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

For riders who want the all-day 
smooth advantage on the road—and 

sometimes off the pavement.
Smoother is faster with Domane.

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

For riders who want the fastest bike on 
the road, the ultimate race bike offers 

every speed advantage. 
Aero is faster with Madone.

T H E  L I G H T W E I G H T  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.

É M O N DA DO MAN E MADO N E

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.

CHOOS E  
YOUR  

WEAPON

trekbikes.com/us/en/collect ions/road_weapons

דגמי 2017 עכשיו במלאי

http://bit.ly/29nsbFn
http://www.trekbikes.com/us/en_US/bikes/collections/road-weapons/c/B501


05 |  04

קרנבל בריו... 
תופסים אתנחתא בין האירועים 

האולימפיים. שמש, גלים ואופני מדבקה 
חלודים - מה צריך יותר מזה?

חוף איפנמה ריו דה ז'נרו ברזיל we:Photo ליאור דיין    

https://vimeo.com/175929170


XCO בריו עמ' 70דרכו של אלוף עמ' 54אלוף!

09.2016|גליון 026

אין אבק בלי בן
צילום: דותן הלוי

מבחן בעמוד 154 

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

מפיק אילון שגיא / 
עורך אחראי אריק פלדמן /

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

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

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

אוחובסקי / כפיר כחלון / ליאור דיין / שחר מיליס / 
גיא בר / בני גרנות/ ויוסי פוקר / יואב מאור / נימי כהן

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

צילום וידאו ועריכה דותן הלוי

טלפון המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

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

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

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

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

בהתאם, כל עוד זה לא בין 14:00-16:00.

תוכן
10 ....................................................... משתתפים
אליפות העולם בדאונהיל................................... 16
30 ............................................. Eurobike 2016
40 ...........................we:Ride & קב' רכיבה יסודות
50 ..................................................... קיר מכנאופן
שלומי חיימי  - דרכו של אלוף.............................. 54
צמחי מרפא לספורטאים.................................... 62
70 ................................ תחרות ה-XCO בריו 2016
חו"ל: קוסטה ריקה............................................ 82
טכניקות רכיבה להמונים ................................... 92

94 ..................................... חפירות ברומו של עולם
96 .................................... פינה אישית: איילון שגיא
מבחני ציוד....................................................... 98
114...................................Class of 2004 - CCC
120......................................... TWENTY PEAKS
126..........Specialized Tarmac S-Works :מבחן
פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר.....................138
140............................................... Niner ROS 9
פינה אישית: יואב מאור....................................152
154..............................Trek Remedy 9.8 :מבחן

תוכן
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we:Start

http://www.psdesign.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:info@weride.co.il
weride.co.il
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4000 מבקרים 40 מציגים 30 מתנדבים 29 מותגי 
אופניים 20 מותגי ציוד נלווה 90 אוהלי גזיבו 250 

זוגות אופניים לרכיבה 6000 כוסות בירה קלרסברג 
6 חודשי הכנה 2 חודשי הפקה 1 מתחם צילאאוט 

הפנינג האופניים הגדול בישראלענק של קק"ל  

SAVE 
THE 
DATE

יער בן שמן 
 28.10.2016

MEGADEMODAY2016

http://www.psdesign.co.il
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איילון שגיא: רוכב, חושב 
כותב אחרי שסייע לארבעה 

פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם 
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא 

סייע בעדו גילה את הרכיבה על 
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו, אבל 

לפחות מעיד על עצמו כמאושר. כשהוא לא כותב 
טורים חדים במגזין, הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה 

על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ, מד"א, 
אוזן קשבת לקובי בסידן, פעילויות חברתיות במושב 

והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש 
את שבילי הארץ כבר שני 

עשורים, כותב ומצלם על כך 
למיטב המגזינים ואפילו לספר 

אחד. מחזיק בתואר צלם שזכה 
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר. 

ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון", 
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים 
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה 

בארץ )מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא 
הבין(. קשה לו להחליט מה שוקל יותר, האופניים 

או ציוד הצילום, אז הוא מתעקש לקחת את שניהם 
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן,"מה הוא 

IlanShacham.com "...?מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 

מסוף שנות התשעים של המאה 
הקודמת ולא נראה שמתעייף. 

אריק ליווה את סצנת האופניים 
המקומית פחות או יותר מראשיתה, שימש שנים 

רבות בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני המגזינים 
הכתובים שהתפרסמו בארץ זצ"ל. הוא נחשב בעל 

נטייה לזיכרון יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים 
לאופניים ובעל יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות 

צידית לקויה. אומרים שהוא גם אדריכל ובשלן, 
מישהו צריך להעמיד זאת למבחן...

אסף פישר: בוחן את מה 
שאריק מקצה לו רוכב שטח 
מאז 1996 )לפני המצאת הוי-

ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 
לא מזקק קילומטרים של סינגלים 

במדבר על אופני מבחן, הוא מגלגל כספים של 
חברות סטארט-אפ, שותה בירה ומנסה את כוחו 

 בגידולן של איה ורוני

רועי קאפח: חובב ציוד 
ומאסטר ווילי גם כשרועי לא 

רוכב על אופניים, הוא רוכב 
על אופניים. בכביש, בעיר או 

בשטח. מנסה לנתב את החיים 
בין משפחה, עבודה ורכיבה )ללא הצלחה( ולא מוכן 
לוותר על אחד מהם בדגש על אופניים. כשאי אפשר 

לרכוב רועי אוהב לחפור על ציוד או לתקן ולתחזק 
אופניים והוא גם מאחד המנהלים של דף הפייסבוק 

"מכונאות אופניים". בשנים האחרונות רועי 
מעדיף צמיגים דקים אבל מאוחר בלילה הוא רוקם 
מזימות ובהם הוא חוזר לתת בראש בשטח. בנוסף 

על הכל, רועי הוא אחד מלוגמי הבירה המיומנים 
והזריזים שנראו בשבילי ישראל.

אדי נודל: עמידות זה עניין 
יחסי לא משנה על מה רוכבים 

רק שיהיה חזק וקשה... משמש 
בתפקיד בוחן העמידות הבכיר 

של התעשיית, האחראי הבלעדי 
לסלוגן "אם זה עבר את אדי זה יעבור את כולם". 

מחלק את יומו בין הקמת סטרטאפים, הקפצות של 
שתי הבנות שלו ורכיבת אופניים בקדנס גבוה. 

דותן הלוי: צלם וידאו 
וסטילס כשהוא לא מצלם 

משהו, הוא רוכב בשטח ומצלם 
משהו. נמצא במערכת יחסים 

צמודה מאוד עם המצלמה שלו 
בביזנס וגם בפלז'ר. כשהיא במצב רוח היא נותנת 

לו להתעסק גם עם גיטרה, אבל רק ביד אחת. 
dotanhalevy.zenfolio.com

אילן כרמל הצ'ק נוריס של 
סצנת הרכיבה בחוף פולג. 
הכרמל נגע בכל דספלינות 

הרכיבה האפשריות, חוץ מחד 
אופן נג"ש. אילן היה מהראשונים לחזות את 

אופנת הסגפנות ההזויה על סינגל ספיד בשבילי 
המידלאיסט ולתרגל אותה כמנטור לקהילה שלמה. 
בעברו נהג לעסוק בסימון כל דרופ הזוי רק כי הוא 
שם, היום הוא מתון יותר בגבהים אך קיצוני יותר 

במרחקים.

עדי בלן: אם אפשר לרכב 
על זה, אפשר לבחון את זה 

מגדיר את עצמו רוכב הרים, 
אבל נאלץ להסתפק בגבעות, 

צובר KOMים "בלי להתכוון". מר בלן הוא מוותיקי 
בוחנים האופניים בביצה המקומית, בעבר התפרנס 

משתיית בירה מקצועית לצורכי ביקורת ומהדרכות 
טכניקת רכיבה בעז הרים ובפארק האופנים היחיד 

שהיה בישראל, "צובייק" זצ"ל. הוא תל אביבי 
"שורשי", אבא צעיר והייטקיסט ותיק, חיי ונושם 
אופני הרים, אבל לא מסרב לצאת לסקי "קיצוני" 

כשבנות המשפחה מאשרות.

אלון רון: אלון "העין" 
רון אלון הוא צלם אופניים 

מהוותיקים והמוכרים בענף. 
כצלם הבית של מגזין "אופניים" 
מיום היווסדו, הוא ליווה בתמונותיו את התפתחותו 

של ספורט הרכיבה מתחביב של כמה משוגעים, עד 
שנהפך לתרבות פנאי מובילה בישראל. במשך שנים 
שימש צלם חדשות ראשי ועורך צילום של "הארץ". 
כשהוא לא מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על 
אופני BMX יודע לרכב: הרבה אוויר, קצת קרקע, 

alonron.com וערימות של סטייל

איילת ניר הגיעה לעולם 
רכיבת השבילים באיחור סמלי 

קל, מנסה ככל יכולתה להשלים 
את הפערים, בעיקר ברכיבות 
ארוכות כדוגמת אפיק ישראל, 

טיולים, בכל מקום שרק אפשר ואם אין ברירה, 
גם בתחרויות. איילת תנסה להעביר נו את חווית 
הרכיבה מהזווית של מי שרוכבת לכייף, גם בלי 
להבין מה באמת המשמעות של קשיחות צידית.

עדי גיא: מתי כבר מגיעים? 
כעשור חורש את מסלול הטיילת 
בתל אביב, לפעמים על אופניים, 
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב. 

רוכב עם חברים בעיקר XC, תוכלו למצוא אותו תמיד 
בסוף ומקלל את כולם. עשה את מסלול הכביש 
תל אביב אילת 5 פעמים – כרכב מלווה, המציא 

את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף 
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.

גיל בניטה: חזק במותגים 
חפרנות זה שם המשחק אצל 

מר בניטה, כמה שיותר פרטים 
שוליים על כמה שיותר דברים לא 

חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום, רוכב 
אופניים "לשעבר" )אוי כמה תירוצים - עבודה, 

ילדים, חיים...(, היה שם בראשית ענף הדאון היל 
)הגווע( בארץ, בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים, 

פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה 
שם - חולם לחזור. אחרי הרבה שנים של מאחורי 

הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו 
בעלים משותף של חברת BIKEDEAL. בן 34, גר 
בזיכרון יעקב, אב ל-2 רוכבים עתידיים מדהימים...

גלעד קוולרצ'יק )35( 
נשוי+ שתיים. צלם ספורט 

שכל קשר בינו וספורט מקרי 
לחלוטין, רכב על אופניים עד גיל 
BMX( 13 של חברת בסידן(, כיום מעדיף לרכב על 

אופנוע דוש )רחמנא לצלן לרכב בשטח( כי זה לא 
מעייף. מאמין שתמונה טובה זה הרגע הקטנצ'יק 

לפני שהרוכב מתרסק. 

בני )בנג'י( גרנות "לא 
להפריע אני רוכב" רוכב 
וחי אופני שטח. בנג'י הוא 

הקפטן והרוח החיה של 
קבוצת "סיקס אינץ " אחת מהקבוצות הפעילות, 

התוססות והמצולמות בסצנת רכיבת השטח 
המקומית. הוא הוביל אינספור טיולי רכיבה בארץ 

ובחו"ל, רכב על לא מעט זוגות אופנים ובעיקר חפר 
לעומקו של הכדור ב-10 שנים שהוא על האופניים. 
כשהוא לא רוכב)וזה לא קורה הרבה..(, הוא מחלק 

את זמנו בין התעדכנות אובססיבית בכל הקשור 
באופניים, לבין חלוקת טיפים להמונים בעניני 

רכישה, שדרוג או סטיילינג. על כך, הוצמד לו הכינוי 
"הדולה")תומך לידה(.

we:Startמשתתפים

משתתפים

 לרכישה

STORE
gr py store.groopy.co.il

store.groopy.co.il

R2. Ride Your Race

 AT080A
₪ 199 ₪ 299

 AT079B
₪ 250 ₪ 299

 AT082B
₪ 250 ₪ 349

http://www.psdesign.co.il
https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://dotanhalevy.zenfolio.com/
http://store.groopy.co.il/35989-%25D7%259E%25D7%25A9%25D7%25A7%25D7%25A4%25D7%2599-%25D7%25A8%25D7%259B%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2594-%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25A6%25D7%2594-%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%2598/92652-R2
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il/items/859584-Shimano-M200-MTB-Shoe-Shimano-8020-XT-Pedal
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כפתור בלחיצת  לשטח  מהרשת 

תל אביב

ליאור דיין עבד הייטק צעיר 
שנדבק בחיידק לפני כ-15 שנה 

ומאז נהנה מכל מה שמשלב 
זוג גלגלים ויציאה לטבע. את 
עניין הצילום התחיל בביטאון 

חיל האוויר, ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ 
לשנורר סיבובים על אופניים ממש יקרים. משם 

 MBAction מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין
)ז"ל( ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה. משוגע 

על רכיבה, בעל נטיה כרונית לעשות שטויות 
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים. 

מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות. עשוי 
להכיל בוטנים

יואב מאור שוטף הכלים, 
מנקה הרצפות, המכונאי, 

המנהל והבעלים של 
"הקליניקה לאופניים" 

 ברמת ישי. 
מייסד ומאמן קבוצת הרכיבה "כרמליטים". מארגן 

רכיבות כמו "ספרינג אפיק", "גראבל שמאבל", 
ויירועים שמשלבים שתיית אלכוהול ורכיבה. סתם 
כי הוא יכול. ישתה איתך בירה בכל שעה, כי ערב 

איפשהו בעולם. מצהיר על עצמו כרוכב בינוני, אבל 
בכל הסגנונות, כולל פרפר. בעל חיבה יתרה לעודף 

סדר, לדברים שנראים טוב, ולכל דבר על גלגלים. 
נשוי לרוכבת-על ואבא לרוכב-עתיד.

טל רוזוב: כדי להיות מורה 
טוב, צריך לאהוב ללמוד 

 ,Sababike מייסד חברת
מתמחה בלהפוך רוכבים 

לזורמים ורכים יותר במסגרת 
ההדרכות טכניקת רכיבה שמפרנסות אותו. את שאר 

זמנו הוא מחלק בין הדרכות טיולים של ישראלים 
בחו"ל, והובלת תיירי אופניים בישראל. חוץ 

מזה הוא מצלם, כותב ולא מפסיק ללמוד על מה 
 .שקשור לחיבור בין האדם למכונה

נועה לוריה מאוהבת ברכיבת 
שטח מימי סובב גליל 1995 

ועד ימינו אנו. אוהבת: רכיבות 
ארוכות, רכיבות קצרות, ורכיבות 
בינוניות. לא מדהימה אף אחד 
בעליות אבל בירידות דווקא די מהירה. מדריכה את 

קבוצת "עז ואחות" הנשית, טיולים וסדנאות רכיבה 
טכנית. מפיקה באירועי רכיבה )סמרתון, דזרט 

צ'אלנג', יום הרוכבת( ולפעמים כותבת על רכיבה. 
אוהבת גם: לרוץ ביער, לשיר מונטוורדי ולבשל 

מרק כתום

יוסי פוקר המר"נ יוסף, אדמו"ר 
החמורים המדוושים, בעזוז - 
רוכב על אופניים זה העשור 

החמישי, אלוף נוער בדימוס, 
אבל עדיין יכול לדחוס את עצמו 
לתוך חולצת האלוף מאז )מטריקו(. מתחרה בכביש 

עוד לפני שהמציאו אופני ההרים, ועוד לפני שבבאזל 
יסד דרור פקץ' את ענף האופניים הישראלי התחרותי. 
רוכב בעיקר בכביש, אבל גם באפיק ובסייקלוקרוס, 

אופניים בעבורו הם כלי תחבורה בעיר ומחוצה 
לה, הם דרך לטייל בארץ, דרך להרשים ולצאת עם 
בחורות, וגם כלי לנשיאת משאות. מעיד על עצמו 

כאחד הבודדים שמסוגל לחלץ חיוך מכל רוכב, אפילו 
אם קוראים לו יהודה גרשוני או עמוס גרי. מאמן, 

מתחרה, מדריך בטיחות, וביום טוב עוד יכול לעשות 
נזק בתחרויות עילית. 

טל פיטל: WE:סקורסזה 
בן 44 אב לשנים, רוכב כ-15 

שנים מתוכן 11 שנים רכב רק 
בכיוון אחד ורק על אופניי דאון 
היל. כמה עצמות שבורות ואולטימטום חד משמעי 
מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא של 
האול- מאונטיין\אינדורו. טל שמעביר את זמנו בין 

הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית 
שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו. 

גיא )חיית( בר צעיר הכתבים 
של המערכת ורוכב האנדורו 
הכי בינ"ל שלנו. מחשיב את 
עצמו כרוכב דאונהיל תחרותי 
לשעבר, 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 2012. 
אוריאל רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת 

לרוד טריפ עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו 
הרבה אופניים לצלם...

כפיר "הורוד באדם" כחלון: 
כבישוננו לענייני אופניים 

פריק של הדבר, רכב בכל 
הדיסיפלינות ונתקע בכביש. 

רומנטיקן ומורעל של הספורט, 
חולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש 

)״Style before performance"(. בעברו היה 
מכונאופן, כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים 

אבל בעיקר על צמיגים דקים.

חנוך רדליך בן 34, אך עם 
יותר מ-20 שנה של כורכר 

וסינגלים תחת הרגליים, ועדיין 
מחפש את הקצוות של היכולת 

האנושית. רק תנו לו אוכל 

ומים, והוא יגיע לשם. בוחן אופניים וציוד עוד מימי 
MBAction העליזים ובעל טורים עוקצניים על כל 
דבר שמתגלגל. מדריך ומאמן קבוצות ויחידים בכל 

מקום בו ניתן לרכוב. מומחה לקבלה, חשבונית, 
העתק ומוסיקת עולם.

 )aka Zack( צחי אוחובסקי
רוכב על אופניים כספורט ודרך 
חיים מעל 20 שנים אותן החל 
עם Raleigh Shark גדולים 

עליו בשתי מידות שניסו 
מ"מצמן" מכר לו. בין לבין היה הרוכב הראשון 

בארץ על אופני ש"מ מודרניים )אם כך אפשר לקרוא 
לפרופלקס 657(, קנה אופני כביש מאלומיניום 
והחליפם רק אחרי 14 שנים )"זה לא נשבר, אז 

למה להחליף?"(. בשנים האחרונות מגלה חיבה 
יתרה לרכיבות אפיק ארוכות וכואבות, בין אם זה על 
אופני הרים, כביש או סייקלורוס. מוטו? "אם זה לא 

בסטראבה זה לא קרה". 

 שלומי דויטש 
Shlomi Deutsch מכור 

לחידושים טכנולוגיים, משתדל 
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים, 
חנות או מסע רכיבה אתגרי. 

עסק ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח 
עיסקי, דרך הדרכה, יבוא ועד הקמת פארק 

האופניים צובייק זצ"ל . אבל בעיקר משתדל לרכב 
כמה שיותר ולפתח קשרים חברתיים בכל העולם. 

