,טסים במהירויות פסיכיות במורדות מפגרים  -ואנחנו
נדלקים .הקרנת הבכורה מסתיימת בדירת הרווקים שלי באישון לילה,
וכולנו יוצאים לרחובות תל אביב לחפש גרמי מדרגות ,דרופים ובמות
מהן נוכל לקפוץ .שפשופים מנפילות וגלגלים מרובעים לא עצרו אותנו.
הבנו שאנחנו רוצים יותר ורוצים עוד :עוד אגרסיביות ,עוד טרפת ,עוד
אופניים ,עוד מהלך בולמים ,עוד רוחב צמיגים.
הענף מצמצם טווח
ניר וכספי עובדים בחנות של רם .עידו סופר לקוח מועדף ומוכר אצל כל
יבואן .אני כותב ובוחן במגזין ״אופניים״ של אבי גנאור ואיציק גליקמן,
שם אני דוחף עוד ועוד אייטמים ותמונות שער של רוכבי אקסטרים בזמן
אוויר ,כנגד שלטון רוכבי הכביש והשטח עטופי הלייקרה שאפיין את
שנותיו הראשונות של המגזין .יש לנו השפעה כלשהי על גורמים בענף,
אבל היבואנים לא זזים .מכנסי באגי לרכיבה וקסדות פול-פייס אנחנו
מביאים בדואר מחו״ל ,כי אין בארץ .מגני ידיים ומרפקים אנחנו קונים
בחנויות האופנועים ברחוב צ׳לנוב בתל אביב ,והם לא ממש מיועדים
לדיווש ולרכיבה ללא מגפי מוטוקרוס… אנחנו נפגשים עם שאול יבואן
פוקס ,ומסבירים לו שמכנסי באגי הם גם coolיים וגם הדבר הלוהט

בחו״ל ,והוא עף עלינו :״אתם יודעים כמה זה עולה? נראה לכם שמישהו
יסכים לשלם  450שקלים על מכנס ברמודה לרכיבה?״.
כן ,שאול ,נראה לנו שכן .בסוף הוא משתכנע ומביא משלוח לניסיון .וגם
צמיגי  Tiogaבשרניים במשקל של מעל קילו עם דופן כפולה ,גומי רך
ואוחז ורוחב של  2.5אינץ׳… רם חובר לניסים ענבי והם מביאים כמה
שלדות סנטה קרוז בוליט עם  6אינצ׳ים של מהלך מאחור ,בולם אחורי
עצום ומשקל רציני .קובי ״רוקשוקס״ בסידן מביא ארצה את הבוקסרים
הראשונים ( 6אינץ׳ מהלך ,אדומים כדם) והקהל מתקשה להבין איך
אפשר לשלם אלפי שקלים על מזלג .מתקשה אך קונה בסוף .קברניטי
הענף המסחרי גילו את האקסטרים.
כספי ואז ישראל מגלים את הדאונהיל
במקביל להתעוררות בארץ ,אדון כספי מחליט להגשים חלום ,אוסף
את חסכונותיו ,טס לארה״ב ,רוכש אופני דאונהיל אמיתיים ()GT lobo
ומתחרה בסבב הקליפורני .הוא תמיד היה תחרותי ,תמיד היה רייסר
בנשמה ,תמיד היה מהיר כמו שד טזמני והדאונהיל נתן לו משהו
שהפרירייד לא הצליח לספק.

חודשים ארוכים עוברים ,וכספי חוזר לארץ ולחנות של רם חמוש בידע,
אופניים ולהט לדבר אחד :דאונהיל ישראלי .אמנם אין אינטרנט ,אבל
יש פקסימיליה בחנות .מסלול נבחר ומשופץ באל מידיה ,תאריך מוכרז,
הזמנות בפקס נשלחות לחנויות אופניים רבות בארץ ,טלפונים מורמים,
מדליות מקרטון נגזרות מראש ,סרטי סימון נמתחים ואנחנו עובדים
על המסלול .פברואר  2000ואנחנו עורכים תחרות דאונהיל פיראטית
ראשונה בארץ ,עם מסלול די תלול ודי מאתגר ,עשרות משתתפים -
רובם על הארדטייל ולאחד מהם ,קרנף רציני ,אפילו קוראים גל צחור…
 שני ראנים לכל רוכב ,מדידת זמנים ידנית והרבה הרבה התרסקויות -גם של עבדכם הנאמן  -מרוכבים שלחץ התחרות החריג אותם אל מעבר
למעטפת הביצועים שלהם .כספי זכה במקום הראשון ,אלעד קדוש ,אז
ילד בתיכון עם סטייל מטורף והיום מחנות האופניים ״ג׳וירייד״ במקום
השני וניר גלבנד במקום השלישי .שלומי לוי הכישרוני התרסק חזק
ולא סיים.
מגזין הפרירייד המיתולוגי
עולם הפרירייד היה יצירתי ,לאו דווקא תחרותי ,וזה יופיו עד היום
בעיני .חבורה מוכשרת של רוכבים לוקחת מורד הר טכני ,ופורמת לו את

הצורה .מפה ,משם ,צמוד לקרקע ,באוויר ,באסים ,בקו ישר .לא ממש
ידידותי לסביבה ,אבל  damnאיזה כיף .אופניים ורוכב שמסוגלים לקחת
כמעט כל קו ,ולתת פרשנות אישית להר ולשביל .עם קפיצות ,דרופים,
סיבובים קשים ,קווים מדויקים כתער וסכנת פציעה אמיתית ותמידית
אם משהו מתפשל.
ב 2001-אני סטודנט למשפטים ולפילוסופיה ביום ועורך המשנה
של מגזין ״אופניים״ בלילה .העורך ,מיקי בר-אור ,טס לחו״ל לביקור
באיזה מפעל אופניים יוקרתי ,ומשאיר לי את המפתחות למגזין בפעם
הראשונה ,והאחרונה ,יש לציין .אני מבצע השתלטות עוינת ,ויוצר מגזין
בתוך מגזין ,שנקרא ״שגעון הפרירייד״ עם  23עמודים מתוך סה״כ 56
בכל המגזין ,המוקדשים לנושא הקרוב לליבי…
גיליון  59של ״אופניים״ ,מיוני  sold out 2001בכל סניפי סטימצקי
ובכל הדוכנים .הצלחה .עשרות ואולי מאות רוכבים קוראים ,מתרשמים
ואומרים לעצמם ״היי ,גם אני אביסל׳ע משועמם סלאש מבואס מטיולי
סבתות על דרכי כורכר ומתחרויות הקרוס קאנטרי המשעממות תחת
שמארגנים לי ברבי הארץ ,גם לי בא לקפוץ דרופים ,גם אני רוצה קצה״.
עד היום אני פוגש מעת לעת איזה רוכב מזדקן שמזכיר לי את המגזין
39 | 38

we:Nimi

הזה בתור אבן הדרך שהזיזה אותו לאקסטרים .אז הנה  PDFשל המגזין
האגדי הנ״ל… תודות לאבי גנאור ,מגזין אופניים ,אלון רון הצלם שקיבל
אופניים בראש בעת הצילומים ומיקי בר-אור העורך.
וכאן אני חוזר לציר הסיפור הראשוני שלנו ,סיפור על אנשים ,על חברים,
על חבורת הזבל .הנה מה שנכתב במונחון הפרירייד השלם תחת האות
ח׳ בערך ״חבר׳ה״ :״החלק הכי חשוב בחוויה .הגורם האנושי .החברים.
הצחוקים .אופניים הם אנרגיה טובה שמשפיעה על כל מי שבא עימם
באיזשהו מגע .קראו לנו רומנטיקנים ,אבל יש לנו (אוקיי ,לחלקנו)
אמונה ,שבגלל הקארמה הטובה שלנו ,כולנו רוכבים על אופניים,
ושבזכות זה נפגשנו .זה המישור המשותף לכולנו .נפגשים פעם
בשבועיים ,או שלוש פעמים בשבוע ,יוצאים מהמכוניות ,מתלבשים
ומפטפטים ואז עולים על האופניים ומיד אנחנו ב zone-המוכר שלנו.
איזה כיף לנו!woo-hoo ,״.
מזדהים עם הכתוב? מזהים את עצמיכם? זה אוניברסלי חברים.
זה הקטע.
לחיים יש דינמיקה משל עצמם
חבורת הזבל עשתה משהו לענף ,הראתה ליבואנים ולרוכבים שיש ז׳אנר
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אקסטרימי ,חשפה והפיצה תרבות בטרם היות האינטרנט ,ולמעשה
בטרם הייתה התרבות… החבורה והחבר׳ה היו מהותיים לייסוד ומיסוד
תחרויות הדאונהיל ,הדואל סלאלום ,הפור קרוס והאקסטרים בארץ.
במבט לאחור לא היינו כל כך מוכשרים או מיוחדים (טוב ,נו ,כספי וסופר
אכן פנומנים) ,פשוט היינו הראשונים ולתקופה מסוימת היחידים…
היינו בזמן הנכון ,במקום הנכון ,גילינו משהו קצת לפני כולם ועפנו עליו.
כספי הפך להיות הרוכב המספונסר הראשון של רד בול ישראל ,עם
מימון טיסות לחו״ל ,אופניים ,קסדה נחשקת ועוד .רד בול מימנו בניית
מסלול דאונהיל מקצועי בצוק מנרה וערכו עליו תחרות תלת יומית
למוזמנים בלבד ,ובחרו בי לבנות את המסלול ולנהל את האירוע .הקמתי
״עז הרים  -בית ספר לרכיבת אופניים טכנית״ עם בועז גורן ,והפקנו יחד
לרד בול עוד  4תחרויות פסיכיות (דאונהיל אורבני ביפו ,דאונהיל לילי
במעלה שחרות ,ראש בראש אורבני מתחת למקדש הבהאים בחיפה
ודאונהיל קבוצתי פסיכי בכביש היורד לחמת גדר) .כספי היה מדריך
האקסטרים הבכיר בהדרכות של עז הרים .אני טס להודו לשנה .ניר טס
להודו .עידו עובר לגור במצפה רמון איזו תקופה .גילגיל מסיים תואר שני
בבאר שבע ומחפש דרך לגור בדרום .אדם מסיים את התואר הראשון

שלו .ניר מתחיל לעבוד בעסק של אבא ,שמייצר וכורך ספרי קודש.
השנים חולפות ,אנשים גדלים ,אינטרסים משתנים ,מוטיבציות זזות.
מתישהו ,חצי מהחבורה שלנו חוזרת בתשובה .ממש כך ,שלושה מתוך
שישה :עידו מתחיל את ההתקרבות והדרך ראשון ,אבל ניר ״עוקף״
אותו ,מתחתן ועובר לגור ב״אש תמיד״ או יישוב דומה מעבר לקו
הירוק .עידו מתחרד ,לומד בישיבה ,מתחתן ועובר לגור במאה שערים,
לא פחות ,ואדם כץ סוגר את השלישייה וחוזר בתשובה גם הוא .כספי
ואני חזק בדת משלנו ,דת האופניים ,והיחידי שנשאר נורמלי ,כביכול,
ולא חזר בתשובה הוא גילגילון .אבל אז גם הוא חותך למנזר בודהיסטי
בצרפת לתקופה ארוכה .בין כספי לביני עובר חתול שחרחר ,שלא לומר
טיגריס שחור די ענק ,כשהוא יוצא לדרך עצמאית עם עסק הדרכת
אופניים .חבר יקר וקרוב הופך לסוג של זר .אז היו מלא דרמה ,רגשות,
פגיעה ,עלבון ,כעס ,זעם ואולי שנאה .היום? כלי ריק .אין זכר לדרמה
ההיא ,לרגשות היוקדים .בקושי זוכר את זה .כל כך הרבה דרמות אחרות
ומשמעותיות עברו מאז ,שמי זוכר דווקא את זו? וגם גדלנו מאז קצת,
ביולוגית ,נפשית ,אנושית .ובכלל ,מה יודה אמר על הנתיב הזה?
“Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger.

”Anger leads to hate. Hate leads to suffering.
עם הדתיים לא הצלחתי לשמור על קשר .זה קצת בעייתי ,במיוחד לאדם
קטן כמוני ,כשהקשר התבסס על חוויות משותפות ,על גלגלים ,ותמיד
בשישבת .ואל תשכחו גם שהחבר׳ה חובשי הכיפה עושים ילדים מהר,
והרבה ,ואם אתה נשאר רווק והם לא ,זה עוד פער לגישור .רק עם
גיל-עד ,שהפך למורה ומחנך במדרשת שדה בוקר ,שמרתי על קשר של
אחים ,עם רכיבות מדבר וביקורים קבועים.
גילגיל יוזם מהלך
אני לא יודע למה ואיך ,אבל הגילגילון החליט שהוא צריך להרים
 .Reunionסופר נוחת אצלו מדי פעם בשעה לא סבירה (עדיין מתנייד
באוטובוסים ,טרמפים ועל אופניים) ,רוכב איתו יממה ללא שינה ואז
חוזר באותה דרך הזויה לבירתנו הנצחית ,ובאחת הפעמים האלו עלה
הרעיון .חמוש בטכנולוגיה מתקדמת שנקראת  whatsappגילגיל
מקים קבוצה ,רואה שכולם לגמרי בקטע וקובע תאריך .כהרגלי ,אני
לא מתפנה לחשוב על זה או להרגיש משהו ,עד שאני ממש ,באיחור
טיפיקלי ,בדרך דרומה .מצב הרכיבות של רוב החבר׳ה הוא איך לומר,
בקנטים .כספי טוען שהוא לא רוכב כלל ,גם לא על אופנוע ,כי הוא
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מכר אותו כדי לקנות קראוון משפחתי .אדם משמיש את האופניים שלו
לכבוד האירוע… אנחנו מביאים לו צמיגים משומשים במצב סביר כי שלו
סדוקים ונשברו .גילגיל כאמור רוכב מדברי קבוע .עידו היחידי שרוכב
הרבה ,גם אקסטרים ,לפרנסתו .הוא הפך לאימפריה ירושלמית של
הדרכות חוגי נוער על אופניים ,יש לו עדיין אופני אול מאונטן ,סליחה,
אנדורו ,ואפילו יותר מזוג אחד .ניר הפך ליבואן של גלגלים ואיזה מותג
אופניים אחד או שניים לאיזו תקופה ,אבל אז ירד מזה והתרכז בכריכייה
ובהעלאת משקל ,אבל לפני כשנה וחצי חזר לעניינים ,לרכיבות,
לפייסבוק ,וכעת הוא בעיקר ברכיבות אפיק של  70ק״מ ומעלה .אני
לא הפסקתי לרכוב מעולם ,רק שהאקסטרים ממני והלאה ,אין לי בבית
אף לא זוג אחד עם מוט כיסא טלסקופי או צמיגים רחבים מ 2.1-אינץ׳,
וכשאני מגיע לדרופים שפעם לא ספרתי ,אני עוקף אותם או יורד ברגל.
 The older I getוכולי…
אני מפוצץ את הטנדר שלי בציוד :ביגוד ,צמיגים ,מצלמות ,וויסקי,
עניינים ויורד דרומה .אין לי ספק שיהיה מעולה .אשתי אומרת לי
בפרידה שהעיניים שלי נוצצות .לך תנסה לתמצת לה את ההיסטוריה
המשותפת של החבורה הזו.

חבורת הזבל  -האיחוד…

מה בתפריט?
הקונספט שגילי תפר לנו פשוט ואפקטיבי ,וכראוי ,די אקסטרימי ,אם
כי באופן אחר מימי צעירותינו .נפגשים בחמישי של ירח מלא ,בשעת
אחה״צ במדרשת שדה בוקר .מעמיסים את הטנדר של הבדואי אצלו
נישן בלילה בתיקים אישיים ושק״שים ,ויוצאים לרכיבה מדברית באורך
בינוני ,רובה בסינגל מוסדר וחלקה בדרכי ג׳יפים נחמדות .עוצרים
להפסקה ארוכה וארוחת ערב בנקודת מפגש עם הציוויליזציה ,שם
נמתין עד שהירח יעלה .ואז יוצאים לרכיבה במסלול מיתולוגי שפעם
הגדיר את כולנו ואיחד אותנו אינספור פעמים .רק שמעולם לא רכבנו
אותו בלילה ,בטח לא בליל ירח מלא וללא פנסים .מחמת עינא בישא וכדי
לא לעורר מרבצם לובשי מדים כאלו ואחרים נקרא למסלול המיתולוגי
״בשמת עין שלו״ .המסלול הלילי יסתיים במאהל בדואי אותנטי
שהחבר׳ה משדה בוקר מכירים ,קרי אוהל של משפחה שחיה לה בנגב,
ולא אוהל מדוגם לתיירים .באוהל נאכל פת לחם לפני שינה ונישן כמו
תינוקות תמימים ,ובבוקר נחזור למדרשה ברכיבה ארוכה יותר או פחות,
תלוי מצב הצבירה שלנו.

המפגש  -אחרי עשרים שנה .טוב ,נו ,אחרי  8-9שנים
איך הגדרתי את זה לחבר כשבוע אחרי המפגש? ירדתי מהרכב,
התחבקתי עם כולם ,התלבשתי ,התחלנו לרכוב ,וזה כאילו רכבנו יחד
פעם אחרונה לפני שבוע ,ושבוע לפני כן ,ושבוע לפני כן .בלי סיפורים,
בלי בלבלות ,כאילו החבורה הקבועה נפגשת לעוד רכיבה מן המניין .סוג
של לא יאומן .ניר עדיין חופר על ציוד בשיא הרגש .כספי עדיין רוכב-על,
ילד שלא מפסיק להשתטות ,ולהשתולל ,ולתעלל תעלולים ,ולהרשים
אותנו ביכולות הרכיבה המופלאות שלו ,רק שזה כבר לא גורם לי לקנאה
או לניסיונות שטותיים להחרות להחזיק אחריו ,אני פשוט מתבונן תוך
כדי רכיבה ״סטנדרטית״ בשביל ,על מה שהוא עושה מסביב לשביל
ונהנה בטירוף .אדם עדיין שקט ,עדין ואינטליגנט כמו פאקין איינשטיין.
גיל-עד עדיין נשמה גדולה מאוד ,שמפקח על כל ההתנהלות ,והזרימה
והתיאומים ביד אומן עדינה ובלתי מורגשת ,וכן ,הוא עדיין מגזימן גדול
כשהוא מספר סיפור .עידו ,״הסופר״ עדיין אל-רכיבה ,וסמי פילוסוף
קיומי ,ונע ונד בין חפירות ציוד להתפלפלויות אקזיסטנציאליסטיות-
יהודיות .ואני? עדיין נימי (( :-הכי מאחר ,הכי מדוגם על ניינר קרבון עם
 XTRחשמלי וסט גלגלים שעולה כמו שני זוגות אופניים של החבר׳ה,
עם תיק ציוד שתפס את רוב הארגז של הבדואי אבל עושה שמייח .או

לפחות כך אני תופס את עצמי .אל החבורה הגרעינית מצטרף לו כשרון
מקומי וחבר וותיק ,רגע לפני שהוא חוזר לגור בכרמל כור מחצבתו ,רומן
צ׳פרק ,או ״רומן אורח״ כפי שגילי הציג אותו .רוכב מחונן בזכות עצמו
וילד שכולנו רכבנו איתו ,לצידו ומאחוריו בעבר .לאחר עיכובים הכרחיים
של ההוא בונה גלגל ,ההוא משפץ קראנק ,זה חייב קפה ,רומן לא קם
ונימי שותה בירה בצד ,יצאנו סופסוף לדרך .מזג האוויר מושלם וממש
לא חם ,שלא לומר לא לח .זה אחד הסודות השמורים של הדרומיים,
המזג הנוח לרכיבה בבוקר או אחה״צ ,גם בשיא הקיץ .אנחנו רוכבים
בניחותא ,פחות או יותר ,תלוי את מי שואלים .מתפצלים כשמגיעה
עלייה קשה בסינגל מדורדר ,שנראית לחלוטין לא חיונית לחלק
מהרוכבים ,ולחלוטין הכרחית לחלק שאני מייצג .פוגשים ממש בשקיעה
רועת צאן על חמור עם בורקה שלא מרשה לצלם אותה ,וממתינים לחצי
הדתי שיסיים להתפלל ערבית מיד לאחר מכן .את הגלישה לנקודת
המפגש עם תרבות המערב אנחנו כבר עושים בחושך מוחלט ,לאור
פנסי החירום שחלק מאיתנו הרכיב מראש .הירח עדיין לא זורח והחושך
בטיז אל ראבאק באמצע המדבר הוא עצמתי ומוחלט.
בציוויליזציה אנחנו מעמיסים מכל טוב :כריכים ,קולה ,קפה ,סיגריות,
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חבורת הזבל  -האיחוד…
חבורת הזבל בתצלום לילי לאור ירח וכוכבים (חשיפה ארוכה…) .משמאל :כספי ,ניר ,נימי ,גילגיל ,אדמ׳קה ,רומן אורח ,הסופר

בירה ,כל אחד וה poison-שלו .לידינו שולחן של חבר׳ה בדרך לאשראם
במדבר ,הלבושים ,ובעיקר לבושות ,איך לומר ,פחות בצניעות .סיימנו
לאכול ,הירח עדיין לא עלה ואת הזמן שנותר אנו מעבירים בשיחה
אמתית וקולחת על משפחה ,זוגיות ,פיתויים ,יצר הרע ולקינוח כמה
טיפים של הדוסים לחילוניים על הדרך אל האושר ועל הדרך להתמודד
עם מרעין בישין שכאלו .מבחינתי זה היה אחד ההיילייטס של האירוע.
המסלול המיתולוגי לא מאכזב
הירח עולה .השעה מאוחרת .יש לנו כבר כמה קילומטרים יפים ברגליים,
וההתחלה קצת חורקת ,כואבת ,מעייפת .לפנינו מסלול לא קצר ולא
פשוט ,אבל למזלנו בשלב הזה אנחנו לא יודעים את זה ולא זוכרים את
זה מפעם .לא סתם אמר פעם כבר מי שאמר על מסלול בשמת עין שלו
שהוא קשה מאוד ,ארוך ,טכני ולמתקדמים בלבד .הלילה היה מהמם.
הדרכים לבנות רוב הזמן ,ולאחר הסתגלות קצרה באמת מסתדרים טוב
ללא פנס ,לפחות כל עוד אתה לא בצל של השלוחה שלצידך .כשאתה
בצל אתה לא ממש רואה מה קורה ,ואז זה נחמד שיש לך שיכוך טוב,
גלגלי  29וצמיגים אוחזים או לפחות את כספי או רומן מלפנים .החוויה
מהממת ,במיוחד עבורי שרגיל לרכוב בלילה פעם בשבוע  -אבל עם
פנס שעצמתו מעליבה את פנסי הרכב שלי .פה עצירה בגלל אורות של
רכב שטח שמלחיצים אותנו ,שם נפילה של אחד ,פה עיקום קרסול של

אחר ,להוא פנצ׳ר ,זה חייב לאכול משהו לפני שהוא מת .פערי הכושר
והחיבור לרכיבות טכניות מתחילים לצוף ,אבל בלי לדבר על זה כולם
מתאחדים לקצב רגוע ומתחשב ,מתלכדים סביב מי שצריך עזרה ,נחים
בלי חשבון ,מחליפים חטיפים ותמרים ואף לוגמים פלאסק עם גלן
מורנגי משובח ,כי זה כשר… בשלב מסוים עידו מבקש מאתנו לעצור.
הוא יורד מהאופניים ,הולך לו אל תוך הנחל הגדול שמולנו ,מוצא ספוט
ומתחיל להתפלל .שקט כמעט מוחלט מסביב .אין שום אורות לא טבעיים
פרט לירח ולכוכבים .כולנו ישובים בדממה ומאזינים לזמירות שלו .קטע
מהמם.
האם המסלול טכני? האמת שכן ,בטח בתנאי לילה טבעיים נטו .אין
אחד שלא נפל או החליק ,אין אחד שלא הלך ,והרבה .פלשבקים מפעם
מפוצצים לי את המוח בכל פינה ופנייה .פה נפלו לי הקליין פינקל
מהמצוק ,נשבר לי מוט הכיסא והסטם נסדק ,ורכבתי בעמידה את כל
הדרך חזרה .פה צחי ואני פיצחנו את המקטע בלי להוריד רגל ,פה אבא
שלי ואני רכבנו פעם יחד עם עוד כ 15-חבר׳ה ביומולדת שלו ,ופה אכלנו
פעם ג׳חנון בשבת בבוקר ,מסיר ג׳חנון של אמא של גילי ,שסחבנו על
הגב כל הדרך ,עם רסק עגבניות שמילאנו בבקבוק שתייה בכלוב…
אנחנו מסיימים את הקטע הקלאסי של פעם ,חותכים לעלייה הטכנית
המהממת שלא ביקרתי בה מעל לעשר שנים ,נאבקים במדרגות הגיר

הלבנות שפשוט נבלעות בשדה הראייה כי כבר אין צל ומתקרבים
לסיום הרכיבה .למאהל הבדואי אנחנו מגיעים לקראת שתיים בלילה,
מעירים את המארחים שלנו שמעמיסים עלינו תה חם ומתוק ,פיתות
ולבנה אלוהית .הדתיים לא נוגעים בכלום כמובן ,אז היי ,לנו נשאר יותר.
התיקים נפתחים ,השק״שים נפרשים ,כל אחד מוציא איזה צ׳ופר או
אוכל כשר ,הוויסקי מסתיים ,גם העניינים ,ואפשר ללכת לישון .בשבע
כבר ארוחת בוקר...
פרידה ,עד לפעם הבאה
בשש וחצי כולנו כבר מחוץ לאוהל .התעוררנו ,לא יודע איך .הגוף דואב
לגמרי ,ובעיקר ,הנשמה מלאה .החוויה של אתמול הייתה כל כך שלמה
ומושלמת ,שאין שום צורך להכביר עליה עוד קילומטרים ועוד אקסטרה
חוויות .אלו שממהרים לכניסת השבת מעמיסים את עצמם על הטנדר,
שיקפיץ אותם חזרה למדרשה .השאר עולים על בגדי רכיבה ,אך התכנית
היא לחזור בדרך הפשוטה והמהירה ביותר .לפני פחות מ 24-שעות
נפגשנו והתחבקנו אחרי כמה שנים טובות .עכשיו אנחנו שוב מתחבקים
ונפרדים .כספי ,גילגיל ואני רוכבים בשיוט נעים על דרכי כורכר וכביש
בדרך למדרשה .לא צריך לדבר .בעיקר לחייך ולתת לכל מה שצריך
להיספג ולשקוע בסיסטם .כשאנחנו נכנסים למדרשה ,אנחנו מספיקים

להיפרד לשלום מהרכב של החבר׳ה שיוצאים לירושלים .כל אחד מעמיס
את הרכב שלו מהר ,כולנו כבר אנשי משפחה והמטלות והחובות כבר
מורגשות ,גם לזמן מדבר יש גבול .חיבוק ענק לכספי ,חיבוק עצום
לגילי הגאון ולכל המשפחה שלו .אומר שלום לאסף בגיאופן ,לוקח
קפה וכמה הפתעות איכותיות ומפנקות בכנענייה ויאללה ,לטנדר
ולדרך צפונה.
חזרתי כבר בדרך הזו לבית כזה או אחר עשרות פעמים מפוצץ באושר
ובסיפוק .מהצבא ,מהצ׳ימיצ׳ורי ,מהסמרתון ,מצימר מדברי ,מחופשה
באילת ,מהמידברן ,ממרדף שיטפונות .המדבר מאוד אהוב עלי,
והאנשים והרוכבים שגרים בו מאוד אהובים עלי .את המדבר בכלל ואת
שדה בוקר בפרט גיליתי והכרתי עם חבורת אנשים ספציפית .והיום
ביליתי ורכבתי איתם שוב .היה מהמם .היה קוסמי.
החלק הכי חשוב בחוויה הוא הגורם האנושי .החברים .הצחוקים.
אופניים הם אנרגיה טובה שמשפיעה על כל מי שבא עימה במגע .קראו
לנו רומנטיקנים ,אבל יש לנו אמונה שבגלל הקארמה הטובה שלנו,
כולנו רוכבים על אופניים ,ושבזכות זה נפגשנו.
וניפגש שוב

* תודה לאבי גנאור מייסד מגזין אופנים על האפשרות להשתמש בתמונות גליון  53של מגזין אופניים
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צליום :אלון רון

רגעים של אושר עם
בואו לדווש עם אקו אדוונצ'ר
במגוון הרפתקאות רכובות
ברחבי העולם

psdesign.co.il

טובי המדריכים  //מסלולים ייחודיים
 //מפגשים מרגשים  //לוגיסטיקה מפנקת
לחצו כאן להשארת 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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 סימון גוטמן  סימון גוטמן ,אייל שריג וסופי דוניו

הרפתקה באלפים

הרפתקה באלפים
סובב מונטה רוזה באופניים
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סוף מעשה במחשבה תחילה
שתיים לפנות בוקר .שוכב במיטה ולא מצליח להירדם .מנסה להכיל
ולהפנים ארבעה ימים של חוויה מטורפת .המחשבות מתרוצצות בראש
בחוסר סדר ,תמונות עולות ויורדות והכל מתערבב .וכשזה קורה ,כרגיל,
אני פונה אל חברתי משכבר הימים ,זאת שיודעת להקשיב ,לסדר ,לנתח
ולהבין ,מחברתי צהובת הדפים שמלווה אותי כבר שנים רבות בטיולי
האופניים ובכלל.
סיימנו הערב את "סובב מונטה רוזה" אחד הטרקים הארוכים המפורסמים
באירופה .מסלול הליכה האורך  10-13יום ,ונחשב לאחד הטרקים
האתגריים באלפים .אנחנו ביצענו אותו ב 4-ימים .באופניים .לביצוע
המשימה נערכנו עם לוגיסטיקה מורכבת שכללה ג'יפ ,רכבלים לרוב
ובאחד משיאי המסע – מסוק! ,במקום אליו אין דרך שפויה אחרת להגיע.
המסלול בעיקרון ,לא חשב לארח אופניים .הרכיבה כללה קטעי הליכה
קשים ,בולדרים ואבנים ,שיפועים תלולים ואפילו מצוקים .אייל ,שותפי
לחדר וחבר בקבוצה ,ספק מקטר ספק תוהה בקול ושואל בכל פעם מחדש
"תגידו ,אנחנו פסיכים? מה אנחנו עושים כאן?" .רק חיוכו הרחב מסגיר
את כוונת השאלה .כדי לתת את התשובה נדרש קצת לנתונים ,לא שהם
כל כך חשובים אבל בכל זאת :חצינו שישה פסים בגובה של כ 3000-מטר
בממוצע כל אחד ,טיפסנו במצטבר כ 2000 -מטר וירדנו מעל  11אלף
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מטר! היו קטעים קשים של אופניים על הכתף והיו קטעי רכיבה שנכנסו
לפנתאון .הקפנו את רכס המונטה רוזה .שרשרת הפסגות הגבוהה
באירופה שפסגתה בגובה של  4634מטר .מה לא היה שם? רכיבות על
הקצה ,טיפוס ורכיבה בשלג ,מראות נוף מטורפים ,פסגות הרים מושלגים,
שמים כחולים עם עננים ציוריים ,טיסה במסוק לפסגה בלתי מושגת
ונחיתה /ריחוף ברחבה של שנים על שלושה מטרים בלבד ,ירידות ארוכות
שמרעידות את שרירי הידיים ,תוואי שטח מגוון ממדרונות סלע אכזריים
ועד משטחי דשא מפנקים ,פריחה מדהימה ,סינגלים באורך הגלות (אבל
בקטע טוב) ,חצייה של פלגי מים ,מפלי ענק מהפשרת השלגים ,נוף מכאן
ועד הודעה חדשה ,תענוג עילאי שמשכיח בשנייה את הקשיים .חוויה
מטורפת שקשה להעבירה במילים.
אולי הכתבה והתמונות יעשו חלק מהעבודה.
פרולוג
הביטוי "סובב מונטה רוזה באופניים" מלווה אותי בשנה האחרונה ,מאז
שחברי ,יורם חן ,מפמפם עליו בכל הזדמנות .מציג פרטים ,מעלה תהיות
והתלבטויות ,וכרגיל כאילו משתף .רואים שהעניין הזה יושב לו חזק על
הלב .חייבים לפתור אותו מזה אני חושב לעצמי ומחליט להתגייס למשימה.
שבוע מאמץ וזה מאחורינו ,מה כבר יכול להיות .חיזוק משמעותי להחלטתי
קיבלתי לפני כחודשיים שיצאתי למסע רגלי עם חבורת "בעיניים אחרות",

לעדכונים שוטפים
www.weride.co.il
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עיוורים ולקויי ראייה ,שהוביל יורם בדיוק באותו אזור .הייתה זאת הזדמנות
להתוודע לאזור ולעוצמתו – רכס האלפים במלוא הדרו .בכמה הזדמנויות
במהלך הטרק יורם היה פונה אלי ,מצביע רחוק לעבר האופק ובעיניים
נרגשות וקול נחוש מציין כי בעוד חודשיים נעבור כאן "בסובב" ,קיצור
שהפך למטבע לשון מוסכמת בנינו .הקבוצה הוגבלה ל 8-רוכבים מלבד
יורם ובהדרגה מתגבשת הקבוצה .בשבוע האחרון של יולי יצאנו לדרך.
נוחתים באיטליה .חימום מנועים
טיסת בוקר סדירה עם אל-על ,ת"א – מילאנו ,רק ארבע שעות טיסה
שעוברות בצ'יק ,פגישה בשדה עם המקומי שמגיע עם ג'יפ ועגלה סגורה
לאופניים ועם רכב נוסף לנוחות כולנו .נוסעים כשעתיים צפונה לעמק
א-אוסטה ,אל המלון המשפחתי החמוד אליו כל כך התגעגעתי .מרכיבים
את האופניים ובארבע אחר הצהריים יוצאים לשלוש שעות של רכיבה
מקומית ,מתוודעים לאופי השטח המפנק ,לדשאים האין סופיים ,לשבילים
המתוחזקים היטב ,לפרות הרועות בשטח באין מפריע ,לקולות ,לצבעים,
לריחות ולצלילים .רכיבה כייפית במורד העמק התלול והמרהיב ,לאורכו של
נהר מרמורה ,הזורם אל נהר הדורה שעמק א-אוסטה .אחרי שלוש שעות
של עונג צרוף ,התלהבות והתרגשות מסתיים לו היום הראשון בארוחת
ערב מפנקת בבית המלון.
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'הסובב' – היום הראשון
היום השני מתחיל למעשה כבר ערב קודם .בסוף ארוחת הערב יורם
מתדרך לקראת מחר ,מציג ארבעה ימי רכיבה רצופים כשאנו מצווים
להמעיט בציוד ,להשאיר כמעט הכל במלון ,לצאת לסובב עם מינימום
דברים .עפ"י התכנון ,ביומיים הראשונים יבקר אותנו רכב הלוגיסטיקה
לכמה דקות בערב להחלפת בגדים ויעזוב וביומיים הנוספים ,כשנהיה
בשוויץ ,כל הציוד עלינו (בדיעבד למדנו עם כמה מעט ניתן לשרוד).
בבוקר מתחילים מהמלון ברכיבה בסינגל זורם ומהיר ,במורד הנהר המנקז
את העמק התלול ,עד לתחנת הרכבל  -גונדולה שלוקחת אותנו לעיירה
הציורית שאמווה ,עיירת סקי מדהימה בגובה 1700מטר .משם בעוד שני
רכבלים לגובה  2500מטר .מתחיל הטיפוס לפס .חלקו ברכיבה וחלקו
בנשיאה עד למעבר הרים בגובה  2700מטר .השטח מכוסה פלומת דשא
ירוקה ופרחים קטנים בשלל צבעים .הנוף מדהים ,ומזג האוויר ,בניגוד
לתחזיות ,מסביר לנו פנים .מתחילים ברכיבה במורד ,בהתחלה הירידות
מעט תלולות על סף המפחיד אך עם הזמן מתרגלים ולומדים את השטח
והמגבלות ,הידיים רועדות והברקסים עובדים שעות נוספות .מסביב
פסגות ההרים המושלגים ומעל כולם בולט המטרהורן הנצפה מכל מקום
כמעט .טיפוס קצר נוסף למעבר ההרים "צ'ימה ביאנקה" – "הפסגות
הלבנות" המצדיק לחלוטין את שמו המחייב ,ומכאן ירידה בסינגלים ,חלקם
טכניים ,לעבר העיירה גראסוניי.