כשמסתובבים איתו ביורובייק , חושבים שהוא 
נולד שם...

פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי 
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר 
12 שנה, בכביש ובשטח - מתוך 

עקרון. למחייתו ממתג ומעצב 
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק 

אבל גם למגזינים ולקוחות בתחום האופניים. 
לאחרונה פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה 

ואפשר למצוא אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות 
על אופני כביש בראש ציפור. שוב, אחרי רוכבים 
 טובים וחזקים ממנו. שוב, מתוך עקרון כלשהו...

 | psdesign.co.il

שחר מיליס רוכב שטח ותיק, 
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ 

ובכרכור. מיליס הוא מהנדס 
מכונות בהכשרתו לכן כשהוא 
לא רוכב או רץ עם לולה, הוא 

נאלץ לעסוק בהקמת סטרטאפים בתחום המכשור 
הרפואי. לאחרונה הוא ליווה כמנחה, פרוייקט 

סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח אופני שיכוך מלא 
כחול לבן בטכניון. מיליס מביא עמו למגזין את הפן 

הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של רוכב 
אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון.

we:Startמשתתפים

http://bit.ly/2c8WT2Z
http://bit.ly/2c8WT2Z
https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
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שקית שתיה 
בנפח 1.5 

ליטר 

קליפס 
מגנטי

ריתמה 
ניתקת

כיסי צד 
נוחים

מחזירי 
אור

HIPSTERהיפסטר /
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים

http://source-israel.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=lkKv46iRk-k
https://www.facebook.com/shoresh.il/


דני הארט ורייצ'ל אט'רטון על הפודיום
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אליפות העולם בדאונהיל Val di Sole 2016 איטליה 

we:NewsRed Bull contentpooll Bartek Woliński   גיא בר  איטליה Val di Sole 2016 אליפות העולם בדאונהיל

אליפות העולם 
בדאונהיל

https://www.youtube.com/watch?v=tDBCXd4-Vls


דני הארט
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אחרי 7 תחרויות גביע עולם שהתחילו באפריל והסתיימו שבוע שעבר, 
התחרות שכולנו חיכינו לה הגיעה, אליפות העולם בדאונהיל. בשונה 

מהסבב העולמי שבו הרוכבים אוספים ניקוד וצריכים להיות עקביים לאורך 
העונה, פה הרוכבים מקבלים ראן אחד בלבד והרוכב שיירד את ההר הכי 

מהר יוכתר כאלוף העולם ויזכה ללבוש את החולצה הלבנה והמעוטרת 
בצבעי הקשת במשך שנה. מצד אחד יותר קשה להיות עקבי לאורך 7 

תחרויות, אבל זה היופי של הענף הזה, להיות מסוגל לתת הכל בראן אחד 

וממוקד- מה שדרוש מאלוף עולם.
התחרות התקיימה בואל די סולה )לא ואל די סול( שבאיטליה. זו הפעם 

השנייה שהמסלול מארח את אליפות העולם והפעם השביעית אם 
נכליל גם את גביע העולם. זהו אחד המסלולים הקשוחים והתלולים 
ביותר שהסבב ראה אי פעם. הוא מאופיין במאות שורשים וסלעים 

שלא מפסיקים לבדוק את חוזק הידיים והיציבות של הרוכבים במשך 4 
דקות. אם האופי הקשוח לא הספיק, לאחר 3 שבועות יבשים במיוחד 

בהרים השנה המסלול היה יבש יותר מאי פעם. החול שנוצר על המסלול 
משפיל את הדרדרת של בן שמן בשיא הקיץ והמסלול נראה כאילו עובר 

באחד מחופי הים. אם החול שמוציא משליטה ומוריד אחיזה לא מספיק, 
אז האימונים האגרסיביים על המסלול יצרו בורות ענק במסלול וחשפו 

שורשים וסלעים )שהוסתרו על ידי החול ושינויי צל ביער(. כל הרוכבים 
אמרו כמעט במקהלה שזהו המסלול הקשה ביותר שהתחרו עליו השנה. 

מי שישב וראה את 4 שעות השידור, זכה לראות התרסקויות רבות וכואבות 

ו-2 עצירות בזינוקים עבור פינויים של הפצועים.

אז מה היה לנו שם?
בנשים לא הייתה הפתעה מיוחדת ורייצ'ל את'רטון הבריטית )שייצגה את 

המשפחה לאחר שג'י נאלץ לשבת בצד( ניצחה והפכה להיות הרוכבת 
דאונהיל הראשונה שסיימה עונה מושלמת, עם 7 ניצחונות רצופים 

בשבעה גביעי עולם )תחרויות סבב( ובאליפות העולם. למקום השני 

we:News איטליה Val di Sole 2016 אליפות העולם בדאונהיל

https://www.youtube.com/watch?v=JtKWTsBlO-0


מרים ניקול

רייצ'ל אט'רטון
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ט.ל.ח המבצע בתוקף עד ה–31/10/2016 או עד גמר המלאי. DAA שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת

המערכת כוללת: גלגל הנע, קסטה, מעביר אחורי,  גלגל שיניים, שיפטר ימין ושרשרת. 
 B B *המערכת אינה כוללת ציר מרכזי 

במקום 2,356 ₪

M 8 0 0 0  1 X 1 1  S I N G L E

ב-1,800 ₪

עומדים להחליף קסטה ושרשרת באופניים? 
זוהי ההזדמנות שלכם לשדרג למערכת  

M 8 0 0 0  1 X 1 1  S I N G L E

we:Newsאליפות העולם בדאונהיל

https://www.youtube.com/watch?v=ObE-QLadIPY
http://www.daa.co.il/XT8000_Single_Sale
http://www.daa.co.il


לאורי גרינלנד

אארון גווין

פודיום נשים
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הגיעה מרים ניקול הצרפתייה לאחר עונה קשה במיוחד ונראה שהיא 
חוזרת לעצמה. את המקום השלישי תפסה טרייסי האנה האוסטרלית 

שרגילה לשחות בחול מהבית. מנון קרפנטר שיצאה חדורה ומהירה מהקו 
זינוק, התרסקה בסיבוב הראשון ולא יצא לנו לראות האם באמת יכלה 
להדיח את רייצ'ל )כנראה שלא(. בנוער פין איילס הקנדי הצליח לנצח 

ולזכות בתואר אלוף העולם לצד תואר אלוף הסבב שזכה בו רק שבוע לפני. 
וכל זה בשנתו הראשונה בנוער כשעוד שנה אחת לפניו, לבוגרים צפויה 

צרה כשיעלה אליהם.
בגברים הספקולציות היו רבות והפייבוריטים כפי שאני ראיתי את זה היו:

טרוי ברוסנן האוסטרלי - רגיל לתנאים מהבית, היה בשיאו אחרי 
אנדורה וחם על הניצחון אחרי שהגשם הרס לו את התוכניות באנדורה. 

שנה שעברה בואל די סולה היה המהיר ביותר על המסלול עד שהתרסקות 
ופריקת אצבע מנעו ממנו את הניצחון )אבל לא מנעו ממנו מדליית ארד(.

גרג מינאר הדרום האפריקאי - גרג הראה העונה שאף פעם אי אפשר 
שלא לקחת אותו בחשבון והוא תמיד יכול להפתיע. מינאר יודע להביא את 

הביצועים כשצריך ומחזיק כרגע במספר הגדול ביותר של ניצחונות בגביעי 
עולם )19(, ו10 מדליות מאליפויות עולם קודמות כאשר 3 מהן מוזהבות.

אהרון גווין האמריקאי - גווין ששולט ביד רמה בשנים האחרונות בסבב 
הדאונהיל ניצח את הסבב העולמי זו הפעם השלישית שלו השנה. יתרה 

מזאת מתוך 4 התחרויות האחרונות בואל די סולה, המורמוני ניצח 3.

לואיק ברוני הצרפתי - אלוף העולם המכהן, רוכב שתמיד נראה מהיר 
וזכה בגביע העולם הראשון שלו השנה. לואיק חזר מפציעה והיה ממוקד 

על שימור החולצה הלבנה. 
דני הארט הבריטי - אלוף העולם משנת 2011 עם הראן ההיסטורי 

שלו בשאמפרי שלא הצליח לשחזר את הצלחתו עד השנה. הארט זכה ב3 
תחרויות גביעי העולם האחרונות והגיע חם לאליפות העולם. 

we:News איטליה Val di Sole 2016 אליפות העולם בדאונהיל
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ואז בא דני בוי 
היו הרבה ספקולציות ובסוף דני לקח את הזהב עם ראן מרשים שמתקרב 
לראן שלו מ-2011. ראן משוחרר עם הרבה סיכונים שבסוף השתלמו לו. 

טרוי וגרג נתנו ראנים יציבים, חלקים וכנראה מחושבים מדי למסלול שכזה 
ובסוף הגיעו לעשירייה, אך לא זכו במדליה. לגווין נשבר הגלגל יחסית 
במעלה המסלול וברוני התפנצ'ר באמצע, למרות שלפי הספליטים עד 

התקלות לא נראה שיכלו לערער את נצחונו של הארט. זאת לעומת אנדורה 
שרבים טענו שהוא זכה שם בגלל שהרוכבים האחרונים חטפו גשם. רגע, 
אז מי סגר את הפודיום? המקום השני היה המפתיע ביותר, לורי גרינלנד 
הבריטי, חבר קבוצתו של הארט ב-MS Mondraker, בשנתו הראשונה 

בעלית הראה רכיבה מעולה כל העונה, אבל הצליח להקפיץ את הרמה שלו 
בתחרות זאת עם ראן מהיר, מרשים ומשוחרר כמעט כמו של דני. למקום 
השלישי הגיע פלורן פאיה הצרפתי הענק שרוכב גם הוא על מונדרקר. 

כנראה שגובהו העצום 195 ס"מ עזרו לו קצת לשכך את הבורות במסלול. 
פלורן מסכם עונה מוצלחת עם מספר חדירות לטופ 20, אבל לא ציפו שיגיע 

לפודיום באליפות העולם. אם לא שמתם לב, 3 מחזיקי המדליות רכבו על 
אותם אופניים, כנראה שמאוד שמחו שם במונדרקר.

הייתה תחרות מדהימה ועכשיו נשאר לרוכבים ולנו לחכות כ-7 חודשים 
ולהתאמן כדי לדעת מה עושים עם השחקנים החדשים שבשכונה ואיך 

עוצרים את רצף הניצחונות של דני ורייצ'ל.

דעה אישית-פרוע או רגוע 
הרבה מאתנו נהנים לראות )ובצדק( את הרוכבים הפרועים בפעולה. רוכבים 

שיחליקו בסיבובים, יחוו כמה "כמעטים" בראן ויגרמו לנו לשבת על קצה 
המושב בזמן שצופים בהם בלייב. בין רוכבים אלו אפשר למנות את דני 

הארט אלוף העולם הטרי, קונור פירון, רמי ת'יריון, וסם היל בעברו. מצד 
שני יש את הרוכבים הרגועים שתמיד נראים בשליטה ובשיווי משקל ויביאו 

תוצאות עקביות. רוכבים כמו אהרון גווין, גרג מינאר, לואיק ברוני, טרוי 
ברוסנון, ג'י את'רטון וסטיב פיט וניקו ווליוז בעברם.

בעוד שכיף לצפות ברוכבים הפרועים, ההיסטוריה מראה שהעדיפות 
היא כלפי הרוכבים שיימצאו בשליטה בדרך כלל. הרוכבים הפרועים ילכו 
הרבה פעמים על "שיטת המצליח" ויסכנו הכל. לפעמים זה יעבוד להם, 
אבל הרבה פעמים זה לא. בראיה היסטורית נוכל לתהות אם רוכבים אלו 
מצליחים להישאר בטופ בעקביות, או שהם שם לתקופה קצרה יחסית. 
לסם היל לדוגמא היו שנות תהילה מוצלחות ב2007-2008 ולאחר מכן 

נפצע ולא חזר לעצמו שוב. דוגמאות נוספות ורלוונטיות הן ברוק מקדונלד 
וסם בלנקינסופ שניצחו בעבר תחרות גביע עולם ולא הצליחו לשחזר מאז.

אם נסתכל על שיאני הניצחונות, נראה שם את גרג מינאר, סטיב פיט, 
אהרון גווין וניקולס ווליוז האגדי. אלו הם הרוכבים הכי מחושבים בסבב. 
בקושי תמצאו ראן שלהם שהם לא בשליטה או לא יודעים בדיוק מה הם 

מתכוונים לעשות. החלקות וזריקות זנב אולי יפים למצלמה, אבל הם דברים 
שגורמים לאיבוד זמן ואיבוד מהירות. אנקדוטה קטנה לגבי הראן האגדי 

של דני בשאמפרי 2011, הידעתם שאהרון גווין היה צמוד אליו בזמני 
הספליטים עד שהתרסק? זה אומר שגם בראנים הפרועים ביותר, הרוכבים 

שבשליטה יכולים להתקרב.
אז עם כל הכיף של לצפות ברוכבים פרועים ובלצפות בדני רוכב כרגע, 

נראה שכדי להישאר בטופ, נדרש ללכת על טקטיקה קצת שונה, או שלא, 
ימים יגידו 

http://giant.co.il/
http://giant.co.il/
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שירות מקצועי


הרחבות אחריות
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מקוריים

 
Fox צוות מוסמך

 
אחריות מלאה
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 Eurobike 2016   אלון שפר

 Eurobike 2016
we:Write

תערוכת האופניים הגדולה בעולם האם היא עדיין 
רלוונטית?

זאת סוגיה שארצה להתייחס אליה, מחד אין לי עליה 
תשובה חד משמעית, מאידך חווית הביקור בתערוכה 
היא ללא ספק חוויה מכוננת למי שאוהב אופניים בין 

אם הוא מגיע כמבקר פרטי או לצורכי עסקים.

חזרה ליורובייק 
השנה שבתי לבקר בתערוכת ה-EUROBIKE אחרי 
לא מעט שנים בהן וויתרתי על החוויה. יש שיאמרו 

מפוקפקת, אחרים מאלפת. EUROBIKE היא לא 
תערוכה או אירוע שמשאירה את המבקר בה אדיש, 

והשאלה שמא היא אכן רלוונטית נובעת מהטעם 
הפשוט שהעולם הולך ומשתנה, החשיפה שלנו 

למוצרים ומותגים, המצאות חדשות, פטנטים ועיצובי 
מוצר היא קלה ונגישה מאי פעם. נכנסים לגוגל ותוך 

שניות נפתחים בפנינו אין ספור אתרים המתארים 
מוצרים ומותגים שונים ומשונים. לראיה חלק מהיצרנים 

המרכזיים בעולם האופניים לא הציגו בה השנה.
יש בכך משום התרסה ונקיטת עמדה, אנחנו לא 

זקוקים לתערוכות כדי להביא את החידוש שבקו 
המוצרים שלנו לקהל הסיטונאי ואו הקמעונאי. הסיבות 

לכך הן רבות, החל בכך שהיום ליצרנים נציגים בכל 
מדינות העולם ואלו משווקים, מדגימים ומפרסמים את 

מוצרי היצרנים כל אחד בארצו.
פשוט אין להם את הצורך במציאת שווקים חדשים, 

מצדם של הרוכבים מה קל יותר מלקפוץ לחנות היבואן 
הסמוכה לביתו ולקבל הדרכה, מחירים ואופני מבחן 

לסוף שבוע.

לטעמי ההחלטה של יצרני אופניים גדולים ומרכזיים 
שלא להופיע ב-EUROBIKE היא סמן ראשון לשינוי 

המתחולל בשוק שכולל רוויה של מותגים ומוצרים 
בשווקים המקומיים במקביל למיצוי טכנולוגי הנגיש 

לכולנו בחנויות המקומיות ואו ברשת האינטרנט.
מולם נמצאים היצרנים הקטנים, המייצרים חלקים 

ואביזרים למיניהם, רבים מהדוכנים הללו עמדו 
ריקים ובעליהם המתוסכלים בעליל ישובים אחרי 

הדוכן ובעיניהם ניכרת השאלה: מה לעזאזל אנחנו 
עושים כאן???

Eurobike 2016
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כמבקר בתערוכה, מהר מאד חשתי שהבנתי את 
המסר, כמה נאבות צבעוניות, שיחים, גלגלים, גלגלי 

שיניים, רפידות בלם, ביגוד וקסדות, תיקי אוכף, מושבי 
ילדים, פנסים ועוד אין ספור מותגים שכולם בסוף די 

חוזרים על עצמם ניתן לאמר.

אז למה בכל זאת מגה תערוכת אופניים? 
תחושתי בתערוכה הייתה שהיצרנים הגדולים שכן 

הציגו בה עשו זאת מהטעם הפשוט שהם לא יכולים 
להרשות לעצמם להעדר ממנה, למרות שהם מבינים 
היטב שלא מההופעה שלהם עם דוכן גדול ויקר ככל 

שיהיה יצמח להם גידול במכירות. הקטנים והבינוניים 
לעומתם באמת מקווים ש-EUROBIKE תסייע להם 
למצוא שווקים חדשים, ותזניק אותם קדימה. רק מה 
לעשות שכמה יצרני גלגלים, אוכפים, ודומיהם יכול 
השוק להכיל? אני צופה שהיצרנים הקטנים פשוט 

לא ישרדו, יצרני האופניים הגדולים מייצרים היום קו 
מלא של מוצרים ומספקים לרוכביהם לא רק אופניים 

אלא גם נעליים, ביגוד, קסדות, צמיגים, גלגלים, 
כידונים ולמעשה כל אביזר לו זקוק רוכב האופניים. 

אלו יחליפו את היצרנים הקטנים, המותגים החזקים 
 SHIMANO ,SRAM ,MAVIC ,FOX ,DT כמו

SWISS ודומיהם ימשיכו להתקיים ולהימכר גם כמוצרי 
OEM המגיעים על אופניים וגם כמוצרי קצה. כל זמן 
 MERIDA ,GIANT ,שלא ישתלם ליצרני הענק כגון

SPECIALIZED ודומיהם לייצר מוצרי קצה הבמה 
והשוק יישארו פתוחים והם ישרדו ככל הנראה. יש 

כמובן יוצאים מהכלל שהם כה מבוססים שאין מקום 
 SHIMANO SRAM AND FOX ,לדאגה להישרדותם

לדוגמה הם מותגים שלא ניתן בתקציב סביר למצוא 
עבורם תחליף.

אז מה חדש ביורובייק 2016? 
כמדי שנה הגיע המייל המזמין את העוסקים בענף 

להגיע ל-FRIDRICHSHAFEN המארחת את 
התערוכה כבר שנים רבות. עיירה ציורית הסמוכה 

לגבול האוסטרי שוויצרי מצידו הגרמני של אגם 
CONSTANS, המהווה גבול ימי בין שלושת המדינות.

וכמידי שנה, מאז 2012, בחרתי לוותר על הנסיעה 
כאמור. לא ראיתי בה צורך עסקי מכל הסיבות שכבר 

ציינתי. ישראל הקטנה עמוסה במותגים ואביזרים, וגם 
הרכישות המקוונות מהוות מקור רכישה נוח למדוושי 

ישראל. הליכה מייגעת בין אלפי דוכנים נראתה לי 
מיותרת, כאמור נאבה סגולה או חישוק ירוק לא מהווים 

בעיני אטרקציה המצדיקה נסיעה אל מעבר לים.
אלא שאז הגיעה ההזמנה מ-FOX בה נתבקשתי לתאם 

 ,EUROBIKE-פגישה עם נציגי היצרן בדוכן שלהם ב
על תוכן הפגישה ומהותה בהמשך. ההחלטה להזמין 

כרטיס ולנסוע התקבלה בעיקר מסיבות פוליטיות. 
לא נראה לי נכון לסרב להזמנתם או לדחותה למועד 

אחר, הפעם החלטתי לצרף לנסיעה את זוגתי תהילה, 
רוכבת אדוקה, גם בכביש וגם בשטח. נסיעה במשותף 

בה נבקר משפחה באירופה, ומשם נמשיך לתערוכה 
נראתה לי ידידותית יותר, מה גם שביקור ראשון 

בתערוכה כ-EUROBIKE מותירה את המבקר בה 
לראשונה, פעור פה לנוכח גודלו של האירוע ומאות 

אלפי המבקרים בו. רציתי להעניק לתהילה את החוויה 

we:Write
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בין אם התערוכה מצדיקה את קיומה העסקי או שלא 
ביקור בה הוא חוויה מכוננת.

כשנכנסים למתחם התערוכה, ההמולה שמקדמת את 
פניך המורכבת מבליל שפות אין סופי, מוזיקה, ועצם 
הנוכחות של מאות אלפי בני אדם במתחם אחד היא 

משכרת. יש רצון לראות את הכל ולא לפספס אף דוכן 
או מוצר, לוקח דקות מעטות כדי להבין שזה פשוט 

בלתי אפשרי, וכמו שכבר כתבתי מרבית הדוכנים לא 
באמת מעניינים אותנו.

נעזרים בקטלוג ובוחרים באמצעותו את מה לראות 
 A1 ומה מעניין אותנו. צריך להבין שללכת נניח מאולם

ל-B3 זה עניין של רבע שעה הליכה.
מתחם התערוכה מורכב מעשרה האנגרים ענקיים 

ועוד שטחי תצוגה והדגמה לכל אורכם, ביניהם תמצאו 
מתחם לימודים והרצאות, מתחם לילדים, מוזיקה, 

האכלה והסעדה למאות אלפי המבקרים.
קשה לתאר את הנפח העצום של אזור התערוכה, אולי 

כדי להמחיש אומר שגני התערוכה ברמת גן על כל 
שטחם להערכתי לא מהווים אפילו 15% משטחה של 

. EUROBIKE
פגישתי עם FOX נקבעה ליום הבא ואת היום הראשון 

בילינו בהתרשמות מהמגוון האין סופי, ללא יכולת 
אמתית לסננן. ביום המחרת בחרנו לבקר את הדוכנים 
המעניינים אותנו אישית, נעזרנו במדריך והחלטנו על 

סדר יום. זאת הדרך היחידה להפיק מאירוע כה גדול 
תועלת כלשהי, חייבים להוציא את המוץ מהתבן.

ראשון בחרנו לבקר את הדוכן של FUNKIER, החברה 
המוכרת לכולנו הוקמה על ידי רוני קצב. רוני חבר וותיק 
שלי מאז היווסדה של סינגל טרק ב-1999. הוא היה בין 

לקוחותיי הראשונים, באותם ימים הוא היה בעליה של 
חנות בגדים בגראנד קניון שבחיפה. רוני שאל לעצתי 

בעניין ייצור ביגוד רכיבה, הייתי סקפטי לגבי סיכויי 
הצלחתו, לא הסתרתי זאת ממנו, למרבה המזל רוני 

בחר להתעלם מעצותיי ואת התוצאה אני מניח שכל 
רוכב בישראל ורבים מהרוכבים בעולם מכירים.

הדוכן של רוני היה מהיפים בתערוכה, רוני איש שקט 
וצנוע ישוב על כיסא וסביבו תצוגה של בגדי רכיבה 

מרהיבים ביופיים. הביגוד של FUNKIER הפך לקנה 
מידה לכל מותג או בגד שהוצג בתערוכה. מבחינתנו 

אף יצרן גדול כקטן לא מתקרב לעיצוב המהמם של 
.FUNKIER-מוצריו של רוני קצב ו

באנרים ענקיים המציגים תמונות של רוכבים מוכשרים 
הלבושים בחליפות רכיבה של FUNKIER הרשימו 

אותנו ולשאלתה של תהילה מהיכן הדוגמנים ושבטח 
עולה הון לשכור את שרותיהם של רוכבי עלית מהעולם 

להצטלם למסע פרסום כזה, רוני פרץ בצחוק והצביע 
על הבאנר הראשון זה בני הצעיר צחק ושם על הבאנר 

השני זה בני הגדול...
רוני הצליח בגדול, ומחנות בגדים קטנה בחיפה הפך 

לאימפריה של ביגוד רכיבה מהמעוצבים בעולם, כמו גם 
קסדות ונעליים. גאווה ישראלית אמיתית.
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מה חדש בFox? מרזוקי!! 
תהילה בחרה בשלב הזה לצאת לרכב על אופני 
הדגמה ואני נכנסתי לפגישתי עם FOX לחילופי 

דברים מנומסים, מעבר משותף על סטטיסטיקות 
 FOX .המכירות בישראל והיעדים, וניגשים לתכלס
רכשה את MARZOCCHI והיא מבקשת שאנחנו 

נרים את הכפפה ונעניק לתינוק האיטלקי החדש/ישן 
של הענק האמריקאי את הגיבוי הדרוש כמקובל לכלל 

מוצרי החברה.
MARZOCCHI כך מסתבר תיוצר במפעל משותף בה 

מיוצרים מזלגות FOX, המזלגות יקבלו בנוסף ללוגו של 
MARZOCCHI גם ציון מיוחד שידגיש את האימא ואבא 

המשותפים לשני המותגים הלוגו של FOX שיצורף 

.MARZOCCHI ללוגו של
המותג ייתן מענה של מוצר איכותי במחיר ידידותי. 

השלב הבא רכישת ערכת כלים וקיטים ייעודית ממנה 
תצמח מעבדת השרות של MARZOCCHI בישראל.

המעבדה מחויבת ברכישת הציוד המתאים, כלי עבודה, 
שמנים וכלים יעודים, המזלגות והבולמים ייהנו מתנאי 

אחריות וגיבוי מלאים של FOX. אין ספק שבתוך זמן 
קצר נראה את תחייתו של המותג שהיה אחד מאבני 
היסוד בהנעת עולם רכיבת השטח המוכר לנו היום. 

סינגל טרק, הצוות ואני נערכים לקראת המשלוח 
הראשון, והאופניים הראשונים שיעלו לציון מצוידים 

במזלגות MARZOCCHI. לחיצת יד ותמו ענייני 
.EUROBIKE-העבודה ב

יורובייק, לא רק דוכני תצוגה ואנשי מכירות
למחרת, היום האחרון שלנו במתחם התערוכה יוקדש 

כך הוחלט לרכיבות מבחן על כמה שיותר דגמים. הרכב 
שהוחנה שוב בחניה הסמוכה היווה בסיס להחלפת 

ביגוד ונעליים, אחסון כריכים ושתייה.
רכבנו על מגוון עצום של אופניים, התנסינו באופני 

כביש, גראבל, + FATTY ,27.5 עם מערכת הילוכים 
פנימית בציר המרכזי וכו'. רכבנו שומו שמיים על אופני 

הרים עם מנוע עזר חשמלי, אלו זכאים להתייחסות 
מיוחדת. אופני ההרים בעלי מנוע עזר מהווים היום 

באירופה כ-35% מהשוק, רוכבים רבים גילו את הקסם 
שבאופניים כאלה, רוכבי שבילים אגרסיביים גילו את 
הפוטנציאל בטיפוס לראש ההר ל-RUN הבא ללא 

הקפצות או רכבלים. רוכבים מבוגרים נהנים מרכיבת 
שטח ללא צורך בקרדיולוג צמוד, ורוכבים מוגבלי 

זמן יכולים לגמוע מרחקים בזמן קצר יחסית. למרות 
מה שחושבים הם מחייבים עבודה ודיווש. בתחילת 

ההתנסות עליהם פשוט צחקנו באושר מעוצמת 
החוויה, כל סיבוב של הדוושות מעניקה לך דחיפה 

קדימה, אז לא, לא ארוץ מחר לרכוש אופניים חשמליים 
אבל אין לי ספק שאופני הרים חשמליים יהפכו לחלק 

מהותי מהשוק גם כאן בישראל.
הרכיבה על אופני הגראבל הייתה גם היא חוויה 

ייחודית, רכיבה מהירה על דרכי עפר כבושות היא 
אושר צרוף. אופני ה-FATTY היו מעניינים אבל בעיני 
לא יותר מגימיק משעשע, התנסינו באופני כביש של 
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יצרנים שונים, יוצאים לרכב בכבישים סביב העיירה, 
אף רכב לא צופר, איש לא נותן לך פליק בקסדה, מקלל 
או מאיץ בצמוד ברעמת מנוע מפחידה. ההיפך, רכבנו 

לא פעם בזוג זה לצד זו, מבט לאחור מגלה שרכב אחד 
או יותר מתנהל אחרינו בסבלנות, לא צופר לא מגלה 

את נוכחותו, ממתין שנעבור לרכב בטור כדי שיוכל 
לעקוף בבטחה .

במהלך יום המבחנים גמענו מעל 70 ק"מ של 
רכיבות מבחן שונות ומשונות, את הדובדבן שבקצפת 

הותרנו לסוף...
לקראת סופו של היום הצבעתי לתהילה על המתחם 
של DE ROSA, את השם יש להגות במבטא איטלקי. 

"אלו, חייכתי אליה, הם הפרארי של אופני הכביש", 

"בוא ננסה אותם" היא ביקשה. ניגשנו לדוכן, 
והתקבלנו במאור פנים, את האופניים הם מכוונים 

בדיוק עבורך. חוויית הרכיבה חייבת להיות מושלמת.
יצאנו לדרך, לא עברנו חמישים מטרים, ותהילה 

מסובבת אלי את ראשה החבוש בקסדה, שגם היא 
סופקה בידי המארגנים בנוסף למשקאות איזוטונים 

ובקבוקים לכל סיבוב. "אני רוצה כאלה", היא מחייכת. 
 CAMPAGNOLO RECORD איזה מטוס", ההילוכים"
חשמליים, עוברים בנגיעת אצבע על הכפתור, תהילה 

שבועיים אחרי תאונה לא קלה והשבתה ארוכה מרכיבה 
החלה לדווש כמו שהיא יודעת, משהו באופניים האלה 

העיר אצלה מחדש את חדוות הרכיבה המהירה. אני 
מנסה נואשות להחזיק בקצב שלה, 43 קמ"ש היא 

צועקת אלי עת אני מנסה נואשות להיצמד אליה. 
צרעה עצבנית עוקצת אותי בצוואר, אני אלרגי לצרעות 
ואני מחפש אצלה קצת סימפטיה שתאט קצת. הצוואר 

מתנפח אולי יחסם נתיב האוויר שלי, הפראמדיק 
שהייתי פעם מזהיר אותי. למות מעקיצת צרעה רכוב 

??DE ROSA על
תהילה מסיימת סיבוב ראשון של עשרה ק"מ, אני 

מצפה למעט מנוחה להשיב את האופניים המדהימים 
האלה לבעליהם, אבל תהילה חושבת אחרת ושואלת: 

"עוד סיבוב"? 
יצאנו לעוד עשרה ק"מ של רכיבה מהירה, השבת 

האופניים הייתה קשה, "אני רוצה כאלה" התחננה 
זוגתי, אני מתחיל לחסוך הבטחתי לה.

החברה מדוכן ההדגמה לקחו אותנו פנימה לאולם 
להתרשם מהדוכן, והאופניים המוצגים בהם. הנשימה 

נעתקת למראה יצירות האמנות הדו גלגליים האלה. 
לא יעזור לאף אחד, האיטלקים יודעים לייצר חושניות 

ויופי במוצריהם.
אז נכון אני היבואן של FOX ועיקר עיסוקי באופני הרים 

והמשככים שלהם, אבל אני חייב להודות שלראות 
יצירת מופת איטלקייה עליהם רכובה רוכבת חטובה 

שהיא במקרה גם זוגתי לחיים היא חוויה בפני עצמה.
פחות מחודש לאפיק, חוזרים לעבוד ולהתאמן, 

להתראות אחרי 
*הכותב הוא יבואן פוקס ומרזוקי ישראל
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"יסודות" בית הספר למקצועות אופני ההרים פותח 
.we:Ride מספר קבוצות אימון בשיתוף מגזין

מטרת קבוצות הרכיבה היא לתת מסגרת אימון מסודרת 
ומחייבת לרוכב האולמאונטיין/ אנדורו המקומי.

החברות בקבוצות תתאים לרוכבי סינגלים באשר הם. 
רמת הרוכב/ רוכבת תותאם לרמת הקבוצה וההיפך. 

דרישת הסף המקדימה לרוכב נטול טכניקה היא הדרכה 
פרטית/ או קורס מיומנות ב"יסודות".

אימוני הקבוצות יועברו ע"י צוות "יסודות"- בן קדמי, דן 
דורון, תום בר, יוני אדלר, דודי יקיר ויעסקו בעיקר בשיפור 

המיומנות הטכנית ובכושר גופני.

מה מקבלים בקבוצה? 
שני אימונים שבועיים ביער בן שמן/ חורשים/ קנדה 	 
אימוני אקסטרה מחוץ לתוכנית האימון הרגילה פעם 	 

בחודש במתקני פאמפטרק/ דירט גאמפ וכו'
הדרכות/ הרצאות ייחודיות על מגוון נושאים. תזונה/ 	 

מכונאות/ אימון וכו'
רכיבות קבוצתיות במתכונת של טיול/ אימון במסלולים 	 

נבחרים בארץ
חולצת קבוצה איכותית ומנדפת שתוציא את העיניים 	 

לכל הרוכבים ביער
מגוון הנחות/ הטבות בחנויות ועסקים 	 
תוכנית אימון שבועית הנשלחת לכל חברי הקבוצה	 

כמה זה עולה? 
330 ₪ בחודש לחבר קבוצה שיוכל להגיע באופן חופשי 

לכל אחד מהאימונים/ פעילויות )תלוי רמת הקבוצה 
ואישור המאמן(. 

הפנינג  הכרה/ גיוס לקבוצות הרכיבה ב 14.10.16 
ביער בן שמן 

הנכם מוזמנים להפנינג הגיוס/ הכרה לקבוצות 
הרכיבה של we:Ride ו"יסודות" שיתקיים ביום שישי 

ה-14.10.16 במצפה מודיעין ביער בן שמן. 

מה בתוכנית? 
מפגש בוקר על קפה/ תה/ בירה	 
כיווני/ ליטופי אופניים+ קשקשת אופניים מתקדמת	 
הכרת צוות יסודות, חשיפת התכנים/ פעילות 	 

של ביה"ס
חלוקה לקבוצות רכיבה 	 
הדרכה חינם של שעה וחצי ביער עם צוות "יסודות" 	 

להמחשת חווית האימון הייחודית. 
חזרה למצפה מודיעין- בירות קרות, קישקושי אופניים, 	 

עמדת רישום מוזל ובירות קרות לקינוח.
לא תבואו? 

we:Ride & חדש: קבוצות רכיבה יסודות we:News
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 14.10.16
הפנינג גיוס לקבוצת 

הרכיבה של "יסודות" 
בי"ס אופני הרים ומגזין 

 we:Ride
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חברת האופניים הגדולה והוותיקה ביותר בישראל מצמן 
את מרוץ ממשיכה להתרחב ולאחרונה חנכה מרכז 

לוגיסטי חדש במתחם מילואות שבכפר מסריק. המרכז 
החדש הוא הגדול ביותר בישראל בכל הקשור לאופניים. 
מבנה ענק בגודל של 2,500 מ"ר )ועוד שלושה דונמים 
של שטח לא בנוי( שיכול להכיל 20 אלף זוגות אופניים 

מכל הסוגים אותם משווקת מצמן את מרוץ. מאופני 
ילדים, כביש, הרים, עיר וכולל כלים אורבניים חשמליים 

כמו אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים ורכינועי 
SegWay בנוסף מאחסן לאלפי אביזרי ציוד נלווה 

לאופניים ולרוכבים 

מצמן את מרוץ חונכת 
מרכז לוגיסטי חדש

we:News

BODY 
TECHNIQUE
MACHINE

בקרו באתר שלנו

ב"יסודות", רכיבת אופניים הוא לא רק 
ספורט אלא חלק מרכזי בחיים, אנחנו 

פשוט אוהבים אופניים!

http://yesodot.bike/
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ב-15-18 בפברואר תתקיים המהדורה השלישית של 
מרוץ הסינגלים המדברי, וגם השנה האירוע בסימן 

צמיחה ושיפור.
קראתם נכון את התאריכים, האירוע הייחודי הזה גדל 
והופך למרוץ השלבים הארוך בישראל עם פרולוג ו-3 

סטייג'ים – סה"כ 4 ימי תחרות: 
בפרולוג הקצר בסגנון נגד השעון, יצא מחניון הרועה 

)בואכה שדה בוקר( כל זוג רוכבים בזינוק נפרד למסלול 
מעגלי של 25 ק"מ מרובי סינגלים, על בסיס סינגל 

חלוקים והפתעות מקומיות נוספות.
סטייג' 1 – ידגום את המיטב שיש לאזור מכתש רמון 

להציע, במסלול יפהפה ומהיר של כ-60 ק"מ, שיסתיים 
בכפר רוכבים מפנק בחאן בארות בלב המכתש.

סטייג' 2 – ה-Queen Stage, הסטייג׳ המרכזי והעבה 
של הסמרתון, עם קרוב ל-80 ק"מ של דרכי מדבר 

וסינגלים נפלאים, כולל מעלה קטורה, חולות כסוי מעלה 
שחרות האימתני בירידה ועוד.

ההרשמה לסמרתון 2017 
יוצאת לדרך

ONE  B IKE  TO  R ULE  THEM ALL

Want a rugged, capable long-travel trai l 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
Trek’s all-new Straight Shot frame design 
featuring Knock Block frame defense 
optimizes stiffness-to-weight ratio for 
a more responsive ride.

FUEL  EX

דגמי 2017 עכשיו במלאי

http://bit.ly/298FhEJ
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סטייג' 3 – המסלול הקלאסי על בסיס שביל ישראל 
לאופנים משחרות עד תימנע, קשוח ויפהפה. כ-65 ק"מ.