BODY
TECHNIQUE
MACHINE
בקרו באתר שלנו

ב"יסודות" ,רכיבת אופניים הוא לא רק
ספורט אלא חלק מרכזי בחיים ,אנחנו
פשוט אוהבים אופניים!
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הסינגלים הטכניים גובים את המחיר ובאחד הסיבובים ,אסף ,אחד
הרוכבים מאבד את האחיזה נופל ומסובב קרסול .כולם נאספים סביבו
ומתיאור כאביו מבינים כי הוא לא יוכל להמשיך .מתקבלת ההחלטה
להנחית מסוק חילוץ .אנחנו נערכים להמתנה ארוכה ומתבדים – תוך
פחות מ 10-דקות מגיע מסוק החילוץ .המסוק הענק נוחת לידינו ,למעשה
בשל תוואי הקרקע ,מרחף בגובה נמוך וממנו קופצים שלושה פרמדיקים
והמסוק נעלם בשמיים בעוד אנו אוספים את חפצינו שהתעופפו להם
באוויר .חמש דקות אח"כ הוא נוחת שוב ולוקח את אסף ואת הצוות
הרפואי לבית החולים המקומי .אנו מתארגנים ונערכים להמשך הרכיבה.
זו פעם ראשונה שחווינו חילוץ מוסק ואנו מלאי הערכה לצוות האיטלקי,
למהירות ההגעה ,לפרמדיקים המקצועיים ולרמת הטיסה הגבוהה (ויש
בנינו שמבינים .)...ממשיכים ברכיבה בסינגל זורם ויפה ,עוברים לצד
פלגי מים הנובעים מקרחון ולטורננש ,עוברים ליד מפל אימתני שופע
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מים ,נכנסים לקו היער ומסיימים כעבור קרוב ל  60ק"מ בעיירה גראסוניי.
ארוחת ערב ולינה במלון בגרסוניי ,במלון קטן בגובה של  1500מטר.
הקפצה מוסקת  -היום השני
לאחר ארוחת הבוקר יוצאים מגרסוניי לרכבל המקומי שמעלה אותנו לגובה
של  2900מ' ,אל מעבר ההרים" ,פאסו סאלאטי" .מכאן מתחילים את
הרכיבה בשביל עתיק החוצה את מעבר ההרים וגולש בסינגל אינסופי
עד לעיירה היפה אלאניה ,הנמצאת בגובה של  1200מ' 1700 .מטר של
ירידה רציפה ,רכיבה כמעט לכל אורכה ,חוצה תוואי נוף שונים ממרחבים
קרחים ועד שבילי הליכה זורמים ,כאשר לכל אורך הדרך אנו פוגשים
עשרות של הולכי רגל המטפסים בכיוון השני ,מצוידים כראוי במיטב
הביגוד והציוד מהשורה הראשונה ,תרבות  outdoorמדהימה ,אנו
חושבים לעצמינו בקנאה .מגיעים לאלאניה דרך שביל מטורף בתוך היער,
שחלקו חלק ורטוב אך החלק הרכיב מפצה על הכל .מסיימים במדרון

סקי ירוק המגיע עד העיירה עצמה .קפה ,עם עוגה וגלידה ומטפסים
לפאתי העיירה ,למשטח רחב בו נפגוש את המסוק שיקפיץ אותנו למעבר
ההרים הבא .תדריך בטיחות קפדני ,בו כל אחד מקבל תפקיד ,שכמובן,
בשל ההתרגשות ,נמנע מלבצע אותו בהמשך .מתחלקים לשתי קבוצות,
מסדרים את האופניים ותוך מספר דקות נוחת במקום מסוק אדום מדהים
ביופיו .אני שייך לקבוצה הראשונה ,קופץ פנימה ,תופס את מקומי
והמסוק ממריא לדרכו .הוא מטפס בהדרגה בהתחלה בטיסה נמוכה ,צמוד
לקרקע ,ונוסק לעבר הפסגה .סביבנו פסגות גבוהות ומקדימה נראה
המעבר אותו אנו אמורים לחצות ,הוא מתקרב במהירות ונראה כאילו
המסוק אינו מטפס מספיק אך כצפוי הוא עובר מטרים ספורים מעליו.
מבצע סיבוב חד וספק נוחת ספק מרחף על משטח סלעים בגודל של מטר
על שניים בערך .גם עבורי ,כאחד שטס פעם או פעמיים בחיים ,מדובר
בחוויה מטורפת .אירוע של פעם בחיים ,לנחות על פס גבוה באמצע טיול

אופניים .אתה יוצא מהמסוק שנעלם ועומד בשום מקום ,בקצה העולם,
מסביב רק פסגות הרים ,רוח קרירה ונוף משגע .טיפסנו מגובה של 1200
מ' למעבר ההרים פאסו דל טורלו בגובה של  2800מ' .אחרי כעשר דקות
של התרגשות נוחתת הקבוצה השנייה ולאחר עשר דקות נוספות מגיעים
האופניים במתלה מטען .האופניים משוחררים מהמסוק ,אנו בודקים אותם
בדאגה מגלים שאין ולו שריטה קטנה ונרגעים.
הירידה מההר מתגלה כחוויה מדהימה ,שביל בנוי של משטחי סלע
מסודרים ,לדברי המדריך מדובר בדרך שנבנתה ע"י הפרטיזנים במהלך
מלחמת העולם השנייה אך לי זה נראה יותר כדרך רומית עתיקה.
שביל בנוי היטב ברוחב של מטר ויותר ,רכיב לחלוטין ,יורד עם עשרות
סוויצ'בקים ומוציא מאיתנו את המיטב .מצד אחד קיים הרצון לעצור ולצלם
ומאידך הרצון הבלתי ניתן לריסון לדהור למטה .כמובן שהעניין השני מנצח
ואנו דוהרים למטה .מולנו עולים קבוצות רבות של הולכי רגל שלא מבינים
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כיצד הגענו לשם ומה בכלל אנו עושים שם עם האופניים ,מבטי הקנאה
וההערכה אומרים הכל .אנו ממשיכים בדרכינו ,השביל הבנוי מסתיים ואנו
נכנסים למרחב מיוער וירוק יותר וגולשים ברכיבה עד לעיירה מקוניאגה
הנמצאת בראשו של עמק הצופה ,איך לא ,על פסגת המטרהורן .הנוף
מחלון המלון מדהים וכולנו מבינים שזה הנוף איתו נכון להתעורר בבוקר.
חוצים לשוויץ – היום השלישי
למחרת בבוקר אנו עולים ברכבל למרגלות "מונטה מורו" ,הר סלעי בגובה
 2900מ' שבראשו פסל ענק ומוזהב של המדונה .הרכבל לוקח אותנו
כ 50 -מטרים מתחת הפסגה ואת שארית הדרך אנו עושים בנשיאת
האופניים על כתפנו בהליכה על שביל בולדרים מאתגר .מהפסגה אנו
צופים לעבר המשך הדרך ,סינגל אין סופי המוליך לשוויץ .תחילתו קצת
משובשת וכוללת חלקים של הולכת האופניים ברגל אך כעבור כחצי שעה
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כשזה נגמר ,מתחילים  45ק"מ של ירידה ,תחילתה בשביל בסגנון מדברי
המוכר לנו בארץ (מסולע וקשוח) ובהמשך ,שביל אין סופי החוצה מרחבי
דשא ,כפרים ציוריים ,מדרונות ירוקים ,אגמים ,מפלי מים ,קטעי יער,
חציית נחלים ,גשרים וכל מה שרוכבי אופניים ומטיילים בכלל יכולים לחלום
עליו ,והכל באיכות של שעון שוויצרי  -נקי ,מדויק ומעורר התפעלות.
הירידה מסתיימת בעיירה סטאלדן הנמצאת בצד השוויצרי בגובה של
 500מ' .ומכאן אנו לוקחים רכבת טראנס אלפינית המעבירה אותנו לעיירת
הסקי המפורסמת זרמאט בה אנו מטיילים ברחובות המקסימים עמוסי
המטיילים והתיירים.
קרחון המונטה רוזה – היום הרביעי
מתעוררים לבוקר שמשי בזרמאט .רכיבה קצרה מביאה אותנו אל הרכבל
המקומי ,המטרהורן ברקע מתגלה במלוא הדרו ,מזג האוויר מושלם

והשמים כחולים ללא אף ענן .העיירה בה סיירנו אתמול בערב מתגלה
כמדהימה ביופייה ,אין מכוניות ,הכל נקי שקט ופורח ,עשרות רבות של
תיירים ברחובות ,חלקם תיירים בעיירה ,רבים צועדים לכיוון הרכבל עם ציוד
הליכה ,וחלקם להפתעתנו מגיעים עם ציוד סקי .אנו מטפסים ברכבל ארוך
ומתפתל למרומי ה"פלאטו רוזה" .גב הרכס שרובו מושלג בגובה של כ-
 3000מטר ,משם יש עוד טי בר המגיע לפסגה בגובה  3300אך לצערנו אנו
לא יכולים לעשות בו שימוש ומתחילים בטיפוס עצמאי בתוך השלג .מולנו
דוהרים גולשים ומסתכלים על חבורת הסהרורים הדוחפים את האופניים,
חלקם מושיטים את היד ו"מחליקים"  FIVEבהנאה .שעה של טיפוס לא קל
ואנו בפסגה המושלגת .הנעליים רטובות והרגליים קפואות ,עצירה של כמה
דקות עד שכולם מגיעים ,חלק יורדים למטה לעזור לאחרונים וחלק עסוקים
בהחלפת גרביים והתאוששות .אין ספק ,חוויה שונה ומיוחדת .משם ירידה
במדרון מושלג על האופניים ,עוד חוויה שטרם חווינו .האופניים גולשים

בתחילה בחוסר שליטה אבל לאט לאט לומדים ומכוונים .מגיעים לתחתית
המדרון ,לשטח שאינו מושלג ,הפסקה קצרה להתארגנות ומשם מתחילים
מסלול מטורף .אחד המסלולים המיוחדים והיפים באלפים ,מסלול המאקסי
אוולנצ' שיומיים אח"כ מתוכננת בו תחרות שנתית .המסלול מסומן היטב
בסרטים משני הצדדים ומזמן לנו רכיבת אינדורו מטורפת המורידה אותנו
אל הצד האיטלקי .הרכיבה מתחילה באזור מושלג ,עוברת בחלק חשוף
שכלום לא גדל בו ,עד הרכבל העולה מצ'רוינייה .משם נמשך המסלול הבנוי
לתלפיות ,מאתגר מצד אחד אך זורם לחלוטין ובטוח .אנו יורדים בו במהירות
ומבטיחים כי מחר נגיע שוב לשפר את הזמנים .יורדים לעיירה צ'ירוויניה,
מסיימים בבית קפה עם בירה וקפה .חלקינו פוקדים את מתקן האופניים
המקומי ומחליפים רפידות .ממשיכים לגלוש בסינגלים לאורך הנהר ,וסוגרים
מעגל בעיירה ואלטורננצ'ה – סיימנו את סובב מונטה רוזה .הקפנו את
הרכס הגבוה באלפים.
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רכיבות פאן – יומיים אחרונים
ביומיים האחרונים אנחנו מבלים בפארק האופניים של צ'רוויניה .הנוהל
דומה ,עולים ברכבל לגבהים של  2500מטר ומשם ירידה בשבילים ייעודיים
לאופניים לתחתית הרכבל וחוזר חלילה .ישנם סבבים קצרים הלוקחים
כשעה וחצי וישנם מסלולים ארוכים הנמשכים בין שעתיים לארבע שעות,
קברניטי העיר ורוכביה בנו שבילים לתפארת ,חלקם ,הקצרים בעיקר,
מתמקדים באומנות הרכיבה ,שבילי דאונהיל ואול מאונטיין זורמים
לחלוטין והארוכים יותר הינם מסלולי טיול לכל דבר העוברים בפינות חמד
מקסימות ,חוצים כפרים ועיירות ,מגיעים לתצפיות נוף ,לאגמים ולמקווי
מים כשהם מספקים גם אתגר רכיבתי מרשים .ניתן בקלות לבלות שבוע
רכיבה רק בסגנון הזה .חלק מהקבוצה בחרו שלא לרכוב ביום האחרון
ולעשות מסלול "ויה פארטה" ,בהובלה של יורם  -מסלול הליכה וטיפוס על
מצוק בגובה של עשרות ואפילו מאות מטרים כשלכל אורך המסלול אתה
מאובטח בשני כבלי אבטחה הקשורים לכבל פלדה המלווה את המסלול.

הרפתקה באלפים

אפילוג
מתוך דבריו של יורם חן שיזם והוביל את הטיול:
"להגשת חלום ,צריכים להתקיים  2מרכיבים; הראשון לחלום והשני
להגשים .לפני  4שנים חלמנו לראשונה .היום הגשמנו! תם ונשלם ,מסע
סובב מונטה רוזה באופניים .הקפה של הרכס הגבוה באלפים ,חציה
של  6עמקים ו 5 -מעברי הרים גבוהים ,מ 2700 -מ' ועד  3300מ' ,שם
חצינו קרחון! .מסע אופניים ראשון מסוגו שנשען על לוגיסטיקה מוטרפת
שכללה סיוע של ג'יפ ,רכבלים מכל הסוגים והקפצה מוסקת אחת .מעבר
מצפון איטליה ,למרגלות המטרהורן לשוויץ וחזרה בדרך לא דרך לאיטליה,
עם סגירה מושלמת של המעגל במסלול תחרות המאקסי אוואלנש
המפורסמת 8 .רוכבים חברו אלי להרפתקה ,כולם עם מכנה משותף של
אהבת אופניים ופתיחות לאתגר .רוכב אחד ,יקר ומיוחד ,לא השלים את
המעגל עקב פציעה ואליו התלווה אחיו .קטעי רכיבה קשים והתמודדות

עם גובה ,דחיפת אופניים בקטעים קשוחים 2500 ,מ' ירידות בממוצע ליום,
בקטעים מגוונים של יער סבוך ,נוף חשוף ,רכיבה ברכס אלפיני ,חציית
קרחון ורכיבה בשלג .סינגלים אינסופיים ,מסולעים ,בנויים ,פראיים ,מוכרים
וחדשים .חווינו הכל מהכל .יקח זמן לעכל את החוויה".
ואני מוסיף:
...אבל בעיקר היה לנו את עצמנו ,חבורה קטנה של אנשים שאוהבת את
השונה ,את המיוחד ,את האקסטרים ,את הפעם הראשונה ,את מתיחת
הגבולות והליכה על הסף .בשביל טיול מוצלח שכזה רצוי כמובן לדעת לרכוב
אך צריך בעיקר אופי ונחישות .המון אופי והמון נחישות .וכמובן הרבה מזל.
מזג האויר משפיע מאד ולנו הוא כרגיל ,הסביר פנים .נפלנו פה ושם וגם כאן
צריך הרבה מזל כדי לא להיפצע או לשבור חלק קריטי באופניים אבל בסה"כ
זה מה שצריך.
רוצה להודות לחברי למסע ,לאחים יאיר ואסף לופו שהקריבו עצמם כבר

ביום השני על מנת שנחווה לראשונה חילוץ מוסק ,לצערנו אסף שבר רגל
ויאיר התנדב ללוות אותו הביתה .למשה ,אריה ,אייל ,וקובי שמטיילים איתי
כבר שנים בכל טיולי האתגר ,נפאל ,מרוקו אקוודור ועוד רבים אחרים ולא
במקרה הם אלה שהגיעו גם לטיול הזה .לסופי שהצטרפה ברגע האחרון,
הפגינה יכולות הרואיות ,תרמה את הפן הנשי ,ושמרה שנתנהג כראוי
וכמובן לחברי יורם חן שרקח ותכנן ,יזם והוביל ,שמזה שנים מביא אותי
אל הקצה ועוזר לי להבין ,ולך אייל (ששאלת אם אנחנו פסיכים) ,אז לא,
אנחנו לא פסיכים ,ההיפך ,אנחנו גאונים! שיחקנו אותה ביג טיים ,אם זה
לא ברור עכשיו ,זה יגיע בפרספקטיבה ,כשנשלים את ההפנמה וההכלה,
כשהנפיחויות והשריטות ייעלמו ,כשהשרירים יחזרו למתכונתם ,כשהזיכרונות
יסרבו להימחק ויעלו שוב ושוב חיוך של געגועים על שפתותינו .כאחד
שטייל עם האופניים בהימלאיה ,באקוודור ,במרוקו ובמרבית מדינות
ואתרי האופניים באירופה ,הטיול הזה בהחלט נכנס לפנתיאון כאחד
הטיולים הטובים
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  צחי אוחובסקי

המסלול של פלייטיקה אפיק ישראל 2016
המסלול המלא של פלייטיקה אפיק ישראל  2016הוא אחד הסודות
השמורים והמסקרנים ביותר ברגע זה בקרב קהילת רוכבי האפיק ,ועד
ליום התחרות עצמו נמנעים המארגנים מלשחרר מידע כלשהו למעט
סיפור הדרך הכללי המפורסם באתר התחרות .החלטנו לקחת את גל
צחור ,יוזם ומפיק התחרות ,לסיבוב בשטח על מנת ולשפוך מעט אור
על מה מצפה לרוכבים השנה .גל ,כצפוי ,נותן לנו קצת בשר ,אבל דואג
להשאיר אותנו בערפל ,אבל גם מידע זה הוא סחורה חמה למי שמתכנן
להשתתף בתחרות או סתם מתעניין.
תכנון מסלול
אפיק ישראל היא תחרות השלבים הארוכה והמקצועית בישראל היום,

אחד המאפיינים המובהקים שלה הוא אוסף המסלולים המאתגרים
אותם נדרשים הרוכבים לעבור במהלך שלושת ימי התחרות" .אני בונה
את המסלול מהרגליים" אומר גל צחור" ,אני יודע בגדול איפה אני
רוצה לעבור ,אני יודע איך אני רוצה שהמסלול ירגיש ברגליים ,וכדי
לוודא שלא טעיתי אני פשוט מתחיל לרכוב אותו .זה לא שאני מחליט
שצריך  100ק"מ ו 2000טיפוס ואונס על זה מסלול ,אם יוצא לי 90
ק"מ עם  1500מטר טיפוס ,ומרגיש לי נכון אז זה יהיה המסלול" .אבל
כשהתחרות נמצאת מחוץ למגרש הביתי שלו ,המשימה הזאת מצריכה
הרבה עבודת רגליים וגישה לידע מקומי .גל מבקר באצבע הגליל ורמת
הגולן ,אזור התחרות החדש ,באופן סדיר כבר מספר חודשים ובנוסף
לכך הוא נעזר במקומיים המכירים את איזור התחרות החדש בצורה

מעולה על מנת שיעזרו לו לפצח פינות שהוא פחות מכיר .במסגרת
הבקרה הפנימית גל משתמש בחבורה קרובה ומצומצמת של שפני
נסיון ,או  guinea pigsכפי שהוא קורא לקבוצת הווטסאפ האולטרא-
סודית הזאת .חבורת חברים שרוכבת איתו את המסלולים ומאפשרת לו
לראות איך רוכבים שונים יגיבו ויתפקדו במקטעים השונים – מי דוחף,
מי נאבק ,ולמי אולי קל מידי .לשאלת ההוגנות המתבקשת עונה גל:
"אני כמובן נזהר שלא ליצור איזשהו יתרון תחרותי לאף אחד מבחינת
הכרה מוקדמת של המסלול כך שחברי הקבוצה או שאינם מתחרים או
שלפחות אינם מועמדים לפודיום בקטגוריה שלהם ,ובכל אופן מדובר
בקבוצה מצומצמת ביותר".
גל וציוותו פיתחו מיומנות מרשימה בבניית המסלולים ,בסימונם,

ובניהול המסלול בזמן התחרות .הוא האחראי על תכנון המסלולים
ומשמש כמנהל המסלולים הראשי ,אולם ביום התחרות יש  3מנהלים
בשטח שאחראיים כל אחד על מקטע מסוים ומפעילים צוות שלם של
עובדים ומתנדבים" .אני חייב להבין ולהכיר את הסביבה .מספיק שאני
פוגע למישהו במסלול הליכת הבוקר השגרתי שלו והוא בועט לי באיזה
חץ ,זה יכול לדפוק יום תחרות שלם" מספר גל .ולכן ,מעבר לסימון
המוקדם עוברים צוותים בשטח בבוקר התחרות ולפני מעבר הרוכבים
על מנת לוודא שהכל במקום.
גל גם מנסה לערב את יישוביי הסביבה בחגיגה ולתרום גם להם כך
שיעזרו לו היכן שצריך וכולם ירוויחו .למשל באחד הישובים בו יעבור
המרוץ ביום הראשון תמוקם תחנת צפייה לקהל בסמוך לבית קפה
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מקומי .גל מכיר כבר באופן אישי את רכזי הביטחון ,הרבש"צים ,בכל
אחד מהישובים בשטחם עובר הישוב ויודע לספר מי הבעלים של כל
מטע ואיזה סכסוך יש לו עם הקיבוץ השכן" .אני חייב אישור לעבור בכל
שטח פרטי ואני חייב לוודא שכל שער ומחסום יהיו פתוחים כשהתחרות
עוברת ולכן אני חייב לפגוש ולהכיר את כל הנפשות הפועלות"
הוא מוסיף.
גל ידוע גם בנטייה שלו לאתגר .מעבר לאתגר הרכיבה הרגיל גל אוהב
לאתגר את הרוכבים במקטעי דחיפה או הליכה ,כמו העלייה הרגלית
לרכס חוטם הכרמל הזכורה משנה שעברה ,או ההליכה\החלקה במורד
מקטע מצוקי של נחל אורן ,שזכו ללא מעט ביקורת בקרב המתחרים.
לאחר עצירה קלה לאכילת תאנים מהעץ גל מכניס אותי בין העצים
לזולה נחמדה על שפת הבניאס  -פינה נהדרת לפיקניק משפחתי
ושכשוך בנחל .אני שואל את גל "מה עכשיו?" והוא עונה לי "מה נראה
לך? כאן הרוכבים יעברו .אני עדיין מתלבט בין שתי נקודות אבל נראה
לי שזאת תהיה הנקודה" .מדובר במקטע נחל עם מים בעומק כ40-
ס"מ ,בלתי רכיב ,כאשר הגישה היא מתוך חריץ בשיחי הסוף והיציאה
היא בשפת נחל תלולה בגובה של כמעט מטר" .אל תדאג מהיציאה" גל
אומר לנוכח הפרצוף המפקפק שאני מציג לו" .אם צריך אני בונה פה
מדרגות ,זאת לא בעיה"" .ומה עם הנעליים הרטובות?" אני מקשה.
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"כשתגיע לכאן בחום הצהריים לאחר כמה שעות רכיבה אתה תשב
לטבול את כל הגוף במים וגם תודה לי על זה" הוא מרגיע.
ארץ חדשה
"אחרי  3שנים בהן טחנו דק את שבילי הבית שלנו באיזור רמות מנשה,
הכרמל ,והסביבה ,הרגשנו צורך לחדש" אומר גל .ואכן ,המהדורה
הרביעית של התחרות לוקחת אותנו השנה לצפון הרחוק – כפר
התחרות מוקם במלון גליליון החדש בעמק החולה ,והמסלולים יכסו
שטחים נרחבים של הגליל ,הגולן וכמובן עמק החולה" .בתכנון אירוע
כזה אנחנו חייבים עוגן שיאפשר כפר תחרות עם כל התנאים והמתקנים
הדרושים ,וכמובן יאפשר יציאה למגוון של מסלולים .המלון החדש
בחולה מהווה עוגן כזה" מוסיף גל.
מסיפור הדרך באתר התחרות אפשר לקבל רק מושג כללי לגבי כיוון
המסלול ואזורים כלליים בהם הוא יעבור .גל עושה עבודה טובה
בלהסתיר מידע משמעותי שיאפשר לפצח את המסלול .ניסיון עצמי
לפצח את המסלול על ידי שילוב של סיפור הדרך עם מפה טופוגרפית
של האיזור גם הוא לא ממש עוזר .בכל תא שטח ישנם לפחות כמה
אפשרויות כך שגם אם תא השטח יחסית ברור ,קשה מאד להרכיב את

הפאזל לכלל תמונה מדויקת של מסלול כל סטייג' .לשאלות ספציפיות
שלי גל מחליף נושא באלגנטיות ,לפיכך כל תוספת ספציפית
לתיאור סיפור הדרך הרשמי היא פרשנות שלי ואין להתייחס
אליה כמידע רשמי מהמארגנים .אז מה בכל זאת הצלחתי ללמוד
על המסלולים?
הסטייג'ים
סטייג' 1
הסטייג' הראשון ייקח את הרוכבים על פני  98ק"מ וכ 1480מ' טיפוס,
כאשר הכיוון הכללי הוא דרום מערב ,לאזור נחל דישון ויער ביריה .על פי
סיפור הדרך המסלול מתחיל מכפר התחרות דרך שמורת אגמון החולה
וממשיך בכ  20ק"מ מישוריים למדי עם מגמת טיפוס קלה ,כנראה לכיוון
הישובים שדה אליעזר ואיילת השחר .משם מתחיל טיפוס באזור נחל
דישון לכיוון מערב ,שיביא את הרוכבים לכיוון רמת עלמה .לא ברור אם
נעלה בנחל דישון המוכר או בדרך חלופית פחות מוכרת .ההימור שלי
הוא אופציה ב' .הטיפוס שיחל בגובה של כ150-מ' מעל פני הים ייקח
אותנו דרך חלקו העליון של הדישון ונחל חלב לכיוון הישובים עלמה,
כרם בן זמרה ,וגוש חלב ,הנמצאים בסביבות  800מ' מעל פני הים .כאן
על פי סיפור הדרך יסתיים הטיפוס העיקרי להיום והמסלול יפנה בחזרה

לכיוון סינגל יער ביריה .אל תצפו לירידה רצופה – גם כאן צפוי המסלול
לתפור לא מעט ,עד שלבסוף יחזיר אותנו במגמת ירידה אל העמק באזור
צומת מחניים .מכאן יש מספר אפשרויות לחזור לכפר התחרות ,הכוללות
את נחל מחניים ,נחל אשף או נחל חצור ,אבל בסופו של דבר מדובר
בעוד כ15-ק"מ מישוריים יחסית עד לסיום" .עם ההגעה לחלק הגבוה
הרוכבים כבר ירגישו את הרגליים ,בעיקר אילו שפתחו חזק מידי ,וצריך
לזכור שהעבודה שם עדיין לא נגמרה" גל מחדד" .אבל הנוף בדרך
למטה ישכיח הכל" הוא מוסיף.
סטייג' 2
הסטייג' השני משתרע על פני כ 100-ק"מ עם כ1750-מ' טיפוס,
שלא כמו שמופיע ברגע זה באתר .הכיוון הכללי הוא רמת הגולן.
הרמה כמו שרובכם ודאי יודעים היא תא שטח מאד ייחודי בארצנו,
ועבורינו הרוכבים היא מביאה שפועים חזקים ,קרקע קשוחה ואבני
בזלת מוצקות .המסלול היומי יתחיל שוב באגמון החולה וימשוך לאורך
הירדן לכיוון דרום כולל חציית הירדן לכיוון מזרח על אחד הגשרים.
לאחר כ 17ק"מ מישוריים יטפס המסלול לנגיעה ראשונה במדרונות
הרמה ונגיעה ראשונה בשבילי הבזלת ושרידי הכפרים הסוריים באיזור.
המסלול גולש חזרה לעמק ומושך לכיוון צפון לעוד מספר קילומטרים
שטוחים שאחריהם תגיע העלייה הראשונה ,מגובה 100מ' מעל לפני
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הים לגובה של כ 400-מ' .גל מבטיח טיפוס קשוח שעלול לגרום לחלק
מהרוכבים לרדת מהאופניים במקטעים מסוימים .אם מסתכלים על
המפה באזור קיבוץ גונן ישנם מספר שבילים המטפסים מזרחה ובלתי
אפשרי לדעת במי מהם בחר גל .בהמשך מבטיח לנו סיפור הדרך מעט
תפירות ודרך חקלאית סלולה ומהירה ,כנראה ציר הנפט .שימו לב
שעד כאן כבר טיפסנו לגובה 400מ' מעל פני הים ,ירדנו חזרה לאזור
ה 200מ' ,וטיפסנו שוב לציר הנפט הנמצא באזור ה 500מ' מעל פני
הים .צפו לרגליים שורפות קלות .אישור שקיבל לאחרונה גל מאפשר
לו למשוך את המסלול עוד צפונה ומזרחה ולהביא אותו אל יער אודם
בגובה של כ850-מ' מעל פני הים .נוף מופלא מובטח! מכאן המסלול
אמור לגלוש בחדות מערבה חזרה אל העמק .מי שמכיר את רמת הגולן
יודע שהירידות ממנה בדרכי הבזלת יכולות לפעמים להיות לא פחות
מאתגרות מהעליות .כאן מבטיח גל להביא אותנו ל"ארץ פלגי המים"
ולמשוך את המסלול חזרה לאורך הבניאס ,הדן ויובליהם ,וכמובן הירדן.
כאן צפויים לרוכבים עוד כ20-ק"מ שיכללו מספר מעברי מים (כמו
המתואר בעמוד  ,)32כמו גם מעט צל משיחי הסוף והעצים לאורך
הנחלים .בחום הצהריים כל פיסת צל תתקבל בברכה .ואם מעניין אתכם
לדעת ,יום זה מורכב משבילים רחבים בלבד ,אבל אל דאגה ,רוכבי הרים
מיומנים ייהנו מיתרון על הכבישונים במספר מקטעים טכניים.

המסלול של פלייטיקה אפיק ישראל 2016

סטייג' 3
הסטייג' השלישי מעט קצר יותר כמו בשנה שעברה ,וישתרע על
פני כ 64-ק"מ עם כ1350-מ' טיפוס .אבל אצל גל קצר לא אומר קל.
כיוון הזינוק הכללי משתנה גם היום ולוקח אותנו לכיוון צפון מערב,
לעומק אצבע הגליל .לאחר כ15-ק"מ מישוריים יטפס המסלול לעבר
רמות נפתלי ורכס רמים .באזור צומת גומא יחל הטיפוס לעבר הרכס,
עם טיפוס התחלתי של כ250-מ' ותפירה של דרכי נוף ומקטעים
מסינגל הרי נפתלי .רק לאחר כ30-ק"מ יחל טיפוס נוסף לגובה -כאן
נמצא כנראה הקטע העלום ביותר של המסלול ,וכפי שגל מגדיר אותו
"גם המקומיים לא רוכבים כאן" .מדובר על תא השטח בין כפר גלעדי
למטולה ,כאשר המסלול יביא את הרוכבים לפאתי העיר מטולה וחזרה
דרומה כולל הטיפוס המובטח לכ 700מ' מעל פני הים .מבט חטוף
במפה נותן אולי מספר רמזים אבל קשה להבין היכן בדיוק יעבור
המסלול .מה שבטוח הוא שהנופים הניגלים מגובה 700מ' למטה
אל עבר עמק החולה ,ובתלות בראות גם לעבר החרמון ,הם מהנופים
הדרמטיים בארצנו ויספקו חוויה מדהימה .מכאן חוזר המסלול לאזור
הסינגלים של הרי נפתלי ומנרה תוך שזירה של חלקים מהם עם דרכי
הנוף באיזור ,כולל מקטע הליכה מובטח בירידה .על פי גרף הגבהים
המסלול ממשיך לסחוב דרומה בחצי הגובה של הרכס עד לירידה תלולה

חזרה לעמק .מספר קילומטרים אחרונים ומהירים יביאו את הרוכבים אל
קו הסיום הנכסף.
כמה דגשים
כפי שכבר הבנתם ,רב הנסתר מן הגלוי ,ומכיוון שאני גם משתתף
בתחרות באופן אישי ,גל מתייחס אליי כמו לאחרון הרוכבים וממעיט
בפרטים .עד שנסיים את כל אחד מהסטייג'ים לא נדע היכן בדיוק עובר
המסלול .אבל אפילו יותר משנים קודמות ,השנה חוסר הידיעה הזה הוא
בהחלט נחלת הכלל .הסימון וניהול המסלול אמור להוריד מאיתנו את
הצורך לדאוג להכיר את המסלול .ועדיין ,חשוב לדעת לתכנן את הכח,
ואת זה ניתן ללמוד מהתיאור הכללי לעיל ,וממדבקות הגרפים שנקבל
לפני התחרות .מומלץ בחום לבקר באזור ולרכוב באזורים המתוארים
בכתבה ובסיפור הדרך .גם אם לא תרכבו בדיוק את תוואי הסטייג'
תקבלו מושג לגבי תנאי הרכיבה באיזור ,ובזמן התחרות לא הכל יהיה
זר לגמרי.
חשוב גם להכין את האופניים בצורה נכונה ,וכאן מדובר בעיקר על
בחירת צמיגים ויחס הילוכים .כמו שאומר זאת גל" :זה שטח קשוח מאד
בחלקו .לא הייתי בוחר צמיגים של פחות מ 650גרם" .לגבי הילוכים
נוגע הדבר בעיקר באילו הרוכבים עם מערכות  – X1השילוב של

מישורים ארוכים ומהירים בהם פלטה  32מלפנים עשויה לא להספיק,
ומספר עליות תלולות בהם פלטה  34מלפנים כנראה תהיה 'כבדה'
מידי לרוכב הממוצע ,מצריך מחשבה לגבי איזה פלטה להרכיב .כמו כן,
צפויים לא מעט מקטעים קופצניים ומשובשים ועושה רושם שאופני
שיכוך מלא הן הבחירה הנכונה .חשוב גם לוודא שמתקני הבקבוקים,
וכל ציוד אחר המחובר לאופניים מהודק בצורה טובה ולא יגרום לבזבוז
זמן מיותר במהלך התחרות.
התרגשות מוצדקת
כמעט סוף הקיץ ,רוכבי האפיק כבר בשיא האימונים ,וההתרגשות
בקרב קהילת הרוכבים כבר מורגשת .המסלול החדש ואי הוודאות לגביו
רק מעצימים את ההתרגשות ותחושת החשש .לאחר מספר שעות
באזור התחרות עם גל צחור ,התמונה מעט יותר ברורה ,אבל בפועל
רק מעצימה את ההתרגשות והציפייה .זהו תא שטח ייחודי ומופלא
שעקב המרחק מהמרכז לרובינו יוצא לרכב בו לעיתים רחוקות מידי .הוא
משלב נוף מרהיב ומגוון ,צמחייה ,בעלי חיים ,הרבה מים ,ומספק אין
סוף אפשרויות רכיבה .אני משוכנע שהעבודה הקשה והמחשבה הרבה
שהושקעו בתכנון המסלול יעניקו לנו חוויה חד פעמית .אני רק מקווה
שיהיה לנו מספיק אויר וכח ליהנות מכל הטוב הזה
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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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 נועה לוריה  אלון רון ,תומר פדר ,ליאור דיין ,רונן טופלברג

אפיק ישראל האתגר חד-יומי
יש אחד לכל אחד/ת
לרוכבים מן השורה ,כאלה שלא משכימים לאימוני אינטרוולים סיזיפיים
ולא ניזונים מג'לים וכדורי מלח Playtika Epic Israel ,נראה אולי כמו איזו
בועה בלתי נגישה ,השייכת ליקום מקביל של מקצוענים נשוכי-הישגיות.
אז מה יש למי שרוכב שטח "בשביל הכיף" לחפש בתחרות רב-יומית
מקצועית וקשה כזו? גל צחור ועידית שוב ,האבא והאימא של אפיק
ישראל ,בשיתוף עם צוות  ,we:Rideכינסו בתחילת החודש קהל מגוון
וסקרן מאד ,כדי לענות בדיוק על השאלה הזו .למפגש המידע ,שהתקיים
בחנות טרק פולג ,התייצבו כ 60-רוכבים ורוכבות שקיבלו הרצאה מקיפה
על אופי המסלולים באפיק החד-יומי ,על ההכנות הנדרשות ,ציוד ,תזונה
וזוגיות ,והכל בסגנון המהיר ,החד והמשעשע של גל צחור ,שמדבר
במונחים שכל אחד יכול להבין ,גם אם לא היה מעולם באימון רכיבה.
גל מסביר" :התחרות החד-יומית מתלווה לאפיק ישראל משנתו הראשונה

והשנה אנחנו שמים עליה דגש מיוחד .חשוב לנו לתת תחושה שזה לא אח
חורג אלא אירוע שעומד בפני עצמו ,ולכן נעשה אותו מושקע וטוב יותר.
יש לי חזון לפתוח את התחום לרוכבים חדשים ,להגדיל ולהנגיש אותו יותר
לקהל ,ובעיניי זו הדרך .אני מקווה שמי שיבוא השנה יתלהב ויתאהב ויגיע
בשנה הבאה לאירוע המלא".
ואכן רואים ברשימות המשתתפים לאורך  4שנות קיומו של האפיק ,שיש
“התקדמות” של רוכבים מהמקצים הקצרים לארוכים בחד-יומי וממנו אל
התלת-יומי" .אנשים נעקצו" ,כפי שגל מנסח .התחרות החד-יומית היא
בהחלט הזדמנות לבדוק את הכיוון ולחוות את האירוע  -מבלי להתחייב
לפרויקט הענק של אימונים לאפיק המלא.
אז מה מציע האירוע לרוכבים שהולכים על יום אחד? קודם כל ,לזנק ביחד

עם שאר המתחרים ולקבל על המסלול את מה שהם מקבלים :מסלול
יפהפה בנופי הגליל העליון או רמת הגולן ,מסומן ומדוגם למשעי ,תחנות
ריענון מקצועיות ,מדידת זמנים ואירוע סיום באווירה די בינלאומית ,יש
לומר .מסלולי האפיק עצמם אינם מפורסמים מראש ,רק תיאורים כללים
שלהם .קצת עליהם תוכלו לקרוא בכתבתו של צחי בגליון זה ממש .בשטח
אין צורך לנווט אלא רק לעקוב אחרי הסימון והוראות המרשלים הרבים.
בדומה לתחרות המלאה ,גם בחד-יומי ההשתתפות היא בזוגות .אז חלק
מההכנות שיש לקחת בחשבון בזמן הקצר שנותר עד הזינוק ,זה לאתר
בן או בת זוג מתאימים .מה זה מתאים? מישהו שכיף לכם לרכוב איתו
ושאתם חולקים איתו מטרה משותפת .לא משנה אם אתם מנסים לעלות
על פודיום או רק לסיים בשלום ,חשוב שיהיה תיאום מלא לגבי המטרה,
הקצב ורוח הרכיבה.

מן הקל אל הקשה – מסלולי Playtika Epic
 Israelהחד יומי:
בשבת  1/10מוצעות  3אפשרויות:
קצר –  28ק"מ
המקצה הפשוט והקל יחסית מיועד לכל מי שיש לו קצת ניסיון בשטח.
הוא עממי וכמעט מישורי לגמרי :הרוכבים יזנקו מכפר התחרות על שבילי
 4X4מישוריים לכיוון רכס הרי נפתלי ,אזור מנרה וסינגל הרי נפתלי ,יטעמו
ממנו ולאחר שייפרדו משאר המתחרים הממשיכים למקצים הארוכים
יותר ,יחלו את דרכם חזרה לכפר התחרות .גיל המינימום להשתתפות
במקצה זה.13 :
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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

בינוני –  44ק"מ
במקצה הזה הרוכבים כבר עולים אל ההר ומשתלבים בחלקים נכבדים
יותר מסינגל רמות נפתלי ומהמסלול המלא .מסלול לא קל ,מלא בשיפועים
ונופים מרשימים .לדברי גל ,כל מי שרוכב על אופני הרים ,נגע פה ושם
בסינגלים דוגמת הכחול בבן שמן או עין השופט-הזורע ,ומסוגל לרכוב 40
ק"מ בטווח של  3-4שעות ,מזומנת לו במסלול הזה חוויה חגיגית .גיל
המינימום לצעירים – .15
ארוך –  64ק"מ
זהו בעצם המסלול המלא אותו רוכבים מתחרי אפיק ישראל התלת-יומי
בתור הסטייג' השלישי והאחרון שלהם .מזנקים צפונה לכיוון שלוחת

רמות נפתלי ,רוכבים ברצף הסינגלים של אזור כפר גלעדי וממשיכים
לצבור גובה .בסך הכל ,עד סיום היום ,הרוכבים יטפסו כ 1350-מטר
במצטבר .לפני כן המסלול ייקח אותם עד לגבול הצפון בפאתי מטולה
ולעוד דרכים ונופים מרשימים ,עם תצפיות פתוחות וגבוהות מעל עמק
החולה .הרוכבים יתמודדו עם עליות לא פשוטות ,עם קטעי סינגל ארוכים
ובין השאר מובטח גם קטע סינגלים בירידה שבו יאלצו הרוכבים לשאת
את האופניים .ירידה תלולה ומדורדרת תהווה את האתגר הטכני האחרון
והמסכם של היום וממנו יוותרו קילומטרים אחרונים לקו הסיום .המסלול
הזה מוגבל לרוכבים מעל גיל .18

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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אפיק חד יומי

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
בשישי  ,30/9לבקשת קהל שומרי השבת  -אבל כמובן לא רק להם
– נפתחה השנה האפשרות להשתתף במסלול המלא של היום השני
והקשוח מאד
הכי ארוך –  100ק"מ
היום הזה מיועד לרוכבות ורוכבים מנוסים וחזקים .מי שיסיים אותו בשלום
יוכל לדעת שהוא מסוגל – פחות או יותר – גם לאפיק ישראל תלת-יומי.
הכיוון הכללי הוא מזרחה ולאחר דהרה מישורית בעמק החולה ,המסלול
יתחיל לתפור את שיפולי רמת הגולן ברצף של עליות וירידות לא פשוטות.
ביום הזה אין סינגלים בכלל ,רק דרכי ג'יפים ושבילי בזלת ,אבל מובטחים
נופים מהיפים שיש ,חציות רטובות של מעיינות קרירים ,הרבה שמש

ועוד הרפתקאות .לקראת סיום המסלול ,הסימון יוביל צפונה עד ארץ פלגי
המים שתרחיב את לב המתחרים ,קול פכפוך וחצייה מצננת פה ושם יקלו
על הק"מ האחרונים של היום .חצייה מלאת גאווה של קו הסיום – וזהו!
גם המסלול הזה מיועד לבני  18ומעלה.
ההרשמה לאפיק החד-יומי מוגבלת ל 150-זוגות ולמרות שהיא תימשך
עד ממש לפני האירוע ,מומלץ להקדים ולהירשם לפני  ,11/9/16התאריך
שבו מחיר ההרשמה מתייקר משמעותית.
צוות  we:Rideמאחל הצלחה לכל משתתפי החד-יומי על כל אורכיו .מי
ייתן ותיעקצו ,תידבקו במחלה ותהפכו לאפיקיסטים מן השורה!

Trek’s all-new Straight Shot frame design
featuring Knock Block frame defense
optimizes stiffness-to-weight ratio for a more
responsive ride.
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מי אתה האיש שבקיר? יניב גור ,רוכב משנת ,2004
את האופניים הראשונים קניתי לעצמי כמתנת שחרור
מהצבא  .תוך קצת פחות משנה מצאתי את עצמי
משדרג בפעם הראשונה ולא עבר זמן עד וב 2005
התחלתי לעבוד במצמן בילו כשוליה של אסף "שיפ" (אז
עוד לא היה שיפ) .עבדתי שם עד  2010עד אשר נפלה
ההחלטה לעבור לדרך עצמאית ופתחתי את בייק טריפ.
מקום משלי שמטרתו להביא את הידע והניסיון שצברתי
אל הרוכבים ולתת להם את חווית הרכיבה שמתאימה
להם .לפני שנה נסעתי לגרמניה למטה קנונדייל ללמוד
על הלפטי ,כך שאני משמש כיום גם כמעבדת שירות
למזלגות הייחודים הללו.
רוכב? ברור ...לאחר לא מעט זוגות במהלך השנים
בניהם הרו ,כמה זוגות של סנטה קרוז ,טיטוסRagley ,
ואפילו אורבאה ,נכון להיום רוכב על Cannondale

יניב גור  -בייק טריפ ראשון לציון

 עדי גיא

 Trigger 29ועל Cannondale Scalpel
סדר על הקיר? האמת שאין ממש קיר ,הכלים נמצאים
אצלי בעגלת כלים ייעודית ,אני מתקשה עם תליית
הכלים על הקיר ....כל משפחת כלים במגירה ייעודית,
החל ממגירת מברגים ,מגירה למפתחות פתוחים
ולנאבות ועד מגירה ספציפית לכלים ייעודיים למיסבים,
או מגירה לכלים המיועדים לבולמי .LEFTY
הכי כלי כלי? משולש אלנים  ,מתאים כמעט לכל
עבודה ,ונמצא בשימוש יומיומי .ומחשב ,כל הזמן לומד
עוד משהו ,אני לא מתבייש לפתוח את מדריך המשתמש
גם אם זה ליד הלקוח .טעות עלולה לעלות לי יותר
מאשר הזמן שאאבד בקריאת המדריך.
הכי לא כלי כלי? יש כמה כאלה ,כלים שאני מחזיק
למקרה ש ...אבל כבר נדיר שיוצאים מהמגירה ,בעיקר

מפתחות לצירים מרכזיים ישנים.
מי הבן המועדף? סט חולצי מיסבים של ENDURO
ששינה לי משמעותית את איכות וזמן העבודה.
כלי מיוחד /ייחודי? לא משהו שאני מסוגל לחשוב
עליו כרגע  ,בטוח שיש כלים "משלימים" מטעמי נוחות
שאני מייצר כל פעם מחדש.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה?
לא יודע להגיד בשלוף ,אבל בטוח שיש ולא מעט כאלה,
זה לרוב מגיע עם הצורך .תמיד יש משהו חדש שלא
נתקלנו בו בעבר או שאפשר להסתדר בלי כלי ייעודי אבל
בהזדמנות הראשונה שיש לי אני דואג לכלי כדי שאוכל
לעבוד נכון יותר .תוך כדי הכתיבה הוזמן כלי ליישור
תושבות מעצור בשלדה (סוג של כרסומת ידנית)
לוקח את העבודה הביתה? לא ממש .אם יש משהו

שאני צריך לעצמי באופניים זה לרוב או לפני שאני פותח
את החנות או בסוף היום .אז אני נועל את הדלת שם
מוסיקה ומתעסק עם האופניים שלי.
ה-תיקון? יש שניים  ...לפני מס' שנים ממש לפני
שאני מתחיל את הרכיבה שלי ,אני מבחין ברוכב שנכנס
לא טוב לסיבוב והחליק .אני מגיע אליו ורואה שהגלגל
הקדמי שלו בצורת קערה .אחרי ניפוח רציני של הגלגל,
דפקתי אותו עם הצמיג חזק לקרקע ,ואחרי מספר
ניסיונות הגלגל "התיישר" מספיק כדי שהשמינייה כמעט
ולא תורגש וניתן יהיה לסיים את הרכיבה.
השני ,ניסיון נואש ברכיבת מדבר לתיקון קרע בדופן
צמיג ברכיבת מדבר עם חתיכת ענף (נגמרו התולעים)
שהחזיק רכיבה של עוד כמעט שעתיים עד הרכב.
באו לבקר  | bike-trip.co.ilעמוד הפייסבוק
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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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 נימי כהן  אורי רונית צלמים

איך עושה דולפין?

Chicbox Every day Photography

איך עושה דולפין?
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איך עושה דולפין?
עולם המים של אורי סלע

איך התחיל הרומן?
בתחילת חודש יוני מגיעה אלי שיחת טלפון מחברת ספידו ישראל.
 ,SPEEDOכן-כן ,יצרנית בגדי הים והמשקפות של נבחרת ישראל
בשחייה ושל השייטת… ״אנחנו מריצים בארץ פרויקט בינלאומי שנקרא
 Get Speedo Fitבמסגרתו ספורטאים חובבנים מתחומים אחרים
מתאמנים בשחייה ,ועקב כך נהנים משיפור בתחום הספורט האישי
שלהם .קיבלנו המלצות עליך בתור נציג של תחום האופניים .מוכן
להשתתף בניסוי?״.
ביקשתי לישון על זה בשביל להישמע רציני ועסוק ,אבל ת׳כלס זה
התאים לי כמו פולי לרווח שבין הרגליים.
הקיץ כמעט בשיאו .אני אמור להיות עמוק באימונים לאפיק ישראל
הרביעי ברציפות שלי ,אבל כל שבוע אני נשאר לישון בבקרים המיוזעים
ואומר לעצמי ״שבוע הבא אבא'לה ,שבוע הבא...״ .כואבת לי ,שוב,
הברך .אין לי בנזוג שממש בא לי עליו .נו ,צריך עוד סיבות לקפוץ

למים הצוננים?
בבית קראתי את החומר שנשלח אלי למייל ,ראיתי סרטונים שיווקיים
של חברת  Speedoכמו הסרטון המצוין שלעיל על ריצ׳י פורט ,כן,
כן ,האוסטרלי הזה שסחב את וויגינס ופרום לניצחון בטור דה פראנס
והשנה הצליח להישאר עם פרומי בעליות כמה פעמים .אז מסתבר
שפורט בכלל התחיל כשחיין ,אח״כ עבר לטריאתלון ורק מאוחר יותר
החליט להתמקד ברכיבה .הנה מה שיש לו להגיד בנושא שילוב אימוני
שחייה בתכניות אימון של רוכבים באוף סיזן.
מה הקשר שלי לשחייה?
טוב יש איזשהו קשר ,רק שהוא קלוש וכבר די הרבה שנים לא קיים.
בערך כמו הקשר שלי היום לצבא ההגנה לישראל  .בנערותי שחיתי
כמו ערס ראשל״צי ממוצע ,ראש מחוץ למים ומסתובב בפראות מצד
לצד ,ידיים נזרקות לכל עבר ,רגליים בוטשות על מנת לא לטבוע ובכללי,

אני נשפך וטובע אחרי  30-40מטרים .והנה ,בשנה הראשונה ללימודי
באוניברסיטת תל אביב ,היה מין יצור שכזה שנעלם משם בינתיים שנקרא
״ספורט חובה״ ,ואני ועוד כמה חברים בחרנו בשחייה .במשך סמסטר
למדנו לשחות חתירה כמו בני אדם ,חזה וכזה ,במפגש של שעה בשבוע.
למדתי מה שלמדתי ,עשיתי מנוי לבריכה (המצוינת) של אוניברסיטת
תל אביב ,ושחיתי באופן לא מוסדר וללא ליווי עם החבר׳ה לאורך התואר.
בשביל הרקורד ,לא שחיתי טוב ,לא הרבה ,לא קבוע ,ועיקר המוטיבציה
שלי לעשות מנוי ולהגיע לבריכה הייתה חברתית .אוקיי תשאלו ,״סיימת
ללמוד בשנת  ,2000מה ה יה מאז?״ .שאלה טובה .התשובה  -כלום .האם
זה בהכרח חסרון? כנראה שלאו דווקא ,אבל על כך בהמשך.
מה אומרים המומחים?
בעוונותיי אימנתי והובלתי בעבר משלחות רוכבים לתחרות הTransAlp-
הגרמנית באלפים האירופאים .כל משלחת שכזו קיבלה מהצוות תכנית

אימון קפדנית של  8חודשים ,ובה נכללו לפחות אימון אחד של יוגה או
פילאטיס בשבוע ,לאורך כל ההכנה ולא רק בתקופת הבנייה .בשנה
שעברה הוספתי לי לחיים אימון  TRXשבועי מפרך ,כחלק מההכנות
והאימונים לאפיק ישראל  .2015אז את הלוגיקה של קרוס טריינינג
ושל אימונים משלימים לאימוני הרכיבה אני מכיר מבפנים ומבחוץ .ואכן
יוגה ופילאטיס מאוד פופולריים בקרב רוכבים .אבל שחייה? זה לא רק
לטריאתלטים ואיירונמנים?
בואו נדבר קצת תיאוריה:
שבירת שגרה  -הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לשגרת האימונים
שלכם הוא לשבור את השגרה .לכן יש אינטרבלים ,פירמידות ,אימוני
טכניקה ,תרגילי מרדפים ועוד .אז לשבור את שגרת האימונים עם אימוני
שחייה נופל לקטגוריה הזו ,אם כי רוב המאמנים יגבילו זאת לoff-
 seasonולתקופת הבנייה.
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עולם המים של אורי סלע

סינדי ,מאמנת ה Team-שלנו ,נותנת בAprès Swim-

להגיע ולחזור מהאימוןם על אופני הגראבל שלך ,זה קרוב לשיא
ריאות ריאות ריאות ,נשימה נשימה נשימה  -ברכיבה תחרותית
נושמים והרבה .אבל מעטים המאמנים שעוסקים בנשימה ,מבינים
אותה ,מדברים עליה ,מאמנים אותה ואיתה .בשחייה ,כמו ביוגה,
נשימה ונשימות הן חלק מהדבר עצמו .אתה לא יכול שלא לשים לזה לב,
להתמקד בזה ,להשתפר בזה .שחייה משולבת מאמץ משפרת את יכולת
הנשימה ואת ניצולת המערכת האווירנית (אירובית) של המאומן.
חיזוק שרירי הליבה  -ריצ׳י פורט אומר בסרטון שהוא נהיה טוב יותר
ברכיבת נגד שעון לאחר שחזר להתאמן בשחייה .הגוף של שחיין מיומן
ומאומן אומר את כל מה שצריך להגיד לגבי חוזק ושרירי ליבה...
התאוששות  -אימון שחייה מעולה להתאוששות ,במיוחד לאחר
רכיבה מפרכת בתנאי חום גבוהים .המים המצננים ,הצל ,הגרביטציה
הנמוכה בתוך המים לצד הקומפרשן המובנה של מים שעוטפים את

הגוף ,העומסים המופחתים על המפרקים והשלד ,כל הדברים שצוינו
לעיל ,שהופכים בריכות למקומות טובים לשיקום פצועים ,טובים גם
להתאוששות סטנדרטית לאחר מאמץ עצים.
 - Get Speedo Fitהמהלך השיווקי ותכנית השחייה הפתוחה
לכל מתעניין ברשת
המטרה המוצהרת של הפרויקט היא לגרום לעוד אנשים לשחות.
מחלקת השיווק הבינלאומית של ספידו אפיינה קהל יעד ממוקד חדש
לתרבות השחייה ולמוצרים הנלווים שהיא מייצרת ומשווקת :ספורטאים
חובבנים מענפי ספורט אחרים ,שאינם שחייה .על פניו מדובר פה
במהלך גאוני .במקום לעבור את קריעת ים סוף הכרוכה בשכנוע אדם
פסיבי מהרחוב באימוץ דפוסי חיים ספורטיביים ,כניסה לשגרת אימונים
וכולי ,פונים בקמפיין הזה לקהל שכבר אוהב ספורט ועושה ספורט

בקביעות  -רק ספורט אחר משחייה .אנחנו הרוכבים לדוגמא ,או אלפי
הרצים בכל בוקר בטיילות העירוניות ובפארקים ברחבי הארץ  -אנחנו כבר
מחויבים לאימון הגופני ואוהבים את זה .קמים מוקדם ,מזיעים ,ישנים
ומבלים פחות לטובת הספורט שלנו .אנחנו כבר מכורים...
תכנית השחייה שקיבלנו פתוחה באינטרנט לקהל הרחב .בכל שבוע עולים
אימונים שבועיים ,המאמנים הצמודים שלנו פתוחים לשאלות ותשובות
באינטרנט ,וכמובן ,יש גם קופון הנחה של  20%לרכישת ציוד למי שמגיע,
כמוני ,ללא ציוד מתאים מהבית .נקודת האור  -יש פחות ציוד בשחייה
מאשר ברכיבה ,והוא פחות יקר.
ספידו ישראל איתרו כאמור מספר ספורטאים ,מאמנים ,מובילי דיעה
וסלבס בתחומם ,ויצרו את הנבחרת שלנו ,Speedo fit Team ,להלן
״נבחרת הסלבס״ שלנו ,בה אני נושא בגאון את דגל רוכב האופניים…
כל אחד מחברי ה Team-התחייב לתכנית ולפרויקט למשך  3חודשים,

בהם יעבור שלושה אימונים שבועיים של שעה כל אחד (מי שרוצה יותר -
בכיף…) ,אחד מהם משותף לכל הקבוצה בו ההשתתפות חובה ,והשניים
האחרים לבד בבריכה הקרובה למקום מגוריך ,או באחד ממרכזי ״עולם
המים״ עם מאמן מקצועי .היעד הוא השתתפות במשחה ספידו הבינלאומי
בכנרת  ,2016במרחק של  1.5או  3ק״מ .לצד אימוני הבריכה הקבועים,
יהיו גם אימוני מים פתוחים בים ,ואימוני העשרה של חברי הטים
בתחומם :יוגה ,סאפ ,ריצה ,קרוספיט ,ואהעמ… אופני הרים ((:-
בשיחת ההבהרה שלי עם נופר בן דרור פכט ,מנהלת השיווק של פלג ניל
בע״מ ,מפיצי ספידו בארץ ,אמרתי לה שאני בעניין ,אך אם ישעמם לי
אחרי כמה בריכות יש סיכוי שאפרוש...
הנה אתר התכנית ,בו מופיעה תכנית האימונים.
חברותי לנבחרת Speedo Fit Team
אני אומר ״חברותי״ לנבחרת ולא ״חברי״ כי באימוני הקבוצה חמש
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איך עושה דולפין?
Chicbox Every day Photography
התמונות אינן משקרות :לכתבינו (מימין) בטן פחות שרירית וחטובה מלחברות הנבחרת .אבל היי ,הוא יותר מבין בבירות...

בנות ,ארבעה בנים ואחת מאמנת .סה״כ  6נשים מול  4גברים ,וזכור
לי מאיפושהו שאם הרוב הוא נשי מותר ,שלא לומר רצוי ,לדבר בלשון
נקבה .הפואנטה הקטנונית שלי ,וכבר חטפתי בראש מהאישה בבית
על פוסט שהעליתי ברוח הזו ,היא שהיי ,חברים ,בבריכה ,בדומה
לטריאתלון ,יש אחוז נשי גבוה בהרבה מאשר בענף האופניים .וזה נחמד
יותר ,יפה יותר וכולי .מגניב להם .לשחיינים .אז מי בנבחרת?
נתחיל בסגל:
מאמן העל אורי סלע ,אותו אנו רואים מדי פעם .אורי הקים את
האימפריה (הגדרה שלי) שנקראת עולם המים ,ועומד בראש מפתחי
שיטת השחייה שלהם ,שיטת ה .W.E.S.T-עליה ארחיב עוד מעט .הוא
איש מלא ידע וניסיון ,מאמן מוסמך לדי הרבה תחומים כמו שחייה,
שחיית ילדים ,הידרותרפיה וטריאתלון ,ובעיקר אומן של המדיום
הפרונטלי מול קהל .כמו כל מדריכי עולם המים הוא שוחה כמו דולפין,
כמו אורי סלע הוא יודע לשתות ,ומהתרשמותי הוא כנראה גם מנהל
עסקי לא רע.
מאמנת הפרויקט הצמודה סינדי דויטשר  -איתנו בכל אימון קבוצתי בכל
יום ראשון .מנהלת מרכז ״עולם המים״ בפולג .חצי קולומביאנית .שוחה
כמו דולפין ותמיד מראה לנו הדגמות מושלמות? בוודאי…

חברי הנבחרת כוללים את:
טל ספורטה ,מדריכת יוגה ,פילאטיס וסאפ ,ואלופת הארץ בגלישת גלים
מספר פעמים ,שהסרטונים בדף הפייסבוק שלה ישמיטו לכם את הלסת.
מתן בלו ,לשעבר חבר בנבחרת ישראל בהתעמלות מכשירים ,המצויד
בגוף שמתאים לרקע הזה ובאישיות מדליקה וכובשת .הבחור מדריך
קרוספיט וג׳ימנסטיקס (שהסרטונים בדף הפייסבוק שלו ישמטו לכם
את הלסת…) באחד משלושת המועדונים שלו באזור המרכז .את החדש
ביניהם ,BulletProof ,הממוקם ברחוב דיזנגוף ,הקים ביחד עם
״טימניק״ אחר ,עידו לזן.
עידו לזן ,עידו התפרסם בדרך שלא בא לכם עליה ,כאחד מהפצועים
קשה בפיגוע הטרור בפאב הסמטה בינואר האחרון .הוא מדריך
קרוספיט עם רסיסים וחלקי קליע בגוף ,ורגל אחת עם תפקוד חלקי
ועצבוב בעייתי ,וינסה לשקם עצמו בעזרת הפרויקט.
עוד בפרויקט האצנים המקצועיים (לשעבר/בהווה ,זה נתון לוויכוח ,אבל
הם נראים כמו מקצוענים גם כעת) אנטון סלניקוב ורעות ראובני.
אנטון סלניקוב מאמן רשמי של נייקי ישראל ,עם חסויות של נייקי,
גרמין ,אוקלי gu ,ועוד.
רעות ראובני ,בעבר מנהלת תקשורת בנייקי ישראל ,שותפה בהקמת

עמוד האינסטגרם  Roco Runsשמרכז מעל  70,000נשים רצות
ברחבי העולם.
רונית כהן עוד אצנית ומקימת מגזין האינסטגרם  ,Roco Runsצלמת
המתמחה בצילומי ספורט ונשים ,שלרוב מתאמנת איתנו ולעתים מצלמת
אותנו עם אורי השותף שלה.
כמעט אחרונה היא מאי מור ,מאמנת כושר ,גולשת ואשת ספורט
ואופנה ,שפיתחה בין היתר שיטות אימון ייחודיות ,חלקן מבוססות על חוף
ים ,חול וגריפות (קורע את הצורה ,תתפלאו…) ואחת בשם  ,TBMשבה
האות  Tמייצגת את הפועל  ,Twerkingוכן ,שווה לכם להעיף מבט .איפה?
ב .www.maymor.tv-מקנחת את הטים היא מאיה זאנה ,שמגיעה
מהטופ המקצועי של תחום יחסי הציבור ,ממשרד שמייצג מותגים של
המפיץ הישראלי של ספידו (שמחזיק גם את  Lacosteו Jansport-בין
היתר) ,שהחליטה לצאת מן המשרד ולהשתתף בפרויקט באופן אישי.
אה ,איש האופניים ,עבדכם הנאמן .אני מעיד על עצמי שהאמרה The
 Older I Get, The Faster I Wasנכונה יותר ויותר לגבי .ב2005-
ריסקתי את ברך ימין שלי בתאונת דאונהיל ,שעד היום חסרה שתי רצועות
וסחוס .אמנם הרכיבה שומרת על ברך ורגל חזקה ,אך את השפעות וכאבי
הפציעה אני מרגיש יותר ויותר משנה לשנה .מהשחייה אני מצפה לחזק

את הברך שלי בדרך רכה ובריאה יותר ,לחזק פלג גוף עליון שקצת מוזנח
אצלנו הרוכבים ,לפתור בעיות גב וצוואר ולאוורר לי את המוח ,הנפש
והגוף מרכיבות מאובקות ולוהטות ביולי אוגוסט.
עוד על חברי ה Team-כאן.
הריבועים
ריבועים בבטן הכוונה Abs .באנגלית בשבילכם .אחרי יום הצילומים
הראשון אני מראה לזוגתי את התמונות ששלחו לנו בדוא״ל ,והיא טורחת
לציין את ה :…obvious-״מאמי אתה נראה הכי פחות ספורטאי שם.
לכל הבנות יש בטן הרבה יותר שרירית משלך״ .וזוגתי היא אחת שמכירה
מקרוב את הפרעת המשקל האינהרנטית לרוכב באשר הינו .צודקת ,מה
אני אגיד לכם.
הציוד
ספידו ידועה בכל העולם .אין אחד שלא יקשר מיידית את ספידו לבגדי
ים ,לבגד ים ״סליפ״ או ״טנגה״ ,שבילדות היה למציל בחוף או בבריכה.
אנחנו מגיעים למפגש הראשון ,וכל אחד מקבל ארגז קרטו מפוצץ בכל
טוב .״מה לעזאזל יש שם?״ אני תוהה ביני לבין עצמי .מה כבר צריך כדי
לשחות מעבר לבגד ים ומשקפת? נתחיל בבגדי הים .חבר׳ה ,בריכה ,ים,
בנים ,בנות ,מדובר פה על הופעה ,על  ,lookולעיתים על מקדם סקסיות.
אז נכון ,יש את בגדי הים בגזרה הקלאסית של המציל מפעם או השייט
המסוקס מימינו אנו ,והם מגיעים בצבעים הקלאסיים (בכל צבע כל עוד
הוא שחור .או כחול כהה לאללה) .אבל יש גם טייטסים .בגובה המפשעה,
בגובה חצי ,ובאורך כמעט עד לברך ,המזכיר טייטס רכיבה .כשהחבר׳ה
הצעירים יותר אומרים לאנשי ספידו שאין מצב שילבשו את בגד הים
הקצר ,המשולש ,בגזרה הקלאסית ,אני מבין שאני לא במודה…
משקפת השחייה  -יש עם עדשות שקופות או כהות שמתאימות יותר
לשחייה במים פתוחים ,קטנות או רחבות יותר ,כשהמקצוענים נוטים
בבירור אל עבר המינימליזם .כדי להתחיל להבין ולהרגיש את ההבדלים
ואת ההתאמה האידיאלית ,שחיתי עם יותר מסוג אחד.
פולי  -המצוף בצורת  8שלופתים בין הירכיים כדי לבודד תנועות רגליים
מהשחייה (כשרוצים לעבוד רק עם הידיים).
סנפירים  -בשני אורכים .ארוך ״רגיל״ ,וקצר וקשיח ,״סנפיר כוח״
לאימוני כוח וחיזוק.
כפות  -סנפירים לכפות הידיים אם תרצו .ביחד עם הפולי ,מאפשרים
עבודה ממוקדת על זרועות ופלג גוף עליון.
שנורקל אמצע  -שנורקל מזוות שיושב על רצועה במרכז הפנים
ומאפשר שחייה מבלי להוציא את הראש לנשימה ,כלומר עבודה על
טכניקת שחייה נכונה וטהורה.
קרש שחייה  -גלשן קטן אותו אוחזים מלפנים כשרוצים לעבוד על
רגליים בלבד.
כל אלו נכנסים בתיק אימון ייעודי לנשיאת חפצים רטובים.
כיוון שציוד ,בדיקתו ואגירתו הם חלק מהאישיות שלי ,נאלצתי לבדוק
עבורכם גם כפכפים של ספידו ,אטמי אוזניים ,תיק רשת לא אטום לנשיאת
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ציוד רטוב ועוד .על כובע ים וויתרתי בשל שיער קצוץ למדי .מסקנות?
באימוני ים פתוח אני מעדיף בגד ים בגזרת טייטס ארוך ,באימוני
קבוצות סדירים בבקרים בעולם המים אני מעדיף ״ספידו שייטת״
ובאימוני נבחרת הסלבס המשותפים אני מעדיף את זה שאני קורא לו
״האופנתי״ .בכל אימון משתמשים בפולי ,סנפירים ובכפות ,ואלו הם
הפריטים הכי חשובים ואפקטיביים.
אימון ראשון  -הכירו את שיטת .W.E.S.T
אחרי מדידות וצילומי פרופיל ,הגיעה העת ,סוף-סוף ,לטבול במי
הבריכה .אורי סלע ,אבי השיטה והמדריך הראשי מחכה לנו ומיד מרביץ
בנו תורה ,אבחון והוראות .שיטת ה WEST-מגיעה משחייה טיפולית
והידרותראפיה .היא מותאמת אישית לטווח התנועה ולמוגבלויות
האישיות של כל חניך ,וזו בעיני גדולתה הבולטת ,היא לא מפעילה
לחצים על הצוואר והגב (יתרון אדיר לרוכבים תחרותיים ,שכמעט תמיד
מגיעים עם חגורת כתפיים תפוסה או גב תחתון מכווץ לאחר מאמצים
רציניים) או על השלד בלבד ,לא לוקחת את הגוף לקצה ,כי היא לא
תחרותית פר-סה כמו שחייה אולימפית ועוד.
אנחנו מתחילים בבדיקת טווח התנועה והגמישות של כל אחד ואחד
בשלושה פרמטרים .אני מקבל ציון אחד טוב ושניים בינוניים ,ובהתאמה
קובעים לי לאיזה עומק כף היד שלי צריכה לרדת בעת השחייה .לאחר
מכן אנו מתבקשים להרפות את כף היד החותרת בתוך המים .כן ,כן ,מה
ששמעתם ,כף יד רפויה ,וגם פה יש מידות הרפיה בהתאם לתנועתיות
ולגמישות של כל אחת ואחד .כבר פה בולטת השונות של השיטה
האדירה הזו מהשיטה הדוגמטית הנוקשה שלימדו אותנו ב״ספורט
חובה״ באוניברסיטה .שם היה חוק אחד ,שיטה אחת ,הנחיה זהה
לכולם ,ופה יש שיטת קאסטום פיט אישית לכל שחיין בהתאם ליכולות
ולמוגבלויות שלו .לכן ה west-של כל אחד מחברי הטים נראה אחרת
לגמרי משל האחרים .בשיטה הזו מבקשים ממך להרפות רגליים ולתת
להם להיגרר ולזוז מעצמן .לא עובדים על הרגליים במיוחד ,לא בועטים
חזק ואגרסיבי במהלך השחייה ,ולמעשה לא מבזבזים כוח ואנרגיה
על האיבר הלא כל כך יעיל לקידום תנועה מימית הזה .מבקשים ממך
להסתכל מטה בזמן החתירה עם צוואר וגב ישרים ולא מכווצים .וכשאתה
נותן לרגליים להיגרר מצד לצד ,מחזירות כהד את תנועת האגן מצד
לצד שנוצרת בחתירה מעצמה ,אתה מקבל למעשה מעין עיסוי נעים
וקטן לגב התחתון ,עם כל תנועת חתירה .ממש בהזמנה לרוכבים בכלל
ולי בפרט.
אני יוצא מהאימון הראשון די בהלם וקצת מזועזע משבירת מה שחשבתי
שהוא ״מסד ידע השחייה״ שלי שאגרתי בימי כסטודנט ,אבל ת׳כלס ,כל
טיפ ודגש שקיבלנו הוא פשוט טבעי והגיוני ,ותוך כשני אימונים השיטה
הופכת לי לטבע שני.
מצטרף לאימונים סדירים של עולם המים  -הלוק הנכון
אז לאימוני קבוצת הספורטאים שאינם שחיינים הצמדתי את השם
אימוני הסלבס או אימוני הטאלנטים .ראשית בגלל שיש פה כמה סלבס
בתחומן/ם ,מה לעשות ,ושנית בגלל אופי האימון :רך יותר ,צחוקים,

איך עושה דולפין?