המארגנים מספרים שכיוון שהאירוע הוא מתגלגל 
ומכסה אזור עצום - מהנגב דרך הערבה ועד להרי אילת, 

הוחלט השנה לגדול לשני כפרי רוכבים: הראשון בחאן 
בארות שבלב מכתש רמון, והשני )סקופ! ברווז עיתונאי!( 
בחניון האגם בפארק תימנע, במחנה מקסים ומתוקתק 
בלב MOAB הישראלי. שני הכפרים  ישמרו על הצביון 
המדברי האקולוגי ועל הווייב החבורתי והמגניב שאפיין 

את האירוע בשנים הקודמות. 
 נימי כהן מצוות סמרתון: "אחרי שנתיים בהן הצענו שני 

מסלולים בכל יום, בינוני וארוך, השנה מצאנו את "שביל 
הזהב", שהוא עוד שלב בדרך להגשמת חזון הסמרתון 
להפוך למרוץ רב-יומי שיכסה את כל דרום הארץ, ואנו 

מציעים מקצה באורך אחיד לכולם. לרוכבים שרכבו 
מעל 100 ק"מ ביום בשנים עברו יהיה יותר זמן ליהנות 

מהבירות והבריכה בסיום, ואלו שרכבו את המקצה 
הבינוני בשנים עברו, יתאמצו קצת יותר השנה - אבל רק 

קצת". מצוות ההפקה ביקשו למסור לאלה שהתלוננו 
על המחירים הגבוהים של בירות הבוטיק בשנה שעברה 

שגם נושא זה יטופל וחזון בירה לכל פועל יוגשם. 
 ההרשמה לסמרתון פתוחה באתר:

 www.samarathon.co.il

UNAP OLOGET ICALLY  R OWDY
Remedy is the mountain biker's mountain bike . 27.5" wheels,  

an aggressive geometry, and a wealth of technical features  

make a bike that scores tens for capabil ity.

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

REMEDY

דגמי 2017 עכשיו במלאי

http://bit.ly/298FhEJ
www.samarathon.co.il
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חמישי 07:00

שישי 06:30

שבת 06:30

שעות זינוק

PLAYTIKA EPIC ISRAEL חגיגת הפינישרים הגיבורים של

1-10-16  בין השעות 09:00 - 13:00

תר

שו את מדריך הצופים בא
WWW.EPICISRAEL.ORG.ILחפ

אירוע הסיום !! כולם מוזמנים ! בואו לחגיגה !

http://epicisrael.org.il/


מי אתה האיש שבקיר? שמי עדי רימון בן 36 ממושב גני יוחנן , נשוי 
לאפרת ואבא לשחר ויובל. תחילת דרכי כרוכב אופניים הייתה מיד לאחר 

שחרורי מצה"ל בשנת 2001. התגלה לי ענף מדהים וממכר, משהו אחר 
ממה שהכרתי בענפי ספורט שונים בהם עסקתי בעבר )אגרוף, חתירה, 

משקולות(. הפוטנציאל העצום שיש בענף הזה )גמיעת מרחקים עצומים 
לדוגמה – מטולה אילת 600 ק"מ ב 33 שעות ברכיבה רצופה, נופים 
מרהיבים, שריפת שומן, חבר'ה, רכיבה בקבוצה, רכיבות לילה בירח 

מלא, טבע...( גרם לי לא לרצות לרדת מהאופניים. המעבר מהתעסקות 
באופניים כתחביב למקצוע הייתה כאשר שלחתי את האופניים שלי לתיקון 

וה"מכונאי" בחנות טיפל בחוסר מקצועיות באופניי עד כדי שהחלטתי 
שמעכשיו אני סומך רק על עצמי בתיקון האופניים. משם התחלתי 

להתגלגל וללמוד את המקצוע בכל מקום שרק אפשר לי לקבל את הידע. 

מאז ועד היום )10 שנים( אני חי ונושם אופניים וכל מה שקשור אליהם. 
לאחרונה התחלתי לטפח תחביב חדש – נפחות ברזל, השאיפה שלי 

לנסות ולשלב בין השניים.
רוכב? ודאי, רוכב על הדרקון )Jamis Dragon Pro 29 כרומולי( בעל 

XX1-ומערכת ה Wide Lightning גלגלי אמריקן קלאסיק
סדר על הקיר? אני פדנט! לכן סדר הכלים בסדנה מאוד חשוב לי - כל 
כלי יודע את מיקומו ואבוי למי שיזיז אותו. הסדר מתחיל ברצפה נקייה, 

שולחן מסודר ופנוי, כלים מונחים על הקיר במקומם ורק אז אפשר להתחיל 
לעבוד. חשוב לי מאוד לשמור על הסדר והניקיון ממש כמו בית מרקחת. 

הכי כלי כלי? האוזניים שלי - לפני שניגשים לאופניים חשוב מאוד 
להקשיב ללקוח, לשאול שאלות ולהבין את הבעיה. בזמן תיקון האופניים 

הסדנה הופכת למקום מפלט מלחץ החיים היומיומי ומספקת אווירה 

נינוחה רגועה ונעימה – מוזיקה טובה, בירה, אספרסו ופינוקים...
הלקוחות אוהבים לשתף את חוויית הרכיבה שלהם ומה שעל ליבם. אבל 

תכלס הכלי הכי שימושי בסדנה מבחינתי – סט אלן )הכי פרקטי שיש(.
הכי לא כלי כלי? מפתח שוודי- מעדיף כלים ייעודיים ומדויקים. יש לי 

כמעט כל כלי שקיים היום, ואם חסר לי כלי מסוים אני רץ להשיג אותו.
 .RRP מי הבן המועדף? סט חליצת מיסבים והכנסת מיסבים של

מבחינתי הוא יוצא דופן כיוון שהוא מאוד נוח לשימוש והופך את חליצת 
המיסב למדויקת ויעילה אשר לא עושה נזק לאופניים.

כלי מיוחד/ייחודי? אני אוהב המצאות חדשות, וכיום מעסיק אותי 
פיתוח עצמי של כלי המשלב מיזוג של כמה כלים לפעולה אחת) יש למה 

לחכות...(
מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? ת'אמת אין לזה 

סוף כל הזמן הענף מתחדש וממציא עצמו מחדש.
לוקח את העבודה הביתה? בעיה מוכרת בענף – אגירת ציוד, לכן 

בשביל שלום בית הקמתי סדנה בחצר שייעודה הראשוני היה לצורך אישי 
בלבד, מה שהפך עם הזמן לסדנת בוטיק מקצועית.

ה-תיקון? זכור לי תיקון אחד בזמן רכיבת כביש רצופה מגדרה לאילת 
בשעות הלילה. באזור שדה בוקר שותפי לרכיבה מצא את עצמו בשוליים 

עובר מרכיבת כביש לרכיבת שטח מה שגרם לגלגל האחורי להתעוות 
בצורה קשה + איבוד שפיץ. היינו בחושך מוחלט ולמרות זאת הבאנו את 

הגלגל למצב רכיבה אופטימלי למצב הקיים ) לא עבר את 50 הקמ"ש 
בירידות( והצלחנו להגיע לאילת.

בואו לבקר מוזמנים ליצור קשר ולתאם הגעה או להתייעץ בזמן שנוח 
 rimonbikes@gmail.com לכם בטלפון 054-5465708 או במייל
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עדי רימון, Rimon Bikes מושב גני יוחנן we:Wallעדי גיא  

קיר מכנאופן

mailto:rimonbikes@gmail.com
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 ריענון טיובלס בגלגלים
 החלפת צמיגים
 מכירת מוצרי ג׳ו

 מכירת צמיגים

 תחנת שירות
 מכירת גלגלים

דב בטיפול  מתחיל  הכל 
מלווים אתכם לאורך כל ימי התחרות באוהל השרות בכפר

שיווק והפצה: Joe's no-flats, אדסטיק אינוביישנס בע״מ

https://www.facebook.com/Joes-Cycling-%25D7%2592%25D7%2595-%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2592-971713152945723/%3Fref%3Dbookmarks
https://amclassic.com/
http://veetireco.com/


הרוכב המהיר ביותר על מסלול אליפות ישראל 2006
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we:Shlomiשלומי חיימי  - דרכו של אלוף  נימי כהן   אוסף פרטי

we:Shlomi 
דרכו של אלוף

שלומי חיימי  - דרכו של אלוף



ניצן מרגלית )משמאל( ושלומי חיימי, חברים יריבים 
CCC במדי

שלומי במחנה אימון בטוסקנה עם נבחרת סוויספאוור החזקה 
בעולם ב-2007. מימין במדי אלוף עולם נינו שורטר...

תמונה קבוצתית של קבוצת סוויספאוור סקוט. משמאל 
תומאס פרישקנאכט )פרישי( האגדי. אלוף עולם בקרוס 

ובאופני הרים, מדליסט אולימפי וכיום מנהל הקבוצה 
שזכתה בזהב בריו גם בגברים עם שורטר, וגם בנשים עם 

ג׳ני ריסבדס

Anna Buick  :צלמת
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we:Shlomiשלומי חיימי  - דרכו של אלוף

שלומי חיימי הוא רוכב אופני ההרים הישראלי שהגיע הכי רחוק 
והכי גבוה אי פעם בתולדות הענף הצעיר. הוא אלוף ישראל 

המכהן בקרוס קאנטרי זה כמה שנים, ובמרתון גם, ניצח בעברו 
תחרויות בשלל דיסיפלינות כמו דאונהיל, דואל סלאלום, פור קרוס, 

סייקלוקרוס ואלימינייטור, ובכלל, הוא  ספורטאי כשרוני והישגי 
ברמות הגבוהות ביותר בארץ זה קרוב ל-15 שנים. התיישבנו 
לשיחה קצרה בה עברנו על כמה תחנות חשובות בהתפתחות 

הקריירה שלו, מחוג הילדים בכוכב יאיר ועד לריו 2016. בשיחה 
ניסיתי להבין מה נדרש כדי להפוך לספורטאי הראשון בדיסיפלינה 

שמעולם לא העמידה נציג לאולימפיאדה. אולי בקרב קוראינו 
הצעירים נמצא או נמצאת אלו שיסמנו מטרה וחלום של 

השתתפות באולימפיאדת 2024 או 2028? לכו תדעו איך חלומות 
נוצרים…

2002 - חוג רכיבה בכוכב יאיר
שלומי חיימי, נער כחוש בן 12 מצטרף לחוג אופני הרים בכוכב יאיר, היישוב 
בו הוא מתגורר. המדריך נמרוד גרשוני ז״ל, שנהרג ב-2004 בתאונת מטוס, 
לא הכווין את החוג דווקא לפעילות תחרותית, אבל יונתן קוהן, הרוכב הבכיר 

והמהיר בקבוצה כבר התחרה בהצלחה מספר שנים בתחרויות הקרוס 
קאנטרי של האיגוד, ושלומי ראה בו מודל לחיקוי. לצד יכולות טכניות גבוהות 

טבעיות שאפשרו לשלומי לבצע כל דבר שרצה על אופניים )ווילי, מניואל, מה 
שבא(, הוא מגלה שיכולותיו הפיזיות מצוינות גם כן.

2003 - הצטרפות למועדון CCC סיטי סייקלינג קלאב, נמרוד חמו
״חיפשתי להעלות את הרמה, ומועדון CCC של אילן אידלסון וגל צחור היה 

הדבר החם ומועדון השטח המוביל בארץ. התחלתי בשלוחת רעננה, וכשהם 
פתחו שלוחה בבינימינה עברתי לשם. כבר פה המחויבות והנטל על ההורים 

היו גבוהים, והם הסיעו אותי 3-4 פעמים בשבוע, ובכל שבת לאימון או 
תחרות אחרת בארץ. די מהר זומנתי גם לנבחרת ישראל בקטגוריית הגיל 

נערים״.
בתקופה הזו גם עבדכם הנאמן היה רייסר אדוק ואפילו בקטגוריית העילית, 

ואת שלומי פגשתי במחנה האימון הראשון שקבוצת CCC ערכה לילדי 
ונערי הקבוצה ביער משמר העמק, בתפקיד המאמן הטכני. גל צחור 

מאמן הקבוצה ואני, בעלי ניסיון והשכלת פרירייד, סגנון רכיבה שהיה פה 
פעם, בנינו לקראת המחנה מסלולים טכניים, גשרים, דרופים ומקפצות. 
שני דברים בלטו מאוד במחנה ההוא, ושניהם בולטים בתחומם עד היום: 
נמרוד חמו ושלומי חיימי. חמו, גדול משלומי בשנתיים, הוא אחד הדברים 
הכישרוניים ביותר שצמחו בארצנו על שני גלגלים. בעונת השיא שלו הוא 

היה אלוף ישראל לנוער בכביש, בנגד שעון ובקרוס קאנטרי, ואם היו בשנה 
ההיא גם מירוצי מרתון, פור קרוס ודאונהיל, קרוב לוודאי שהוא היה מנצח 
גם אותם. הוא היה הרוכב המוכשר בקבוצה, ועל אף פער הגילאים והגודל 

בינו לבין שלומי, שלומי הציב אותו בין הכוונות ורצה להיות כמוהו ואף 
לנצח אותו… כבר פה ניתן היה לזהות את שורשי התחרותיות, ההישגיות 
והחוצפה האינהרנטית לספורטאי תחרותי בדיסיפלינה אינדיבדואלית כמו 

קרוס קאנטרי. ברמה התחרותית, שלומי הילד לא ראה אף אחד ממטר, 
אלא כרף מסומן אליו יש להגיע ואז לעבור. מה שזכור לי מהמחנה הוא את 
שלומי יורד לשיחת הפתיחה במניואל רציף מחניית הרכבים על סנטה קרוז 

קמיליון ירוקים ואותי חושב ״אוקיי, אז יש פה כמה רוכבים טכניים יותר ממני, 
יהיה מעניין...״. יום לאחר מכן ביצעתי את מה שנקרא אצלנו ״מיצוב דמות 

המדריך״ הדגמה מושלמת )לדעתי…( של דרופ בזרימה על סלע בגובה מטר 
וחצי, עליו התאמנתי עשרות פעמים שבוע קודם לכן. חמו וחיימי הסתכלו 
על הסלע פעם אחת, קפצו ונחתו באלגנטיות של חתול, עם כשרון טבעי 

בערימות. חמו, שהעיד על עצמו כאחד שלא אוהב לסבול באימונים, עבר 
לדאונהיל, ניצח כל תחרות אקסטרים בארץ, וגם את הענף הזה נטש ועבר 
לאנדורו אופנועי שטח. כיום הוא אלוף ישראל באנדורו עם מאזן ניצחונות 

.Honda מושלם ורוכב מספונסר של
2003-2006 - ניצן מרגלית, תחרויות רד בול, דאונהיל 

ודואל סלאלום
רוכב חזק אחר ב-CCC בגילו של שלומי היה ניצן מרגלית. ניצן גדל מהר 

יותר משאר בני גילו, והפגין ביצועים של רוכב עילית בוגר. ״באימוני 
הקבוצה הוא פשוט היה מתעלל בכולם, גם בבוגרים, קופץ בעליות, מוביל 
את הפלוטון במישורים, הוא פשוט היה חזק ברמות אחרות״ מעיד שלומי. 

גם כאן, החברות-יריבות עזרה לשלומי להעלות את הרמה, לדחוף עוד 
באימונים ועוד בתחרויות, והזוג הזה החליף מקומות בכל פודיום בכביש 

ובהרים בתקופה ההיא, ואף השתתף במרתוני זוגות יחד. 
בתוך התקופה הזו גיל אברמיצקי, מתחרה בוגר גם הוא, חבר ומדריך טכני 
דאז ב״עז הרים הדרכות״, ואני, מקבלים צלצול מעזרי חיימי, ״האבא של״ 

ודמות שקשה לא לשים אליה לב לצד כל מסלול תחרות אופני הרים בארץ. 
עזרי ביקש עיצה ועזרה: הילד במשבר, נמאס לו מאופניים, והוא מאיים 

לעזוב את הענף. מה לעשות? הצענו לו לאוורר את הילד: ניקח אותו איתנו 
לטיול רכיבה מדברי הכולל overnight בשטח. אספנו את שלומי מהבית 

בכוכב יאיר וירדנו למדבר. במהלך הראיון שאלתי אותו מה קרה שם בעצם. 
הוא אומר שעומס האימונים, התחרויות והמחויבות לאורח חיים מקצועני 

בגיל כה צעיר פשוט פירקו אותו מנטאלית. ״לא ידענו אז אחרת. המאמנים 
השקיעו בנו את הנשמה ועשו כל מה שהם ידעו וכל מה שאפשר, אבל 

בסוף זה היה שוחק עבורי ואולי יותר מדי. היום הייתי עושה את זה באופן 
שונה״. נסענו דרומה לאזור שדה בוקר-מצפה. בשישי אחה״צ רכבנו את 
הצרור ומעלה צין, מסלול אסור ברכיבה היום, ובשבת את עבדת-עין עקב-
דבשון-חווארים, עוד מסלול אסור ברכיבה היום… בלילה ישנו בשק״שים 

בחניון הרועה, לא בדיוק אמצע שומקום, אך שלומי התקשה להירדם כי לא 
היה רגיל לישון תחת כיפת השמיים וכל רעש הלחיץ אותו. רכים ובוגרים 
שכמונו, לא הפסקנו לעוף עליו לשנייה. על אף שרכבנו על אופני שיכוך 

מלא עתירי מהלך עם צמיגים רחבים לעומתו שבא עם אופני קרוס קאנטרי 
קשיחי זנב וצרי צמיגים, הוא הוביל אותנו בכל העליות )מן הסתם(, אבל 

גם בכל הירידות. הרבה קללות הוא חטף ברכיבה ההיא משני מדריכי 
הרכיבה המדופלמים. לטענתו הטיול הנ״ל הזכיר לו למה בכלל הוא רוכב 

על אופניים, מה הוא אהב בספורט הזה מלכתחילה, וברבות הימים זכיתי 
בהזמנה לחתונה של אור ושלו בזכות הטיול הבלתי נשכח ההוא. כבוד )-:
זו הייתה גם תקופת תחרויות האקסטרים הגדולות והמתוקשרות של רד 
בול, ייסוד ענפי הדאונהיל, הדואל סללום והפור קרוס, ומועדון CCC, עם 

חמו וחיימי בחזית, הגיעו כמעט לכל תחרות )דואל בארי, שחרות, יפו, 
ביריה, הר אדר( ואיישו קבוע את הפודיומים. שאלתי את שלומי אם זה היה 

שווה את הסיכון שבפציעות. ״יש משהו שרווח בעבר בגישה בארץ והיום 
פחות, שכולם עושים הכל: כביש, אלימינייטור, דאונהיל וכולי. מצד אחד יש 
לרוכבים מטרות מוגדרות בכל סבב, ומצד שני הם מתחרים בכביש, במרתון 
אופני הרים, בסייקלוקרוס... גם אני התחריתי בכל תחרויות הסייקלוקרוס 
עד לפני שנתיים ובאליפות ישראל באלימינייטור בים המלח ב-2014. אבל 

לא בשנתיים האחרונות. היום אני שואל על כל דבר איך זה משרת את 
מטרת העל שלי ואיזו מטרה ספציפית זה משרת. לפעמים קשה להגיד 

״לא״ לדברים, ולוותר על דברים כיפיים, אבל לרוב הם לא מקדמים אותנו 
למה שאנו שואפים, וזה חלק מהמקצוענות״.

http://fullgaz.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%9E%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3/
http://fullgaz.co.il/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%90%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%93-%D7%97%D7%9E%D7%95-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A3/
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2006 - מתאמן אצל אנדי סלי ועם קבוצת סוויספאוור
 ,Swisspower ב-2006 התחלתי להתאמן אצל אנדי סלי, המנהל של קבוצת
קבוצת אופני ההרים החזקה בעולם אז, כשתומאס פרישקנאכט, אלוף עולם 

במספר דיסיפלינות וכיום המנהל האגדי של הקבוצה, עדיין רכב שם. פרט 
לתכנית אימונים וליווי מקצועי בסטנדרט הגבוה בעולם של אנדי, הוזמנתי 

להצטרף אליהם למחנות אימון שלהם, והכרתי אישית את הרוכבים הבולטים 
בקבוצה כמו נינו שורטר לדוגמא… בצעד מחויב המציאות ולא פשוט עזבתי 
את CCC, והפכתי לפרייבטיר. SCOTT ישראל תמכו בי וזה עלה בקנה אחד 
עם העובדה שסקוט העולמית היו האופניים של הקבוצה״. שלא במפתיע, 
כששלומי עבר מלהתאמן עם הקבוצה הישראלית הבולטת בשטח, לטובת 

הקבוצה הבולטת בעולם, גם רמת הרכיבה שלו עזבה את הרמה בארץ 
ועלתה שלב.