דיבורים ,הסברים והדרכות ,ומדי פעם שוחים ,אך לא בטירוף .אבל
לכל אחד מהטימניקים אפשרו להצטרף לכמה אימונים סדירים של
"עולם המים" שבא לו במהלך השבוע .לעולם המים מספר סניפים
במרכז ,הקרוב למקום מגורי בפולג ,וסינדי ,המאמנת שלנו היא מנהלת
המרכז .אני מצטרף לאימונים של שני בוקר ורביעי או חמישי בוקר.
האפשרות להגיע לאימון קרוב למקום מגורי בתשע בבוקר הופכת
אותי לאיש משפחה טוב יותר… אני לוקח בבוקר את הילדה לגן ,קונה
קפה ,מיץ וכריך לאישה בעגלת הקפה ,מוריד לה בבית משלוח מנות,
נוסע לאימון בסבבה ומגיע כמה דקות לפני הזמן .תענוג .אחרי אימון
מרענן של שעה ,אני בבית ,על המחשב ,מפוקס ובעניינים בין 10:30
ל 11:00-בבהריים .אם הייתי בהכנות לאפיק ישראל הייתי קם בשעות
פסיכיות ,נוסע לפחות  30דקות ברכב עם האופניים מועמסים ,נותן
שעתיים‑שעתיים וחצי בזיעה ובאבק ,חוזר לפחות  45דקות (כבר יש
פקקים…) ,מתקלח ,אוכל ארוחה רצינית כי רכבתי מלא וקשה ,והופס,
כבר מאוחר בצהריים ואני מנקר על המקלדת…
הבריכה עמוסה למדי בתשע בבוקר .יש מלא מתאמנים ,והם מחולקים
לשבע רמות  -כל מסלול עם  3-5שחיינים ברמה דומה .מסלול  1הכי
״יסודי״ (להלן מתחילים ,להלן אני…) ,מסלול  7הכי פסיכי ,להלן
איירומנים ,שחיינים מקצוענים לשעבר וכאלו .המאמן נותן לכל מסלול
את הזמנים שלו ,המרחק שלו ,התרגיל שלו ,מחלק זמני יציאה ומנוחה
לכולם ולא מפסיק להריץ אותנו ,או שמא זה להשחות אותנו?
השחייה בחברותא מעבירה את הזמן מהר ,יש משחקים ,אגואים,
מרדפים ,האטות לא מתוכננות והאינטרבלים של המאמנת/ן גורמים
לאימון לחלוף ביעף ,ולמרחק המצטבר ( 2.2-2.8ק״מ באימון) להצטבר
בלי שתשים לב .בקבוצות האורגניות יש חבר׳ה ומשחקי תפקידים
כמו בכל חבורת רכיבה ,רק שבניגוד לחבורות שלנו ,לא כולם זכרים:...
הגבר-גבר ,הבדרן ,השמנמן ,המשיג דילים ,זה שיודע הכל ,זה שמחובר
למקצוענים ולמדריכים ,זה שמחליט איפה אוכלים בסוף האימון ,בקיצור,
יש חיי חברה.
שמתי לב גם ,בדיוק כמו אצלנו אגב ,שיש כל מיני ניואנסים וקודים,
שמראים את הוותק ,הסטייל וההבנה שלך בתחום .משקפת פשוטה,
מגושמת ושקופה עם הרבה גומי זה  ,no noאבל משקפת שהיא
למעשה זוג עדשות פלסטיק חסרות גימום עם חוט שקושר אותן אחת
לשנייה היא הכי מקצוענית-לייק .שחיינים ״רציניים״ לא שמים את
המשקפת על המצח בהפסקות ,הם משחילים אותה לצד של בגד הים.
נשבע לכם .ויש גם את תיק הציוד שיכול להיות עם מותג עילית כזה
או אחר ,קעקועי איירונמן על הרגליים (לך תסביר למי שסיים עכשיו
איירונמן ראשון שלו שהקעקוע הזה היה ראוי בתחילת שנות התשעים.
עכשיו הוא פופולארי ונפוץ בערך כמו שחף דק על הכתף בתחילת שנות
השמונים .כלומר .)…no no
עכשיו ,כל ניסיוני בשחייה ב 14-השנים האחרונות הוא החודש וחצי
האחרון בעולם המים ,ולא ראיתי או חוויתי שום מועדון או קבוצה
אחרים .ובכל זאת ,אני משוכנע שהם מהטובים והיעילים בארץ .פשוט
כי החוויה שחוויתי והרמה שקיבלתי הן בטופ של הטופ ,קצת בדומה

לאימונים שלי בשנה שעברה עם קבוצת  CCCלקראת אפיק ישראל .אמנם
התאמנתי רק אתם ,אבל אני יודע שהיו אלו אימונים חזקים ומעולים.
יש שחייה ויש אימון  -הכירו את זוהר גלילי
לאחר  3שבועות שחייה ,כשאני עולה אט אט במדרג המסלולים למשהו
באמצע ( 5או  ,)4אני מגיע לאימון של חמישי בבוקר ,בהדרכת ז .גלילי.
לגלילי ולי יש היסטוריה משותפת ,רכבנו כזוג באפיק ישראל בין היתר.
חוץ מאהבה גדולה לאיש ולשריר ,אני קצת חושש ממנו .הוא שחיין אגדי,
לוקח פודיומים במקצי מים פתוחים גם היום ,היה אלוף או שיאן ישראל

בעבר והוא חזק כמו שמשון הגיבור .פחד בקיצור.
באימון התברר לי שהפחד לגמרי מבוסס .זה היה אימון מאוד חשוב עבורי
כי בו הזעתי פעם ראשונה בתוך המים ,העליתי דופק לשמיים והגעתי
לתשישות של שרירי הידיים ,עד שבאיזשהו שלב הצלחתי להניע רק
את הכתפיים ,מבלי להצליח לזרוק גם את הידיים והזרועות לעוד תנועת
חתירה .מן הסתם שתיתי קצת מי בריכה במהלך איסוף התובנות הללו.
חודש וחצי לפרויקט  -נקודת האמצע  -איך מרגיש?
כדי לפנות מקום לאימוני השחייה ,פיניתי מהמדף אימוני אופניים .אני
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איך עושה דולפין?
אורי רונית צלמים
בכתבה השנייה על פרויקט  Get Speedo Fitנספר על שחייה בים הפתוח ,אימוני סאפ ואופני הרים ועוד

בכל זאת לא מקצוען ולא יכול להכניס לשבוע שלי מעל לשלוש שעות
אימוני שחייה ועוד שתי רכיבות :לילה חזק בשלישי ובוקר כיפי בשישי.
אז למעשה הרכיבות ירדו לשתיים בשבוע .אבל האימונים/הפעילויות
ככלל עלו לחמישה בשבוע 3 :שחייה ו 2-אופניים .פלג הגוף העליון הפך
לחזק וחטוב יותר .זה לא מדע בדיוני ,זה ״מבחן הרחוב״ .ברגע שאתה
שומע את זה יותר מפעם אחת ,ופעמיים ,ושלוש ,אתה יודע שזה נכון.
בזרועות שפשוט עובדות חזק  3פעמים בשבוע זה ממש מורגש .את
הרענון המנטלי והפיזיולוגי שחיפשתי מצאתי ,ובגדול .הגב והצוואר אכן
מרגישים משוחררים וטוב מבעבר רוב הזמן .הנשימה שלי ויכולת קיבולת
האוויר בעת שחייה מאומצת השתפרו .בימים לא לחוצים אני מגיע

לבריכה ובחזרה על אופני הגראבל שלי ואז האושר שלי בשמיים.
האם השתפרתי כרוכב תחרותי? כל עוד כמות הרכיבות שלי
והאינטנסיביות שלהן ירדה ביחס לעבר לטובת הפרויקט הנוכחי,
אין סיכוי שאראה שיפור מדיד כרוכב ,לפחות לא במדידת זמנים .כדי
להשתפר אני צריך לחזור לרכיבות נפח ,לאינטרוולים לאימוני רכיבה
בעומס גבוה ובעצם לכל מה שכרגע אני עושה בבריכה…
אבל אני משוכנע שכשאחזור לאימונים תחרותיים על אופניים ,אם
אתבל את השגרה באימון שחייה אחד חזק לשבוע ,אשתפר כרוכב.
כרגע אני פשוט נהנה מכל התועלות האחרות שמניתי ,שעושות לי טוב,
ובריא ונעים.

האם אנסה טריאתלון כמו ששאלו אותי רבים? ככל הנראה שכבר לא ארוץ
בגלגול הזה ,עם ברך די גמורה ,אבל אורי סלע זרק לי שיש מצב שיחזירו
אותי לרוץ ,אז לכו תדעו.
דבר המבקר
ת׳כלס ,עדיין לא מצאתי מינוסים בפרויקט השחייה של ספידו שלקחתי
על עצמי .אפילו האישה ,שבמקום לשמוע אותי עוזב את הבית בחמש
לפנות בוקר ,ולדעת שהיא לוקחת את הילדה לגן ,שומעת אותי מביא לה
קפה וכריך אחרי שאני לקחתי את הילדה ,הפכה לתומכת נלהבת… עוד
לא השתעממתי ,אבל אני תוהה מפעם לפעם כמה זה יוכל להחזיק אותי.
הרי באופני הרים יש דינאמיות תמידית ,השתנות אינסופית ,שטח מתחלף
ומשתנה ,ריכוז תמידי ,ואם אתה בוחר מסלול מגוון בטופוגרפיה ורוכב

אותו חזק  -יש לך אינטרוול של הטבע .איך שחייה בבריכה תתחרה בזה?
וזה לא ששחייה בים פתוח נראית פתאום כמו טיול שטח מגניב...
גם הכלור לא עושה לי את זה ,ויש לי פה ושם גירויים בעור ובנשימה ,ועד
כה חוויתי שתי פציעות שחייה :ציפורן שהתקלפה ממכה ברצפה וכאב
ברך מדיאלי לאחר סשן בו שחינו חזה ,סגנון בעייתי לברך שלי.
Stay Tuned
בחלק השני של  Get Speedo Fitאספר לכם על אימוני הים הפתוח,
אימוני ההעשרה שכל מדריך העביר לשאר חברי הטים בתחום שלו ועל
הקליימקס המיוחל  -משחה ספידו בכינרת...
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רעננו את שגרת הרכיבות עם
אימוני שחייה ללא תשלום
שישפרו את איכות הרכיבה שלכם

AND THERE’S

SPEEDO FIT

THERE’S FIT

לפרטים נוספים

www.getspeedofit.co.il
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  אמיר פרזנטי

הטור דה פראנס הפרטי שלי

הטור דה פראנס הפרטי שלי

אמיר פרזנטי סמנכ"ל  ,CTCהוא פריק טור דה פראנס לא קטן ,לאחרונה הוא הגשים
סוג של חלום גנרי של רוכבי אופניים רבים והצטרף כאורח לאחד מרכבי הלווי של
קבוצת  .Trek-Segafredoמילא הגשמת החלום ,אבל למה צריך לעמוד ולצעוק מול
כולם??? לפניכם תקציר המנהלים שלו על חלום והתגשמותו ,אתם מוזמנים לשבת
ולאכול את הלב  ...
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התכנית
הכל החל בחודש דצמבר  .2015אחרי כל כך הרבה שנים בענף ,כעובד
ורוכב מן המניין ,חשבתי שהגיע הזמן שאסע לצפות ולחוות את הטור דה
פראנס מבפנים .זה מעולם לא קרה לפני כן משלל מיני סיבות ,אבל הפעם
היה לי תירוץ טוב -חגיגות ה !40-אולי לא כזאת סיבה למסיבה אבל בטח
תירוץ טוב לנסוע לטור! עבודת ההכנה בסופ"ש מקדים עם אשתי היקרה
הדס בפראג ,שמיד לאחריו השתתפנו במפגש עסקי של חברת  .TREKשם
עלה הרעיון לראשונה והדס מצידה ,פרגנה במתן פס .תודה אהובתי!
במהלך אותו כנס ,באחת השיחות שלי עם אנה ,מנהלת השיווק הבינ"ל
של החברה ,דיברנו "בתמימות" על העובדה ש TREK-חוגגת השנה 40

הטור דה פראנס הפרטי שלי

שנה ובמקרה גם אני .סמנטי או לא ,כך יצא ,אבל חשוב יותר -זה מסוג
הדברים שצריך לדעת למנף! "אנה ,אני חושב שהגיע הזמן שנדבר על
מתנת יום ההולדת שלי מ Trekלחגיגות ה .40-הייתי רוצה שתדאגו לי
לאירוח בקבוצת  Trek-Segafredoבמהלך הטור דה פראנס של "!2016
" ,"Sure, I can do it for youהיא ענתה .כך ,בפשטות ,כאילו מדובר
בעוד אחת מהמטלות היומיומיות שהיא מבצעת( .וגרמה לי לחשוב -למה
לעזאזל לא עשיתי את זה עד היום???) "מה בעצם אתה רוצה?" אני
רוצה להצטרף אל הקבוצה וללוות אותם במהלך הטור ,ברכב ,לפני ואחרי
הקטעים היומיים .לחוות את הטור מפנים.

כך החלה להירקם התכנית לעשות את מה שלא עשיתי עד היום (אבל
תמיד רציתי!) ,ולהגיע סוף סוף לאירוע הספורט המדהים הזה.
לאחר המתנה קצרה הגיע האישור המיוחל! תוכל להצטרף לקטע אחד או
שניים עם הקבוצה .אנחנו לא מבטיחים בשלב זה שום דבר פרט לאישור
כללי ול.VIP PASS-
בשלב זה לא הקשיתי קושיות ,חטפתי בשתי ידיים את ההצעה והתקדמתי
לשלב הבא -התכנון.
התכנון
עכשיו הגיע הרגע להיכנס לפרטים ולהבין מה בעצם אני רוצה.

התייעצתי עם מספר מקורבים לגבי מספר נושאים (ביניהם דרור פקץ'
וגבי איל ,מנהל החנות שלנו בפולג אשר נסע כבר מספרי פעמים
לצרפת במהלך טורים קודמים) ,אך החשובים ביותר :לאילו קטעים כדאי
להצטרף? מה התזמון הנכון מבחינת הקבוצה בטור? כך מצאתי את עצמי
נובר באתר של הטור ,בודק באילו תאריכים יטפסו ,מתי מישורים ,מתי
נג"ש ,ואיך כל זה מסתדר מבחינה לוגיסטית .בנוסף ,היה עלי לבחור
שותף למסע .בשמחה רבה נפל הגורל על גבי ,חבר ותיק שלי ומנהל
הסניף שלנו בפולג ,אשר התנסה כבר מספר פעמים בחוויית הטור וידע
דבר או שניים בנושאי התכנון המוקדם ,והקילומטרים הרבים שהעברנו
יחד ברכיבות משותפות ,היו מתכון בטוח לבן זוג מתאים לנסיעה שכזו.
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התקשורת עם הקבוצה וההכנות שלפני
אז מאיפה מתחילים? איך תופרים את כל העניין הזה? ומי דואג
שהכל יעבוד בצד של הקבוצה?
את הקשר הראשוני עם הקבוצה ערכה עבורי אנה .בקבוצה יש
 ,Hospitality groupאשר דואגים לרוכבי הקבוצה ולצוות המקצועי
במהלך הטור ,וכמובן לנודניקים שכמוני .היא קישרה אותי עם טים,
שמתפקד כקצין העיתונות והתקשורת של הקבוצה ואחראי לכל מה
שמתנהל מסביבה .טים נתן קצת רקע על מה שקורה ,המליץ ונתן טיפים
לגבי הקטעים שנבחרו אך כמו כל בעל תפקיד מנומס (אירופאי) לא שכח
לסייג :הטור הוא בית משוגעים אחד גדול! קשה לנו להבטיח כבר מחודש
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ינואר מקום שמור ברכב הקבוצה ,וכמובן שלא נוכל לדאוג עבורך ללינה
והסעה -תיאלץ לדאוג לכל בעצמך.
כחודש לפני התחרות יצרתי קשר שוב ,הפעם עם נטלי העוזרת של טים.
רציתי לוודא שהכל סגור ולא שכחו מאיתנו .נטלי אישרה שלא רק שלא
שכחו אותנו ,אלא גם שאלה מה עוד נצטרך והאם הכל סגור מבחינתנו.
עברתי עם נטלי שוב על כל הפרטים .קיבלנו אישור סופי להמצאות
משתתף אחד ברכב הקבוצה בקטע ה ,12-להר ונטו .מדובר על רכב מספר
 ,2בו נוסעים אחד מה )Sports Director (DS-ומכונאי.
בלית ברירה ,המשימה נפלה עלי ...הוסכם שאני אצטרף לרכב הקבוצה

וגבי ימשיך עם הרכב שלנו לנקודה בה יוכל לראות את השיירה עוברת,
ולאחר מכן לאסוף אותי מההר.
נטלי אישרה גם את ההצטרפות שלנו לרכב הקבוצה שילווה את הרוכבים
בקטע שלמחרת ,נגד השעון .עם זאת ,סייגה מראש ,לא תוכלו לנסוע
מאחורי אחד הפייבוריטים שלנו .חבל ,קנצ'לארה הפסיד את ההזדמנות
לתת בראש כשאנחנו מאחוריו.
כשבוע לפני התחרות שוב שלחתי מייל ידידותי -הי נטלי ,אנחנו מאוד
מתרגשים לקראת הנסיעה! האם יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת
 /להביא איתנו? לגבי הנסיעה ברכב הקבוצה ,מה צריך להביא? אוכל?

שתיה? סגרנו את כל הפינות הקטנות .נטלי עדכנה שכאורח ברכב אזכה
לסעוד עם צוות הרכב .אל תצפה לארוחת  !VIPתזכה לאכול כריך כמו שאר
הנוסעים ברכב ...ארוחת  ?VIPאני? הכל טוב ,מי רוצה בכל לאכול עם כל
האקשן מסביב? סגרנו גם את הפינה הזו...
בצד המזכרות ,לקחנו מספר חולצות רכיבה של הקבוצה על מנת להחתים
את הרוכבים ,ולאחר מכן למסגר ולתלות בחנויות הרשת ובמשרד שלנו.
כמה ימים לפני הנסיעה דיברתי עם הגורו שלי לעניין הקבוצות בחו"ל-
דרור פקץ' .מה אתה אומר? יש לך טיפים בשבילי? קודם כל ,אמר ,בשעה
הראשונה ברכב שב בשקט ותשתדל להיטמע במה שקורה .אל תפריע ואל
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תציק בשאלות .אחר כך ,תתחיל להתערבב ,וכדי לשבור את הקרח ,תביא
איתך חפיסת שוקולד טובה .זה תמיד עובד .אמר ,אמר .אני בחור ממושמע
ולכן אבצע .מצד שני ,אני אוהב לשפר את המתכונים והחלטתי להוסיף
ולרכוש קופסת תמרים מג'הול משובחים ,כדי להראות לחבר'ה שגם
במדינת ישראל יש תוצרת מעולה.
זהו ,נוסעים!
לא אכביר בסיפורים על ההגעה שלנו ועל אי ההגעה של האופניים שלנו
למרסיי ,רק אספר שחולצות הרכיבה למטרת החתמת הרוכבים וגם חבילת
התמרים לכיבוד היו במזוודת האופניים שלא הגיעה אל היעד ...נו שויין,
הכל הגיע יום למחרת וכן בסופו של דבר התכנית הצליחה!
הישר משדה התעופה במארסיי נסענו למונפלייה .התכנית ליום הראשון
(הקטע ה )11-היתה לראות את סיום הקטע במונפלייה ,לספוג את אווירת
הטור באזור הסיום (ובהחלט יש מה לספוג!) ולאחר מכן ,לפגוש לראשונה
את נטלי ושאר חברי הקבוצה להיכרות ראשונית וקבלת תגי ה,VIO-
אשר יסייעו לנו ביומיים שלאחר מכן באזור הזינוק .הגענו לאזור הסיום
כשעתיים וחצי לפני סיום הקטע .אזור הסיום הוא חגיגה של ממש ,המוני
אנשים שצמודים לגדרות כמה שעות לפני סיום הקטע ,דוכני מזכרות של
הטור ,דוכני מזון ושתיה ,מעט דוכנים של נותני חסות וכו' .החלטנו לנצל
את הזמן להסתובב מעט באזור הצפוף ולהבין מה קורה מסביבנו .ידענו
שבעוד כ 30-דקות יגיע ה"קרוואן" ורצינו לתפוס מיקום טוב לקראתו.
מהו הקרוואן? לא מה שחשבתם .זוהי השיירה המקדימה של הטור בה
מופיעים כלי רכב שונים ומשונים של נותני החסות ,אשר מרעיפים מזכרות,
צ'ופרים וחטיפים (סוכריות ,עוגות וכו') .אין ספק שזהו אחד מרגעי השיא
של הקהל -ממש מלחמה על כל פריט שנזרק מהרכבים .חוויה!
השיירה עברה והתקדמנו בחזרה לכיוון קו הסיום .היינו אופטימים
מדי -לראות את הרוכבים מגיעים לקו ולשאוף לצלם אותם .זאת היתה
משימה די בלתי אפשרית ,אבל איכשהוא הצלחנו להגיע לנקודה קרובה
לגדר ומאחורי ההמון הצלחנו לתפוס עמדה שמשקיפה מעל הראשים
אל הפיניש.
אוטובוס הקבוצה הוא נושא לכתבה בפני עצמו! הוא ממש בית נוסע וכולל
מלבד מקומות ישיבה אישיים לכל רוכב ,גם מסך ומקרן לטובת תדריכים
קבוצתיים ,מטבחון עם מקרר ,מכונת קפה ( ,Segafredoכמובן) ,המון
ארונות עם אוכל וציוד ,מכונת כביסה ,מייבש כביסה ,מלתחות ,שירותים,
אזור רגיעה עם ספות עור שנפתחות למיטה ועוד פינוקים .חשוב לציין
שלקבוצה יש  2אוטובוסים כאלו ושמחירו של כל אוטובוס כזה קרוב
למליון שקלים!
קטע  :12ממונפליה להר ונטו
היום קורה הדבר האמיתי! היום נחווה את הטור דה פראנס מהצד הקרוב
לקבוצה ולרוכבים.
עוד לפני שיצאנו מהחדר ,שמענו שבשל רוחות עזות שמגיעות למהירות
 100קמ"ש (!!!) בפסגת הר ונטו ,הוחלט לקצר את הקטע ב 5-ק"מ.
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בבוקר בשטח הכינוס הרגשנו חשובים כשנופפנו בצמידי ה VIP-שלנו
למאבטחים ונכנסנו אל שטח הקבוצות הסטרילי.
עד שנטלי תתפנה באוטובוס הקבוצה התפנינו לשטוף את העיניים
באופני הרוכבים שעמדו בחזית האוטובוס ,ברכבי הקבוצה שעמדו כבמסדר
ובהתנהלות הכללית של בעלי התפקידים .מיד ברור שכולם מאוד מרוכזים
במטלות שלהם ואינם מתפנים לשיחות חולין או חס וחלילה מפגש עם
המעריצים ...נטלי פינקה אותנו בתיק אוכל ( )Musetteובו גלויות של כל
רוכבי סגל הקבוצה ,מחזיק מפתחות וכובע של הקבוצה .צנוע אבל לא
בשביל זה באנו! לאחר מכן ניגשה אלי -אני רוצה להכיר לך את הבעלים של
חברת  Zanettiמאיטליה (בעלי המותג  .)Segafredoלא כל יום פוגשים
אדם לבבי כמו מאסימו זנטי .על אף שאינו דובר אנגלית (תרגום סימולטני
בעזרת אשתו האדיבה) ,המפגש איתו היה לבבי והוא בהחלט שמח לפגוש
את האורח הנחמד מישראל ,ואשתו אף בישרה לי בשמחה שהתנדבה
בקיבוץ מרחביה לפני כ 30-שנה (!!!).
לאחר מכן הצטרף למפגש מנהל הקבוצה ( )GMלוקה גרצ'ילנה ,שבאופן
מפתיע ,נראה היה נינוח .קינחנו בתמונה משותפת והמשכנו הלאה.
מיד לאחר מכן ,מיהרה נטלי להציג לי את אלן גלופין ,ה SD-שאליו אצטרף
בהמשך היום ברכב הקבוצה .אלן התגלה כאיש חייכן וחביב במיוחד!
בהמשך התברר לי כי הוא אחד האנשים המוכרים בפלוטון ,ומכיר כמעט
את כל הצוות המקצועי של שאר הקבוצות בטור! אלן הציג לי את הרכב בו
נבלה את השעות הבאות ,עבר איתי על כמה נושאים הקשורים במסלול
והתפנה לשאר ענייני הרגע האחרון .לפני שנסעתי ,סיכמתי עם דרור
פקץ' כי ננסה לייצר ריאיון בשידור חי עם ה ,SD-במהלך שידורי הטור
בערוץ הספורט .שאלתי את אלן האם יסכים ,והוא הסכים כמובן .אפשר
לסמן  Vראשון!
בשעה  11:30בדיוק נפגשנו שוב ברכב .הופתעתי לגלות כי אני יושב
מלפנים ולא מאחור! מי שישב מאחורי היה קנת ,מכונאי הקבוצה ,אשר
תפקד גם כאב הבית של הרכב...הפקדתי בידיו המסורות מיד את השוקולד
שהבאתי על מנת לשבור את הקרח שלא היה צריך לשבור בסופו של דבר
(כך ייעץ לי דרור פקץ' ,)...שהוכנס לצידנית.
אלן התניע את הרכב והתקדם מעט לכיוון הזינוק .האזור היה עמוס מאוד
ברכבים ,קהל ורוכבים כמובן" .אנחנו רכב מספר  2של הקבוצה ובדרך כלל
נמצאים מאחור .אני בדרך כלל לא נוהג להתקדם קדימה לפני הזינוק ,אבל
רציתי שתראה את כל האקשן" .אמרתי כבר שהוא נחמד?
רכב הליווי של הקבוצה (במקרה שלנו  Skoda Octaviaסטיישן) כולל
מסך עם חיבור לטלוויזיה ,כדי שהצוות יוכל להתעדכן במה שמתרחש
בחזית ,כמו גם מסך על גב משענת הנוסע ,כדי שהמכונאי מאחור יהיה
בעניינים .בנוסף ,מכשיר רדיו/קשר של המכוון לתדר הרשמי של הטור,
ובו המארגנים מעבירים דיווחים על מה שמתרחש כולל בריחות ,פציעות,
התרסקויות ,פרישה וכו' .בנוסף ,מכשיר קשר בין  2רכבי הליווי וקשר בין
רכבי הליווי והרוכבים .כן ,אפשר לספור על יד אחת את הדקות השקטות

ברכב ולא ממש שקט בפנים...
בנוסף ,מותקן על גב מושב הנוסע תיק כלים מיוחד ובו מספר רב של כלי
עבודה מוכנים לשימוש מיידי ע"י המכונאי.
הרכבים נוסעים בסדר קבוע בהתאם לדירוג הרוכבים שלהם .הסדר
משתנה רק אם יש בריחה ועליהם להצטרף אל הבריחה .בהמשך היום
זכיתי לראות את אלן סוגר פער וחוזר למיקומו.
מספר דקות לפני השעה  12הוזנק הטור ויצאנו לדרך .אלן הודיע רשמית
כי בשעה  12בדיוק הוא אוכל את הכריך שלו ושאני מוזמן להצטרף .למה
דווקא ב ?12-כיוון שזה הזמן בו אין לחץ ולא קורה שום דבר מעניין...
רואים שאלן מקצוען אמיתי! הוא ביקש מקנת מגבת ,אותה פרס על
ברכיו ,הניח עליה את הכריך ,פתח אותו בזהירות ואכל מבלי שפירור אחד

ילכלך את בגדיו ...הצטרפתי גם אני לחגיגה ,יישרתי קו בעניין המגבת
(ובסיומו של היום השארתי אותה אצלי למזכרת )...וזכיתי לכריך הבית של
רכב הליווי.
הטור הוא ארוך וכל יום שוהים ברכב מספר שעות לא מבוטל .הצוות מיומן
אבל גם מתחיל להשתעמם מהשגרה .ככל שעובר הזמן מחפשים ריגושים!
אלן למשל ,הוא אשף בהעברת דאחקות עם רכבי הליווי של הקבוצות
האחרות ומקיים דו שיח עם כל רכב ליווי שעובר לידו או נעקף על ידו.
משעשע ביותר היה לראות את ה DS-של קבוצת  ,Katushaאשר הפגין
את מורת רוחות מביצועי הרוכבים של בקטע של היום הקודם ,או את
רוכב העבר איבן באסו ,שמתפקד כ DS-בקבוצת  ,Tinkoffמחויך ומנופך
לשלום לאורח מישראל.
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אלן אלוף בלתת שואו לקהל שעומד בדרכים .בשלב מסוים הקהל מתעייף,
אך אלן לא מוותר! הוא מתקרב אליהם ,מנופף את ידו מחוץ לחלון וצופר.
הקהל כמובן משתף פעולה ומריע בשאגות ומחיאות כפיים .אני לעומתו,
עסוק בצילומי סטילס ווידאו ,ומעביר ב Live-את מה שמתרחש מסביבנו
ב .Facebook-מדהים כמה קהל עומד בצידי הכביש .אלפי חובבי אופניים
בכלל וחובבי הטור בפרט ,חונים את רכביהם בצידי הדרכים ומעבירים את
היום בציפיה להגעת השיירה.
בשלב מסוים ,מגיעה שיחת טלפון מערוץ הספורט! המפיק שואל אם ניתן
לקיים את הריאיון ואני מנסה לשאול את אלן אם יסכים ,תוך כדי ששדר
הרדיו הצרפתי לא מפסיק לעדכן .אלן אומר שנראה לו שנצליח .הראיון
מתחיל עם שיחה איתי ,כאשר דרור ואלי אילדיס שואלים על הטור והחוויה
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בכלל .לאחר מכן ,אני מנסה כ 3-פעמים להעביר את הטלפון לאלן (הוא לא
נוהג ומדבר! אני מחזיק את הטלפון עבורו במצב רמקול ,)...אך רדיו הטור
קוטע אותנו בכל פעם מחדש ובנוסף ,אלן סובל מבעיות שמיעה (יש לו
מגבר באוזן ימין) .בסופו של דבר הם מצליחים לשאול אותו מספר שאלות
ואני שמח שהצלחנו להוסיף עוד תוכן לשידור הישראלי.
ככל שהזמן עובר ומתקרבים לעליה הפלוטון מתפרק .בשלב מסוים
מתחילים לצוץ רוכבי קבוצת  .Trek-Segafredoאלן מאט את הרכב
בצמוד לכל אחד מהרוכבים ומציע להם בקבוקי שתיה ,קולה קרה ,ג'לים
וחטיפים .קנת ,המכונאי ,הוא זה שאמון על האספקה ובדרך כלל זה שנותן
לרוכבים מבעד לחלון ,אלא אם הרוכבים נמצאים בצד שמאל של הרכב ,אז
אלן הוא זה שמגיש לרוכבים את מבוקשם.

עכשיו מתחיל הבלאגן!
זה מתחיל בזה שאלן לא בטוח האם רוכב הקבוצה אדוארד טיונס ,הצטרף
לקבוצת רוכבים בה נכללו חבריו פביאן קנצ'לארה ויאספר סטויבן .אנחנו
עוצרים בצד ומחכים שהוא יגיע כדי לתת לו את מה שיצטרך לקראת
העליה הארוכה להר ונטו .פתאום ניגשת אלי אחת הצופות ,ומג'ברשת
משהו בצרפתית תוך שהיא עושה תנועות של שתיה .אני מנסה לתקשר
באנגלית -את רוצה לשתות? מים? ואז ניגש בן הזוג שלה !Bidon :עכשיו
הכל ברור ,היא רוצה שאביא לה בקבוק של הקבוצה במתנה ...ניסיתי
להסביר שאני רק אורח...
פתאום נופל לי האסימון! הבנתי שראיתי את טיונס מגיח מאחורי רכב
הקבוצה ומוסתר ע"י רוכב אחר .זיהיתי שהיו באותה קבוצה  3חולצות
קבוצה ולא  ,2כפי שחשב אלן .עדכנתי אותו ומיד המשכנו בדרך.
על מנת לגשר על הפער שנוצר בינינו ובין אותה קבוצה ,אלן לוחץ חזק על
דוושת הגז .כנראה שבקורס ה SD-של ה UCI-עוברים גם הכשרה בתור
נהגי מירוצים ,אחרת לא ניתן להסביר את יכולת הנהיגה הזו ,במיוחד
בסיבובים ובכיכרות .אנחנו מגיעים לקבוצה ואכן מזהים שם  3רוכבים של
הקבוצה .אלן נרגע מעט אבל מתחרפן מדברים אחרים ...במהלך העליה,
אנחנו מגלים שיש בעיית קליטה אדירה :סלולרית ,רדיו וטלוויזיה .אנחנו
לא מצליחים לקלוט את שידורי הרדיו של הטור ושל רכב הקבוצה הקדמי,
לא רואים טלוויזיה ,ואין קליטה בטלפון נייד! ככל שהעליה מתקדמת המצב
הופך מורכב יותר ,כיוון שאלן לא יודע מה קורה מלפנים והאם זקוקים לו.
הקהל -וואו! אין לי מושג כמה צופים היו לאורך העליה לונטו ,אבל
מדובר על לפחות בכמה עשרות אלפים .הקהל פשוט בטירוף! אין
ספק שהקטעים בהרים הם המרגשים ביותר עבור הקהל -הרוכבים
עובדים קשה מאוד ,המהירות לא גבוהה מדי ,אפשר לרוץ לידם ,לצלם
ועוד .מדהים!
בשלב מסוים הקליטה חוזרת ,אמנם באותות חדשים אבל לפחות חזרנו
לחיים .ואז מגיע הרגע! הנפילה המפורסמת של כריס פרום ,באוקה
מולמה וריצ'י פורט ,לאחר שהתנגשו באופנוע שמלפנים .שוב אין קליטה
ואנחנו לא מבינים מה קורה .יש מתח -מולמה מדורג גבוה וחשוב מאוד
מבחינת הקבוצה לשמור על המיקום ואולי אף לשפר אותו .לאט לאט
מתחילה להתבהר התמונה ,ואנו מבינים שפרום יורד מאופניו ומתחיל
לרוץ .קנת ,שמבין דבר או שניים ,אומר שאסור לו לרוץ בלי אופניו ושאם
יגיע לקו הסיום הוא יפסל .בינתיים הדיווחים ברשת הרדיו מקוטעים ולא
ברורים אבל אלן מבין דבר אחד -אדם ייטס ובאוקה מולמה עוברים את קו
הסיום ופרום עדיין מאחור .ברדיו הטור מתחילות לרוץ ספקולציות לגבי
המיקום הכללי ,וייטס עובר למקום הראשון כשמולמה  9שניות מאחוריו.
אלן מכה בהגה המכונית בעצבים 9 .שניות!!! לעזאזל!
לאחר מספר דקות גם אנחנו מגיעים לקו הסיום .הכביש הממשיך
להתפתל במעלה ההר עמוס בטירוף ואנו ממשיכים להתקדם עד שנמצא
מקום חניה .מחוץ לרכב הרוח חזקה מאוד וקר! אני מנסה לפתוח את דלת
המכונית ובקושי מצליח -הרוח סוגרת עלי את הדלת .אני מעדיף להישאר

ברכב ,בעוד אלן מנסה להבין מה קרה היום בקטע ,ובמיוחד ,מה עולה
בגורל מולמה לאחר התנגשות בעליה.
בסופו של דבר מבינים שהסיפור הזה לא פשוט בכלל ושהמארגנים
החליטו לסיים את מדידת הזמנים במקום הנפילה .כמובן שבקבוצה יש
כעס על ההחלטה אבל כאן לא מפוצצים את המשחק .כל הרוכבים עולים
על רכבי הליווי (אוטובוס הקבוצה לא עלה אל ההר בשל העומס והכבישים
הצרים) ונעים במעלה ההר עד לירידה מטה.
הקטע ה :13-מירוץ אישי נגד השעון!
בבוקר יום שישי ה 15-ביולי הרוח עדיין חזקה מאוד! אמנם לא חזקה כמו
בפסגת הר ונטו ,אבל חזקה די כדי להעיף רוכב ממוצע מאופניו או לדמות
עליה של  15%כאשר בפועל רוכבים בירידה...
בדומה לבוקרו של יום אתמול הגענו לשטח הכינוס בעיירה היפהפיה
 ,Bourg-Saint-Andéolאשר על גדות נהר הרון .הגענו לאוטובוס
הקבוצה בשעה די מוקדמת הרוכב הראשון מזנק רק בעוד כשעה ,וזה זמן
טוב להסתובב קצת ולספוג מהאווירה של הטור .היום ניסע מאחורי הרוכב
יאספר סטוייבן הבלגי .בסמוך לאוטובוס הקבוצה חונה רכב מסחרי גדול,
בו מאוחסנים כל אופני הנג"ש של הרוכבים .בנוסף ,לכל רוכב  2זוגות
אופני נג"ש ,אחד משמש ברכיבה ואחד רזרבי ,על רכב הליווי שלו.
מכיוון שבמירוץ נגד השעון הרוכבים מוזנקים מהבוקר ועד אחר הצהריים,
חשוב למארגנים לדאוג לאורחי ה VIP-שלהם .מארגני הטור הקימו
אזור  VIPסגור ובו דוכני מזון ושתיה מפנקים ,אזורים סגורים ולאונג'ים
של נותני החסות ועוד .אכלנו ,שתינו ,צילמנו והתקדמנו לכיוון אוטובוס
הקבוצה .בדרך זיהינו את אדוארד טיונס שרכב לעבר קו הזינוק .כשהגענו,
כבר ראינו על הטריינרים  4רוכבים ,ביניהם כוכב הקבוצה פביאן
קנצ'לארה .נטלי קלטה אותנו וקראה לנו להגיד שלום לנשיא חברת ,Trek
ג'ון ברק .את ג'ון אני מכיר שנים רבות והוא הופתע וגם שמח לפגוש אותי.
החלפנו חוויות וג'ון סיפר לנו שלשמחתו ייסע ברכב הליווי של קנצ'לארה.
חכם בלילה ,יש לו קשרים שם למעלה...
מגיעים לאוטו ומגלים אורח נוסף -אביו של יאספר .נהגנו כג'נטלמנים
והצענו לו מיד לשבת במושב הקדמי .הוא שמח ותפס את מקומו בסמוך
לנהג שלנו שהיה אחד מאנשי הצוות הרפואי של הקבוצה.
יאספר עלה על אופניו ויצא לכיוון רמפת הזינוק .בדרך ,הוא הספיק לעבור
דרכנו ולמסור לאביו את הטלפון שלו .אנחנו מתקדמים אל נקודת הבדיקה
של המארגנים .שם מרכיבים לנו שלט עם שם הרוכב בחזית הרכב ובנוסף,
סורקים בעזרת מכשור מיוחד את אופני הרוכב שמורכבים על גג המכונית
שלנו .מדוע סורקים? מחפשים מנוע! כמובן שלא מצאו ,אבל המארגנים
שמים דגש מאוד גדול על העניין הזה.
זו חוויה מאוד מיוחדת להיות ברכב הקבוצה בסמוך לרמפת הזינוק של
מירוץ אישי נגד השעון בטור דה פראנס .זה הרכב שכולם רואים בטלוויזיה
ותוהים מה קורה בו .מסביבך אלפים רבים של צופים שהגיעו לעודד
ולספוג את אוויר הטור המיוחדת.
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יאספר יצא לדרך ואנחנו בעקבותיו .המסלול שלפניו לא קל! אורכו כ37-
ק"מ ,הוא כולל לא מעט עליות ושיפועים ,ירידות מהירות וחדות אשר
בשילוב של רוח צד הופכות למסוכנות וטכניות ,והכביש עצמו אינו
מהמשובחים .יאספר נראה עייף מעט ואני צוחק עם גבי שהוא עגלה.
אני מציץ לכיוון לוח השעונים של המכונית ומגלה שאנחנו זוחלים על 40
קמ"ש בעליה קלה .נו טוב ,כנראה שהוא לא ממש זוחל...
יאספר מסיים טיפוס ראשון ומתחיל לגלוש במורד .הצצה בלוח השעונים
מראה  70-80קמ"ש .רוח הצד חזקה מאוד! אנו רואים שיאספר מנסה
להשתלט על אופניו בשל הרוחות העזות .במסלול היו  2נקודות תורפה,

הטור דה פראנס הפרטי שלי

שתיהן עיקולים חדים שמאלה .במהלך הנסיעה אנו מקבלים דיווח כי
הרוכב שיצא מוקדם יותר ,אדוארדו טיונס ,הגיע מהר מדי לאחד העיקולים
המסוכנים והתרסק בשולי הדרך .בסופו של יום התברר כי הפציעה חמורה
מאוד ומצריכה ניתוח .הוא פרש כמובן מהטור מיידית.
יאספר ממשיך ללחוץ קדימה .די ברור לו שכל מה שהוא צריך הוא לסיים
במסגרת מגבלת הזמן .הוא לא ינצח מכיוון שאינו פייבוריט ואינו שען
מומחה .הוא שומר על קצב נוח משך כל הרכיבה ,וכשהוא מסיים ,הוא
נראה נינוח לגמרי.
שיירת המכוניות לאחר קו הסיום מרגישה כמו כל מירוץ אופניים בארצנו

הקטנטונת .זה נראה די פשוט וחובבני ולא מזכיר את מה שראינו בנקודת
הזינוק .הרוכבים מסיימים ומשם מוסעים בהקדם לבית המלון שלנו,
לטובת עיסוי ומנוחה.
הדרך בחזרה לאזור הזינוק היתה מאתגרת .אלן דהר כנהג מירוצים בדרך
הכוללת נתיב אחד ,עיקולים רבים ,כיכרות וראות לא משהו בכלל .את זמנו
העביר בעיקר מול מסך הטלוויזיה של הרכב ,שכן באותם רגעים רכבו על
המסלול כל הרוכבים הפייבוריטים ,כולל באוקה מולמה של הקבוצה וכריס
פרום כמובן .שמחנו שהגענו בשלום לנקודת הזינוק (גבי ואני ,)..נפרדנו
שוב כידידים ושמחתי לגלות שאלן סוף סוף הגה את שמי כראוי...

זהו ,כאן נסתיימו יומיים של חוויה עם קבוצת  Trek-Segafredoבטור
דה פראנס לשנת  .2016את הטור פגשנו שוב בקטע ה 15-שהסתיים
בעיירה קולוז ,וכללה  2טיפוסים על הגראנד קולומבייר .הצלחנו להתמקם
ולצפות ברוכבים פעם אחת בעליה ופעם נוספת כ 2-3-ק"מ לסיום ,תוך
כדי שיוט במישור.
החוויה היא לא אחרת מאשר מדהימה! זכינו לחוות את הטור ככל אוהד
אחר אך יומיים בקרבי הקבוצה השאירו בנו חותם וטעם של עוד .מי יודע,
אולי נשוב בשנה הבאה...
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 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון "יסודות" בי"ס לאופני הרים

טכניקות רכיבה להמונים

עמידת מוצא

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 סתיו ,אביב וחורף עמוסים בטכניקות רכיבה אשר

תאמו (או לפחות התיימרו) את מצב השבילים ואת מצב
הרוח הכללי שלנו ,הגענו לעונה הבלתי אפשרית -הקיץ.
כאשר הטמפ' ב  6:00בבוקר נושקת ל  30מעלות ,רמת
הלחות עומדת על  75אחוז ביום נוח ,השבילים נראים
כמו דיונת פודרה בסהרה ,ובן קדמי משתקם מפציעת
האנדורו שלו ,זה הזמן ל"יסודות" (בית ספר חדש לאופני
הרים ,כאילו דהה?).
הפעם שני המנטורים שלנו חוזרים אתנו ל"יסודות"
(כדאי שתתרגלו לאלמנט החדש ,)...ללטש כמה
טכניקות רכיבה בסיסיות ,שהן המוצא לכל התמרונים
המורכבים שלמדנו בשנתיים האחרונות ,והפעם
עמידת מוצא.

כשמה כן היא -המוצא לרכיבת הרים ככלל ולטכניקות
רכיבה מורכבות בפרט .בסרטון הראשון בסדרת סרטוני
הטכניקה של  we:Rideבשיתוף "יסודות" בי"ס לאופני
הרים שלפניכם ,יעסקו שני המנטורים השעירים
בעקרונות היסוד של טכניקת הבסיס החשובה ביותר
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 "יסודות"
בית ספר לאופני הרים ,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 מנהל את "יסודות" ,מדריך קבוצות ובודדים
בטכניקת רכיבה מתקדמות בשילוב דמיון מודרך ומפריע
לנטע לגדל את יהלי.
 | yesodot.bikeיסודות בפייסבוק
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

סאדו מזו

בואו נדבר רגע קצת על ליבידו...
עם יד על הלב ,..מי מכם לא השתמש בקצת כוח פה ושם ...אני כמובן לא
מתכוון לברוטאליות הארד קור סטייל  MMAחלילה ,אבל פה ושם איזה
פליק על הישבן יכול בהחלט לחמם את האווירה ...איני פסיכולוג אך אין
לי ספק שנערכו לא מעט מחקרים שמוכיחים שיש משהו בתחושת הכאב
שגורם לך להרגיש חי ולוקח אותך למחוזות אחרים של עונג .יאשרו את
דבריי חברי קומונת אפיק ישראל שמקפידים לאתגר זה את זה במסעות
עינוי איומים אבל תמיד מספרים עליהם בעיניים נוצצות ומבט מצועף...
מסתבר שעם מהפכת המתירנות נגלות לעיני כל תופעות שפעם קראת
עליהן רק בכתב עת מקצועי לענייני פסיכיאטריה אך היום אין ספק שגם
פסיכיאטרים בעצמם לוקחים בהן חלק.
מה יש בו בכאב שגורם לנו להרגיש קרובים יותר לעונג העילאי? מה
הוא המקום הפתלתל ,הנחבא הזה שמוביל אותנו לקראת הפורקן
האולטימטיבי ,מתעתע בנו ,מותר ...אסור ...פחות אבל כואב ...כואב אבל
תמשיך...
אז רציתי לספר לכם על סשן שהיה לי ולבן זוגי למשחקי השליטה.
ילדים מתחת לגיל  ,18פולניות וכאילו שלא יודעים מה הקשר בין  69למנגו
– זה הזמן לסגור את החלון ולחזור לערוץ הכנסת!
כדי לשמור על שפה נקייה ככל האפשר המילים הבוטות הוצאו אל מחוץ
לטקסט ,מי שחפץ יוכל למצוא אותן בסוף הטור על פי הסימון המתאים.
אז ככה...

אילון שגיא

לא מזמן החלטנו אנוכי ושותפי ש` (שלמען שמירה על פרטיותו אקרא לו
שחר ואספר שהוא גר בבת חפר) להשאיר את הנשים בבית ו"להשתעשע"
קצת (אם אתם מבינים למה אני מתכוון.)...
כמובן שהכל התחיל בטקס התלבושות והאביזרים ...הייתי כל כך נרגש
כש-ש' הציע לי בפעם הראשונה לעזור לי לרכוס את ה( ...)1ואאאוווווו!
זה לחץ בדיוק במקומות הנכונים! ו-ש' עוד עזר לי עם הקשירה המיוחדת!
איזו התחלה!...
המשכנו ...אני לבשתי בחושניות את הבגדים השחורים ...ו-ש' שתמיד
היה קצת יותר קינקי הלך על משהו צבעוני ...שמתי את ה( )2ולמרות
שנראה לי שסגרתי מספיק חזק ,בא ש' ,פתח את הסרטים הנצמדים
ומשך! אוי ...כמה שהוא משך ...צרחתי מעונג! "אחרת זה יכול להשתחרר
לך בדיוק כשאתה יורד ( " )3הסביר לי ,ואני רק רציתי לשמוע אותו
עוד ועוד...
גם את הרצועות של ה( )4הוא מתח עד שחשבתי שאני מתעלף ...וכשהוא
רוכן מעלי ובודק לי את ה( )5מה שואל אותי החצוף?! "אם פתאום יבוא
לי (  )6משלך ,את זה אשים בפה ?...למה אתה לא מנקה את זה."!...
אחר כך הסתכל לי על ה( )7ואמר" :אתה חייב קצת שימון ...אחרת
הוא יטחן."...
סוף סוף הוא התיישב על ה( )8והתחיל לנוע בקצב וגם אני (שרגלי קצרות
יותר) ניסיתי לעמוד בקצב שלו ...אבל הפעם( ,אולי מפני שלא הייתה
לנו כבר סבלנות) התחלנו להתפרע מוקדם מדי ...ש' ראה שאני ( )9צר
והחליט לנסות מכיוון אחר ...פתאום שמעתי אותו גונח! הסתובבתי

וראיתי אותו מחזיק את ה( )10נבהלתי נורא! שאלתי אותו אם הוא צריך
עזרה והוא אמר שהוא בסדר ורק ביקש שנמשיך ושבינתיים אעמיד לו את
ה( )11חזרה...
מובן שעזרתי לו להעמיד והמשכנו ...בשלב מסוים הרגשתי כל כך נרגש
שהחלטתי לנסות משהו חדש...
גייסתי את כל כוחותיי ,אחזתי חזק ב( )12וקפצתי! אבל אוי לאותה
בושה ...פתאום איבדתי שליטה והתפוצצתי ( ...)13ש' עזר לי לנגב את
ה ( )14ואמר לי לשבת לנוח קצת לפני שנמשיך הוא גם אמר שמרוב
שהתלהבתי יש לי שפשופים ואולי כדאי בכלל שנפסיק...
אבל אני התעקשתי ...אחרי שנחנו קצת המשכנו ולסיום אפילו עצרנו
לקפה וקרואסון באלונית ...כמה רומנטי...
סיכומו של דבר...
חזרתי הביתה לאשתי שכמובן התעניינה איך היה ...סיפרתי לה והיא
ממש כעסה עלי ואמרה ש"אתה לא אחראי ושזה מתאים לחבר'ה צעירים
ולא לאנשים בגילך" ...הכאבים התחילו בלילה ...לא יכולתי לישון כי
השפשופים הציקו לי...
אבל דווקא הכאבים גרמו לי להירדם עם חיוך ואני בטוח ש-ש' ואני נמשיך
לעשות את זה עוד ועוד...

מקרא
(  )1קסדות
( )2נעליים
( )3מדרגה
(camelbak )4
( )5פיה
( )6לשתות
( )7מעביר האחורי
( )8אופניים
( )9עובר במקום
( )10רגל
( )11אופניים
( )12כידון
( )13על השביל
( )14זיעה
צאו לרכב גם אם יכאב!...
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 אריק פלדמן

יבואן | Healthletics :מחיר₪ 625 :

Aftershokz
Trekz Titanium
מוסיקה היא ממריץ טבעי לפעילות ספורטיבית ,על כך אין כל ספק ,יש לא
מעט שאף יעידו שפלייליסט נכון יכול אפילו לשפר את הביצועים .כאשר
מדובר על ספורט יחידני הדורש סוג של התנתקות כמו ריצה/הליכה/
אימוני כוח ,יש קונצנוס כמעט מוחלט בנוגע לשימוש באוזניות .אולם
באופניים העניין מעט מורכב וממש לא חד משמעי .רכיבה על אופניים היא
אמנם ספורט יחידני ברמת ההישגיות ,אך ספורט קבוצתי ברמת האימון ו/
או הפנאי .פרט לכך הניתוק מהסביבה או למעשה מההתרחשות מאחורי
גב הרוכב עלולה להיות בעיתית ואף מסוכנת בייחוד כאשר מדובר על
רכיבת כביש.
אנו חייבים להודות שכאשר קיבלנו פניה בנוגע למבחן של אוזניות
 ,Aftershokzהתגובה הייתה די מסויגת .ככלל צוות המגזין הוא סוציאלי
מאוד ומרבה לברבר (לא תמיד להקשיב) תוך כדי רכיבה ,ושימוש באוזניות
הוא די נדיר ,מה גם שאנחנו לא מהמתנתקים ,כך יצא .אולם התיאור של
גל היבואן על טכנולוגיית הולכת עצם עליה מבוססות האוזניות הכניסה
מימד של סקרנות לעניין ,והחלטנו בכל זאת להעמיד את האוזניות למבחן.
מאפיינים כללים אוזניות  Bluetoothבמבנה ארגונומי מבוסס קשת

אחורית גמישה וקלת משקל • אחיזה טובה ועמידות גבוהה • שידור
בטכנולוגית הולכת עצם • אטימות למים • זמן סוללה גבוה • מיקרופון
מובנה • שליטה על עוצמת השמע מהאוזניות • משקל 37 :גרם
מה היא טכנולוגית הולכת עצם? הולכת עצם -היא הולכה של קול
דרך עצמות הגולגולת (עצם הלחי ועצם הרקה) לאוזן הפנימית (כוכליאה),
תוך מעקף של תעלת השמע ועור התוף .זה תהליך המתרחש טבעית כל
הזמן – כשאנחנו מדברים ,עוצמת גלי הקול והקירבה שלהם לעצמות
הגולגולת מאפשרת לקול לחזור אלינו גם דרך העצם וגם דרך תעלת
השמע .למעשה יש לנו שני נתיבי שמיעה נפרדים ובלתי קשורים שאנו
יכולים להשתמש בהם במקביל ובנפרד ללא הפרעה .על מנת למקסם את
האפשרויות שמציגים שני נתיבי השמיעה הללו ולאפשר ערנות סביבתית
תוך כדי האזנה ,ב Aftershokz-רכשו ופיתחו טכנולוגיות אודיטוריות
ופטנטים בתחום הולכת העצם .תחום שבתחילה יושם על ידי מערקות
הבטחון ביחידות עילית וכיום עבר מודיפיקציה לצרכן האזרחי .המכשיר
עצמו כולל שני מתמרים ( )Audio to vibration transducersשמונחים
על הרקות ובעזרת מיקרו-ויברציות העוברות דרך עצמיות הלחי לאוזן

הפנימית מעבירות צליל ,ללא כיסוי או סתימת תעלת השמע .טכנולוגיות
נוספות שהוכנסו לאוזניות הן  Premiumpitchשמאפשרת רמת שמע
איכותית במיוחד ביחס לדורות קודמים ו – Leakslayer-טכנולוגיה
שמונעת "זליגת רעש" מהאוזניות לסביבה – דבר שאפיין אוזניות הולכת
עצם בעבר.
בשימוש מבנה האוזניות של  Aftershokzדומה מאוד למבנה של אוזניות
בלוטות' רגילות ,אך השוני כאמור מתבטא בעיקר בעובדה שהן לא חודרות
לתוך האוזן וסותמות אותה .שני משטחי ההאזנה יושבים בנוחות תחת
הרקות בסמוך לתעלת השמע (החור של האוזן) .שלוחצים  Playבפעם
הראשונה התחושה מוזרה מאוד כי לא ברור מאיפה מגיע הצליל .המוסיקה
נשמעת היטב אבל כאילו בוקעת מרמקול ,בבירור עם הסביבה מסתבר
שאין זליגה ואף אחד חוץ ממך לא שומע אותה ...התיאורים השיווקיים
אשכרה עובדים וכל קולות הסביבה ,כולל אלו הטרחניים נשמעים כרגיל.
אם בכל זאת רוצים בידוד מהסביבה עושים זאת על ידי סתימת האוזניים
בעזרת אטמי אוזניים (כמו אלו הצבאיים) המצורפים לערכה .למרות שזה
לא מסתדר בהיגיון ,כאשר האוזניים סתומות שומעים את הצליל הרבה

יותר טוב כאילו מדובר על אוזניות .In ear
היה לנו חשש כי היישום של האוזניות יתנגש עם הקסדה או המשקפיים,
אך התבדנו .האוזניות מאוד גמישות ויושבות היטב על הרקות ,ללא
הפרעה לקסדה ולזרועות המשקפיים ,ובעיקר ללא כל לחץ גם אחרי שלוש
שעות של רכיבה רצופה .איכות השמע טובה אך לא איכותית כמו זאת של
אוזניות "אמיתיות" .היא יותר דומה להאזנה מרמקולים סביבתיים מאשר
לאוזניות ,אבל היי ,אפשר להאזין למוסיקה ועדיין לשמוע את החברים ,את
ההתרחשות על כביש/שביל סביבך (לא שמישהו יכול לעקוף אותנו,)...
וכמובן אם אתם בעניין ,אז לשמוע את קרקושי האופניים בעונה מאובקת
ומהבילה זאת של השנה .מאחר ואין כאן אטימה של האוזניים היה לנו
חשש מרעש הרוח במהירויות גבוהות ,אומנם צריך להעלות את עוצמת
השמע במהירויות גבוהות ,אבל גם בירידות כביש תלולות במהירות של
יותר מ  50קמ"ש ,לא הרגשנו פגיעה ממשית באיכות השמע( .זה אולי
כי עצמנו עיניים )...אמנם בעוצמת ווליום גבוהה שלא במצב רכיבה,
הוויברציות שמייצרות האוזניות מאוד חזקות עד כדי לא נסבלות ,אבל
ברכיבה במהירות גבוהה כלל לא הרגשנו אותן .ה Trekz-אטומות/חסינות
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מים ,לכן אתם יכולים להמשיך להזיע את עצמכם למוות ללא חשש לקצר.
אם תחליטו להוריד את האוזניות מהרקות במהלך רכיבה בסוג של תמרון
סוציאלי ,אפשר למקם אותם על הצוואר ולהמשיך לרכב מנומסים וללא
חשש שהזיעה תפגע בהם.
תפעול חיבור הבלוטות' נחווה כיציב בד"כ ,למרות שלמיקום הטלפון
בתיק יש חשיבות על עוצמת האות .כאשר הטלפון היה קבור עמוק בתיק
תחת שכבות של פריטים חווינו ניתוקים מדי פעם .השליטה על עוצמת
השמע/העברת שירים יכולה להיעשות ע"י הטלפון או ישירות מהאוזניות
במידה והטלפון זרוק בתיק מאחור .בלחיצה מהירה על כפתור השמע
ניתן גם לקבל אינדיקציה קולית באנגלית סינית על מצב הסוללה .טעינה
של כשלוש שעות ע"י מיני  USBנתנה לנו כשתי רכיבות של כשעתיים
וחצי האחת וריצה של שעה וחצי עד שהסוללה נגמרה( .יש חווי קולי
ובמנורה על מצב הסוללה) .האוזניות מגיעות כאמור עם מיקרפון מובנה
ויכולות לשמש גם כדיבורית אם אתם בעניין של לענות לטלפונים תוך כדי
רכיבה .ממשק החיבור איכותי מאוד והשמע והדיבור ברורים לשני הצדדים.
חיבור/ניתוק השיחה נעשים מכפתור גדול ונוח לתפעול גם עם כפפות על
האוזנייה עצמה .מי שברשותו אחד ממחשבוני הרכיבה/שעונים חכמים
המצוידים בקישורית ונותנים אינדיקציית טקסט לשיחות מתקבלות ,יכול
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להשתמש באוזניה כמוצר משלים ולנהל את העולם כאשר הטלפון בתיק.
סיכום בעולמם הצר של בוחני אופניים וציוד ,אין דבר מרענן יותר מלאכול
את הכובע .את המבחן התחלנו בהסתייגות גדולה מאוזניות בכלל,
מהתפיסה הסוציאלית שהן מייצגות ובעיקר מהסכנה שבשימוש בהן
בעת רכיבה .בשורה התחתונה ה Trekz-של  Aftershokzגרמו לנו לאכול
את הכובע (אבל בכיף) .אמנם לא דקדקנו באיכויות הסאונד של האוזניות
שבהן הן נמדדות בד"כ ,כי זה פחות מעניין במקרה זה ,אבל בכל הקשור
לשימושיות שלהם ע"י רוכבי אופנים בעת רכיבה ,ה Trekz-הן מוצר
מדהים .האפשרות לרכב עם מוסיקה ברקע ללא ניתוק מהסביבה היא
קסומה ולטעמנו משפרת את איכות הרכיבה ללא היכר .תוסיפו לכך רמת
גימור גבוה מאוד ,נוחות ,ממשק תפעול נוח ,זמן סוללה גדול ועמידות
למים והרי לכם מוצר מנצח לרוכבים המעוניינים להכניס מעת לעת מעט
מוסיקה לשגרת הרכיבות שלהם .בגלל הקונספט החדש והפחות מוכר של
האוזניות ,היבואן מציע החזר מלא על התשלום בטווח של  14יום מהקניה
במידה והרוכש לא יתחבר/יאהב את הקונספט.
יותר מוסיקה ללא ניתוק מהסביבה ,נוחות שימוש ,זמן סוללה ,עמידות
למים ,ממשק תפעול פחות לא מצאנו דבר
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 אריק פלדמן

יבואן | CTC :מחיר₪ 900 :

Bontrager
Foray

בונטרגר ,חטיבת החלקים של קונצרן טרק ,מייצרת למעשה את כל חלקי
ואביזרי האופניים שטרק צריכה כדי להציע חבילת אבזור שלמה ככל
האפשר ללקוחות שלה ,בכלל זאת לבוש ,הגנה והנעלה .בכל הקשור
למוצרים לבישים ,הליין של בונטרגר אופיין לרוב באיכות גבוהה מאוד ,אך
עיצוב שמרני מאוד .ובכן לא יותר! לשנת  2016טרק הציגו ליין ביגוד /
הנעלה /והגנה חדשני ומלא תעוזה עיצובית ,כזה העונה לכל הפרמטרים
האופנתיים העדכניים ומציג את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בכל אחד
מהתחומים .מ  CTCקיבלנו למבחן את נעלי ה  ,Bontrager Forayנעלי
שבילים\  XCהמשלבות סוליה בקשיחות בינונית ,גפה עמידה ומאווררת
ומנגנון רכיסה מבוסס .Boa IP1
דגם ה Foray -מגיע בשני צבעים ,צבע שחור או צבע אדום בוהק אותו
קיבלנו למבחן .גפת הנעל עשויה אריג סינתטי בעל טקסטורה ייחודית
שאמור להעניק לרגל הגנה נוספת .בנוסף לכך הנעל זוכה גם לחיזוקי
קבלר באזורים המועדים לפגיעה בחזית הרגל ,בצידי האצבעות ובחלק
האחורי העוטף את הקרסול .הנעל מבוססת על סוליית ניילון מסדרת

 Bronzeשל היצרן ומוגדרת כ 6-מתוך 14בסולם הקשיחות של בונטי,
כלומר איי שם באמצע בין נעל דו שימושית לנעל ה  XXXהסגפנית.
התאמת הנעל לרגל למרות שהתאמה לרגל היא דבר אישי מאוד ,ה
 Forayהתאימו באופן מושלם לרגלים הרחבות יחסית של כותב שורות
אלו .אך צריך לקחת בחשבון שהנעל מעט גדולה יותר מהמידות המקובלת
לכן מדידה היא בלתי נמנעת .בכל מקרה כרגע משווקות בארץ רק מידות
שלמות ללא מידות חצי.
ה  Forayמבוססות על מנגנון רכיסה בחוגת Boaבודדת .החוגה ממוקמת
בראש הנעל ומותחת כבל פלדה המהדק את הנעל באופן מיטבי לרגל.
השימוש במנגנון נוח ביותר ומייצר רכיסה מעולה של הנעל ללא הרגשת
מחנק .בכל מקרה ניתן לשלוט על רמת ההידוק באופן נוח ביותר ביד אחת
גם תוך כדי רכיבה.
הריפוד בתוך הנעל רך ומפנק מאוד יחסית לנעליים "קשיחות" אחרות
וצורת העקב החזיקה מצוין את הרגל ללא שום תזוזה בעת דיווש בעמידה.
הנוחות הראשונית שחשנו נשתמרה גם אחרי שעות רבות על האוכף.

מבנה הסוליה מרים את חזית הרגל מעט למעלה ,עובדה שמשווה לנעל
צורה מעט מוזרה בעמידה או הליכה .אך ברכיבה ההתרוממות כנראה
יוצרת גלישה אינטואיטיבית של אזור הקליט לפדל וחיבור והניתוק הוא חד
משמעי בכל מצב.
בשימוש נתחיל מהסוף ,ה  Forayהם אחד מזוגות הנעליים הטובים
שבדקנו לאחרונה ,פשרה מצוינת בין יעילות דיווש ,מראה נכון ,לבין נוחות
רכיבה ותפעול.
אמנם מדד הקשיחות של הנעל בסקאלה של בונטרגר הוא לא מהגבוהים,
אבל לפחות בעיננו העברת הכוח של הנעליים מצוינת גם ביחס לנעלים
קשיחות הרבה יותר על הנייר שבדקנו .לא חשנו בגמישות בולטת גם
בעת ספרינטים בעמידה ,מצד שני גם לא חשנו לחץ ואי נוחות אחרי
רכיבות ארוכות כפי שמייצרות לעיתים נעלים קשיחות במיוחד .בשורה
התחתונה רוכב לא סופר תחרותי ,כנראה לא ירגיש בחוסר קשיחות ,אבל
בהחלט ירגיש נוחות .ההגנה של הנעל על אצבעות הרוכב היא מוצלחת
למדי ושמרה עלינו לפחות פעם אחת בהתקלות שיכלה להיגמר בתבוסה

ברורה של האצבעות מול הסלע .הקבלר בחזית הנעל אמנם נושא את
הסימנים אבל הוא נשאר שלם וכך גם האצבעות .הצבע האדום של הנעל
עושה את שלו ,ופרט לעובדה שהוא בולט ,לא מתלכלך ביחס לצבעים
אחרים ומסובב ראשים ,הוא כנראה מהיר יותר ...תאמינו לנו!
מנגנון ה  Boaהבודד שהיה לנו חשש מסויים בתחילה כי לא יעמוד היטב
בעבודת ההידוק ,עשה זאת בהצטיינות .הרווחים בין הקליקים התאימו
לנו בדיוק בלי לייצר לחץ ובלי להרגיש רפיון ,ומדי פעם אף השתמשנו
באפשרות לשנות את הלחץ תוך כדי רכיבה בסיבוב חוגה פשוט.
עמידות לאחר כמה חודשי רכיבה ,אין סימן לשחיקה בנעליים ,פרט
לצלקת שטחית בחזית הנעל כאמור .מנגנון ה  Boaעובד מעולה ,הן
בהידוק והן בשחרור ולמעט לכלוך באריג הרשת מלפנים הנעלים נראות
ומתפקדות כחדשות.
יותר נוחות ,מראה ,רכיסה ב  Boaפחות לא מצאנו דבר פרט למידות
מעט גדולות
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יצרן( Velodrome :תמיר אשל) | מחיר | ₪ 7000 :משקל 1600 :ג"ר

Velodrome
C-60 K-Ramix
רקע אחד מבחני המוצר המוצלחים שכתבתי בעברי העיתונאי הלא
מפותח משהו ,היה על גלגלי  VELODROMEשהתפרסם בשנת 2011
באתר שוונג .את ההצלחה של המבחן אני מודד דרך התוקף הארוך וההד
שהוא יצר ויוצר עדיין בשוק ,עד היום פונים אלי אנשים שאני מכיר ולא
מכיר ושואלים את דעתי על הגלגלים ,זאת כאשר עברו  5שנים מאז המבחן
הראשון .לפני חודשיים תמיר אשל ,האבא של מותג  VELODROMEפנה
אלי ושאל אותי האם בא לי לבחון את הגלגלים מחדש ,זאת לאחר סדרת
שינויים שנערכו בגלגלים והם כוללים מתח שפיצים גבוהה יותר (שווה
לקשיחות ומצד שני מעמיס על החישוק והנאבה) ,חישוק קרבון בפרופיל
ורוחב עדכניים שנרחיב עליהם בהמשך וכמובן גולת הכותרת :משטחי
עצירה עם ציפוי קרמי שעליו אפרט בהמשך.
למי שלא יצא להכיר את תמיר אשל וגלגלי  VELODROMEשהם סוג של
ייצור כחול-לבן ,אתחיל בסקירה קצרה .תמיר אשל הוא אושיית רכיבת
כביש משנות ה 90-ובהמשך הבעלים של החנות המיתולוגית קנונדייל
שברחוב אבן גבירול שבתל אביב (היום ברחוב החשמונאים) .תמיר נודע
במגע ובידע טכני יוצא מהכלל ולכן נוצרה סביבו קהילת אוהדים (ולא מעט
מהכיוון ההפוך) שדרשו שרק הוא יטפל להם באופניים או פנו רק אליו
ליעוץ בנוגע לציוד וכו' .בשנת  2011החליט תמיר שהוא מביא בשורה
לענף המקומי ,גלגלי קרבון שהוא מרכיב בעצמו על פי מפרט שהוא בוחר.
את החישוק ,החישורים והנאבות הוא קונה מיצרנים שונים ואת עבודת
הבנייה הוא עושה כאן בארץ בעבודת יד .הבשורה של תמיר כללה תג
מחיר שנע בין חצי לשליש מזוגות גלגלים ממותגים .מאז  2011מאות
גלגלים יצאו תחת ידיו של תמיר כולל נבחרות ישראל באופני כביש .היום
אני כותב על הגלגלים החדשים ביותר במטרה לראות איך המוצר התקדם.
מאפיינים כלליים זוג הגלגלים שקיבלתי הם בעומק  60מ"מ ,קרבון
מלא ומתאימים לצמיגי קלינצ'ר או לצמיגי טיובלס .בתוך החבילה הגיעו
זוג מאריכי ונטיל ,שחרורים מהירים ושני זוגות של רפידות בלם שמותאמות
לקרבון ולמשטחי הבלימה המיוחדים של הגלגלים .לעומת הגלגלים
שבחנתי בעבר ,החישוקים של ה C-60-הם בפרופיל עגול ולא בפרופיל

 Vכפי שהיה נהוג בעבר ,זאת בגלל שהפרופיל החדש נמצא טוב יותר
מבחינה אווירודינמית ,יעילות ברוח צידית ועמידות כללית טובה יותר .מלבד
הפרופיל החדש ,עוד שינוי מהותי הוא רוחב החישוק ,הוא גדל לרוחב 25
מ"מ בכדי לחזק את החישוק ולמען פתיחה טובה יותר של הצמיג לטובת
אחיזה משופרת ונוחות רכיבה .החישוקים מחוברים לנאבות עם חישורים
אווירודינמיים (שפיצים שטוחים בצורת חרב ולא עגולים) ,בגלגל האחורי
יש  24חישורים בשזירה של  2:1ובגלגל הקדמי  20חישורים שזורים
ישר (רדיאלי) .הנאבות הן בעלות מסבים סגורים ובגימור צבעוני ויפה.
נקודה לטובת הנאבות התקבלה כבר לפני הרכיבה בגלל קוטר הפלאנג'ים
(העיגולים אליהם מחוברים השפיצים בצד של הנאבה) הגדול שיוצר מתח
שפיצים גבוהה ומקנה קשיחות ועמידות טובים.
בשימוש את הגלגלים תמיר הציע לי יום אחרי שארגון  UCIהוציא הודעה
שהם מבטלים את האפשרות לרכוב עם דיסקים בתחרויות בגלל התאונה
של הרוכב פרנסיסקו ונטוסו מקבוצת  ,MOVISTARתמיר אמר לי שאת
איכות העצירה שהתעשייה מחפשת ניתן למצוא בגלגלים החדשים של
 VELODROMEעם משטחי העצירה החדשים מצופי קרמיקה.
ההתקנה של הגלגלים כללה התקנת קסטה וכיוון מחודש של הבלמים,
הרוחב המאסיבי של החישוק מצריך פתיחה של פרסות הבלימה ואיפוס
מחודש של רפידות הבלימה ,כל הסיפור לקח חצי שעה ומשם המשכתי
לכביש בשמחה .את הרכיבות שלי עם הגלגלים כיוונתי למישור כי אני לא
רואה טעם לעשות פעמיים נס הרים על גלגלים  60מ"מ ששוקלים 1600
גרם ולהשוות את ההרגשה לזוג גלגלי האלומיניום שלי ששוקלים 150
גרם פחות ,זאת לא המטרה של הגלגלים למרות משטחי הבלימה החדשים
שבאמת עושים את הירידות למהירות יותר.
הרכיבה הראשונה עם הגלגלים הייתה על מסלול "המשולש" בין ישובי
גזר .המסלול יחסית מישורי ,יש בו גבעות ,יש שינויי כיוון רוח והכי חשוב,
לשם רכבתי באותו הבוקר .המעבר מגלגלי אלומיניום עם  32חישורים
לגלגלי קרבון עם  24חישורים מאחור ו 20-מקדימה מורגש מהר ,יש
משהו נעים יותר באופניים ובטח שמהיר יותר .הגלגלים צוברים לאט
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את המהירות ומעל  40קמ"ש הם שומרים על המהירות בתחושת שיוט
נעימה ומוכרת למי שרכב על גלגלים עמוקי פרופיל .את המבחן שלי ריכזתי
לשלושה נושאים עיקריים :קשיחות ,התנהגות ברוח צידית ובלימה.
בנוגע לקשיחות של הגלגלים ,תמיר הסביר לי שהוא העלה את מתח
השפיצים וכעת הגלגלים קשיחים יותר מאשר הדגמים הקודמים .ברכיבה
הקשיחות מורגשת מאוד ,זאת בזכות השילוב של חישוק בפרופיל עגול
ורחב יחד עם המתח שפיצים הגבוהה יותר .במהלך הרכיבה ניסיתי
להוציא מהגלגלים קצת גמישות בקטעים של הגבעות הקצרות בשילוב
פלטה ורכיבה בעמידה ,זה פחות עבד לי והגלגלים נשארו בשלהם ,המקום
היחיד שהצלחתי להרגיש קצת גמישות הוא קיר בכביש האחורי של מתקן
אדם אבל שם אין לי מושג מה לא ירגיש גמיש.
רוחות צד הם האויב של גלגלים עמוקי פרופיל ובעיקר של הגלגל הקדמי
שמקבל פליקים מהרוח ומעביר אותם לכידון .את הגלגלים השוואתי לגלגלי
 REYNOLDSבפרופיל דומה שהיו בבעלותי לתקופה קצרה .גלגלי C-60
התנהגו טוב יחסית והפתיעו אותי ,זה לא שלא הרגשתי את הרוח צד אבל
כן מורגש שינוי לטובה .המקום היחיד בו הרגשתי לא טוב עם הגלגלים
הייתה נקודה אחת ,רכבתי לכיוון הבסיס של גולני ובפניה שמאלה הכידון
העביר לי מכת רוח שכמט וזרקה אותי אל התעלה .אני מאמין שזה עניין
של למידה והתרגלות לעומת רכיבה על פרופיל של  22מ"מ אליו אני רגיל.