2007 - מקום שביעי באליפות העולם לנוער
בשנתו השנייה בקטגוריית הג׳וניורס, שלומי מגיע לאליפות העולם באופני 

הרים של ה-UCI שהתקיימה בפורט וויליאמס בסקוטלנד, מזנק מהמקום 
 .top ten-ה-85 הרחק מאחור, ותוך הקפה של עקיפות מטורפות נמצא ב

את המירוץ הוא סיים במקום שביעי בלתי נתפס, וזכה לאזכור ותמונה 
מחמיאים ביותר בסיקור התחרות באתר סייקלינג ניוז, אתר סיקור התחרויות 

הגדול בעולם. הנה מה שכתב עליו הכתב רוב ג׳ונס: 
 Shlomi had possibly the most remarkable ride of the race after

 starting at the very back of the field, and moving up into the
top 10 within one lap, eventually finishing seventh.

והנה התמונה שכל כך ריגשה כשקראתי את הסיקור בזמן אמת. אגב, יש 
לכם מושג מי הגיע שמיני בתחרות, 26 שניות מאחורי שלומי? סלובקי אחד, 

פיטר סאגן שמו...

ניסיתי להבין משלומי מה הסוד של השוויצרים, שמצליחים לשלוט בטופ של 
אופני ההרים כבר שנים, מלבד ההרים. הוא לא דיבר על אמצעים, תשתיות, 
תקציבים או תכניות אימון ועזרים מטורפים. הוא דיבר על גישה ועל אווירה. 
הם מצליחים לייצר כיף ושמחה באימונים ובמחנות. ״כשהייתי איתם היינו 

מסיימים אימון ארוך וקשה, ואז יושבים ביחד, צחוקים, בישולים, וגם פיצות, 
עוגות ושוקולד. הם לא קיצוניים, יודעים גם לחיות ולא רק להתאמץ, וזה 
מאוד עוזר״. עוד ב-2007, גיל 18 הגיע ועימו הגיוס הבלתי נמנע. אמנם 
כספורטאי מצטיין הוא קיבל ג׳וב של עובד רס״ר, אך בדיעבד התנאים לא 

היו מיטביים, ודרשו התייצבות יומיומית לפעילות שמחד לא באמת הועילה 
לצה״ל או למדינה, ומאידך בזבזה לשלומי הרבה זמן ואנרגיה. ספורטאים 

מצטיינים צעירים כיום, שמתועלים לתפקיד של מדריך חדר כושר ביחידות 
מובחרות מצליחים לשלב בין הבאת תועלת לבין ניצול הזמן שלהם באופן טוב 

יותר. באליפות הארץ בקרוס קאנטרי שנערכה באותה שנה במשגב, שלומי 
עדיין לא התמודד ראש בראש מול רותם ישי, אלוף ישראל הכמעט נצחי אז, 

בגלל הפרש הגילאים ביניהם )רותם התחרה בעילית בוגרים, שלומי בנוער(. 
אבל הוא הגיע ארצה היישר מחו״ל, לבוש כולו לבן מנעל ועד קסדה, כולל 

המשקפיים, והביא ליער המהביל באמצע יולי משב רוח מרענן, לא רק של 
רמת רכיבה אלא גם של סטייל ואפנתיות. זו הייתה תחילת העידן הלבן של 

הרייסרים, שאצל חלק מהם )עינן בלבן בהאזנה?( נשאר תקף עד היום...
.Focus - M.I.G 2011 - חוזה חצי מקצועני ראשון בקבוצת

אחרי מספר עונות פחות בולטות ברמה העולמית, בהן סיים בהצלחה את 
תקופתו כחייל ועבר פציעה או שתיים, שלומי מתקבל לקבוצה גרמנית 
רצינית ביותר שמשתתפת בקביעות בכל סבב גביע העולם. חוזה חצי 

מקצועני, כלומר הם משלמים לו על טיסות, הרשמה לתחרויות, מחנות 
אימון וכמובן מעמיסים אותו באופניים וציוד מהמעלה הראשונה, אבל לא 

משלמים לו משכורת. למותג האופניים שהיה נותן החסות הראשי של 
הקבוצה, Focus, נציגות רצינית בארץ, והם מחבקים את שלומי חיבוק חם 
ומנסים לסייע לו כמיטב יכולתם. הם גם תומכים בפעילות הבתולית של ענף 
הסייקלוקרוס בארץ )בהובלת ויקטור קיטייב(, ושלומי מפציע בתחרויות על 

אופני קרוס מקצועיים מקרבון של פוקוס, ולוקח במופע יחיד של כושר עילאי 
ויכולות טכניות ייחודיות כל תחרות קרוס אליה הוא מזנק במשך שנתיים. 

בסבב העולמי הוא עולה לקטגוריית ה-Under 23, והישג השיא שלו הוא 
מקום שביעי בתחרות סבב גביע העולם בצ׳כיה.

2013 - הישג שיא בתחרות גביע העולם בקנדה
שלומי כבר בן 24 ומתחרה בקטגוריית העילית הקשה והיוקרתית בעולם. 

הישג השיא שלו הוא מקום 21 בתחרות סבב גביע העולם במונט סן אן 
בקנדה. קשה להסביר למי שלא מצוי בנבכי הספורט שלנו כמה ההישג 
הזה הוא קשה להשגה, כמה קשה להגיע לטופ 30, ואז לטופ 20, ואז 

לטופ 15 וכולי. כמה קשה לזנק מאחור, לעמוד בפקקים בכניסה לסינגלים, 
כשהמובילים, שגם ככה הכי חזקים, רוכבים בסינגלים מבלי לעצור, 

כי הפקקים נוצרים מאחוריהם. זו שיטה קשוחה וקשה, בה הפערים 
אקספוננטיאליים. 

2014 -  חוזה מקצועני ראשון, קמפיין אולימפי לנבחרת ישראל
זו השנה בה שלומי זכה מקבוצת פוקוס מיג לחוזה מקצועני ראשון בקריירה 
שלו, כלומר מקבל שכר על ״עבודתו״ כרוכב תחרותי ברמה הגבוהה בעולם. 
וזה חברים, חלום של כל רייסר, בכביש או בשטח. זה בדיוק מה שמגלם את 

ה״להיות מקצוען״. 2014 היא גם השנה בה מתחיל הקמפיין האולימפי 
הראשון בענף אופני ההרים בארץ, בהובלת איגוד האופניים והוועד 

האולימפי, בהובלת ירדן גזית מנהל הנבחרת, אביעד יזרעאל המאמן וירון דור 
מנכ״ל האיגוד. בקצרה, כדי לקבל כרטיס כניסה לאולימפיאדה באופני הרים, 

מדינה צריכה לצבור ניקוד עולמי לנבחרת של 3 רוכבים מינימום, ולא רק 
לרוכב המוביל שלה, והקמפיין אימן ושיגר לתחרויות בהרבה פינות בעולם את 
שלומי, רותם ישי, גיא ניב וגיא זסלר, על מנת לאסוף ניקוד קבוצתי שיאפשר 

לרוכב בעל הניקוד האישי הגבוה ביותר להשתתף בריו. כל חברי הנבחרת 
עבדו למען מטרה משותפת. בסלוט הנחשק זכה לבסוף שלומי.

2015 - נצחון תחרות בינלאומית ברמת HC בדרום אפריקה
רמת HC היא אחת הרמות הכי גבוהות של תחרויות אופניים בעולם, רק רמה אחת 
מתחת לתחרות גביע העולם. בתחרות בפיטרמריצבורג בדרום אפריקה השתתפו 
הרבה מתחרים רציניים מאירופה ובעיקר מדרום אפריקה. יטעה לחשוב מי שיניח 

שזה נצחון קל כי שלומי התחרה בעיקר מול מקומיים, וכנראה שהוא לא ביקר 
בדרום אפריקה מעולם. מי שכן ביקר במדינה הזו, יודע שזו מעצמת ספורט רב 
תחומית, שגידלה כמה מהספורטאים הטובים בעולם בתחום, ואת אירוע אופני 
ההרים הגדול והמקצועי בעולם. לתת לדרום אפריקאיים חזקים בראש במסלול 

הבית שלהם זה מאוד לא טריויאלי - נסו פעם…
2016 - השתתפות היסטורית לראשונה במשחקים האולימפיים 

בריו בענף קרוס קאנטרי אולימפי.
שנתיים אינטנסיביות ומתוכננות בקפידה, של איסוף מתמשך בכל העולם של 

ניקוד עולמי לנבחרת, עם עבודה קשה של כל חברי הנבחרות וארגון וניהול 
ברמות הגבוהות ביותר של איגוד האופניים בישראל, נושאות פרי משמעותי. 

רוכבת ישראלית מייצגת את ישראל במירוץ הכביש האולימפי ורוכב ישראלי 
במירוץ אופני ההרים. בקרב נבחרת ההרים המאמץ להביא דירוג עולמי גבוה 
נפל על כתפי שלושת הרוכבים הבכירים, בידיעה שרק אחד מהם יזכה לייצג 

את המדינה. התקופה הזו כללה הרבה מתח, אי וודאות ותחרותיות גבוהה 
 מאוד, אך כולם שמרו על רוח ספורטיבית והתנהגות מכובדת. שאפו.

על מירוץ אופני ההרים האולימפי ראו כתבה בעמוד 80  

http://autobus.cyclingnews.com/photos/2007/sep07/mtbworlds07/index.php?id=/photos/2007/sep07/mtbworlds07/mtbworlds074/JMXC_DSC0027
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רכיבת אופניים, ריצת מרתונים או טיפוס הרים? פעילויות ספורט 
אתגרי הם הטרנד של העשור הנוכחי. אבל מה עושים כדי לשמור 

על הגוף שלנו במהלך האימונים? 
הספורט האתגרי הפך להיות פופולרי מאוד בישראל בשנים האחרונות. 
תחרויות כמו אפיק ישראל, טריאתלון, איש הברזל ועוד, מביאות אליהן 
מתחרים רבים, שעיסוקם המרכזי אינו ספורט. רוב המתחרים מבלים 

בעבודה במהלך היום כאשר התחביב הספורטיבי מתרחש בשעות הפנאי, 
לרוב מוקדם בבוקר או בשעות הערב, ובסופי השבוע. 

ספורטאים אולימפיים, אשר הספורט הוא מרכז חייהם, בונים במהלך 
השנים תכנית אימונים מוקפדת, שיחד איתה מגיעה גם תכנית תזונתית 

מדויקת עד הפרטים הקטנים. ספורטאים אלו, אוכלים באופן קבוע את 
אותה ארוחת בוקר, צהריים וערב )ובאותן השעות( וישנים מספר קבוע של 

שעות בכל לילה. כך גם תוספי התזונה והטיפולים המשלימים אותם הם 
מכניסים לסדר היום, גם הם נלקחים באופן קבוע במשך שנים.

הספורטאים החובבים, אלו שמקצועם אינו ספורט, אולם הוא חלק 
משמעותי מאוד בחייהם, לא תמיד קשובים מספיק לצרכי הגוף, ולא תמיד 
שמים לב מתי צריך לעצור ומתי אפשר להמשיך בפעילות גופנית. לא כולם 

יודעים לאילו שינויים גופניים יש לשים לב. 
הספורט האתגרי מכריח אותנו לדאוג לגוף שלנו בצורה יותר טובה ולשמור 

על אורח חיים בריא ואיזון נכון. לאור העובדה שהגוף נמצא במאמץ שיא, 
הסיכוי להגיע למצב של חוסר איזון הוא יותר גדול. יש מגוון דרגות מאמץ 
שצריך לקחת בחשבון, חשוב לשמור על אורח חיים בריא להווה ולעתיד, 

וזה נכון לכולם. 

"להבין מתי עוברים את הגבול" 
מראשית ההיסטוריה האנושית, נעשה שימוש בצמחי מרפא לריפוי 
מצבי בריאות רבים ומגוונים. ברבות השנים, גברו והתחזקו ההבנות 

שלצמחים כוחות וסגולות רפואיות יעילים וייחודיים, כאשר השימוש בצמחי 
מרפא עבר אבולוציות רבות בתרבויות שונות, והתפתח בהדרגה לשיטת 
טיפול הנותנת מענה טיפולי יעיל ובטוח למגוון רחב של מחלות ומצבים 

בריאותיים. מחקרים רפואיים הנערכים היום על צמחי מרפא מוכיחים את 
יעילותם הטיפולית ואת חשיבותם הרבה כחלק מרפואת העתיד.

חברת 'ברא צמחים', המובילה את רפואת הצמחים בישראל,  מתמחה 
בייצור ועיבוד של מעל 700 סוגי צמחי מרפא איכותיים טריים ויבשים 
רבים מכל העולם ומישראל. הטבע במלוא הדרו מקבל ב'ברא צמחים' 

כבוד ושומר על סגולות הצמחים בצורה מרבית תוך שימת דגש על שמירת  
התועלות הטמונות בכל צמח וצמח.

הכוונה היא להפיק בתהליכים טבעיים ומתקדמים תוך ביקורת מתמדת את 
הטבע והשפע של עולם צמחי המרפא בצורה המטיבה ביותר לבני האדם 

ולסביבה. ב'ברא צמחים' מאמינים בהשקעה חסרת פשרות באיכות וכן 
עמידה בתקינה הבינלאומית והישראלית.

בפארק התעשייה ביוקנעם, נמצא מפעל 'ברא צמחים' שהוא מפעל צמחי 
המרפא הגדול בישראל, במפעל מייצרים מידי יום מאות תוספי תזונה 

שונים בתהליכי ייצור ייחודים על בסיס ידע וניסיון קליני רב שנים הנתמך 
בשיתופי פעולה, ובמחקרים רפואיים ומדעיים שונים. 

מוצרי 'ברא צמחים' מצויים במגוון רחב של תצורות- כמוסות, טבליות, 
תמציות נוזליות, חליטות, סירופים, שמנים ומשחות. כל זאת על מנת 

להנגיש את המוצרים לכלל האוכלוסייה ולשלבם בחיים המודרניים. 
שרון קוצר, הרבליסט קליני, ומנהל מחקר ופיתוח ב'ברא צמחים' מספר 

כי "ברא נבנתה סביב שולחן הקליניקה. במהלך השנים למדתי כי אנשים 
צריכים הדרכה ולמידה להגברת מודעות עצמית. אני מדריך אנשים 
להקשיב לעצמם, מתי עוצרים ומתי אפשר להגביר את הדברים". 

"כאשר מגיעים אליי אנשים עם בעיות מפרקים, דיכאון או תשישות, אחד 
הדברים שיכולים להשפיע היא התזונה. לאנשים אין מושג אם המזון 

שהם מכניסים טוב להם, ואילו מזונות עושים בעיות. כשנכנסים לפרטים 
ומתחילים לקשר דברים, למזון שאנחנו מכניסים לגוף יש השפעה. 

המודעות קיימת אך יחד עם זאת קיים נתק. אותו הדבר ניתן לומר גם על 
שעות שינה, כמה שעות ישנים, מה האיכות האם יש יקיצות וכו'. פעמים 

רבות אנשים מספרים לי שהם ישנים שש שעות בלילה, כשאני שואל 
אותם האם זה מספיק, התשובה לרוב שחסרים עוד שעה או שעתיים. 
כלומר, אנו ישנים 15% פחות ממה שהגוף צריך, בני אדם היום ישנים 

20% פחות מלפני מאה שנה". 
"כשהשינה לא מספקת, קשה מאוד לגוף לשקם את עצמו, מצב זה יוצר 

תשישות, מצבי רוח וסוכרת. זמן השינה הוא הזמן בו הגוף מאזן את עצמו. 
רוב האנשים חיים עם החוסר, אך כשמדובר בפעילות גופנית אינטנסיבית, 

הגוף מגיע למצבים של דלקות ותשישות". 

מה אתה ממליץ קודם כל לעשות? 
"הרבה דברים אנו מבינים בדיעבד, אנחנו לא עוצרים בזמן. ישנה חשיבות 

גדולה להבין מתי אנו עוברים את הגבול. זה נקרא הקשבה פנימית וזה 

צמחי מרפא לספורטאים

צמחי מרפא לספורטאים - 
הדרך היעילה לחזק את הגוף

 מערכת we:Ride בסיוע ברא צמחים   יח"צ
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באחריות שלנו. לא יעזור אילו תרופות או ייעוץ נקבל, אם לא תהיה הקשבה 
עצמית לא יהיה שום טיפול שיועיל. ההקשבה הפנימית היא ההתחלה, 
אנחנו אנשים שונים מה שעושה לי טוב, לא בהכרח יעשה טוב לאחר".

"הגוף שלנו אוהב רוטינות וטקסים, כל הפעילויות הפנימיות שלנו, 
מערכות ההורמונים מערכת איזון סוכר ועוד, הכל מדוד ושמור. הגוף שלנו 
שומר על עצמו במסגרת מאוד נוקשה, אפילו הטמפרטורה קבועה אחרת 

לא נוכל לחיות. הגוף אוהב דברים צפויים שחוזרים על עצמם ורוצה לדעת 
למה לצפות".

אילו צמחים לדעתך הכי חשוב שספורטאי שקשוב לצרכי גופו יכיר?
"ישנם שני סוגי צמחים המגבירים את ספיקת הלב והריאות- ג'ינסנג 
וגוארנה, אשר מגבירים את יכולת המאמץ שלנו. אלו צמחים שנכנסים 

לפעולה בזמן מנוחה, ומכינים את הגוף לפעולה הבאה". 

בנייה, תחזוקה וניקוי הגוף 
עבור ספורטאים קיימים שלושה מישורים מרכזיים, בהם כדאי להתמקד-

בנייה, תחזוקה וניקוי הגוף.
בנייה תזונה מודעת ואיכות גבוהה של המזון והחומרים שאנו מכניסים 

לגוף. חיזוק מערכת העיכול, הכוללת עיכול ספיגה והפרשה וחיזוק מערכת 
העצבים והאדרנל.