הבלימה ,הנושא החשוב של כל יצרני חישוקי הקרבון ,האיזון בין משקל
ועמידות החומר אליו כולם שואפים...כאן הגדולה של הגלגלים .הציפוי
הקרמי עובד היטב ,אמנם זה עולה לנו ברעש בלימה גדול מהרגיל אבל
 VELODROMEעושים את זה טוב מאוד ,גם בבלימה וגם בהאטה .את
הגלגלים בחנתי במישור ,בגבעות ובעליות ומצאתי את ביצועי העצירה
כיוצאים מהכלל ,התחושה שונה והרבה יותר יציבה ממה שאני מכיר וזה
שדרוג רכיבה אמיתי.
לסיכום גלגלים עם פרופיל  60ממ" הם לא כוס התה שלי ,הם מתאימים
יותר לטריאתלטים או לרוכבי כביש שמחזיקים כמה זוגות גלגלים לפי סגנון
רכיבה ,אני אישית יותר רוכב של  35-40ממ" שמעניקים יותר ורסטיליות
וניתן לרכוב עליהם בכל פרופיל רכיבה אבל לא זה המבחן.
אהבתי את הגלגלים ,הם מאיצים טוב ,מרגישים מאוד קשיחים וסופגים
זעזועים טוב מאוד .הפרופיל והרוחב החדשים באמת שמרגישים טוב יותר
מחישוקי ה V-המיושנים וזה מורגש בכל מקום .פסי העצירה הם פלוס
גדול מאוד ,הספק שלי מהמבחן הקודם על גלגלי  VELODROMEהיה
בגלל ביצועי עצירה שכעת נראה שנעלמו וזה פלוס לעומת המתחרים.
יותר עצירה ,קשיחות ,ספרינטים ,טיובלס פחות עיצוב בעני המתבונן
כמובן ,באופן אישי אני מעדיף עדינות
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המבצע עד לתאריך ה ,15.9-ט.ל.ח ,המלאי מוגבל,
המבצע הוא על כל האוכפים עם מסילות טיטניום,
 DAAרשאית להפסיק המבצע בכל עת.
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מבחני ציוד

 אוריאל כהן ,אריק פלדמן

יבואן | Icon :מחיר 899-999 :ש"ח

Bollé

 Bolleהוא אחד ממותגי משקפי השמש המוכרים בעולם ,החברה הצרפתית שהחלה את דרכה עוד במאה ה )!!( 19-בייצור מסרקים ומוצרים שונים מעץ,
החלה לייצר משקפי מגן וגוגלס משנות ה 50-של המאה ה ,20-והחל משנות ה 60-החלו לייצר גוגלס ומשקפי שמש לשימושים ספורטיביים .החברה
שממקוממת בגבול צרפת שוויץ נחשבת כיום לאחת המובילות הטכנולוגיות של התחום ,בוודאי בענפי ספורט השלג אך גם בענפי ספורט אחרים.

Bolle 5th Element

מחיר₪ 899-999 :
המשקפיים נחתו בידי באמצע רכיבת אימון של יום ד' בסינגל הכחול .א'
(שמו המלא שמור במערכת) מסר אותן לידי ולא הותיר לי ברירה אלא לזנוח
משקפי הפרטיים ברכב לטובת החלפה כאילו הייתי רץ רביעי ג'מייקני
במקצה שליחים  4X100בריו .בתוך קופסת הקרטון ,נרתיק מגן עם רוכסן,
ופתיחתו חושפת משקף בעל עדשה פוטוכרומטית עשויה מקשה אחת.
בהוצאת המשקף ניתן להבחין כי ישנם "תאים" לאחסון עדשות נוספות.
התאמה לפנים המשקפיים מעט רחבים ,ומתאימים למבנה פנים עגול

בהתאם .הם קלים מאוד וגם מאוד יציבים על האף (לא חייבים להיות
בעלי אף עגול) .האפון של המשקפיים עשוי מסיליקון בצבע המתאמים
(הסיליקוניים גם הם) בזרועות המשקפיים .אחיזת המשקפיים טובה
מאוד ,ובניגוד למשקפיים בהן התנסיתי בעבר ,האלמנט החמישי של בולה
לא מפעילים שום לחץ על הראש (מעל אוזני הרוכב)  -גם לאחר  5שעות
רכיבת אפיק בימי יולי ואוגוסט הידועים בפינוק הרב של הרוכבים .
אוורור וניקוז זיעה אספקט זה הוא יתרון נוסף ,ולמעשה מצטרף
לנוחות המדוברת .זהו תנאי מהותי להשלמת החבילה ,היות ולא על
הנוחות לבדה נחים המשקפיים .לא נתקלתי בהצטברות זיעה או אדים ,לא
משנה באיזו שעה של היום יצאתי לרכיבה .בימי הקיץ ,אני מרבה לשטוף

את המשקפיים במעט מי ברז להסרת מלחי הזיעה ששוטפים ,ביחוד לאחר
אימוני המפרכים לאפיק ישראל הקרב ובא.
עדשות משקפי המבחן הגיעו כאמור עם עדשה פוטוכרומטית מתכהה.
במרבית הרכיבה מספקות העדשות המתכהות איכות מעולה ,ורמת סינון
נעימה שאינה פוגעת ביכולת להבחין בפרטי קרקע משמעותיים (חריצים,
כפלי קרקע ועוד ירקות) .העדשה בנויה בטכנולוגית בי מקס ומספקת
שדה ראייה ענק .בשל כך ,בשולי העדשה ,ישנו אפקט קל של "גוסט",
כך שניתן לראות הכפלה של פנסי רחוב וכדומה .גם לזה העין המתוחכמת
שלנו מתרגלת עם הזמן .העדשה מורכבת משכבה הידרופובית שדוחה
שארי מים ושכבה נוספת נגד הצטברות אדים .הציפויים הללו חשובים ,אך

מקשים מעט בניקוי העדשה ,שכן בצידה הפנימי של העדשה יש תחושת
חספוס בניסיון ניקוי באמצעות בד אנטי-סטטי איכותי.
סטיילינג אשתי אמרה שזה נראה טוב .אני נוטה להקשיב לה ,אז זה
נראה טוב .זהו אינו מבחן השוואתי ,ועל כן נתייחס אליהם כך  -המשקפיים
נראים טוב ,ומגיעים בשלל צבעים ,כך שהכחלון יוכל לברור ולהתאים
משקף לגרב בקיץ ובחורף לחותלות.
יותר מחיר ,עדשה ,נוחות ,מבחר צבעים פחות קושי מסוים בניקוי פנים
העדשה לאחר שטיפה במים וסבון ידיים  
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Bolle B-Rock
מחיר₪ 899 – 999 :
 B-Rockהם מייצגי גל הרטרו בליין הספורט של יצרן העל הצרפתי.
לא נכנס לוויכוח מי הפיל עלינו את הגל הזה ,אבל לא מעט רוכבים על
השבילים והכבישים ניראים כאילו שלפו אותם מהפלטון של תחילת שנות
התישעים .הגל ה"חדש" מאופיין במשקפיים ענקיים לרוב בעלי עדשה
רחבה אחת ,המכסים חלק גדול מהפנים ,ועדיף להצטייד גם בשפם דקיק
להשלמת הלוק .לכאורה מדובר על משקפיים מגושמים ובלתי מאווררים
בעליל ,אך זאת לא יותר מטעות אופטית .לפחות במקרה של הB-Rock-
מדובר על משקפיים עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,בעלי יכולת נידוף
מעולה ,ארגונומיה ומשקל מעולים וכמובן לוק נכון .ה B-Rock-הם דגם
המשקפיים הראשון של בולה שתוכנן לרוכבי שטח ,מעבר לגודלו הפיסי
הוא מציע מסגרת מלאה ,כיסוי נרחב ותכונות עמידות והגנה גבוהות נגד
אבק .האופניים שהתקבלו למבחן היו בעלי מסגרת באדום ,we:Ride

מבחני ציוד

עם מוטיבים גרפים שחורים מעולם הדירט .עדשה מאוחדת כהה ללא
אפשרות החלפה בעלת רמת סינון בינונית .המשקפיים כמובן מצוידים בכל
הטכנולוגיות החדישות ביותר של בולה ,שאמורות להבטיח איכות אופטית
מצוינת וגם שמירה על עיני הרוכב במקרה של אימפקטים לעדשה ואבק.
התאמה לפנים :המשקפים קלים מאוד ובעלי אפשרות התאמה ע"י
עיצוב האפון לצורת האף של הרוכב .הזרועות גמישות ומצוידות בכיסוי
סיליקון נוח ואוחז .הקשת העליונה והתחתונה של המשקפיים מכילה פס
גומי שתפקידו להגן מפני חדירת אבק ,אך הוא דורש הצמדה של המשקף
לפנים .לטעמנו המבנה של ה B-Rock-יתאים בעיקר לבעלי פנים בינוניים
עד גדולים ,העדשה גדולה ורחבה ומכסה חלק יחסית גדול של הפנים.
אנחנו מצאנו אותם נוחים מאוד ,ללא כל נקודות לחץ גם ברכיבות ארוכות
מאוד ועד מהרה הם הפכו לפייבוריט שלנו.
אוורור וניקוז זיעה :על אף המבנה הענק כאמור ,ה B-Rock-מפתיעים
מאוד בתחום זה ,ומציעים את אחד מזוגות המשקפיים המאווררים ביותר

שהתנסינו בהם .המשקפיים נבחנו החל משלהי החורף ועד שיא הקיץ,
פתחי האוורור הענקיים שבין העדשה למסגרת ,והאפשרות להרחקת
העדשות מהלחיים בעזרת האפון המתכוונן כנראה עושים את שלהם
ולרוב המשקפיים נשארו יבשים .העדשה הגדולה אמנם צוברת אדים יותר
מעדשה קטנה במצב הזעה סטטי ,אבל מיד שמתחילים תנועה הזרמת
האוויר מיד מייבשת את העדשה.
עדשות עדשת ה TNS Gun Oleo AF-של  Bolleמציעה איכות אופטית
מעולה .רמת הסינון של העדשה היא בינונית כאמור ,אבל מצאנו אותה
מתאימה לכל הרכיבות שלנו ,הן בשטח מיוער והן בשטח פתוח .לעדשה
יש ציפוי הידרופובי וציפוי דוחה אבק ,את עניין האבק קצת קשה להעמיד
במבחן בסוף יולי בישראל ,אולם התכונות ההידרופוביות בהחלט ניכרות
כאשר לא טורחים לשלוף את נגבן המשקפיים מהתיק ומסתפקים בחולצת
רכיבה לחה לניגוב העדשות.
סטיילינג כאמור ,לסטיילינג של ה B-Rock-יש משמעות ניכרת .הם

בפרוש לא בקונצנזוס של משקפי ספורט טכניים ,וכנראה גם לא יתאימו
לאופיו של כל אחד .למען האמת הם סוג של הצהרת כוונות ויש צורך
בתעוזה מסוימת על מנת להסתובב איתם בשבילים .במידה ויש לכם כזאת,
תרוויחו מראה ייחודי ללא ספק .אנחנו מתקשים לראות אותם בשימוש
כמשקפי קז'ואל אחרי הרכיבה ,אלא אם אתם מצוידים בשפם וחברים של
כחלון (הכתב) ,אך כמשקפי רכיבה הם מלאים בסטייל.
יותר נוחות ,איכות אופטית ,אוורור פחות סטיילינג מאוד ייחודי.
סיכום גדולים מאתנו דיברו בעבר על שיווק מותג ובניית השם ,ובארץ יש
מתחרים חזקים מאוד לבולה .עניין משמעותי בבחירת חברת משקפי שמש
(ולמעשה כל פריט בעולמנו) מבוסס על ההייפ שיש סביבו  -בסבב עולמי,
בשידורי תחרויות ,מבחני ציוד סרטי בורקס בהם רוכבי אופניים מהטופ
העולמי עושים צוקהרה מעל המונט בלאן .שני הזוגות של בולה במבחן זה
נותנים לרוכב העדכני את כל החבילה  -מראה ,משקל קליל ,נוחות גבוהה
וטכנולוגיה בטופ
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מבחני ציוד

 רועי קאפח

יבואן | CTC :מחיר | ₪ 490 :משקל 290 :גרם למידה S

Bontrager Starvos MIPS
 Bontragerמותג החלקים והציוד של חברת  TREKממשיך במגמת חיזוק
ושיפור המוצרים בשנתיים האחרונות ,ונראה שגם בקו הקסדות אין
מנוחה .הקסדות החדשות קלות יותר ,מעוצבות היטב ונמצאות על לא
מעט ראשים גם מחוץ למלייה של רוכבי החסות של החברה.
ה Starvos-היא קסדת "אמצע דרך" לתחום הכביש ,קלה ,מאווררת
ובגרסת המבחן מגיע בתקן  Mipsעליו הרחבנו במבחן על אחת מקסדות
השטח של היצרן.
לפני שנדבר על הקסדה ,ברשותכם ניתן במה קטנה לתקן ה MIPS-עליו
מבוססת הקסדה .הרעיון מאחורי המנגנון הייחודי הוא הגנה על מוח
במצב של נפילה על הראש וחבטה בקסדה .במצב של נפילה הראש
נחבט בעוצמה ומלבד הטראומה של המכה בהרבה מיקרים נוצרת תזוזה
של המוח ושל ה( CSF-הנוזל בו צף) ,ובמקרים הקשים הוא אף עלול
להיחבט בגולגולת ולגרום לפגיעה קשה מאוד .מנגנון ה MIPS-שנראה
כמו כיפה גדולה וצהובה ניצב בין גוף הקסדה לגולגולת .מהותו היא
לאפשר תזוזה של הראש בתוך הקסדה .כלומר במצב של נפילה הקסדה

סופגת את הזעזוע והכיפה הצהובה מאפשרת לראש לנוע בתוכה וע"י כך
מאפשרת למוח לייצב את עצמו בתוך הנוזל Mips .היא חברה עצמאית
שאינה שייכת לייצרן ציוד אופניים ספציפי ,ניתן למצוא את המנגנון שלהם
בקסדות  Lazer, Giro, Bellועוד.
מאפיינים כלליים
•שלד חיזוק יצוק בתוך גוף פוליסטירן מוקצף המאפשר פתחי אוורור
גדולים ורבים מבלי להתפשר על אמינות וחוזק.
•מנגנון  Mipsלהגנה מוגברת על המוח בעת נפילה
•מערכת התאמה יעילה וקלה לתפעול באמצעות יד אחת.
•ספוגים אנטיבקטריאליים מתפרקים וניתנים לכביסה.
•פתחים המעוצבים בצורת ערוצים פנימיים מאפשרים זרימת אוויר דרך
הקסדה ומעל הפדחת.
•אחריות למשך שנה על פגיעה מהתרסקות – כולל החלפה ללא תשלום.
בשימוש תחושה הראשונית שקסדת ה Starvos-משדרת מיד בחבישה

הראשונה ,היא עומק .הקסדה יושבת קצת יותר נמוך מקסדות אחרות,
המינוס הוא תחושה מוזרה של עומס על הראש והפלוס הוא הגנה!
הקסדה מגינה על האוזניים הרבה יותר טוב מקסדות אחרות ובעיקר
מקסדות שיושבות גבוה.
פתחי האוורור הרבים והרחבים של הקסדה עושים את שלהם ,וברכיבה
גם במהירות איטית מורגש זרם חזק של אוויר לתוך הקסדה .יתרה מזאת
המשקפיים נתפסים טוב בפתחי האוורור המקום המועדף על כבישונים
שהמשקפיים לא על העיניים.
תחום האוורור ונדוף הזיעה של הקסדה הוא טוב מאוד .גם ברכיבת
בוקר מאוחר בבן שמן שהזיע ניגרת מכל כיוון אפשרי בד"כ ,הספוגים
עובדים יפה ונראה שהם גם ממוקמים במקומות הנכונים מאחר וכמעט
לא נתקלתי בנזילות על הפנים .יתרה מזאת מנגנון ה MIPS-מקבל
באופן יפה תוספת של כובע רכיבה ,כך שגם הרוכבים המזיעים במיוחד
יכולים להסתדר.

מבחינת הנוחות ,לתחושתי מנגנון ה MIPS-תופס את הראש טוב יותר
מאשר מנגנונים מינימליסטיים והקסדה מרגישה הרבה יותר יציבה ונוחה
על הראש .למרות הנוכחות הגדולה של כיפת הפלסטיק שחובקת את
הראש ,לא הרגשתי פגיעה ביכולות האוורור או נדוף הזיעה של הקסדה.
סיכום קסדת ה Starvos-נהדרת בעיני .היא נוחה ,מאווררת ,מגנה
במיוחד ובעלת תג מחיר מאוד ידידותי ביחס לתמורה וביחס לדגמים
מקבילים בשוק .פחות אהבתי הם הנוכחות הבולטת של הקסדה שמשווה
לרוכב או לראשו מראה של "ראש גדול" .משקל הקסדה ( 290גרם למידה
 Sעל משקל האפייה בבית) קצת גבוה לעומת הסטנדרטים החדשים של
קסדות ברמות הגבוהות והיקרות ,אבל ה Starvos-כאמור לא מוגדרת ולא
עולה כמו קסדת  .High Endלשמחתי את היעילות של מנגנון הMIPS-
מאוד אהבתי רק בתיאוריה ולא נדרשתי לבדוק אותו בפועל.
יותר נוחות ,MIPS ,נדוף זיעה ,מחיר פחות פרופיל קסדה גדול יחסית
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אך אם חושבים על זה לרגע בלי לתת לאגו להשתלט
על השכל הישר ,הרי שמדובר במוצר שיכול להנגיש
את הרכיבה בשטח לפלח אדיר של אוכלוסייה שאין
לה היכולת כיום ליהנות ממנו .תחשבו על זה ,אנשים
מבוגרים ,אנשים עם מוגבלויות או סתם "טעאבנים"
שאין להם סטרבה ואת הכושר של רדליך פתאום יכולים
לצאת לרכוב בסינגלים! עוד קבוצה שיכולה ליהנות
מיתרונותיו של הכלי החשמלי ,מורכבת מרוכבים שכיום
מדוושים ,אך עושים זאת ,בשל מגבלות כאלו ואחרות,
על שבילים שטוחים בלבד ולמרחקים קצרים .עבור אלו,
אופניים המאפשרים לבחור מסלולים עם צבירת גובה
ומרחק גדולים ,פותחים עולם חדש ומגוון .תודו שלפחות
עם אלה ,הרעיון לשדך מנוע עזר לאופני שטח – עושה
חסד גדול!
אז גם אם אתם מאלו שלא תגעו ב"דבר הזה" עם מקל,
תפתחו רגע את הראש ותקראו ,כי גם אם בחיים לא
יהיה לכם כזה ,תתחילו להתרגל לעובדה שבקרוב נתחיל
לראות יותר ויותר מהכלים האלו בשטח.
ועכשיו ,אחרי שהבהרנו ת'נקודה ,אפשר להתחיל.

פרולוג
בשל תאונה מצערת על אופנוע השטח החדש שלי
מצאתי את עצמי מושבת עם קרסול נקוע ,כמה סימנים
כחולים והמון זמן פנוי .אז פניתי לאריק ושאלתי אותו
במפגיע אם אין איזה אופניים חשמליים למבחן שיאפשרו
לי לרכוב למרות מגבלותיי הזמניות" .דווקא יש!" ענה
לי הלז ואף החמיא לי וציין כי בשל היותי צילגר אני ככל
הנראה הבוחן המושלם למשימה .וכך ,תוך יום נחתו
בחצרי האופניים החשמליים של  koningשפתחו צוהר
לקונספט החדש והשנוי במחלוקת שסוחף את העולם...
חילול הקודש?
אז לפני שאצלול למבחן גופו ,מצאתי לנכון להידרש
לרעיון עצמו .שהרי עצם קיומם של אופניים חשמליים
המיועדים לרכיבה בשטח עורר כבר לא מעט דיונים
סוערים בשפות זרות וגם כאן אצלנו .לרוב התגובה
הראשונית של מי שרוכב על אופני שטח נעה בין גיחוך
למשטמה .רוב המדוושים המניעים עצמם בכוח השריר
רואים ביצור המוזר הזה טרנד שולי במקרה הטוב או
חילול הקודש במקרה הגרוע" .מה ההיגיון לצאת לרכוב

בשטח אם אתה נעזר במנוע?" הם סונטים" ,הרי זה
בעצם אופנוע!" .ברוב המקרים זוכות תגובות אלו לרוח
גבית ומיד מתמלא הדיון בעוד ועוד אגודלים מורמים
ותגובות נאצה שמכפישות את מי שהגה את האיוולת
הממונעת ולא פחות מכך ,את מי שמעז לרכוב עליה.
אלא שזה שהמציא את התקליט (השחור ,זה מהויניל
הכוונה )...כבר אמר מזמן ש"צריך תמיד לשמוע את הצד
השני" ולצורך תפקידי העיתונאי מצאתי לנכון להיות
סניגור לכל מי שחושב שמדובר דווקא ברעיון מעולה .אז
על מה בעצם אנחנו מדברים...
את האופניים החשמליים העירוניים כולנו מכירים ,וישנם
כאלו שזכו למפגש ממש קרוב איתם ,כל כך קרוב עד
שחלקים מסוימים בגופם נושאים צלקות של ממש...
לא אכנס לוויכוח הנוגע לשאלה מי היה זה שאישר
לכלי הזה להגיע לידיהם של ילדים צעירים ולמשמעויות
הבטיחותיות של הימצאותם על המדרכות  /הכבישים.
ברשותכם אתייחס רק לבן דודם הצעיר שמיועד
לרכיבה בשטח.
אופני שטח חשמליים הם באמת סוג של יצור כלאיים,

 koningמי?
בואו נחסוך לכם את המאמץ .למרות השם הקוסמופוליטי
חברת  koningאינה גרמנית ,צ'כוסלובקית או אפילו
קוריאנית .על אף שאם תחפשו אותה בגוגל תקבלו
אתר עם הסיומת  comהרי ששורשיה נטועים עמוק
עמוק בלבנט ואם להיות מדויקים יותר – בתל אביב
בואכה דולפינריום .שלא ישתמע מדברינו חלילה שאנו
רואים בכך פחיתות כבוד! אדרבא ,שמחנו מאד כבר
בשלבים הראשונים לגלות כי חברה ישראלית הרימה
פה מותג אופניים עצמאי (האף שאינו מיוצר כאן) ובנתה
מסביבו מערכת שלמה ומרשימה של עיצוב ,טכנולוגיה,
מכירה ושירות שעל פניו עושים רושם מכובד .באתר
החברה הנעים לעין תמצאו כמובן את כל המידע לגבי
כל הדגמים כמו גם כתבות תוכן ומידע הנוגע לאופניים
חשמליים בכלל ואלו של  koningבפרט ולולא העובדה
המצערת מעט הנוגעת לחוסר האחידות הנוגע לשאלה
אם אופניים הם זכר או נקבה (הם זכר )...המצערת מעט
הנוגעת לחוסר האחידות באשר למינם של האופניים
שמתבטא בכך שבמקומות מסוימים באתר רשום
"אופניים חשמליים" ובאחרים "אופניים חשמליות" ,היינו
נותנים לחבר'ה מהדולפינריום ציון לשבח.
חלקים וחלקיקים
הדגם שקיבלנו למבחן הוגדר על ידי אנשי koning
כ"אופני  29אינטש ז"ק לשטח קל" .נציג החברה טרח

להזכיר שלא מדובר באופניים שמיועדים לסינגלים,
לפחות לא לכאלו שאינם שטוחים ונטולי אתגרים טכניים
ורמז חזור ורמוז שעדיף שנרכוב בהם רק על שבילים
לבנים וזאת בניגוד למידע המופיע בסרטון שבאתר
החברה ,שם הם מוצגים כ"אופניים אגרסיביים" .אנחנו
נהגנו בהתאם להנחיה המילולית ולא התפתינו לצאת
איתם לחורשים...

כבר במפגש הראשון ,כשפרקנו אותם נציג החברה ואני
מהרכב ,בא לידי ביטוי אחד המאפיינים המובהקים של
סוג אופניים כזה – המשקל .האופניים האלו ממש ,אבל
ממש כבדים 23 ...ק"ג ליתר דיוק .המשקל החריג הוא
תולדה של מערכת ההינע החשמלית והסוללה ,והוא
מפתיע אותך בכל פעם מחדש מאחר ושלדת האופניים
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עצמה לא נראית שונה מכל זוג אופני  "29ז"ק אחרים.
סכמת צביעה נעימה וסולידית מכסה את הצינורות והלוק
הכללי בהחלט נעים לעין אם כי לא עומד בסטנדרטים
העיצוביים המוחצנים ששולטים כיום בשוק .בכל
הקשור לחלקים ניכר כי מירב ההשקעה כוונה למערכת
החשמלית ולא לכל השאר ולכן כל חלקי האופניים ,פרט
למנוע ולסוללה וזה אומר :מערכת ההילוכים ,הגלגלים,
בולם קדמי ,כידון ,סטם ובלמים אינם מצדיקים התייחסות
מעמיקה מאחר וכולם נצר למשפחת הentry level-
וחלקם אפילו אינם ממותגים ( no nameבלשון העם).
מאחר והמנוע הוא לב העניין ,הנה כמה מילים עליו
עולם האופניים החשמליים נחלק דיכוטומית לשתי
משפחות ,הראשונה :אופניים להם מנוע חשמלי
בלתי תלוי המאפשר הנעת האופניים על ידי לחיצה
על כפתור/מצערת כמו אחרון האופנועים והשנייה:
אופניים בהם מותקן מנוע עזר ,היינו – מנוע הנכנס
לפעולה רק כל עוד היושב במרומים (במקרה זה על
האוכף) מואיל בטובו לסובב את הפדלים .האופניים
שלנו שייכים למשפחה השנייה ,מה שאומר ,שכדי
לזכות בדחף חשמלי ,אין מנוס מדיווש  -נחמה פורתא
לכל מי שמצפונו מייסר אותו על שאינו רוכב על אופניים
"רגילים" .השליטה על עוצמת הדחף שהמנוע החשמלי
(שמותקן על הקראנק ולא בנאבה ולכן מוגדר כ"מנוע
מרכזי") ,מתבצעת באמצעות פקד דיגיטלי הממוקם על
הכידון .לאותו פקד יש צג דיגיטלי פונקציונאלי שמראה
כמה "דלק" נשאר בסוללה ,את טווח הנסיעה ועוד כמה
נתונים ובעזרת שני כפתורים ניתן לשלוט על עוצמת
הדחף .נשוב ונזכיר – אין כאן מצערת! קובעים כמה
עזרה רוצים לקבל וברגע שתדוושו – תקבלו אותה.
טעינת הסוללה (ב"נפח"  11אמפר) מתבצעת
באמצעות חיבור חשמלי ,זמן הטעינה עד למילוי מלא
של המצבר עומד על כשש שעות.

ברכיבה
תנוחת הרכיבה והגיאומטריה לקוחים מעולמם של אופני
העיר ולכן טוב תעשו אם לא תתגרו בגורל ותאתגרו
את האופניים במסלולים בהם יש עליות או מורדות
תלולים .בולם האוויר הקדמי ,הבסיסי וקצר המהלך
(מדגם  ,)Top gunמספק רמת שיכוך סבירה ושוב ,אינו
מיועד להרפתקאות .בהיבט של נוחות רכיבה ,האופניים
הפתיעו אותי ולמרות שמדובר באופני ז"ק עם שלדת
אלומיניום ,הם לא שקשקו את עצמותיי הזקנות וניכר
כי גם רכיבה ארוכה יחסית ,על שבילי עפר שאינם
משופעים במהמורות ,יכולה לעבור בשלום מבלי לעייף
יתר על המידה .מערכת ההילוכים ()Shimano Alivio
תפקדה כראוי ללא קפיצות ואי דיוקים .בלמי הדיסק
ההידראוליים ( )Tektroגם הם סיפקו כוח עצירה טוב
במסגרת מעטפת הביצועים המצופה מאופניים כאלו
אך חשוב לזכור כי ניסיון לאתגר אותם בבלימת חרום
במהירות גבוהה תכניס למשוואה את המסה האדירה של
האופניים הכל כך כבדים האלו מה שיכול לגרום למרחק
עצירה גדול מהרגיל.
מודה ולא אבוש ,יש משהו מאד משמח במנוע שנחלץ
לעזרתך ופוטר אותך מהצורך להתאמץ .כשעוצמת
המנוע החשמלי כוונה למהירות הגבוהה ביותר ,המנוע
בעט את האופניים קדימה בכוח מרשים ועליות שבמצב
רגיל הצריכו השקעת מאמץ ,הפכו לטיול מהנה שאפשר
לעבדכם הנאמן להקדיש את זמנו כדי להביט בנוף ולא
להתרכז בדופק .מצד שני יש לזכור כי כל הכוח הזה יכול
להיות לרועץ אם לא דואגים לשלוט בו ובמקומות בהם
נדרש תמרון מסובך ,עדיף לעשות זאת בכוח הרגליים
ולא להיות מופתע מפרץ מהירות בלתי נשלט.
אחת השאלות הראשונות שישאלו בעלי אופניים כאלה
היא מן הסתם – "ומה יקרה כשתיגמר הסוללה?"
ואכן מדובר בתהייה מוצדקת ,שהרי אם הרכיבה על

האופניים ,ללא עזרת המנוע ,הופכת ללא אפשרית,
מדובר בבעיה .אז ניסיתי.
לקחתי את האופניים לסיבוב שכלל רכיבה בשבילים
כבושים שיש בהם עליות מתונות ובשלב ראשון דיוושתי
בלי עזרת המנוע .הופתעתי לטובה .העובדה כי
האופניים מצוידים במערכת הילוכים מלאה הכוללת 8
מהירויות מאפשרת להניע את המסה הזו ולהביא אותה
למהירות שיוט סבירה גם ללא עזרת המנוע (בל נשכח –
גלגלי " 29תמיד ישמרו על מומנטום טוב יותר מאחיהם
קטני הקוטר) כך שאם חלילה תתקעו בלי אבקת חשמל,
תוכלו בהחלט לדווש בעצלתיים אל הציוויליזציה כל עוד
לא מדובר במרחק גדול ובתוואי שכולל טיפוסים.

זעקות שבר .מאחר ו"אנחנו לא דורסים" עצרתי כדי לתת
להם הזדמנות למצוא מפלט ואז שמעתי מאחורי יללה
קצת יותר רצינית .הבטתי לאחור ובמורד השביל הופיעה
אמא תן שצמצמה אלי מרחק במהירות מסחררת במה
שנראה כחתירה למגע ולא לצורכי משא ומתן ...הבנתי
שאם לא בא לי לחטוף ביס ואולי להתפנק על הדרך גם
בכלבת ,כדאי שאנתק מגע ,ויפה שעה אחת קודם...
אלא מה ,להזכירכם ,קרסולי נקוע ...לו הייתי על אופניים
רגילים ,ספק אם הייתי מצליח לפתח מספיק מהירות כדי
להימלט ,אלא שלמזלי נחלץ לעזרתי המנוע החשמלי של
ה Koning-שהטיס אותי משם וחסך ממני את המפגש
המיותר עם  K9נוטף ריר.
ובכן ,זו החוויה האישית שלי ,על השאלה האם אופניים
כאלו מתאימים עבורכם ,אשאיר כבר לכם לענות...

למי זה מתאים?
ה Koning-יתאימו לרוכבים המחפשים אופני  29בגודל
מלא איתם אפשר להתנייד ביום יום ככלי תחבורה עירוני
וגם לצאת איתם לגיחות אל המרחבים .לא הייתי מסתכן
ולוקח את הזוג הזה לרכיבה בסינגלים בהם יש מעברים
טכניים ,אך הם בהחלט יכולים לעמוד ברכיבה במסלולים
שנמצאים מחוץ לשבילים הלבנים הרחבים כל עוד הם
זורמים ומוגדרים ככאלו המתאימים לרוכבים מתחילים.
לפי אתר החברה ,האופניים מתאימים לרוכבים גבוהים
( 174ס"מ וצפונה) כך שאם אתם חושבים על רכישת
זוג כזה ,טוב תעשו אם תזמינו לעצמכם נסיעת מבחן
המוצעת באתר החברה.
אפילוג
באחד הערבים יצאתי לרכיבה בשבילי המושב .הייתה זו
שעת בן ערביים ואני שייטתי להנאתי בצמוד לגדר נהנה
מלחות של  .85%בהגיעי לאחד העיקולים ,הפתעתי
חבורה של גורי תן ששוטטה על השביל ומיד כשראו
אותי ,פצחו בריצת אמוק לכיוון הגדר תוך שהם משמיעים
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אנדורו קפריסין

 יוליה רפקין Haris Kaitis Photography 

אנדורו קפריסין

וואי ,וואי ,איך שהזמן טס ...עברו כמעט חודשיים מאנדורו קפריסין אבל
נראה כאילו עברה שנה...
ובכן לא מזמן בעלי הציע לי לטוס לקפריסין לחופשה רומנטיתRepkin's
 . Styleכמו בכל חופשה רומנטית קלאסית היה בה הכל .אפקט הפתעה,
טיסה לחו"ל ,מלון מפנק ,אוכל טעים וטיול אופניים בפארק  ...נו טוב ,לא
בדיוק בפארק ולא בדיוק טיול .השתתפות בתחרות  Enduroקפריסאית
ללא ספק הוסיפה הרבה צבע לחופשה הזו וצלקות קטנות במרפקים
נשארו למזכרת.
קפריסין ,לא מה שחשבתם
אחרי טיסה מאוד קצרה אנחנו נוחתים באי של השכנים ממערב ויותר

מהכל מופתעים עד כמה הנוף הקפריסאי מזכיר את זה הישראלי .הצבעים,
הטופוגרפיה ,הצמחייה ,הים ,עד שבשלב מסוים חלמתי לרגע וחשבתי
שאנחנו נוסעים בכביש  6ליד יער מענית .למעשה השוני המרכזי הם
השלטים בשפה היוונית והנסיעה בצד השמאלי של הכביש .איך מכל
המנהגים הבריטים דווקא את הנסיעה בצד שמאל הם התעקשו להשאיר
מהמורשת של אמא בריטניה ששלטה כאן עד  ?1960מה עם קישורי DH
ואנדורו בריטים ,גם את זה הם השאירו? עוד נבדוק...
עוזבים את הכביש המהיר המקביל לים ,פונים צפונה לכיוון ההרים
והנוף מתחיל להשתנות .לאט לאט הופך לירוק וצפוף יותר ,נכנסים לאזור
מיוער .יער מרשים .בעיקר עצי אורן .הכביש מתחיל להתפתל ואנחנו
תופסים גובה.

אמנם הגענו לגיחה קצרה להשתתף בתחרות Enduroמקומית ,אבל
התחושה שבאנו לחופשה באי יווני .וזה אכן כך ,אנחנו באי ,אמנם לא
יווני ,הרי קפריסין היא מדינה ריבונית ולא חלק מיוון ,אבל האוכלוסייה
היא יוונית אתנית והשפה הרשמית היא יוונית לצד השפה האנגלית .נכון
,יש גם את צד התורכי אבל זה די רחוק ואנחנו עמוק בחוויה היוונית.
אווירה שלווה ורגועה ,סלט יווני ,בשרים מעושנים ,פורל ,צלעות כבש
וכו וכו' ...על החולשה שלנו לאוכל טוב כבר קראתם בכתבה על פינאלה.
קראתם נכון?
מעבר להכל ,ליוון שמורה פינה חמה בלבנו ,שם למעשה הפכנו לזוג בטיול
אופנועים ביוון לפי כך וכך שנים (נו טוב ,כמה שנים טובות ,)...אבל זה
בכתבה נפרדת אם תרצו.

 Troodosוהאנדורו הקפריסאית
הגענו ל  Troodosביום שישי לקראת ערב Troodos .היא עיירת תיירות
מקסימה הממוקמת בלב יער בחלק הגבוה של רכס הרי  Troodosוכוללת
בקושי שני מלונות ,שתי מסעדות ושטח מסחר מצומצם ,אווירה נינוחה
ונוף מרשים.
הרכבת אופניים זריזה בליווי בירה מקומית ואנחנו מוכנים להכרת מסלולי
התחרות מחר.
בניגוד לתחרות הקודמת בצרפת בה לקחנו חלק בחודש אפריל ,שם
המסלולים היו חסויים ללא אפשרות להכרת מסלול מוקדמת ,בתחרות
הזאת המסלולים היו ידועים ופותחים לאימונים .אפילו קבצי GPS
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פורסמו באתר התחרות בעוד מועד .מרבית המסלולים לא היו חדשים
וכבר התקיימה עליהם תחרות בשנים קודמות .הקונספט מזכיר מאוד את
תחרויות האנדורו מקומיות שלנו כאשר המסלול/ים ידועים מראש ואין
מגבלה של אימונים .הגענו יום לפי התחרות כך שלמעשה היה לנו יום
אימונים שלם .אולי לא מספיק על מנת להכיר את המסלולים ברמה של
המקומיים ,אבל בהחלט עדיף על רכיבת עיוור על מצוק מלא אלמנטים
טכניים והפתעות בדופק גבוה כמו שחווינו בתחרות בצרפת.
המסלולים ומבנה התחרות
המסלולים בתחרות דמו יותר לאלה שאנחנו פוגשים בארץ מאשר
לאירופאים .אין שיפועים משמעותיים והמסלולים רחבים ופתוחים יחסית.
חלקם אפילו כוללים דרכי  4x4רחבות כשהאלמנט הטכני המשמעותי

אנדורו קפריסין

ביותר הוא האחיזה ,או יותר נכון היעדר אחיזה.
כמובן שיש גם סיבובים צפופים ,רכיבה על מצוק ומסלעות אבל האחיזה
היא האתגר עיקרי ,במיוחד לאור המהירויות הגבוהות שמפתחים שם.
בנוסף לכך על המסלולים יש הרבה אבנים חופשיות ,כאלה שגורמות
לגלגל הקדמי להיזרק ולשנות כיוון בפתאומיות ,כאילו נוסעים במחצבה,
מזכיר לעיתים מסלולי מדבר קשוחים.
התחרות עצמה מורכבת מ 4-סטייג'ם ,כאשר הסטייג' הראשון והשלישי
מתקיימים על אותו קטע מסלול שנרכב פעמיים .הוא קצר יחסית
לסטייג'ים האחרים ,אך פיסי מאוד עם  80%פידול .סטייג'ים  2ו  4ארוכים
מאוד ,עם קטעי פידול ארוכים ומפרכים ומשלבים מספר רב של אלמנטים
טכניים מגוונים.

הסטייג' הראשון מתחיל מהנקודה הגבוהה ביותר באזור Mount
 Opimpusויורד לכיוון העיירה  Troodosמשם מטפסים עליה לא ארוכה
ומתונה לתחילתו של סטייג' ה .2-בסוף הסטייג' השני עלינו להקפצה
ברכבים ועלינו שוב ל , Mt. Opimpusשם הוזנקנו לסטייג' השלישי
ואחריו שוב טיפוס קצר להתחלה של הסטייג' הרביעי שהסתיים יחסית
קרוב לסיומו של סטייג  .2זה הקל מאוד על הלוגיסטיקה של המארגנים.
אציין שהתחרות לא נערכת בתמיכת נותני חסות אלא מגביית דמי
השתתפות בלבד בסך של  € 40לרוכב.
התחרות אורגנה היטב עם סימון מסלולים ,מרשלים ,פידינג זונס ,פודיום
מכובד ,גביעים לזוכים ו ...הקפצות.
ה Transfer-לתחילת התחרות משטח הכינוס בעיירה Pano Plates

הממוקמת בגובה  1200מטר מעל פני הים ותחילת הסטייג' בגובה 2000
מטר נעשתה בהקפצה ,כך גם ה Transfer -בין הסטייג'ים 2ו 3-נעשו
בהקפצות .מדובר בעליה מצטברת של כ 1600-מטר שנחסכה מאתנו. ....
נושא ההקפצה היה מוזר עבורנו ,הרי מדובר בתחרות אנדורו ,לא?
לשאלתנו ,למה בעצם לא מטפסים באופן עצמוני? ענה המארגן בפשטות:
בלי הקפצות אף אחד לא יגיע .ערוץ החיים הטובים זה כאן!
כואב באימונים ,קל בקרב
אז כאמור היה לנו יום אחד להכיר את מסלולי התחרות .מארגן התחרות
בחור מקסים בשם  Savvas Anastasiouעשה לנו  2הקפצות וכך הצלחנו
להכיר את כל המסלולים פעם אחת .רכבנו את המסלולים ,התאמנו על
אלמנטים טכניים ,ובחרנו קצת קווים .באימונים על הסטייג' הרביעי ממש
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בסופו ,עליתי על אבן בקטע מהיר ,שהקפיצה את הגלגל ופשוט סובבה לי
את האופניים בחוזקה ובפתאומיות  ...נחתתי על צד שמאל ...היד  ,הכתף
והראש – הכל ספג  ..נפילה די חזקה אבל יצאתי ממש בזול.
אחר הצהרים עשינו עוד הקפצה עם החברה המקומיים לעוד ראן על
הסטייג' הרביעי שגם הפעם הסתיים בנפילה בגלל הקרקע לא הסלחנית.
התחרות
מכיוון שמדובר בתחרות מקומית בסדר גודל קטן יחסית כ 60-משתתפים
סה"כ והרוב המכריע הם מקומיים ,האווירה הייתה ביתית וחמימה מאוד.
בנוסף לדימה ואלי בתחרות השתתפו עוד  6-7בריטיים שחיים בקפריסין.
הגעתי בהתרגשות לרישום כדי לראות כמה מתחרות יש לי וגיליתי שאני
היחידה בקטגוריית נשים .לנשים עדיין לא היה אומץ להשתתף ,כך

אנדורו קפריסין

הסבירו לי ברישום .מזל שבאתי ,הייתי צריכה לגעול את הר אולימפוס
מנוכחות גברית בלעדית .מפלס הלחץ קצת ירד .המרפקים כאבו מהנפילות
של אתמול והזכירו לי להיות זהירה.
לאור היכרות המינימליסטית עם המסלולים ,והקרקע המאתגרת שנבחנה
מאוד מקרוב כאמור -בתחרות החלטתי לרכוב בשליטה ובזהירות .בגלל
המחסור במתחרות ,הייתה לי הפריווילגיה לרכוב בשביל הפאן ,ואכן הי
שם פאן! רכבתי בבטחון ב 80%והיה לי ממש ממש כיף!!!
להפתעתי הרבה ,ולמרות שרכבנו כל מסלול רק פעם או פעמיים גיליתי
שאני זוכרת היטב את האלמנטים הטכניים עליהם התעכבנו באימונים.
לא היו הפתעות למעט חלק מסוים באחד הסטייג'ים בו נוספה ממש
לפני התחרות סדרת סיבובים על מנת להאט את הרוכבים כדי שלא יבואו

במהירות גבוהה מדי למקטע עם סיבוב עיוור ללא טווח ראיה .מה שבכל
זאת הפתיע ,היה אורך המסלולים ,הם פשוט לא נגמרו! רק בתחרות
עצמה יצא לנו לרכוב אותם לראשונה בזרימה מההתחלה ועד הסוף ,ללא
עצירות לתרגול ,והם ארוכים...
סטייג'ים  2ו 4-היו ממש ארוכים ולקח לי  14ו  16דקות להגיע לנקודת
סיום .לשם השוואה מסלולים בסבב האנדורו הישראלי נעים בין  2ל5-
דקות .בתחרויות בחו"ל הסטייג'ים ארוכים יותר באופן משמעותי אך
מסלולים בני  12-16דקות הם בהחלט סטייג'ים ארוכים בכל קנה מידה.
בסופו של יום סיימתי מרוצה מאוד מההתמודדות וגם מהתוצאה
הכללית  37מתוך  55גברים מקומיים .המקומיים התלהבו מאוד לראות
אותי על מסלולי הבית שלהם ופרגנו המון לאישה הראשונה המתחרה

באנדורו הקפריסאי.
דימה חטף פנצ'ר בתחילת הסטייג' הראשון ,מה שביטל את הסיכוי שלו
לפודיום .עם זאת ,אחרי סידור הצמיג המשיך בנחישות ולמרות ההיכרות
דלה עם המסלולים הציג ביצוע מרשים ביתר הסטייג'ם והשיג תוצאות
מעולות מקום  1,2ו( 3-לא בהכרח בסדר הזה(.
היום שלישי של החופשה הרומנטית הוקדש כולו לנופש ומנוחה .לא
הספקנו לרכוב ולהכיר מסלולים באזור יער  TROODOSש  Savvasהמליץ
לנו ,כך שאין ברירה וכנראה שנצטרך לבקר באזור הזה שוב.
ללא ספק ,חוויה מעניינת ואחרת במרחק לא גדול מהבית.
נתראה בשבילים
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 עדי בלן  גלעד קוולרצ'יק  תום יותם

Trek Stache 9 29+
יבואן| CTC :מחיר₪ 18,720 :

Trek
Stache 9
29+
לפני  4שנים זכה כותב שורות אלו לרכוב יחד עם גארי פישר בכבודו ובעצמו
במהלך השקת עיתונאים של קונצרן  Trekבדולומיטים ,האיש שמחזיק בשפם
המפורסם ביותר בענף האופניים (סטיבי סמית' ז"ל אולי מתחרה ראוי בימים אלו)
שהיה כבר אז קרוב ל  ,70רכב כמו גיבור בתנאי שטח ומז"ג לא פשוטים .במהלך
ההשקה סיפרו לנו אנשי הפיתוח שהם עמלו יחד עם גארי על סדרת אופני ה
( Stacheקיצור לשפם באנגלית ,על שם שפמו של ג"פ כמובן) שלטענתם מדובר
באופני פאן טהורים ,מהסוג שמכונאים של חנויות קונים לעצמם.
בשנים שעברו מאז ,קרו לא מעט דברים ,סטנדרטים באו והלכו ,ה  26מת ונולדו
גלגלי ה"פלוס" .המהנדסים ואנשי השיווק של  Trekהחליטו להמיר את סדרת
הסטאש לגלגלי  29+בגודל מפלצתי תוך כדי שהם מנסים לשמור על אלמנט הכיף
החמקמק שהיה קיים בסטאש עם גלגלי ה 29הסטנדרטיים.
מהחנות של  CTCבפולג אספנו את אופני המבחן של הרשת ,מדובר ב Stache
 ,9הדגם היקר יותר מבין שני הדגמים הקיימים ,כבר בהעמסה לגגון הרכב נתקלנו
באתגרים שמציבים צמיגי הענק – חביקת הגלגל על הפס של טולה בעזרת
הרצועות הקיימות גבולית למדי.
סקרניים מאוד יצאנו לשדות המרעה הרגילים שלנו ,במיוחד סקרן אותנו ל"מדוד"
את יתרונם של צמיגי הענק באחיזה על הדרדרת המזעזעת שהתפשטה בשבילנו
לעת אוגוסט 
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Trek Stache 9 29+

Highlights
•גלגלי 29+
•צמיגי צו'פהקברה ברוחב  3אינץ
•מערכת הינע 1x11 Sram X1
•זווית צינור ראש  68.4מעלות
•אורך תומכות שרשרת  420מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  13.3ק"ג
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שלדה
השלדה של הסטאש עשויה מהאלומניום האיכותי ביותר
שיש לקונצרן האמריקאי להציע ,השלדה מתהדרת
בסנטנדרטים חדשים ,כולל ציר אחורי בתקן בוסט 148
מ"מ ,וחיווט כבלים פנימי למעבירי ההילוכים ולמוט
האוכף-עד כאן לא יוצא דופן .החידוש של  Trekכאן

הוא בראש ובראשונה בגאומטריה ,על מנת לקצר
את תומכות השרשרת ל  420מ"מ ,שהוא נתון קצר
אפילו לאופני  ,26שלא לדבר על  ,29+המהנדסים
בחרו להרים את תמוכות השרשרת ב drive side
בכדי לאפשר את מיקום הגלגל האחורי הרצוי .בנוסף
טרק דאגו ל  Drop-outsהמאפשרים לבחור בין גלגלי

" 29 ,29+רגיל" או  .27+אלו דרופ-אואטים מאוזנים
המאפשרים  15מ"מ של תזוזת בציר הגלגל האחורי,
עובדה שמבשרת טובות גם למי שיבחר להתקין את
הסטאש כסינגל-ספיד ( דרופ אאוט אופקי מאפשר מתח
שרשרת לתצורת הילוך בודד).

על השביל
ההתאמה האישית שלנו לסטאש במידה  18.5הייתה
טובה למדי ולמעט רצון מסוים לסטם קצר ב 10-20מ"מ
הרגשנו לחלוטין בבית מבחינת תנוחת הישיבה.
קשה להשוות את הרכיבה על ה  Stacheלחווית רכיבת
על אופני  29רגילים ,מדובר בכלי שמצד אחד מרגיש
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מאוד דומה ,הן מבחינת גאומטריה והן מבחינת תנוחת
רכיבה ,ומצד שני כמות האחיזה והתנגדות הגלגול יוצרות
חוויה שונה מאוד מאופניים נטולי צמיגי "."+
כבר ברכיבות הראשונות שמנו לב שלחץ האוויר בתוך
צמיגי הצו'פהקברה (סוג של ייטי דרום אמריקאי אם אתם
מתעקשים לדעת) הוא קריטי להתנהגות האופניים.
בלחץ אוויר של  psi 14ומטה והרגשנו בובינג מאוד

משמעותי מהצמיגים כמו גם תחושת "מריחה" בזמן
סיבובים psi 20 ,ומעלה והצמיגים מאבדים את כל
יכולות השיכוך שלהם והאופנים מרגישים קשים ולא
נעימים .אישית התייצבנו על  psi 16-18כפשרה
מוצלחת המצמצת את תחושת הנדנוד ועדיין מספקת
מהלך "מתלה" מספק מהצמיגים.
אי אפשר להתחמק מהעובדה שלמרות המשקל הסביר

לחלוטין של הטרק ,ישנו קושי מורגש בעליות ,במיוחד
במהירות נמוכה מתחת למומנטום ואינרציה מסוימים
של הגלגלים ,מצב שבו משקל הגלגלים והצמיגים יחד
עם התנגדות הגלגול גרמה לנו לתחושת מאמץ גדולה
מהרגיל .מצד שני ,כמות האחיזה שה  29+האלו מייצרים
מייתרת את הצורך בבחירת קווים חלקים או מוצלחים
בעליה ,הרוכב על הסטאש יכול לשבת בניחותא על

האוכף וכל עוד יש ברגליו כוח לסובב את הפדלים,
הצמיגים כבר ימצאו אחיזה איפושהו וידחפו קדימה –
הצלחנו לטפס חלקי שביל מדורדרים ומפורקים באפס
תשומת לב וללא דרמות מיוחדות.
בירידות טכניות ובסינגלים יש לסטאש כמה יתרונות
על ז"ק סטנדרטי ,הצמיגים מספקים כמויות אחיזה לא
הגיוניות ,עובדה שמאפשר כניסה (ויציאה) אגרסיבית
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מאוד מסיבובים .מצאנו את עצמנו מנסים להחליק את
הקידמי בכח לאחר כמה רכיבות בהן לא הצלחנו להגיע
לגבולות האחיזה .בנוסף הגאומטריה של הסטאש
מוצלחת מאוד ,האופניים זריזים יחסית למרות גלגלי
הענק והם משנים כיוון ומקפצצים בקלות מפתיעה.
כאשר לחץ האוויר נכון (נמוך מספיק) ,הצמיגים גם
מוסיפים שכבת שיכוך נוספת מעבר למזלג ,שעבד היטב
למדי בפני עצמו .מצאנו עצמנו רוכבים מהר ואגרסיבי

יותר ממה שיכולנו לרכוב על זנב קשיח רגיל בקטעים
אלימים למדי בפארק קנדה ומקומות אחרים .עם זאת
צריך "לתאם ציפיות" ולהבין שלא מדובר כאן בשיכוך
מלא ,כך שמרווח הטעות מוגבל והסטאש יזכירו לכם
כמה פעמים בכל רכיבה שבולם אחורי אין להם.
חלקים בולטים
בשונה מאופני אחרים שאנו בוחרים ,במקרה של ה

 Stacheנדמה לנו שהחלק החשוב ביותר אחרי השלדה
הוא הצמיגים ,ראשית כיוון שהם ע-נ-ק-י-י-ם ושנית כיוון
שטרק הצליחו לייצר כאן צמיגי  3.0עם אחיזה מטורפת
במשקל סביר מאוד של  900 -+גרם לצמיג ,משקל נמוך
מאוד בעולם ה .29+
הצמיגים מורכבים על חישוקי סאן רינגל ברוחב מפלצתי
של  50מ"מ הנראים במבט ראשון כמו חישוקי טריאל.
מערכת ההינע Sram X1 ,עבדה מצוין לאורך כל

המבחן ,כך גם מעצורי ה  Shimano XTומוט האוכף
מסוג  ,KS Levכולם בחירות מדוייקות של מנהל
המוצר מויסקונסין.
הבולם הקידמי שנבחר למשימה רחבת ההיקף בסטאש
הוא מאניטו (כן ..אתם זוכרים נכון) מגנום  34פרו ,בולם
אוויר עם  110מ"מ מהלך ,גם הוא בסטנדרט ה Boost
וברוחב של  110מ"מ .הבולם בסה"כ עובד חלק והיטב
אבל יש בו שני חסרונות משמעותיים .ראשית ,על מנת
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להבין כיצד לכוון לחץ אוויר\ ריבאונד\ קומפרשיין בבולם
תצטרכו להזכר בשיעורי המתמטיקה התיכוניים ולבצע
חקירת פונקציות ,מעולם לא נתקלנו בהסברים מורכבים
כל כך במדריך למשתמש .שנית ואף חמור יותר ,מאניטו
פיתחה קוויק-ריליס  15מ"מ משלה הנקרא ,Hexlock
בפעם הראשונה שבה עשינו את הטעות של לפרק את
הגלגל הקידמי ,נדרשו  20דקות ו 4סרטוני יוטיוב שונים
על מנת לסגור את ה"קיווק"-ריליס הזה – מדובר בכשלון

ההנדסי הגדול ביותר שנתקלנו בו בעולם האופניים
בשנים האחרונות ,אתם מוזמנים לחפש ביוטיוב
בעצמכם.
סיכום
ה Stache 9-של  Trekאינם אופניים סטנדרטיים ,ורק
ברגע שהחלפנו דיסקט מחשבתי ועברנו למוד רכיבה
מעט נינוח יותר בעליות ו"שובב" יותר בירידות הרגשנו

שאנחנו מפיקים מהם את המירב.
הסטאש הם אופניים כיפיים בצורה מיוחדת ,יש להם
את הפאן פקטור החמקמק שאנחנו מדברים עליו רבות,
השילוב של גלגלי הענק יחד עם הגאומטריה הזריזה
והמשקל הסביר ,מייצרים חבילה שקשה להתעלם ממה.
יחד עם זאת צריך להבין שאלו לא האופניים שיביאו
אתכם במהירות הגדולה ביותר מנקודה  Aלנקודה  ,Bלא

בעליה ולא בירידה ,האופניים יתאימו לרוכב מנוסה וטכני
שמחפש להנות כמה שיותר מהדרך ומהאתגרים שבה
ולאו דווקא לסיים אותה במקום הראשון.
לטעמנו הסטאש יכולים לשמש רוכבים רבים כזוג שני
מצוין לצד אופני  XCאו  Enduroמדוגמים לטובת גיוון
הרכיבות ושיפור המיומנות
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 שחר ברטל   

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק יד'

דור העתיד!

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.

השעה ארבע ומחצה אחרי הצהריים ואני מגיע עם הרכב לחניון עופר
באזור השרון .אני עדיין מכופתר ומחויט אחרי יום עבודה אך מיד הם
יתחלפו בבגדי רכיבה .סף ההתרגשות גבוה ,אני ממתין לרגע הזה
כבר זמן רב...
ניתן לומר שרוב חיי עסקתי בספורט .בילדותי שיחקתי כדורסל,
סקווש ,טניס ,כדורעף (חופים) וכיום האופניים הריצה והשחייה
תופסים מקום חשוב בשגרת יומי .בשמונה עשר החודשים האחרונים,
אני משקיע זמן רב באימונים וזאת ,על מנת להגיע ליעדי הבריאות
שהגדרתי לעצמי בתחילת הפרויקט.
בני משפחתי מפרגנים אבל עדיין משועשעים בכל פעם מחדש
מהגרדרובה הספורטיבית שאגרתי לעצמי .או שאני בטייץ רכיבת
כביש ,בבגדי רכיבת שטח ,בגד ים או בגדי ריצה והבנות כבר מזהות
את הביגוד ויודעות לאיזו פעילות ספורטיבית אבא יוצא או מאיזו הוא
בדיוק חזר...
בתקופת החורף הציעו לי שני חברים לטוס לצרפת לחופשת סקי עם
הבנות .הרעיון היה לקחת את בנותינו הבכורות לקלאב בצרפת על
מנת ללמדן לעשות סקי .אני מאד אוהב סקי ,והיו סיבות ספציפיות
לכך שבסופו של דבר הייתי צריך לסרב להצעה אך הדיון בדבר
הנסיעה גרם לי לחשוב על עצם העיסוק בספורט עם דור העתיד שלנו
ובמקרה שלי עם בנותיי.

אני חושב שחדי העין הבחינו שארצנו לא בורכה בהרים כדוגמת
האלפים ,הקרפטים או הפירנאים...יש לנו אמנם מעט שלג בחרמון
אך באופן כללי ,ישראל ,למרות כל הדברים שיש לה להציע ,אינה
מדינת סקי ...אמנם להגיע לחרמון זה תענוג גדול (אם לא מגיעים
יחד עם כל המדינה) אך עדיין מדובר באתר מרוחק יחסית (ועדיין
לא הזכרנו את פקקי התנועה )...ולא יותר מידי מאתגר (למי שכבר
הספיק לבקר באלפים) .לכן ,מי שיכול להרשות לעצמו ,טס פעם או
פעמיים בשנה לאירופה או ארה"ב אך גם במקרה זה יש מחיר לשלם
ואין מדובר על עמידה בתור אלא על שטרות .הרבה שטרות...
הדיון סביב חבילת הסקי גרם לי לחשוב איזה סוג ספורט אני
יכול לטפח יחד עם בנותיי וספציפית כרגע עם יובל הבכורה שלי.
האופניים כמובן מיד עמדו בראש הרשימה .אז שלג – אין ,אבל לעומת
זאת ארצנו הקטנטונת נתברכה ביערות ,מדבריות ,שטחים ירוקים
מקסימים ובתוך כל אלו רשת אדירה של שבילי אופניים .חשבתי
לעצמי ,למה שלא אכניס את יובל לספורט שבאמת ניתן ליהנות ממנו
יחדיו? הכל קרוב ,זמין ,מזג האוויר מאפשר רכיבה כמעט כל השנה וכל
מה שצריך זה אופניים ,מיגון ,קצת מים ,ורצון טוב.
הפור נפל ,אכניס אותה לתוך הספורט הנפלא הזה כבר בגיל צעיר,
וכך ,באופן אינטרסנטי טהור ,אבנה לי את הפרטנרית המושלמת
לטיולים עתידיים בארץ ובחו"ל .קנינו אופניים ,כפפות ,קסדה ולקחתי
את הילדה לטיולים קצרים באזור הבית .בתחילה ,בשכונה ,אחר כך

רכיבה של שלושה קילומטרים בשבילים הלבנים הפשוטים של יער
בן שמן .והינה ,לנגד עיני ,צומחת לי רוכבת אופניים לכל דבר ועניין
אשר בבוא העת ,אם יעלה הרצון מלפניה ,תיקח אותי עמה לאירועי
אופניים שונים כמו האפיק ,הדזרט צ'לנג' ,הצ'ימיצ'ורי וכו וכו.
רשמתי את יובל ואותי לרכיבה לאור ירח בחוף השרון .לא ממש ידעתי
האם תהיה מסוגלת לרכוב מעל עשרה קילומטרים בשטחי הפרדסים
החוליים אך דמיינתי את החוויה המשותפת והחלטתי ששווה לנסות.
כוכבית קטנה לגבי יובלי רק למען הגילוי הנאות .יובל עוסקת בספורט
אינטנסיבי מגיל ארבע (היום היא בת עשר) .היא מתעמלת ארבע
פעמים בשבוע בנבחרת התעמלות ואקרובטיקה ולכן כשרה הגופני
והכח הנדרש לא הטריד אותי במיוחד .מה שכן ,רכיבת אופניים בכל
זאת מפעילה קבוצת שרירים מעט שונה וכל מי שעוסק בכמה ענפי
ספורט כבר יודע שאימון אינטנסיבי בתחום ספורט מסוים אינו מבטיח
בהכרח ביצועים דומים בענפי ספורט אחרים.
הגענו לחניון של חוות רונית ,פרקנו את האופניים ,פשטתי את
החליפה ולבשתי את בגדי הרכיבה שבמקרה הכינותי מראש ויצאנו
לדרך .הידד! היה אדיר! יובל חוותה טיול לילי מאתגר ברחבי השדות
והפרדסים של אזור השרון .הרכיבה כללה ,קטעי חול קצרים ,אפקטים
קוליים שונים כמו קרקור צפרדעים וחיות אחרות ,חושך מוחלט (כי
ירח לא ממש היה) ,מעבר בקטע מים קצר ורכיבה בדבוקה ארוכה ולא

ממש הומוגנית של רוכבים .לקראת הקילומטר השמיני החלו להישמע
מכיוונה קולות של "הייתי מוכנה לסיים ולאכול איזה קרטיב טוב" אבל
לזכותה יאמר שהיא משכה וסיימה את המסלול כולו כמו גדולה.
בחרתי לתאר את הרכיבה עם יובל מכיוון שמעבר לחוויה כיפית
ומיוחדת כהורה ,זוהי פעילות שעד לפני כמה שנים לא הייתי מעלה
על דעתי להשתתף בה .כאשר סבלתי מעודף המשקל הקיצוני ,הדבר
האחרון שהיה בא לי לעשות הוא לצאת מהבית לחום יולי-אוגוסט
ולפגוש המון אנשים בריאים וספורטיביים .מבחינתי ,כוס משקה קר,
נשנוש קטן ותוכנית טלוויזיה נחמדה הספיקו ,טיול לאור ירח ממש
לא בא בחשבון .מעבר לכך גם היא וגם אני נחשפנו שוב לעובדה
המשמחת שיש לנו סצנת רכיבה עממית מפותחת פה בארץ ובאמת
לא צריך להרחיק לחו"ל כדי למצוא אירועי רכיבה מושקעים ומאורגנים
לעילא.
ובאשר לפרויקט הבריאות? העובדה שאני שוקל  91קילוגרם (כן,
ירידה של שלושה עשר קילוגרם מתחילת הפרויקט) מאפשרים לי
לחשוב מחוץ לקופסא של פעם ובעיקר ליזום וליהנות מחוויות שלא
רציתי בהם עד לפני כמה שנים.
תדה רבה למפיקי האירוע ,כן ירבו!
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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 לני אנגלהרט  אוריאל כהן  לני אנגלהרט

Giant Defy Advanced Pro 2

יבואןGiant Israel :
מחיר ₪ 16,900 :מבצע ₪ 13,900

Giant Defy
Advanced
Pro 2
לפני שצוללים לכל הפרטים טכניים על האופניים ,ולפני שאני פורס את כל המילים
המוכרות על קשיחות ,אחיזה ,הפעלת כוח בעמידה וכו ,רציתי להציג את דבריו נמרוד בן
דוד מנכ"ל ג'יאנט ישראל .מדוע החליט להביא את המוצר לארץ ,מה קהל היעד שלו ומה יש לו
להציע לציבור רוכבי הכביש.
קהל היעד עפ"י נמרוד הם רוכבי כביש המחפשים אופנים נוחים לכל סוגי הרכיבות ,כלומר
ציבור די רחב שעוסק בדבר .ה Defy-הם לא דגם הקצה של  Giantולא אופניים שימקמו את
הרוכב בתנוחה הקרבית ביותר ,אבל כפי הנראה רוב הרוכבים לא צריכים אופנים כאלה ויכולים
ליהנות מאופני ה .Endurance-אופני כביש יכולים (צריכים) להיות נוחים בניגוד למה שחלק
מציבור הרוכבים חושב .המפרט טוב אך אם רוצים אפשר לשדרג מספר פריטים כבר במעמד
הקניה במחירים סבירים ,מגלגלי האלומיניום לגלגלי קרבון או ממערכת הילוכים מכאנית
למערכות חשמליות .הדגם קיים בכל המידות וזמין למבחן 
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כרוכב כביש אני תמיד מתעניין במשקלים של האופניים
והמוצרים הנלווים .הדבר ראשון שעשיתי שקיבלתי את
האופניים זה לשקול אותם במו ידי .התוצאה  8.12ק׳׳ג
ללא פדלים וכמובן בלי מים ,ככה נהוג לשקול אופני
כביש .המפרטים שפורסמו על הדגם הזה באינטרנט
ציינו  8.4ק׳׳ג ,ייתכן שהמשקל בעיר הקודש קצת מזייף,
אבל בשורה התחתונה האופניים די קלים .משקל יחסית
קל זו תמיד התחלה טובה ,אם כי קהל היעד של דגם
לא אמור להיות נגוע במחלת שידרוגיטיס .ה Defy-הם
אופני Enduranceאו אופני נוחות ,הגדרה חשובה
בתחום אופני הכביש .בתחום זה מאוד קל להיכנס
לשגרה של רכיבות ארוכות ולאו דווקא תחרותיות,
באופן יחסי ואינדיווידואלי לצורך העניין רכיבה של 4