תחזוקה מתייחסת לאורח חיים מאוזן, התפתחות אישית וריפוי חולשות 
גופניות, המובילות לתפקוד תקין של מערכת העיכול והכבד והוספת נוגדי 

חמצון ואדפטוגנים.
ניקוי הגוף  מחייב תזונה מודעת ואיכותית הכוללת תהליכי ניקוי טיפוליים 

היוצרים הגברת הפרשה ופינוי הגוף.
"הספורטאים החצי מקצוענים, לקחו על עצמם משימה קשה והם 

צריכים לטפל בעצמם כדי לא לגרום לעצמם לנזקים קשים", אומר קוצר. 
"אנחנו לא רוצים לצאת מוחלשים מהבחירה שעשינו אלא לצאת מחוזקים, 

בברא צמחים אנחנו בונים מערכת שלמה הכוללת מוצרים לספורטאים 
שכולם מיוצרים מצמיחים שיש להם יכולת שיקומית מחזקת על הפעילות 

הפיזיולוגית" .כיום קיימים מוצרים צימחיים כללים, אותם ניתן לרכוש 
בפארמות ובחנות 'ברא צמחים' ובנוסף לכך מוצרים אישיים המותאמים 

לצורך ספציפי של בן אדם. בנוסף לכך, בתוך המסגרת של מרכז ברא, בנינו 
מערכת טיפולית הכוללת את מערכת הניקוי ותהליכי הניקוי הטיפוליים 
שמומלצים מאוד לספורטאים. טיפולים איירוודים שעוזרים לטיפול של 

איחוי המערכת, טיפולי הידרוקולוניק- שעוזרים לניקוי מערכת המעי הגס 
ומקלים במקרים של גודש פיזיולוגי ונפשי.

מוצרים צמחיים עיקריים המומלצים לספורטאים 
כורכום הכורכום הוא צמח נפוץ ברחבי דרום אסיה ובתת היבשת ההודית. 
שורש הצמח מצוי בשימוש קולינרי ורפואי נרחב ברחבי העולם, מזה אלפי 

שנים. שורש הכורכום משמש כאחד התבלינים החשובים במטבחי אסיה 
השונים והוא נצרך מדי יום, על ידי למעלה משליש מאוכלוסיית העולם. 

הכורכום הוא אחד מצמחי המרפא החשובים ביותר ברפואות המסורתיות 
של הודו, סין, ויטנאם, קוריאה, יפן ובכל רחבי דרום מזרח אסיה. בשימוש 

רפואי מסורתי, החומר הפעיל בכורכום נקרא כורכומין ועל פי  מחקרים 
רבים  מסייע לטיפול במגוון רחב של מחלות בדרכי העיכול, במערכת 

הלב וכלי הדם, לטיפול בבעיות שלד ומפרקים, בדלקות כרוניות, במחלות 
עור ועוד. הכורכום בעל יתרונות בריאותיים משמעותיים, כאשר מומלץ 
להשתמש בכורכומין המשולב עם רכיבים פוספוליפידים, המאפשרים 

ספיגה מקסימאלית שלו בגוף האדם, בשיעור של עד פי 30 בהשוואה 
לכורכומין רגיל ללא רכיבים פוספוליפידים.

טריפאלה פורמולה איורוודית צמחית ואפקטיבית המורכבת מפירותיהם 

של שלושה מהצמחים החשובים ביותר ברפואה ההודית. כל אחד מפירות 
הטריפאלה תורם לאיזון מקצב העיכול, והשילוב של הפירות תורם 

להסדרת תהליכי התרוקנות ופינוי בריאים. הטריפאלה מסתמכת על עקרון 
מפתח ברפואה ההודית: השבת מערכות הגוף למקצב מאוזן. לכן, פירות 

הטריפאלה תורמים להזנת הגוף בוויטמינים ומינרלים ובד בבד תומכים 
בתהליכי העיכול, הספיגה והפינוי הטבעיים. שלא כמו חומרים משלשלים, 

הטריפאלה אינה גורמת להמרצת יתר של המעיים או לדלדול במאגר 
המינרלים ועובדת באופן שונה. היא שומרת על איזון.  טריפאלה מבית 

ברא צמחים מיוצרת בדיוק מרבי על פי הנוסחה ההודית הקלאסית, עם 
חומרי הגלם האיכותיים ביותר ובשיטת המיצוי האופטימלית, בטכנולוגיה 

הייחודית של ברא צמחים - "מיצוי סטטי דינמי". הטכנולוגיה מבטיחה 
שמירה על מקסימום הרכיבים הפעילים בצמח באופן מרוכז ואיכותי - 

לספיגה מקסימלית וליעילות מרבית.
מוצרי מאקה המאקה הינו צמח רב שנתי הנמנה על משפחת 

המצליבים. הצמח נפוץ בהרי פרו ובוליביה בחלקים הגבוהים של האנדים 
)3800-4400 מטר מעל פני הים(, ואנו שומעים את שמו יותר ויותר 

בתקופה האחרונה, כצמח שימושי ויעיל. 

צמחי מרפא לספורטאים
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הייחודית של הצמח נובעת מיכולתו לשרוד בגובה כזה ואף לגדול ולפרוח, 
כאשר רבות מתכונותיו נובעות מכך. הצמח מגיע לגובה של עד כ-20 

ס"מ ופקעותיו דומות לצנון או לפת. בעל רכיבים תזונתיים רבים, ביניהם: 
פחמימות מורכבות, סיבים תזונתיים, חלבונים וחומצות אמינו, שומנים, 

ויטמינים, מינרלים ורכיבים אורגניים נוספים. השילוב הייחודי של מרכיביו 
בעל השפעה מזינה אשר מבחינה רפואית מחזקת את גוף האדם. המאקה 

נצרכת במגוון רחב של דרכים, כצמח גולמי מיובש או בתצורה מבושלת 
ומעובדת )Gelatinized Maca(. במשך אלפי שנים שימשה המאקה לא 
רק כמרכיב תזונתי אלא כבעלת יכולת רפואית מגוונת בקרב בני האינקה 
ובקרב הכובשים הספרדים, לטיפול בחולשה, עקרות, מחלות ממושכות, 

שיפור הפוריות אצל נשים וגברים, חיזוק נשים במהלך הריון ועוד. 
כיום, ניתן למצוא את המאקה במגוון דרכים, לדוגמא: אבקת השורש 
הטחון, ג'לים של השורש המעובד, ועד למיצויים יבשים בסטנדרטים 

שונים. בשנים האחרונות מחקרים רבים בחנו את המאקה ומצאו כי הצמח 
בעל יכולות חיזוק ושיפור התפקוד המיני בקרב גברים ונשים וגם כבעל 
יכולות מופלאות לסייע בתופעות גיל המעבר. בנוסף, המאקה מסייעת 

בחיזוק הגוף במצבי סטרס, עייפות, קשיי ספיגה וחסרים תזונתיים, 
אנמיה, דיכאון, חוסר שקט וחרדות, מצבי אל ווסת והיעדר ביוץ, הגברת 

ייצור החלב בהנקה, אימפוטנציה ותפקוד מיני לקוי בגברים, הגדלה 
שפירה של בלוטות הערמונית ועוד. 

ספירולינה  אחת מצורות החיים הקדומות ביותר על פני כדור הארץ 
אשר הוגדרה ע”י האו”ם כמזון העתיד. ואכן, בשנים האחרונות זוכה אצת 
הספירולינה לפופולאריות עצומה כתוסף מזון שיעילותו נבדקה מחקרית. 

אצת הספירולינה מבית ברא צמחים, היא תוסף מזון אפקטיבי המיוצר 
בישראל. הספירולינה הישראלית גדלה בבריכות מי מעיינות באזורים בעלי 

קרינת שמש גבוהה. 
על סמך מחקרים וניסיון קליני מסורתי, הספירולינה תורמת לחיזוק מערכת 

החיסון, מסייעת באיזון רמת השומנים בדם, תומכת בתהליך הירידה 
במשקל ומנקה את הגוף מרעלים וממתכות כבדות. ספירולינה ישראלית 
מיובשת בשמש, בתהליך טבעי של Raw Food וכך נשמרות סגולותיהן 

הבריאותיות הייחודיות של האצות השונות – ללא פגיעה בחומצות השומן 
החיוניות או בטעמן הטבעי.

גוג'י ברי שמו הנוסף של הצמח בשפה הסינית הוא Gou Qi Zi, והוא 
פרי עץ האטד, השייך למשפחת הסולניים, משפחה בה חברים גם 

העגבנייה, הפלפל, החציל ועוד.  האטד הוא שיח רב שנתי בגודל בינוני, 
הגדל באזור מזרח אסיה ובאירופה. בארצנו גדל שיח אטד הדומה לאטד 

הסיני, אך לא זהה לו. הצמח באיכות הטובה ביותר גדל במונגוליה ובטיבט, 
והוא נקטף ונאסף כאשר הוא בשל בעונת הקיץ ומיובש בצל. הפרי 

המדובר בצבע אדום מבריק בגודל של שעועית, ושמו הנפוץ והידוע יותר 
 .goji berry הוא

רבים מהוגי הדעות הסיניים וביניהם סופרים ומשוררים כתבו על הצמח 
רבות, וקישרו אותו ליופי, בריאות, וכמובן באריכות ימים, כאשר שותים 

ממנו יום יום. ניתן למצוא אזכורים בכתבים הסיניים העתיקים על הגוג'י 
ברי כמו סיפור נחמד על כפר מסוים שתוחלת החיים בו גבוהה מן הרגיל, 
וכמובן שגילו שאנשי הכפר היו קוטפים את הפרי, ואוכלים אותו מידי יום.

גרין מגמה אבקה  ממיץ עשב שעורה צעיר להכנת משקה בריאות 
אורגני, נחשב לדור החדש של תוספי התזונה. עשב השעורה גדל בגידול 
אורגני תחת פיקוח קפדני. תהליכי היצור הנם מתקדמים ביותר ושומרים 

על איכות הצמח והרכיבים הפעילים בו,  כדי לסייע  לספיגה מקסימאלית  
בגוף . מחקרים מדעיים מעידים על היתרונות התזונתיים של עשב 

השעורה, המכיל שפע של ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, אנזימים 
פעילים, חומצות אמינו, חלבונים, כלורופיל ורכיבים תזונתיים נוספים. 

רופאים ומטפלים בכירים ברפואה המשלימה ממליצים על שימוש קבוע 
ב-גרין מגמה GREEN MAGMA כחלק מתזונה יומית בריאה ומאוזנת. 

אנשים הנוטלים GREEN MAGMA על בסיס יומי מדווחים על עליה 
ברמת האנרגיה, שיפור במראה העור והציפורניים, שיפור בתפקוד מערכת 

העיכול וחיזוק מערכת החיסון. 
יתרונות הגרין מגמה הם:

בשתיית כוס אחת של GREEN MAGMA ליום, אנו מזינים את הגוף 
בוויטמינים, ומינרלים   ונהנים מתהליך פנימי קבוע של ניקוי רעלים. 

.C גרין מגמה מכיל כמות גבוהה של סידן זמין וגם ברזל וויטמין
פרוביוטיקה-  פרוביוטיקה 10 מהווה פריצת דרך במדע הפרוביוטיקה. 

ההרכב הייחודי שלו כולל 10 מיליארד חיידקים פרוביוטיים משלושה זנים 
נבחרים, מרוכזים ומשלימים. זנים אלו נחקרו ונמצאו כבעלי השפעה 

סינרגטית רבת עוצמה לטיפול ותמיכה בתפקוד התקין של מערכת העיכול 
ובשיפור איכות החיים.

מחקרים קליניים ומעבדתיים שנערכו על חיידקי הפרוביוטיקה מצביעים 
על יעילותם האפשרית בתמיכה במערכת העיכול על ידי מספר היבטים 

טיפוליים.
שיפור תהליכי הספיגה וחוסר סדירות במערכת העיכול, הסדרת הפעילות 
הפריסטלטית )התנועתיות( ותהליכי הפינוי של הגוף. עוזרת במצבים של 
גזים, עצירות, נפיחות, חוסר נוחות לאחר ארוחות מלווה בעייפות כללית 

ובמצבים של מעי רגיז.
לחיידקים הפרוביוטיים פעילות אנטי חיידקית, אנטי פטרייתית ואנטי 

פרזיטית ישירה. הם משמשים כיום כחלק מטיפול בדלקות זיהומיות של 

דרכי העיכול, כגון: הליקובקטר פילורי )HP(, שיגלה, סלמונלה וזיהומי  
E-coliוגם דלקות על רקע גסטריטיס, קרוהן וקוליטיס. 

מסייעים לטיפול במקרים של קנדידה ומהווים פעילות מונעת אפשרית 
כנגד תאי סרטן המעי הגס  

צמחי מרפא לספורטאים
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 החוויה האולימפית: 
תחרות ה-XCO ריו 2016

20 שניות לאחר הזינוק שלומי ממוקם בעומק הדבוקה מימין בדרך לחבורת החוד. 
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תחרות ה-XCO בריו 2016



המבט של שלומי על קו הסיום של המסלול האולימפי בריו אומר הכל

שלומי בדרופ הלוגים המפורסם של המסלול
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ב-21 לאוגוסט, ביום האחרון של המשחקים האולימפיים בריו, 
התקיים זו הפעם השישית במסגרת האולימפיאדה מירוץ הקרוס 

קאנטרי באופני הרים. אלפי ישראלים נצמדו למרקע ערוץ 
הספורט וצפו בשלומי חיימי, הרוכב הישראלי הראשון שהשתתף 
במקצה, מסיים הקפה ראשונה סנסציונית במקום הרביעי מתוך 

50 הרוכבים הטובים בעולם ומאיים לעשות היסטוריה. ביחד איתו 
עלינו וירדנו ברכבת הרים רגשית מטורפת עם פנצ׳רים, ריצות, 

יציאה מהמשחק, חזרה למשחק ומפגן נחישות ואתלטיות שאין 
שני לו. בראיון אקסקלוסיבי שנערך עם חזרתו ארצה, מספר 

שלומי לנימי על מהלך התחרות ממקור ראשון ועל מחשבותיו 
ותכניותיו הכלליות לעתיד הקרוב והרחוק.

עבור ענף האופניים הישראלי וקהל חובבי הרכיבה התחרותית בארץ 
אולימפיאדת ריו 2016 הייתה היסטורית. זו האולימפיאדה הראשונה מאז 

רומא 1960, בה זינקו הנרי אוחיון ויצחק בן דוד למירוץ הכביש אותו לא 
סיימו, שהעמידה שני רוכבים ישראלים על שני קווי זינוק: שני בלוך במירוץ 

.)XCO( הכביש ושלומי חיימי במירוץ הקרוס קאנטרי האולימפי
שני הציבה רף גבוה של הישגיות כשסיימה את המרחק המלא במירוץ 
הכביש, כנראה במסלול הקשה והטכני ביותר בהיסטוריה האולימפית 

של הענף הזה. היא סיימה במקום ה-48 מתוך 53 מסיימות מקרב 
68 הרוכבות שזינקו. שני, בת 37 ואמא ל-3, היא אחת מהספורטאיות 

הכישרוניות וההישגיות ביותר שצמחו בארץ בכל ענף ספורט, והיא ראויה 
לתשואות ולכתבות בזכות עצמה, אבל הכתבה הזו מתרכזת ברוכב ההרים 
המצליח ביותר שצמח בארץ עד כה, ספורטאי כשרוני והישגי לא פחות, 

שלומי חיימי )ראו כתבת פרופיל אישי בעמוד xx(, ובחוויה האולימפית שלו 
 בריו.

הצלחתי לתפוס את שלומי לראיון צפוף, בחלון הזמן שבין החזרה מריו 
לבין טיסה לתחרות הסבב העולמי האחרונה של 2016 באנדורה. הפגישה 
התקיימה בתחנת האמצע הקבועה במסלול הבית של שלומי, ״החנווניה״ 

בבת שלמה, מכולת/בית קפה/תחנת בירות התומכת בשלומי בפרט 
ובקהילת הרוכבים בכלל. הצפייה בתחרות האולימפית על מרקע הטלוויזיה 

היא חוויה פסיבית, של צופה חיצוני, מתבונן, וככזו היא מלאה בשאלות, 
ספקולציות והשערות: למה הוא פתח כל כך חזק? האם הוא היה מחזיק 
את הקצב הזה עד לסיום? איך זה לרכוב בחבורת החוד עם נינו שורטר 
ופיטר סאגן? האם זה קצב גבוה יותר מכל תחרות אחרת בעברו? למה 

הוא בחר שלא לרכוב על אופני השיכוך המלא? איך קרה הפנצ׳ר הראשון? 
והשני? מה היה שם בדיוק?

לראיון הגעתי חמוש בעשרות שאלות, מקצועיות לצד אישיות, וקיבלתי 
תשובות עמוקות ומלמדות, שמביאות את החוויה האישית של שלומי מתוך 

״תא הטייס״ על המסלול בריו, מאירות במקצת את הנעשה במוח של 
רוכב ברמות האלו, את ה-state of mind שהוא מכניס את עצמו לתוכו 

ומשלימות לנו את החלק החסר של מי שצפה בתחרות מבחוץ.
נוחתים בריו - חוויה אולימפית

״זה אירוע מטורף, הכי גדול בעולם. שום דבר לא יכול להכין אותך לזה 
מעבר לדבר עצמו. גם לא ה-30,000 צופים סביב המסלול בנובה מסטו, 
צ׳כוסלובקיה. ובתוך כל התפאורה המפוארת והתואר המחייב, מתקיימת 

גם תחרות הקרוס קאנטרי ברמה הכי גבוהה בעולם. אבל שם אני מרגיש 
בבית. לשם אני מגיע אחרי מסע של שנים, עם מיומנויות מפותחות ברמות 

הכי גבוהות.
ועם כל ההכנות והמיומנות ההתרגשות הייתה עצומה. הגענו לכפר שישה 

ימים לפני האירוע, ומרוב התרגשות לא נרדמתי בלילות. לאורך כל השבוע 
נעזרתי בכדורי שינה. אמנם קצת קשה להניע בבוקר, אבל הגוף מקבל את 
מנת השינה שהוא צריך. טרום התחרות היו ימים חמים, עם מזג אוויר יבש 

שהזכיר את אילת.
מסלול התחרות והאימונים המקדימים

״התאמנו על מסלול יבש לחלוטין ומדורדר. אביעד ואני עלינו למסלול 
להיכרות ברגל, ומהשנייה הראשונה נדהמנו מהעבודה שעשו שמה 

בבנייה מלאכותית מאפס. פארק דיאודורו היה אזור אימונים של הצבא, 
והפכו אותו לפארק אקסטרים עם מסלול אופני הרים, BMX וקאנו 
נהרות. כל שביל, כל אבן, כל סיבוב, את הכל תכנן ובנה מאפס ניק 

פלורוס, המתכנן הדרום אפריקאי האגדי של מסלולי לונדון 2012 ואליפות 
העולם בדרום אפריקה, ואכן האלמנטים היו מצוינים ומאוד הזכירו את 

פיטרמריצבורג. עמדנו על קו הזינוק/סיום, הסתכלנו על הדבר הזה והבנו 
מיד שלצופים הולך להיות פה כיף גדול. רואים כמעט הכל, וכבר ידעתי 

שיחד עם הקהל הברזילאי הולך להיות מטורף!
הולכים את המסלול, אני מתחיל להבין את אופי הקרקע, אופי האלמנטים, 

טופוגרפיית המסלול - ושמחתי. המסלול הזה יושב עלי בול. סלעים זה 
משהו גדלתי עליו, שאכלתי לארוחת בוקר, ויחסית יש לי יתרון בו. לקרקע 

אחיזה טובה וזה לייק גדול. אין במסלול רגע מנוחה וזה יתרון לטובתי. כיוון 
שאני קל משקל אז כמה שפחות מישור טוב לי וריבוי האצות גם טוב לי. 