שעות או יותר תספיק על מנת לבדוק אם המוצר נוח.
במידה והישיבה היא קצת פחות מכווצת נאבד קצת
מהקרביות ונרוויח הרבה בתחום הנוחות ,שם המשחק
ברכיבה ארוכה.
על האספלט
אופני נוחות או  Enduranceמוגדרים כך על פי
הגאומטריה ,ל Defy-יש צינור ראש גבוה( ,כ 19-ס"מ
למידה  )M/Lשמעלה את הידיים ואת פלג הגוף עליון
לתנוחה הרבה פחות מאומצת .הנוחות באה לידי ביטוי
לא רק ברכיבות ארוכות ,אלא גם ברכיבות קצרות ,כמו
רכיבה בתוך העיר ,בפארק או במקום מיושב .בנוסף
לכך יותר קל לנווט אופני נוחות לעומת אופנים סופר

תחרותיים .רכיבת כביש ניתן לחלק לשלושה סוגים
של תואי שטח .כמו בחיים ,רוכב כביש נמצא בעליה,
בירידה או במישור/מישור מדומה ( .)False flatבתקופת
המבחן רכבתי על ה Defy-בשלושת תואי השטח על
מנת להרגיש במו רגלי מה המוצר מספק או לא מספק
ברכיבה ירושלמית טיפוסית.
ירידות :כרוכב ירושלמי הרגיל להיות בתנוחה תחרותית,
מההקלקה הראשונה בבוקר ועד ההקלקה בסוף
הרכיבה ,אני מודה היו לי דעות קדומות בנוגע לירידות
על אופני  .Enduranceובכן טעות ,ה Defy-ממש
נוחים בירידה ובסיבובים .בשונה מהאופניים התחרותיים
התנוחה הגבוהה מעט מורידה מהאווירודינמיות ,אבל יש

לזכור שאלה אופני כביש עם בולמי דיסק .כלומר אם צריך
לבלום אפשר להתחיל את הבלימה הרבה יותר מאוחר
ועדיין להגיע למהירות הרצויה בהרבה פחות זמן ומרחק.
לצורך העניין אם בירידה מצומת אורה לכיוון ביה׳׳ח
הדסה עין כרם אפשר לפתח מהירות גובהה יותר ועדיין
להספיק להוריד אותה על מנת לעבור את הכיכר בכניסה
למתחם בבטחה .אפשר לנצל את מעצורי הדיסק היטב
בכל ירידה אם בבלימה מאוחרת וחזקה יותר לקראת
צומת ,סיבוב או כל מכשול אחר .לרוכב מתחיל או רוכב
שלא ממש רוצה לרדת במהירויות גבוהות יש יתרון
עצום למעצורי דיסק .להבדיל ממעצורים רגילים ,הם לא
מחממים את החישוק בכלל ,גם בבלימה אינטנסיבית
ביום חם .מבחינת הילוכים יחס של  50-11כהילוך גבוה
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Highlights
Ultegra 11/28 :•קסטה
Shimano Ultegra 11 50/34 :•קרנק
Giant SL-1 wheel system :•גלגלים
tubeless compatible disc
Giant P-SL1 700x25 :•צמיגים
 ק"ג ללא פדלים8.12 :•משקל
 למפרט המלא
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•שלדת קרבון מלאה
endurance :•גאומטרית
 קרבון:•מזלג
RS785 hydraulicShimano •מעצורי דיסק
Compact Shimano :•מערכת הילוכים
Ultegra
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לירידות זה בהחלט מספק .כלומר אפשר לדווש עד
כ 55-או  60קמ׳׳ש .מסקנה ראשונה :גם באופני נוחות
כיף בירידות!
עליות :כאשר הבית נמצא ב  800מטר מעל פני הים,
תרצה או לא ,עליות הוא דבר שמאפיין את הרכיבה
שלך .ככלל מסלול רכיבה שלי תמיד ייגמר בעליה ,מזל
שאני מחבב את התחום .כאן אחלק את התנהגות
ה Defy-לשני מצבי רכיבה ,ישיבה על האוכף ועמידה
על הפדלים .כל רוכב וסגנונו ,אני אחד שעומד די
הרבה בעליות במיוחד בעצימות גבוהה ,אולם יש כאלה
שבעיניהם זהו בזבוז אנרגיה ועדיף לטפס בקצב אחיד,
וואטים לפי תוכנית האימונים וכו׳ .זה אמנם לא המקום
להרחיב ,אך אציין שאם מטרת האימון היא לעלות מהר

(לא משנה למה) מעבר מתנוחת ישיבה לעמידה יכול
בהחלט לעזור ובנוסף לכך להלחיץ ולבלבל רוכבים
אחרים בדבוקה .בישיבה בתנוחה גבוהה יותר קשה
לפתח מהירות או לשמור על קאדנס בעליה .אולם לרוכב
יהיה נוח לטפס על ה ,Defy-אבל ברוב המקרים הוא
יעלה לאט יותר מאשר רוכב על אופניים תחרותיים .לרוב
רוכב שמתאימים לו אופני  Enduranceכנראה לא ימצא
תנוחה מאוד נוחה על אופניים תחרותיים .הדבר יבוא
לידי ביטוי בעליה בדמות כאבי גב ,חוסר נוחות בכתפיים
וכו׳ .ה Defy-היו נוחים בעליה ושידרו הרגשה שצריך
לעבוד יותר בישיבה .בעמידה נושא התנוחה שולי יותר,
מאחר והרוכב יכול להישען קדימה על הכידון עובדה
שמבטלת את רוב השפעת ה Headtube-הגבוה.

המשקל הקל יחסית של האופניים מורגש יותר בעמידה
ומיד מתורגם על ידי השלדה להגברת מהירות.
מישור :את גאומטריית הנוחות מרגישים במישורים,
ואפשר לדמיין רכיבות של שעות ארוכות ללא כל כאבים
בגב ,בצוואר או בכתפיים .המבחן נעשה בקיץ לא בדיוק
עונת הרכיבות הארוכות ,אבל ניתן היה להבחין שבתחום
זה ה Defy-יהיו מאוד נוחים .האם הם מתאימים לרוכב
קבוצה שמבלה את רוב השבתות שלו בפלוטון עם
החברים? התשובה כמובן תלוי באיזה פלוטון .אם זה
בקבוצה שרוכבת בצורה לא תחרותית מאוד הDefy-
יספקו פלטפורמה נוחה ביותר ל 100-או  150ק׳׳מ שרובו
במישור .אם מדובר בדבוקה קדמית המורכבת מרוכבי
עלית או פרו כאן יתכנו אי התאמות .אבל אם יש לרוכב

יכולת לרכוב בפלוטון כזה ה Defy-כנראה לא בחירה
האופטימלית עבורו ,אבל לכל מצב אחר יתאימו בהחלט.
מעצורי דיסק על אופני כביש הם עולם ומלואו והדעות
חלוקות .יש הרבה סיבות בעד וגם לא מעט סיבות
נגד בחירת אופני כביש עם בלמים כאלה .היה רצוי
כמובן לבחון את הגלגלים ואת הדיסקים במזג אוויר
גשום במיוחד בירידות שדורשות בלימה מרובה .אבל
ביולי בישראל אין תנאים כאלה ,אז נשאר רק לבחון את
הבלימה בתנאים יבשים .בכל זאת לקחתי את הDefy-
לסיבוב במסלול העירוני על השביל אופניים שחוצה את
ירושלים ממלחה פנימה .מי שרוכב על המסלול הזה,
כמו רבים אחרים בארץ ,יודע שצפוי להיתקל בלא מעט
מכשולים בדרך בדמות הולכי רגל ,עגלות ,רצים ,ובימים
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מסוימים ילדים קטנים שרוכבים בזיגזגים על כל השביל.
מקום טוב לבדוק את מרחקי הבלימה ויציבות האופניים
בבלימה עוצמתית .גם סביבה אורבנית ,עם רמזורים
ונהגים ישראלים זה מבחן טוב .המסקנה הדיסקים
עובדים טוב ,ואפילו טוב מאוד .לרוכב בעיר שמחפש
אופניים ברמה גם לאימונים כנראה שעדיף מעצורי דיסק
באופני כביש.
לרוכב תחרותי או רוכב שקנה וכבר אסף כל מיני סוגים
שונים של גלגלי קרבון תהיה בעיה לעבור לדיסקים כי
האוסף יהפוך לערימת פסלים יקרה מאוד .לרוכבים בארץ
שיוצאים בכל מזג אוויר הדיסקים יספקו פתרון טוב יותר
מהמעצורים הסטנדרטים.

חלקים בולטים
האופניים מגיעים עם גלגלי אלומיניום של Giant
ואפילו צמיגים של  ,Giantהם קלים יחסית ועמידים.
כאמור ,אפשר לשדרג לגלגלי קרבון אם רוצים .יש
להניח שגרסת ה Carbonio-תשפר את הביצועים
בעיקר בעליות וגם קצת בתנאים אחרים .האופניים
מגיעים עם צמיגים ברוחב  25מ׳׳מ ,היות ויש מעצורי
דיסק ייתכן שאפשר אפילו להכניס צמיג  28מ׳׳מ מבלי
שיגע בשלדה .אלה לא אופני  gravelאו  crossאז 25
מ׳׳מ בהחלט מספיק .מערכת אולטגרה 11של שימנו
מוכרת ונחשבת לסוס עבודה בתחום .חוץ ממצבי
קצה כמו פלטה גדולה מלפנים ו  25או  28מאחורה,

המערכת עבדה בצורה אמינה ושקטה .מצבי הקצה
הללו לא ממש בריאים למערכות ויש מספיק הילוכים כדי
להימנע מהם לחלוטין .בכל תקופת המבחן לא נתקלתי
בבעיות במערכות .למי שבכל זאת מתחשק הדיוק של
הילוכים חשמליים ניתן לשדרג לאולטגרה חשמלי כבר
במעמד הקניה.
יש כמה דברים קטנים ויפים בחבילה של ה,Defy-
מחזיקי הבקבוקים של  Giantהם קטנים ושחורים אבל
אוחזים את הבקבוקים בצורה טובה ביותר .יש גדלים
שונים של בקבוקים אבל הכלובים גמישים לוקחים את
כולם .ברכיבת עיר עם תלוליות ובמהירות שום בקבוק לא
עף ועדיין קל מאוד לשלוף אותם לשתייה.

סיכום
ה Defy-מתאימים כמעט לכל סוגי הרכיבות ומסלולים
שיש בארץ מאילת ועד החרמון .אלה אופני Endurance
ונוחות ,לא אופניים תחרותיים ברמת רוכב עלית.
לרוכב אשר מתקדם בתחום אופני הכביש ומחפש
אופניים מהירים אבל לא קרביים ביותר ה Defy-יספקו
פלטפורמה נהדרת ,עם מערכות טובות שיהפכו לטובות
מאוד עם שדרוג קל .בסוף היום כיף לרכוב עליהם
והתחושה הכללית היא של אחיזה טובה ,ונוחות ארוזה
במעטפת די קלילה
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ניקיון

  יואב מאור

ניקיון
בסוף הרכיבה ,או אולי אפילו באמצע ,גיליתם שנשבר לכם שפיץ בגלגל
האחורי (או סילק ,אם אתם ירושלמים).
חיש קל ,מהר-מהר ,וללא שהיות ,אתם מעמיסים את אופניכם היקירים על
המתקן ,והיידה לחנות!
מיותר לציין שכבר אמצע הקיץ ,או אמצע החורף ,ואופניכם מלאים בבוץ,
אבק ,זיעה ,שאריות איזוטון ,חומר טיובלס שהושפרץ על המזלג ,ועודף
שמן שרשרת שהפך לעיסה דביקה .בקיצור ,עם כל הטינופת הזאת
שתחתיה מסתתרים אופניים ,אתם פוסעים בבטחה אל תוך החנות .יכול
להיות שאף אחד מהנוכחים לא שם לב ,אולי חוץ ממיצי  -כלב החנות,
שנס על נפשו באותו רגע ממש ,אך בעודכם מתקרבים בצעד בוטח אל
עבר הסדנא  -מכונאי אחד עומד ,נזעק כולו ,ופולט יבבה " -תשאירו את
ה %X&*#@-הזה בחוץ!"
מה הבעיה  -קחו סנו
זה אולי המקום להבהיר ,שיחסו של מכונאי לרצפת הסדנא ,זהה ליחסה

של האישה בחייכם לרצפת הסלון ,רגע אחרי הספונג'ה .ובכלל ,יש מצב
שלא בכל החנויות יש עמדת שטיפה ,וגם יש מצב שרוב הלקוחות בכלל לא
מבינים על מה המהומה בטענת " -הלא אופני הרים נועדו להתלכלך…",
ובטח שלא יסכימו חלילה לשלם על שטיפת אופניהם ,כחלק מההכנה
לטיפול בהם .האם גם אתם לא מבינים מה ה ISSUE-כאן? אם כך ,מצבכם
חמור .תקראו ,תקראו.
למה לי לשטוף את האופניים בכלל?
מכונאי ותיק ואהוב אמר פעם" :לפני שאתה הולך לרופא שיניים ,נכון
שאתה מצחצח שיניים?"
הגרסא שלו הייתה כמובן גסה יותר ,וכללה גניקולוג ואת אשתך ,אבל
המסר ברור לדעתי.
אז קודם כל ,תשטפו אותם כדי שלמכונאי יהיה בכלל חשק להסתכל
על האופניים שלכם .ושנית ,כדי שהוא לא יצטרך ללבוש כפפות ,חלוק
ומשקפי מגן על מנת לטפל בהם .אבל בלי קשר למכונאי הבכיין הזה ,גם

אתם ואופניכם יכולים "להרוויח" מניקיונם:
• -אופניים נקיים לא משמיעים רעשים מעצבנים ,מאבק וחול שהתיישב
בצירי המתלה או על השרשרת וגלגלי השיניים ,ניקיון אבק מרגלי בולמי
הזעזועים יאריך את חיי האטמים ,ועוד ועוד.
•בזמן הניקיון ניתן לבחון חלקים שונים של האופניים ולגלות דברים
הדורשים תחזוקה ,כמו שפיצים משוחררים ,חופש במתלה ,או סדק
בשלדה  -לא עלינו.
•בוץ שהושאר בחורף להתייבש על האופניים במחסן  -תוקע מעבירים,
שרשראות וכבלים.
•זיעה או איזוטון שטיפטפו באזור מתקני הבקבוק ,מוט הכסא וההדסט,
מאכלים מיסבים וגם יוצרים קורוזיה עם השלדה.
•ולקינוח ,כמו שהרבה יותר כיף להתחיל רכיבה עם בגדים ריחניים ונקיים
 עם האופניים אותו הדבר ,הכלי הכי חשוב בספורט הזה ,מיד אחריהגוף שלכם.

היי ,לא ביקשנו שתשטפו אותם אחרי כל רכיבה  -שטיפה מוגזמת או עם
גרניק ,עשויה גם היא לגרום נזק למיסבים ואמאייאת  -אבל רגע לפני
שמגיעים לסדנא ,עשו טובה ,שיטפו את אופניכם.
סיכום אופטימי
כאמור ,לא חייבים לשטוף את האופניים אחרי כל רכיבה ,אבל כן אפשר
וכדאי לשמן שרשרת!
מומלץ לשמן אותה מיד בתום הרכיבה ,ולא רגע לפני היציאה אליה  -כדי
שהשמן יוכל לחלחל לחוליות ולהיות יעיל יותר ,וגם כדי שתבואו לרכוב
בפעם הבאה  -השרשרת לא תהיה רטובה ותספח אליה את כל האבק,
שיחד עם השמן הטרי הופכים לגוש בוץ משומן שתקוע בגלגלי השיניים
ובמעבירים .ושוב ,לא חייבים את כל הטקס עם הדיגריזר ,השטיפות
והעניינים  -פשוט לשמן ולשכוח ,ולהתחיל את הרכיבה הבאה FRESH
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 צחי אוחובסקי ,אריק פלדמן  אלון רון  דימה ריפקין

Cannondale Scalpel Si Race

יבואןRecycles :
מחיר₪ 33,990 :

Cannondale Scalpel Si Race 2017
הקנונדייל סקאלפל Siהחדשים שהושקו השנה הם אחד מדגמי האופניים
המסקרנים ביותר שהוצגו לאחרונה בסגמנט ה .XC-תחום רכיבת הקרוס
קאנטרי ובעיקר המרתון התפתח מאד בישראל בשנים האחרונות ,אולם
היצע הדגמים התחרותיים הפונים לפלח זה אינו מאד גדול  -כל דגם חדש
בקטגוריה יוצר עניין רב על אחת כמה וכמה דגם שהצפיות לגביו גדולות מאוד.
הסיקור הראשוני של הדגם החדש מאירוע ההשקה באיטליה מוקדם יותר השנה
הוסיף לסקרנות וכבר חיכינו להזדמנות לבחון את הסקאלפל בצורה מקיפה על
השבילים המקומיים.
במקביל למגמה של הפיכת מירוצי הקרוס קאנטרי לטכניים יותר ,היצרנים
השונים מפתחים דגמים ורסטליים יותר המיועדים לשלב רכיבה מהירה עם
יכולות טכניות משופרות .בקנונדייל הידועים בקריאטיב המילולי של סגנונות
רכיבה ,מכנים זאת  – XXCקרוס קאנטרי בתוספת  Xפאקטור .הסקאלפל הם
נושאי הדגל למגמה זו ,ומציגים גאומטריה קיצונית יחסית ,יחד עם תנוחת רכיבה
מתונה ביחס לדגמי הקרוס קאנטרי המקובלים ,אולם מבלי לפגוע בזריזות,
ביכולת הטיפוס ,ובהתנהגות הכללית .נשמע כמו משימה בלתי אפשרית ,ומכאן
העניין הגדול לבדוק איך זה עובד בשטח.
לידינו הגיע דגם ה ,Race-דגם אחד לפני דגם הקצה ,ה .Black-במבט ראשון
מדובר באופניים מרשימים ביותר .שלדת הקרבון הסקסית ,מזלג הלפטי ,קראנק
ההולוגראם ,והצביעה השחורה עם נגיעות בירוק ,יוצרים מראה איכותי ומפתה.
אך מה שמושך את העין יותר מכל בדגם זה הם גלגלי ה Enve-הסופר סקסיים
ונחשקים ,בצבע תואם לשלדה .העיצוב שומר על הקווים של הסקאלפל מהדגם
הקודם ,אולם הצינור העליון עדין ואלגנטי יותר כך גם חיבור החלק הקדמי של
הבולם האחורי לשלדה ללא הארכובה נותן מראה נעים יותר  
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Highlights

•שלדת קרבון  Hi-modקלה וקשיחה
•מתלה ציר יחיד המייצר מהלך של  100מ"מ עם
Zero Pivot seatstay
•מזלג Lefty 2.0 Carbonעם אופסט  55מ"מ
ונעילה הידראולית מהכידון
•בולם אחורי RockShox Monarch XX -עם
נעילה הידראולית מהכידון
•גלגלים -חישוקי  ENVE Carbon M50על
נאבות לפטיDT-Swiss C-36 /
•זווית ראש  69.5מעלות
•זווית צינור כיסא  73.5מעלות
•אורך תומכות שרשרת  17.2אינצ'ים 435 ,מ"מ
• בסיס גלגלים 111.8 :ס"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  10.7ק"ג
למידה מדיום
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שלדה ומתלים
הסקלפל החדשים מבוססים על הפלטפורמה הכללית של קודמיהם-
מתלה בתצורת ציר יחיד פשוט לכאורה המייצר מהלך של  100מ"מ
ונשלט על ידי רוקר השולט על יחס המינוף ,מלפנים מהלך דומה מיושם
ע"י הלפטי ,בולם הדגל של קנונדייל .השלדה של דגם ה Race-עשויה
קרבון  hi-modשל היצרן ,רמת הקרבון הגבוהה יותר של קנונדייל ,עם
אריג צפוף יותר ומשקל נמוך יותר .המשולש האחורי בנוי מתומכות אוכף

Cannondale Scalpel Si Race

שטוחות וגמישות שתפקידן לשאת את סוף התנועה שמייצר המתלה
במקום צירים מסורתיים .אולם אוסף של מספרים חדשים משנה כאן
את התמונה לחלוטין .הסקלפל החדשים קלים מקודמיהם בכמעט 300
גרם!! קלים יותר מהאפיק של ספשלייזד וקלים יותר מהטופ פיול של
טרק המתחרים העיקרים שלהם .הדגם המחודש מגיע עם זוית ראש של
 69.5מעלות ,מעלה וחצי פחות מהדגם הקודם ,הצינור העליון הוארך
בכ 0.3-אינצ' ,הסטמים קוצרו בכל המידות ,ותומכות השרשרת התקצרו

מ 17.5-אינץ' ל 17.2 -אינץ' .גיאומטריה באתר היצרן
שלא כמו יצרנים רבים אחרים המשתמשים בציר אחורי ברוחב 148
מ"מ בכדי לקצר את תומכת השרשרת ,את תומכות השרשרת הקצרות
במיוחד על הסקאלפל החדשים קנונדייל הצליחו ליצור ע"י א-סימטריות
כללית של המשולש האחורי שנשאר ברוחב  142מ"מ .לשם כך צינור
האוכף קיבל הסטה חזקה שמאלה ותומכות השרשרת נמצאות במנח
א-סימטרי על מנת לאפשר כניסה פנימה וימינה של החלק האחורי

כדי לקבל ציין ליין הגיוני עם מרווח בוץ מכובד ביותר המאפשר שימוש
בצמיגים רחבים.
מספרים מודרניים לחלוטין שלקוחים מעולמות הLong & Slack-
ולא מהמחוזות הסגפניים של הקרוס קאנטרי המקובל .כל זה לא
השפיע על הריץ' (המנח) של הרוכב על האופניים ,מאחר וקנונדייל
שמייצרים לעצמם את המזלג ,הגדילו את המפסע (אופסט) של
הלפטי מ 50-מ"מ ל 55-מ"מ .ע"י כך הם הצליחו ליצור אופניים עם
נתוני  Long & Slackכאמור ,אך עם בסיס גלגלים קצר יחסית וריץ'
171 | 170

we:Test

נורמאלי .בנוסף לכך נעשה שינוי במבנה הרוקר ומיקום הבולם האחורי,
כך שתתאפשר הכנסת מתקן בקבוק שני לתוך השלדה .החיווט בשלדה
החדשה הוא פנימי כמתבקש ,עם מגוון אפשריות הולכה חכמות מאוד,
כולל הכנה למוט אוכף מתכוונן ,והכנה אינטגרלית ומאוד אלגנטית
לסוללת  Di2בחיבור לתושבת הבולם בתוך הצינור העליון .חדשה
חשובה נוספת מברדפורד מגיעה בדמות גלגלי  27.5במידה סמול על
אותה גאומטריה בדיוק ,ועוד שלושה דגמי נשים ייעודים על בסיס
הגלגל הבינוני.

Cannondale Scalpel Si Race

על השבילים
כפי שאמרתי בפתיחה ,כבר שמעתי וקראתי הרבה על הסקאלפל
החדשים ,והסקרנות לגלות איך הם באמת עובדים היתה גדולה.
העובדה שקיבלתי לידי את הדגם ה'מפואר' הזה רק העצימה את רמת
הציפיות .ה"סכנה" כפי שאני רואה אותה באופניים מהז'אנר הזה היא
התאמה (או אי-התאמה) למתאר הרכיבה של האפיקיסט הישראלי
המצוי ,כאשר הכוונה היא לכך שהרוב רוכבים בעיקר בדרכים רחבות

ויחסית מעט בסינגלים .אמנם מסוכן לעשות הכללות ,ובין רוכבי האפיק
הבכירים בארץ ניתן למצוא רוכבים טכניים ביותר ,אך בסופו של יום רוב
רכיבות האפיק הן בשבילים רחבים ובלתי טכניים בעליל .בכל מקרה את
המבחן חלק איתי אריק פלדמן ,הנהנתן מההשקה בגרדה וא-אפיקיסט
מובהק עם סגנון רכיבה הנוטה לצד הטכני יותר של הסקאלה .בנוסף
לסקרנותו לנסות את הסקאלפל על השבילים הטכניים והמפוררים בארץ,
הוא גם בחן וכתב על שני דגמי הסקאלפל הקודמים ,לכן פרספקטיבת

הסקלפל שלו היא רחבה יחסית.
התחושה הראשונית היא של אופניים קלילים וקשיחים 10.7( ,ק"ג
למידה  Mעם פדאלים  )XTבעלי תנוחת ישיבה מעט זקופה לאופני
 XCתחרותיים .תנוחה זאת נגרמת ממבנה מזלג הלפטי .ניתן להוריד
את הגובה ע"י שימוש בסטם עם זוית נמוכה יותר ואולי ע"י הורדת
ספייסרים ,אבל האמת היא שאני רגיל לרכוב בתנוחה זאת מכיוון שהיא
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נותנת יתרון משמעותי בקטעים יותר טכניים .הכידון ברוחב  760מ"מ
מוסיף גם הוא לתחושה של אופניים מעולמות השבילים והאול מאונטיין.
עם זאת ,כבר בקילומטרים הראשונים האופניים הרגישו לי מאד מהירים.
המשקל הקל והקשיחות באו לידי ביטוי בזריזות ויכולת האצה מהירה.
הבולם האחורי שכוון לסאג של כ 20%-היה קשיח במידה אך מבלי
לפגוע בנוחות ,ויעילות הדיווש מצויינת.
האופניים מצויידים במתג נעילת בולמים הידראולית מהכידון בעל שני
מצבים – נעול ופתוח .במצב נעול שני הבולמים ננעלים ומספקים
קשיחות מלאה ללא כל שיכוך .יעילות המתלים התגלתה ככזו שמאפשרת
להשאר במצב פתוח כמעט כל הזמן מבלי צורך לנעול את הבולמים.
המצב היחידי בו אכן נעלתי את הבולמים היה ברכיבה על דרכי אספלט.
גם במעבר להאצה בעמידה האופניים שמרו על יעילות פידול מרשימה.
אבל החיוך האמיתי נמרח על הפנים עם הכניסה לסינגלים .כאן באה
לידי ביטוי בצורה מיטבית תנוחת הישיבה ,עבודת המתלים המצויינת,
והזריזות והתגובתיות המצויינות של הסקאלפל החדשים .השילוב של
יכולת טיפוס מצויינת והתנהגות בירידות ובפניות המזכירה אופניים
עם מהלך ארוך בהרבה ,יוצרת מכונה קלאסית לסינגלים הישראלים
המשלבים הרבה עליות וירידות ,כמו בן שמן ,עין השופט ,חרובית,
זכריה ,ואחרים .ברבים מהסינגלים שרכבתי מצאתי את עצמי משפר
תוצאות (בעזרת סטראבה כמובן) גם בקטעי עליה וגם בקטעי ירידה.
בעליה ,המתלה המצויין מצמיד את הגלגל לקרקע ואילו ההיגוי היציב
מאפשר שמירת כיוון ובחירת קו טובות .ובירידה ,המתלים עובדים גם
הם בצורה מעולה ,ובשילוב עם הקשיחות הצידית של השלדה ושל
גלגלי ה Enve-מאפשרים לבחור ולשמור קווים מדויקים ולקחת סיבובים
בביטחון ,כולל החלפות כיוון מהירות ומדויקות .על מזלג הלפטי קראתם
כבר בודאי לא מעט – גם כאן הוא מוכיח את עצמו כבולם מעולה
בעל קשיחות צידית יוצאת דופן .תנוחת הישיבה הגבוהה יחסית גם
היא נוסכת בטחון בירידה ובקטעים טכניים יותר .האפשרות להכניס
שני בקבוקים בתוך השילדה היא שיפור משמעותי מהדגם הקודם.
בשלדה במידה מידיום ,הצלחתי לרכב ללא בעיה עם שני בקבוקים של
 600מ"מ ,כאשר עדיף להשתמש בכלוב בקבוק עם פתח צידי על מנת
להקל על הכנסת והוצאת הבקבוקים .זה נשמע לפעמים פרט שולי,
אבל במציאות הרכיבה הישראלית זוהי אחת הדרישות הבסיסיות לאופני
מרתון והסקאלפל מיישרים סוף סוף קו עם הספשלייזד אפיק עם שני
בקבוקים אמיתיים בתוך השלדה.
חוויית משתמש  //אריק פלדמן
איני יכול להכליל עצמי כרוכב  XCמדופלם ובטח לא כמרתוניסט ,אך
מודה ומתוודא שהסקלפל עושים לי את זה כבר מתחילת שנות האלפיים.
אחרי רכיבה על אותו הדגם בהשקה המדוברת של הסקאלפל החדשים
בגארדה איטליה ,הייתי סקרן לבחון את המכונה החדשה מחוץ למסלול
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הניסוי של קנונדייל בתנאים המקומיים והבלתי סלחניים ,ובסגנון
הרכיבה הרגיל שלי שנוטה יותר לרכיבה טכנית מאשר לרכיבת אנדורנס
אפית .הדבר הראשון שעשיתי מיד שלקחתי את האופניים מצחי (על אף
הפצרותיו) היה להתקין מוט אוכף מתכוונן .פעם זאת הייתה נחשבת
עבירה גסה על חוקי הפורמט ,היום שאבסלון עולה ויורד על הBMC-
שלו בעזרת  KSמתכוונן ,וכמעט בכל שלדת  XCמודרנית משולבת
האפשרות להתקין כזה ,זה כבר הרבה יותר מנסלח ולעיתים אף מקובל.
התנוחה הזקופה יחסית ,הכידון הרחב ותוספת מוט הכיסא המתכוונן,
יתנו לכל רוכב טכני הרגשה ביתית על האופניים ,על אף  100המ"מ
הסופר יעילים והקלילים של הסקאלפל .תחושת המהירות שעליה דיבר
צחי היא לא חדשה בסקאלפל ,למעשה בכל הקשור למהירות ,יעילות
דיווש ,ויכולת ייצור ושימור אינרציה ,אין בסקאלפל החדשים בשורה
גדולה ,פרט למשקל כמובן .הסקאלפל היו ונשארו אופניים מהירים
וסופר יעילים גם במצב הפתוח בבולמים .מבחינת היכולות הטכניות
של האופניים שלשמם התכנסנו בפסקה זאת ,הסקאלפל החדשים הם
בשורה גדולה מאוד! במהלך חלק המבחן שלי על האופניים ,השתדלתי
לאתגר אותם ברוב האתגרים הטכניים הזמינים לרוכב הלא-מרתוניסט
המצוי .סיבובים צפופים ומהירים בסינגלים מהירים ,גינות סלעים,
דרופים (לא תמיד נמוכים ,לא תמיד לסלופ ...סליחה רסייקלס)...
ובעיקר ירידות מהירות .תחושת האופוריה הטכנית מהאדמה האיטלקית
בהשקה ,חזרה על עצמה גם כאן על השבילים הטחונים של תחילת
אוגוסט .הגאומטריה (הגאונית) של הסקאלפל עם זווית הראש
הקיצונית ,תומכת השרשרת הקצרות ,המנח הכללי והקוקפיט ,מוציאים
מהרוכב יכולות טכניות ששמורות לרוב לאופניים גדולים ומהירים הרבה
פחות .השילוב של אופניים כלכך קלים ומהירים ומעטפת ביטחון יחסית
גדולה ,הופכת את הסקאלפל למכונת פאן היברידית מטורפת  -טיסה
ויעילות שיא במישורים ועליות ,וקראחנה בירידות .חלק זה של המבחן
אמנם לא מייצג את הייעוד הטהור של הסקאלפל( ,לפחות לא לאורך
זמן) ,אך עדיין לא הרגשתי שאני מאתגר את האופניים ,הן בגזרת
המתלה/מזלג והן מבחינת הגלגלים .מי שאינו רוכב/מתחרה מרתון,
טוב לו שיתקין מוט אוכף מתכוונן ( 100מ"מ מספיקים בהחלט) ויוציא
מהסקאלפל את אופיים האמיתי.
חלקים בולטים
מערכות ה XTR-בדגם המבחן פעלו ללא דופי .גם מערכת ה 11X1-של
שימנו תפקדה בצורה מעולה ,ולמעט מקרים קיצוניים של פידול מהיר
במגמת ירידה ,בעיקר בדרכים סלולות ,בהם מורגש החוסר בהילוך נוסף
לא הורגשה שום בעיה של מחסור בהילוכים (על האופניים מותקנת
פלאטה קידמית של  32שיניים וקסטה  .)11-42הצמיגים עשו עבודה
טובה ,מלפנים הותקן צמיג ה Schwalbe Racing Ralph-המקורי
ומאחור הורכב  Maxxis Ikonהמצויין.
שני פריטים במפרט גרמו לנו לסוג של תהיה ,הראשון הוא השימוש
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בקסטת  XTלא קלה ומאוד פשוטה ביחס למפרט (העל חלל) הכללי של
האופניים .אמנם קסטת  XTRכמתבקש מגיעה כרגע רק עם גלגל"ש 40
שיניים ,אך פשרה קטנה במפרט בדמות קסטת  XX1של סראם ,לטובת
השלמת הפאסון ויחסי העברה רחבים יותר הייתה מתקבלת מאוד
בברכה מצידנו ומצד הלקוחות .הפריט הבא שגרם לפחות לי להיסוס
כלשהו הוא הכידון ברוחב  760מ"מ .זהו רוחב מקובל באופני שבילים
ואפילו נחשב צר בעולמות האול-מאונטיין ,אולם אינו טריוויאלי לרכיבת
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קרוס קאנטרי .הוא אמנם נוסך בטחון ומוסיף יכולת תמרון בסינגלים
מפותלים ,אבל ברכיבות מישוריות אורוכות ,ובעיקר בהאצה פתאומית
בעמידה ,הוא מרגיש רחב מידי .בעיקר לרוכב בעל מימדים בינוניים
כמו שלי .אמנם 'כואב הלב' להחליף חלק באופניים שעוצבו בתפיסת
ה System Integration-על-פיה כל הרכיבים משלימים אחד את השני,
אבל נראה כי במקרה הזה הייתי שוקל ברצינות החלפת או קיצור הכידון
בכ 20-מ"מ.

סיכום
לאחר כ 500-ק"מ מגוונים על הסקאלפל אפשר לסכם ולהגיד
שהסקאלפל החדשים עושים את העבודה על הצד הטוב ביותר .הם
בהחלט מספקים שילוב מצויין בין אופני מרתון לאופני שבילים ,וזאת
תוך הפקת ביצועים של מכונת מירוץ מהשורה הראשונה .דגם הRace-
שבמבחן ,עם גלגלי ומכלולי הקצה ,בהחלט עומד מאחורי שמו ויכול
להשתתף כמו שהוא בתחרויות ברמה הגבוהה ביותר .אני מעריך

שמשיקולים כלכליים רוב הקוראים יאלצו להתפשר על דגם מפואר
פחות שיכלול גלגלים ומכלולים מעט פשוטים וכבדים יותר (שימו
לב שהשלדה בדגם המבחן היא בטכנולוגיית  Hi-Modהקיימת רק
בדגמי הCarbon 1 -ומעלה והינה קלה במעט מהשלדות של הדגמים
הנחותים יותר) ,אבל אנו משוכנעים שגם בתצורה זו האופניים ישמרו
על ההתנהגות והביצועים שלהם ויאפשרו רכיבה מהנה ומהירה ,כולל
רכיבה תחרותית
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