חששתי ממסלול מהיר של מישורים ללא קטעים טכניים. המסלול בריו היה 
מהיר טכני ופיזי. מסלול מאוד מאוד מעייף. 

יצאתי מההליכה על המסלול מאוד pumped up, חיכיתי כבר להתחרות, 
ציפיתי לזה, התסריטים רצו בראש ודמיינתי לעצמי את הרגע הזה כל כך 

הרבה פעמים. בהליכת המסלול סגרנו את הקווים ברמה של באיזה אבן 
לפגוע, איפה לשים את המבט שלי בכל אלמנט, הכל ברמה מאוד נקודתית 

ומדויקת. אני משתמש הרבה באביעד. חוץ מזה שהוא נכס גדול מאוד 
לנבחרת, הוא מביא איתו המון ידע וניסיון. הוא רוכב טכני ברמות הגבוהות 
ביותר, והכרת מסלול איתו זה ניתוח ברמה מאוד מקצוענית. נקודת המבט 

שלו תורמת הרבה, ואני בהחלט לא לבד שם.
מתוך שלושה ימי אימונים, ביצעתי שניים. אני לא אוהב לרכוב לאט על 

המסלול כדי להכירו, כי זה לא מדמה דרישות רלבנטיות. אחרי שסגרנו את 
הקווים אני מנסה לסמלץ רכיבה שהיא הכי קרובה לתחרות עצמה״.

ראיתי סרטון בפייסבוק בו אתה רוכב צמוד לנינו שורטר באחד 
האימונים - זה נהוג ומקובל?

״במהלך האימונים אני משתדל להשתלב מדי פעם עם רוכבים מהירים 
כדי לגרות את הסף העליון. הרבה פעמים אני פשוט לא שואל, אלא נצמד 

אליהם. נינו שורטר ואני מכירים ממזמן. ב-2006 וב-2007 הייתי עם 
הקבוצה שלו במחנה אימונים בטוסקנה, ובתקופות שלי בשווייץ רכבתי 

איתו מספר פעמים. הוא בנאדם מאוד סימפטי, לפחות אלי. בהקפה ביחד 
רוכבים בקצב גבוה ואין מקום לדיבורים״.

ואפרופו בייק-סלבס, מה עם פיטר סאגן? הוא עניין אותכם? 
בחנתם אותו או שהוא היה גורם זר, ואולי לא רצוי, כי הוא הגיע 

מחוץ לענף למעשה?
״סאגאן עניין אותנו מאוד, ובטח שעניין את הקהל והצופים. באימונים הוא 

לא נראה הכי טוב בקטעים הטכניים, אבל הוא התאמן ועבד כמו משוגע, 
עם הרבה חבר׳ה של ספשלייזד, כולל קולהבי וכריסטוף סאוסר. אף אחד 
לא ידע מה הוא יביא איתו לריו וזו הייתה תעלומה שסקרנה את כולם. זה 
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פיטר סאגן פתח את הפתיחה החזקה ביותר שנראתה במרוץ אופני הרים 
אי פעם. אבל שני תקרים הוציאו אותו מהתמונה. בתמונה הוא רץ לאזור 

הסיוע הטכני אחרי התקר הראשון
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לא ברמה של לא לפרגן לו. הבנאדם  היה אלוף עולם לנוער באופני הרים 
ב-2008, גדל באופני הרים ועשה צרות ב-u23 לפני שעבר לכביש. הוא 

מגה טאלנט ורוכב טוב ללא צל של ספק, ומהאימונים היה ברור שהוא לא 
בא לסיים במקום 20, אלא בא להיאבק על הבכורה״.

האם אביעד ואתה הכנתם תכנית קרב למהלך התחרות? יש רוכב 
או רוכבים שאתה מתכנן להיצמד אליהם? 

התכנית לא מכוונת לרכוב עם רוכב ספציפי. בקרוס קאנטרי באופן מוקצן 
אתה יכול להיות יום למעלה ויום למטה, בכל יום נתון כל אחד יכול לתת 
ביצוע אחר. לכן אני מתמקד בדברים שבשליטתי. המסלול רץ לי בראש 

קצת יותר מהר ממה שאני רוכב. בראש שלי אני נמצא כמה מטרים 
קדימה, יש לי את המנגינה שלי בראש, ולכל קטע במסלול יש לי משפט 

אחר שעוזר לי לשמור על מיקוד. לדוגמא: בקטעים פיזיים אני מתמקד 
בנשימות או במנטרה ״להיצמד לגלגל שלפני״, בקטעים הטכניים זה 

״להסתכל לקו״, ״לרכוב לקו״, ״להישאר נמוך״… באים עם תכניות אבל אף 
פעם לא תדע מה יהיה בפועל. זה ענף שבו חייבים לנצל הזדמנויות עד 

תום, בטח בסטארט לופ ובהקפה הראשונה. בתחרות עצמה לקחתי את 
מה שבא אלי בידיים פתוחות. ראיתי קו פתוח ולשנייה לא חשבתי להישאר 

עם התכנית. עפתי על זה.
רגע, תיכף נגיע לזינוק ולהקפה הראשונה. ספר לנו על יום 

התחרות, ההגעה למתחם, הגשם שירד בלילה ושינה את כל 
תנאי הרכיבה ללא היכר...

״הגענו למתחם התחרות אחרי לילה גשום. פעם ראשונה שירד גשם 
בכל השבוע הזה. לאף אחד לא הייתה הזדמנות להתאמן בתנאים האלו, 
אף אחד לא ידע איך זה ירגיש ולא נערך במאה אחוז וראינו פניקה אצל 

כולם. היו רוכבים שבחרו לצאת לרכיבה על המסלול שעה לפני הזינוק, וזה 
העלה לי חיוך על הפנים. ידעתי שזה מגיע ממקום של פחד ופאניקה. לי 
אישית אין שאלה בכלל, אני לא אעלה על המסלול שעה לפני תחרות כל 

כך חשובה ומלחיצה בתנאים שאני לא מכיר. מבחינתי זה יכול רק לבלבל 
ולהוריד אותי למטה, אין סיכוי שזה יעלה אותי…

אז המסלול היה רטוב ולפרקים חלק אבל לא בוצי, הרוכבים לא חזרו 
מלאי בוץ. קצת דומה לחול רטוב, שזה לאו דווקא רע. הייתה קצת אדמה 

על הצמיגים ותוספת משקל אבל זניחה. בדקה התשעים, שעה לפני 
הזינוק,  אביעד ואני החלטנו להחליף צמיגים לצמיגים צרים יותר, שיותר 

 Schwalbe Racing Ralph 2.25-מותאמים לרכיבה בבוץ. עברנו מ
לצמיגי Rocket Ron 2.1. עד לתחרות הזו מעולם לא החלפנו צמיגים כל 

כך קרוב לזינוק, אבל החלטנו לקחת את הסיכון כי התנאים לא היו פשוטים 
ולא היה לנו מה להפסיד אלא רק להרוויח. 

עמדנו על קו הזינוק, היה חם, 22-23 מעלות. כאמור, הרגשתי פחד אצל 
הרוכבים מסביב. הרגשתי חשש של חלק מהם מהתנאים, ושמתי לב שאני 

מרגיש נינוח. חיכיתי לתקוף כבר את המסלול והחלטתי לנצל את אווירת 
הלחץ שחשתי מסביב, זה הדליק אותי.

פה המקום לספר קצת למי שלא ראה את השידור החי איזו 
הפתעה מלבבת הכין לנו שלומי לתחילת התחרות. שלומי 

הגיע לתחרות עם דירוג עולמי 48, שאומר שבתחרויות גביע 
עולם הוא מזנק משורות 6-7, נאלץ לעקוף, להיתקע בפקקים 
בסינגלים וכולי. לכן בשידורים החיים ב-redbull.tv של סבב 
הגביע העולמי, המתמקדים תמיד בחבורת החוד, רואים את 
חולצת אלוף ישראל בהבזקים בלבד, בזינוק ובסיום של כל 

תחרות. דרור פקץ׳, ששידר את התחרות בערוץ הספורט, ואנוכי, 

שפרשנתי אותה לצידו, התכוננו לכך שלא יהיה לנו הרבה זמן 
מסך של שלומי ואף עמדנו להכין את הצופים לכך. באולימפיאדה 
מזנקים לפי דירוג אולימפי של מדינות, ולכן שלומי זינק מהשורה 
הרביעית, במקום ה-28, מתוך 50 מתחרים בלבד. כלומר מראש 

היו לו תנאים עדיפים ביחס לאלו שהוא רגיל אליהם בסבב 
העולמי.

אבל שום דבר לא הכין אותנו למה שרץ על המסך: המצלמות 
התמקדו על קדמת דבוקת הרוכבים, ותוך פחות מדקה אנו 

רואים חולצה בצבעי כחול לבן, קסדה כחולה ונעליים ירוקות 
מתמקמים להם בטופ 15, תוך דקה וחצי זה כבר top ten ותוך 
שתיים וחצי דקות שלומי חיימי חמישי כללי, בדבוקת החוד עם 

נינו שורטר אלוף העולם השוויצרי, מרקו פונטנה האיטלקי, 
קולומה הספרדי, סאגן הסלובקי )כן, כן…( וקוריצקי הצרפתי. 

מדליסט הזהב מלונדון קולהבי הצ׳כי והמועמד למדליה ומדליסט 
הזהב באתונה ובבייג׳ין אבסלון הצרפתי היו מאחוריו בשלב 

הזה! לצערנו, המצלמות לא הראו איך שלומי ״קפץ״ ממקום 28 
למקום 15, והסקרנות שלי איימה להרוג אותי.

אז תגיד - מה היה שם בזינוק? מה עשית שלא ראינו לפני כן 
מעולם, איך הגעת לחמישיית החוד?

זינקתי חזק כמו תמיד. אני קולט שבסיבובים הרוכבים סביבי מאטים אבל 
אני מרגיש ממש טוב. הגשם עשה טוב לאחיזה, החלפת הצמיגים שיחקה 
לטובתנו ובהחלט עזרה לי ללכת קדימה, כי נהניתי מאחיזה משופרת, ובכל 

סיבוב בהקפת הפתיחה עקפתי כמה רוכבים שהאטו משמעותית. הראש 
היה במקום, ניצלתי הזדמנויות, ובסוף הסטראט לופ אני מוצא עצמי עם 

המובילים. בתוך האולימפיאדה, באירוע הכי גדול בעולם, אני מגיע למקום 

החדש הזה שבחיים שלי לא הייתי בו, בחיים. כל העולם צופה בתחרות, 
ואני מבסוט עד השמיים, לא היה לי שום חשש ושום פחד, הייתי דלוק 
אש. פעם ראשונה בחיים שהיינו בסיטואציה הזו, כל המדינה רואה, כל 

העולם רואה, ולשמחתי זה קרה ביום נתון טוב. לרגע הייתה מחשבה 
״אוקיי, אני פה, מה נכון לעשות?״, אבל מיד אמרתי לעצמי ״תחזור לניגון 

בראש שלך, לתסריט, לא משנה מה קורה מסביב״, וכל זה מתרחש 
בשברירי שנייה, בדופק גבוה, בקצב מהיר מאוד. חזרתי לניגונים שלי, 

למנטרות, לתסריט בראש, ופשוט הייתי איפה שהייתי - הניגון אותו ניגון 
בין אם אתה במקום חמישי או במקום ארבעים.

אוקיי. אני מצידי אספר לך מה קרה באולפן של ספורט 5. דרור 
ואני דופקים על קירות, צועקים, מלהיטים ומתלהטים, ומיד 
מתחילים לצוף החששות: רק שלא יישרף עכשיו… הוא לא 

פתח מהר מדי? הוא יעמוד בקצב שלהם? אבל הדקות נוקפות, 
ההלם הראשוני של הזינוק האגרסיבי כבר שכח, וכעת הם בקצב 

עבודה, ושלומי שלנו נע בין מקומות 4 ל-7, עם חבורת החוד, 
לא נעצר באף פקק בסינגלים, אבל הרוכבים האחרים מאחוריו 

בהחלט כן… חמסה חמסה חמסה, רק שיישאר כך…
איך זה הרגיש שם, בחבורת החוד, עם הרוכבים המהירים 

בעולם?
הדופק, העומק והאינטנסיביות לא היו יותר גבוהים מתחרות וורלד קאפ 
רגילה. אני אישית הייתי ביום מאוד חזק. בדרך כלל כשאני מגזים בזינוק 

 VO2Max-ובהקפה ראשונה אני משלם על זה תוך 5-7 דקות, כשטווח ה
)צריכת חמצן מרבית( מסתיים ואתה נכנס לטווח האירובי. הפעם זה לא 
קרה, הרגשתי טוב, הייתי בשליטה, לא תקפתי הרבה בעליות בעמידה 

על הדוושות, לא ניסיתי לסגור כלום מהר מדי כדי למזער שינויי קצב, 
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רכבתי בקצב טוב וקבוע כמה שיותר. בירידות רציתי להישאר יותר צמוד. 
יש בירידות משמעות לאירודינמיות, לתנועות גוף ,זו עבודה פיזיולוגית 
אחרת שבה אני מצטיין. היא באוטומט ולא מאמצת אותי, אני יושב על 

רוכב ועושה מה שהוא עושה. רכבתי את ההקפה הראשונה עם הקבוצה 
הראשונה. בערך כ-15 דקות לתוך התחרות הקצב קצת נרגע והרוכבים 

החלו להחליף מבטים אחד עם השני. אני קולט אותם מסתכלים עלי 
ולא ממש מבינים מה אני עושה שם… הייתי כל כך מבסוט, בעיקר כי 

הרגשתי טוב וחיכיתי כבר שיתחילו המשחקים של הקפה שנייה, כל כך 
ציפיתי להמשך התחרות. ממש לא הייתי שם גמור עם הלשון בחוץ, אלא 

הרגשתי שהיום אני משחק את המשחק, ורק אלוהים יודע איפה 
זה ייגמר. ברגע הזה ספציפית הרגשתי שהכול יכול לקרות היום, הכל 
פתוח. התקרבנו לקו הסיום, וכמה שניות לפני כן עברתי בתוך קבוצת 
המובילים ממקום שבע למקום ארבע-חמש, אמרתי לעצמי להגיע לקו 

הסיום בתום ההקפה הראשונה כמה שיותר קדימה, כדי שיראו את ישראל 
כמה שיותר. זינקתי ממקום 28, אבל בסוף הקפה ראשונה ראיתי על הצג 

הדיגטאלי של שער הסיום: מספר 4, שלומי חיימי, ISR. רביעי…
ובינתיים באולפן, התרגשות גדולה. בתחילת ההקפה השנייה 

בירידה של הלוגים ראינו אותך מאבד את הקו ומשתלט על 
האופניים ואז, בתחנה הטכנית הראשונה )לרוכבים מותר לקבל 
סיוע טכני ממכונאים של הנבחרות, אך ורק בשתי נקודות סיוע 

טכני, הממוקמות לאורך המסלול(, ראינו אותך נעצר ויורד 
מהאופניים, ומיד המצלמות חזרו למובילים. התחרות ממשיכה 

אבל אנחנו לא מפרשנים את מה שקורה על המסך, אלא רק 
מנסים לברר בלחץ למה לע#$@ל עצרת ומה קרה. דרור הצליח 
לראות בדף המיקום המתעדכן בלייב באינטרנט שהחלפת גלגל 

בגלל תקר ושירדת למקום ה-13. מקום 13? באולימפיאדה? 
סנסציוני! אני חותם על זה! אבל מה קרה שם בדיוק? כולם מתים 

לדעת
קצת אחרי תחילת ההקפה השנייה החרא התחיל… כבר בעלייה הראשונה 

קלטתי שחסר אוויר בצמיג הקדמי, אותו כאמור, החלפנו שעה לפני 
הזינוק. חומר האטימה של הטיובלס, שאמור להצמיד הרמטית את דפנות 

הצמיג לדפנות החישוק לא תמיד מספיק להתיישב ולהדביק אותן זו לזו, 
לכן אוויר יכול לברוח החוצה בעת מכה חזקה לצמיג )burp(. זו הסיבה 

שנבחרות עתירות מימון מגיעות מראש עם הרבה סטים של גלגלים 
מורכבים מראש עם צמיגים שונים ולא מחליפים אותם בלייב. חלק 

מהפקת הלקחים שלנו הוא לקחת לתחרות בסדר גודל כזה לפחות ארבעה 
סטים מורכבים עם צמיגים שונים… אבל זו חוכמה בדיעבד, אתה יודע… 

מדובר על צמיגים שאני מתחרה עליהם יותר משנתיים, בלחצי אוויר 
מוכרים, על אלמנטים וקווים שרכבתי עשרות פעמים. ובתשובה לשאלה 

קודמת שלך, אופי המסלול החמיא לאופני זנב קשיח ולכן בחרתי להתחרות 
עליהם. האלמנטים הטכניים היו קצרים, ושיכוך מלא לא נותן שם יתרון 
משמעותי. הקרקע ברוב המסלול הייתה מהודקת ומהירה, וגם שם אין 

לזנב קשיח חסרון משמעותי. לעומת זאת, בכל מקטע שנעמדים בו, והיו 
הרבה כאלו, היה לו יתרון ברור.

בכל אופן, בירידה שאחרי העלייה הזו הייתי צריך להוריד קצב כדי לא לסיים 
על הרצפה, וזו ההשתלטות שראיתם עם הבעיטות בקיר הצדדי, כי לא 

הצלחתי לשמור על הקו המתוכנן בגלל הצמיג שהתרוקן מאוויר. אפרופו 
תיאוריות קונספירציה, היא ממש לא קרתה בגלל שהספרדי לפני האט 

מדי... ידעתי שאני ממש סמוך לעמדה הטכנית הראשונה, וזה היה הניהול 
הנכון - להאט כדי להגיע בטוח. הגעתי לעמדה, אביעד עשה החלפה סופר 

מהירה, לא הייתה קטסטרופה ואיבדתי 5-6 מקומות בלבד. יצאתי מהשטח 
הטכני במקום ה-13, עדיין במשחק מבחינת מיקום, וברמה המנטאלית 

הכל היה טוב. לא היו לי פה מחשבות פספוס או ״למה???״ ולא כלום. כמו 
מכונה פשוט המשכתי.

אבל...
דקה או שתיים אחרי החלפת הקדמי, הגעתי לגינת הסלעים הראשונה, 

שעשיתי אלף פעם, גינה לא מסובכת. בכל קטע כזה יש לי מבט וקו קבוע, 
וגם בפעם הזו הכל היה כמו שאר הפעמים, בול לפי התכנית. ולכן עד 

היום אני לא מבין מאיפה הפנצ׳ר הזה הגיע. לא הרגשתי בומבה או פיצוץ 
בגלגל האחורי, ולא פספסתי את הקו שלי, אבל הצמיג האחורי נקרע…

נשמע שזה מה שאתה מגלגל בראש מאז התחרות
אתה יודע, האוויר יוצא בשנייה מצמיג קרוע. תוך רגע אחד אין אוויר בגלגל 

האחורי.
אחד - אני לא מבין מאיפה זה בא. שניים - אני לא מאמין שזה בא אלי.

אני נמצא פאקין שני קילומטרים מהעמדה הטכנית הבאה, ואלו 
הקילומטרים הכי קשים פיזית וטכנית במסלול, כל העליות התלולות, כל 

הקטעים הטכניים הקשים. אלוהים, הכל הלך לפח… וכל המחשבות האלו 
מתנפלות עלי ברגע. בשנייה. ובשנייה אחת גם התעשתי. 

אני מבין שאני באולימפיאדה. בפאקין אולימפיאדה, חלום חיים, מטרת 
על. ואני לא הולך לסיים ככה את התחרות. אני ממשיך להילחם. אז רכבתי 

איפה שיכולתי עד שהצמיג התקלף לגמרי מהחישוק. וכשלא יכולתי 
לרכוב יותר התחלתי לרוץ. ראיתי רוכבים עוברים על פני ללא שום מאמץ. 
וזה הכי משביז בעולם, כי היום הייתי הרבה יותר חזק מהם. כשרצתי כל 
הקהל שעמד בצדדים וראה אותי רץ עם אופניים ביד - והיו שם אלפים 

- עודד אותי בטירוף. הרוח לחימה שלי, הישראליות, לא יודע מה, עשו 
להם משהו. לא ידעתי אם לצחוק או לבכות. אחרי מה שנדמה כנצח 

הגעתי לעמדה הטכנית. אביעד חיכה על קוצים, כל כך חיכיתי כבר לרגע 
של להושיט לו את האופניים. תעשו מה שאתם צריכים ובואו נחזור כבר 

למשחק אינעל העולם…
הגלגל הוחלף.

חזרתי לאופניים ישר בראבאק.
ובראש אותה גישה: אני באולימפיאדה, אני לא הולך לעצור עכשיו. בסוף 
ההקפה אני חולף על קו הסיום רק שהפעם אני רואה: מספר 44, שלומי 

חיימי, ISR. אתה קולט? הייתי 4, עכשיו אני 44. 40 מקומות אחורה.
אמרתי לעצמי: ״טוב, תוצאת שיא לא תהיה פה… מה ידליק אותי? אני 

אנסה לעקוף כמה שיותר רוכבים בחמש ההקפות שנותרו. זה הרבה זמן 
יחסית להראות מה אתה שווה. וזה הכניס לי מוטיבציה מחודשת. שוב 
היה לי על מה להילחם. לא נתתי לעצמי זמן לבכות אפילו לא לשנייה. 

אולימפיאדה, ארבע שנים קורעים את התחת, אוספים נקודות בכל העולם. 
מה, ככה זה ייגמר? אין מצב, לא יכול להיות… אז המשכתי ונלחמתי. 

בכל פעם ראיתי רוכבים לפני וזה דרבן אותי, לתפוס כמה שיותר רוכבים. 
כשעקפתי, לא עקפתי לאט, אלא נעמדתי ונתתי ספרינט, שלאף אחד לא 
תהיה מחשבה שהוא יכול להיצמד אלי ולרכוב לי על הגלגל. ידעתי שביום 

הזה אני לא שייך לשם. 
זה לא רק עניין של נטו איבוד זמן בגלל הפנצ׳ר, העיכוב בדרך לנקודת 
הסיוע הטכנית, וההחלפה עצמה. אני רצתי לשם בספרינט של חמש 
דקות עם נעלי רכיבה. לא מדובר על ריצת נפח בקצב סבבה, אלא על 

ספרינט מטורף. ואני לא רץ באימונים, כן? אני לא טוב בזה והברכיים שלי 
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זועקות. אז כל הרכיבה שלי לאחר החלפת הגלגל השנייה כבר לא הייתה 
בגבולות הנוחות והביטחון. אלו היו חמש הקפות של נטו כל מה שהיה לי 
על המסלול, רכבתי כמו משוגע. תקפתי עליות, תקפתי רוכבים, טירוף עד 

הסוף. והגעתי לסיום במקום ה-29.
התמונה שלך בשידור של המטרים האחרונים לפני קו הסיום 

ריגשה אותי ועוד אלפי צופים בטירוף. כל כך הרבה רגש והבעה 
בפנים, שפת גוף שאמרה כבוד לתחרות, למעמד ולצופים מצד 

אחד, אבל גם ידיים למעלה, של ״מה לעשות?״ מצד שני. 
קבל שאפו אישי ממני על תגובה ראויה ומעודנת, אבל גם כנה 

ופתוחה. מה הרגשת שם?
מצד אחד מחאתי כפיים לקהל כהוקרת תודה אמתית מהלב. חוץ מקבוצה 
שצעקה באופן קבוע Free Palestine, היה שם קהל אדיר ואוהד ישראל, 

מהטובים בעולם לצד האוסטרליים והקנדים. מצד שני המתח מסתיים 
באחת, והכל מתחיל ליפול, לרדת למערכת, להיקלט. אני מתחיל להבין 

מה היה פה, ומה לעשות, אני גם מתחיל לחשוב על מה יכול היה 
להיות פה… הקהל היה בטירוף ועודד כל רוכב כאילו הוא המנצח. יצאתי 

ממתחם המסלול אל עבר אוהלי הנבחרות, בתוך נתיב מגודר לרוכבים 
שהתחרו, ועדיין מלא קהל מצטופף מסביב לנתיב הזה, כולם עצרו אותי 

לסלפי, חיוכים, חיבוקי זיעה - הכי מחמם את הלב. ברגעים האלו שכחתי 
מהכול.

ואז הגעתי לאוהל הנבחרת והכל שקט כי הצוות עדיין עשה דרכו בחזרה 
מנקודות הסיוע הטכני. התיישבתי על כיסא והכל החל לחלחל. קשה לי 

להאמין. לקחו כמה דקות עד שאביעד הגיע עם הציוד. מרחוק ראיתי אותו 
מגיע והתפרקתי כמו שלא בכיתי בחיים… בכי, בכי, בכי… עשינו דרך כזו 
ארוכה. לכל אורך הדרך נלחמנו. דברים שאף אחד לא עשה קודם. פתחנו 

דרך שאף אחד לא הלך בה קודם. עבדנו כל כך הרבה, ואשכרה הצלחנו 
 what could ,לגעת בשמיים באותו יום. הכל התערבב: אושר, דכדוך

have been, ״מה אם...״, הוקרת תודה ענקית, הכל. באותו רגע הרגשתי 
צורך לדבר עם אור אשתי, עם המשפחה. הם סיפרו לי איזה טירוף היה 

פה בארץ, ברשתות החברתיות, בשידור החי. רק בנקודה הזו הבנתי מה 
קרה, מה ההיסטוריה שנעשתה. לאורך כל התחרות לא היה לי מושג ולא 

פנאי לחשוב על זה. שאני אסיים במקום ה-29 ואנשים יהיו בכזו התלהבות 
אצלנו. אמרתי למשפחה שלי בטלפון: ״הייתי כל כך חזק היום, הרגשתי 

שהכול היה אפשרי היום, הייתי שם, הסתכלתי לטופ העולמי בעיניים ואצל 
חלקם ראיתי פחד…״.

רגע לפני שאני חותם את הראיון עם שלומי בכמה שאלות 
הנוגעות לעתיד, נסכם את מקצה אופני ההרים האולימפי עצמו. 

ונתחיל בשילוש הקדוש, שלושת הרוכבים שחולקים ביניהם 
90% מהניצחונות בטופ העולמי ב-4-5 השנים האחרונות: נינו 
שורטר השוויצרי, ירוסלב קולהבי הצ׳כי וז׳וליין אבסלון הצרפתי.

לא היה אתר או פרשן שלא נקב בשלושת השמות האלו כמועמדים 
הוודאיים לפודיום בריו. קולהבי ניצח ב-2012 בערך הכל: את הסבב 

העולמי, את אליפות העולם ולקח זהב בלונדון. בתחילת 2016 הוא חזר 
מפציעה, ואמנם כבר סיים מרוצי גביע עולם בחוד, אך לא הצליח לנצח 
את שורטר. אבסלון הוא הרוכב הכי וותיק ומנוסה, אבל גילו, 36, נחשב 

כבר למגבלה. עדיין, 2016 הייתה העונה שלו עם כמה ניצחונות יוקרתיים 
בסבב העולמי, התקדמות טכנית מרשימה ויכולות הטיפוס הטובות ביותר 

בדבוקה. ומה עם שורטר אתם שואלים? נינו הוא רוכב הקרוס קאנטרי 

האולטימטיבי. מטפס בעליות ארוכות כמעט כמו אבסלון, ובקצרות חזק 
ממנו, חזק בוואטים כמעט כמו קולהבי, ובכל הקשור ליכולות טכניות 

הוא פנומן ברמה של הדאונהילרים המוכשרים בעולם. תוסיפו לזה חוסן 
מנטאלי ללא רבב, מערך תומך שלם ברמות הגבוהות בעולם מבחינת 

קבוצה, ציוד, מאמנים, צוות מקצועי וחסויות ויש לכם פה מועמד וודאי 
לניצחון. הוא הביא את האימונים ודרך החיים של מתחרה עילית בקרוס 

 N1NO  ,המופתית שלו youtube-קאנטרי לרמה אחרת, וסדרת סרטוני ה
The Hunt For Glory -, היא צפיית חובה לכל חובב רכיבת שטח 

תחרותית. להבדיל מעונת 2012, קולהבי לא הצליח לנצח את שורטר 
השנה באף מירוץ, ואבסלון ניצח רק בתחרויות בהן נינו התפנצ׳ר או 

שלא הגיע אליהן. שורטר זכה בכל מה שאפשר לזכות בו: עשרות מרוצי 
גביע עולם, חמש אליפויות עולם, ארבעה סבבי גביע עולמי, מדליית ארד 

בבייג׳ין 2008 ומדליית כסף מרירה בלונדון 2012. למה מרירה? כי הוא 
הוביל מקדימה ברוב התחרות, כילה אט אט את כוחותיו, והפסיד לקולהבי 

את ספרינט הסיום בהפרש של גלגל בערך. לריו הוא הגיע חזק, מפוקס 
עם תוצאה אחת אפשרית - זהב. נינו זינק חזק כהרגלו, אבל הקפיד 

לא להוביל אלא רק להיות בחבורת החוד. ביחד עם פונטנה האיטלקי, 
מדליסט הארד בלונדון, פיטר סאגן, קולומה, הספרדי החזק ביותר כיום, 

קורצקי הצרפתי הצעיר והמוכשר שסיים עונת 2016 מדהימה וכאמור 
שלומי שלנו, הוא שייט לו את ההקפה הראשונה, כשהוא מצליח לתת 

טייבל-טופ אימתני להנאת הצופים באחת מרמפות מקטע הפליפ-פלופ. 
בשביל שתבינו על מה מדובר. הרמפה, היא קיר כמעט אנכי, ולא באמת 

רמפה שתוכננה לקפיצות, וכדי לעשות בה טייבל, צריך לטוס לתוכה 
במלוא הכוח, מלאי נחישות ועם יכולות טכניות נדירות. הוא מהיחידים 

בעולם שיכולים לבצע את זה, והוא מהיחידים בעולם שאשכרה יבצעו את 
זה על במה כזו מחייבת וחשובה. הוא פה )גם( ליהנות. למעט אבסלון 

שפשוט לא היה אבסלון ביום הספציפי הזה וסיים שמיני לבסוף בלי שום 
השפעה על מהלך המירוץ, כמעט כל החשודים המידיים הגיעו לבסוף 
קדימה. סאגן ופונטנה דעכו, קוריצקי חטף פנצ׳ר וכמצופה לא הצליח 

לחזור לחוד )אך סיים עשירי - כבוד!(, קולהבי הגיע ומיד עבר לעבוד חזק 
מקדימה באמצע ההקפה השנייה, וגם מקסים מורוט, הצרפתי הבכיר 

אחרי אבסלון שכבר ראה פודיומים העונה. לאורך התחרות שורטר הקפיד 
לרכוב טקטי - עלה ותקף מדי פעם לבדיקת מצב המתחרים האחרים, אבל 

אז הרגיע ועבר אחורה. ממש ראו שהוא לא מתכוון לרכוב לבד מלפנים 
ולתת לאחרים ליהנות מהגב והגלגל שלו )לא שזה היה מהותי כמו במסלול 

המישורי בלונדון(. מבחינת שפת גוף והבעות פנים הוא נראה בפוקוס, 
נינוח, והרבה פחות מאומץ מקולהבי. די מהר היה ברור לצופים שזה 

שוב יהיה נינו מול קולהבי, כי השאר לא היו ב-level הזה. רק שקולהבי 
נראה מתאמץ יותר וחזק פחות. ההנחה הייתה שנינו ינסה לברוח 

הקפה אחת לפני האחרונה, כדי לייצר buffer מספיק גדול, כך שגם אם 
בהקפה האחרונה תהיה לו תקלה טכנית הוא לא יאבד את הזהב, וגם כדי 

להימנע מעוד ספרינט פיניש מול קולהבי החזק. בעלייה הראשונה של 
ההקפה השישית מתוך 7 הוא תקף ונעלם וקולהבי חסר המענה עבר 
לרכוב מגננתי על מדליית הכסף, כלומר עם המבט אחורה. רק שתבינו 

עד כמה נינו הוא עילוי וכמה הוא הגיע בכושר, זו הייתה ההקפה היחידה 
על המסלול לאורך היום שירדה מ-13 דקות. כל שאר הרוכבים הבכירים 

שמרו על ממוצע של 13:25 בערך. שלומי הצליח לעמוד על 14:00 ממוצע 
בהקפות הזורמות. למעט שואה טכנית הזהב האולימפי הנחשק כבר נח 

אצל נינו, וחברים, אין בענף כרגע דמות שמזוהה יותר ממנו ואין רוכב 

ראוי ממנו. לאורך האימונים הוא עבד הרבה עם הרוכבים השוויצרים 
האחרים, הראה להם קווים, היה שם בשבילם. ולא כי הוא תכנן להיעזר 

בהם בתחרות, אלא כי הוא אחלה בנאדם ואחלה גבר. ספורטאי ברמה הכי 
גבוהה שתמיד מחייך ותמיד אומר שלום.

נמשיך עם מהלך התחרות: קולהבי אכן שמר על פער יפה מהרוכבים 
מאחוריו והתקדם אט אט לכסף המכובד, ואילו מאחור ניטש קרב עז 

ומעניין על מדליית הארד. לאחר מאבק עם הקולומביאני המפתיע 
והמופתע בוטרו וילגאס, מקסים מורוט הצליח לעוקפו להגיע אל קולומה 

הספרדי. השניים החלו מאבק על מקומות 3-4 שנמשך כמה הקפות, 
ובסופו קולומה, שאכן נראה טוב יותר, ברח למורוט וחצה את קו הסיום 

שלישי, עם מדליית ארד מכובדת. הוא אחז וניער את מבושיו על קו הסיום 
במניירה שלא הבנתי, אבל בגדול הוא ספרדי עם שפם, ים-תיכוני ולכן 

תפקידנו כישראלים הוא לגבות אותו, אז סחה קולומה.

פיטר סאגן ואולימפיאדת ריו
סאגן הוא הכוכב בהא הידיעה של עולם האופניים. הוא זוכה להערצה 
ולחוזי ענק, הוא עדיין ילד, ו-2016 הייתה לגמרי שלו עם חולצת אלוף 

עולם, זכייה נוספת בחולצה הירוקה בטור, אך גם החזקה בחולצה 
הצהובה ושני ניצחונות מתוקים ויפים בסטייג׳ים. הידיעה שהוא בוחר 

לייצג את סלובקיה באופני הרים ולא באופני כביש הכתה את העולם 
בתדהמה. המהלך עורר תיאוריות קונספירציה רבות, כולל אחת שדיברה 

על מענק שמן מחברת ספשלייזד שרוצה לחזק את נתח השוק שלה 
באופני הרים בברזיל ובדרום אמריקה… אמנם מסלול הכביש בריו היה 

רצחני ולכאורה מיועד למטפסי על כמו ניבאלי שכמעט ניצח, אך לבסוף 
לקח את מדליית הזהב בכביש דווקא גרג ואן אברמט, רוכב קלאסיקות בעל 

יכולות דומות למדי לאלו של סאגן, שאף טען שסאגן יכול היה לנצח את 

המירוץ… אבל אם יש מישהו שלא ישקע בתיאוריות ה״מה אם״ זה בדיוק 
פיטר סאגן. האיש לקח את עצמו ברצינות )עד כמה שפחות מחודשיים 

אימוני שטח יכולים להיחשב כרציניים, כשאתה מתאמן עם מקצוענים כמו 
שורטר שהקדישו לכך את חייהם(, התאמן, הנמיך ציפיות, תקשר כהרגלו 

עם הקהל ועשה הרבה טוב לאולימפיאדה בכלל ולענף אופני ההרים 
האזוטרי והלא נחשב בפרט. על אף שקיבלנו דיווחים שהוא מתאמץ יותר 

מרוכבי החוד בהתמודדות עם האלמנטים הטכניים הרבים במסלול, מה 
שלא באמת הפתיע מישהו, אי אפשר היה לחזות מה היכולות הפיזיות 

 והאתלטיות שלו יעשו בתחרות. 
לצערנו, כמו שלא ראינו את הזינוק של שלומי מאחור, כך גם לא ראינו את 

הזינוק של סאגן, אבל אין ספק בכלל, שהוא נתן את אחד מביצועי 
הקרוס קאנטרי הכי מעוררי השתאות ever. בגלל שהוא לא מתחרה 

בתחרויות שטח, הניקוד העולמי שלו היה נמוך עד לא קיים, והוא זינק 
אחרון בשורה 9 בה עמד לבד. סאגן, אלוף העולם בכביש, זינק במקום 
49 מתוך 49 רוכבים… ומה ראינו על המסכים? שתוך פחות מדקה הוא 

״הופיע״ במקום השלישי בחוד דבוקת הרוכבים. אז נכון שהקפת הפתיחה, 
הסטראט לופ, הייתה רחבה וגם שלומי ניצל את הפניות בה לעקוף יפה, 
אבל ממקום 49 למקום 3 תוך פחות מדקה? וואט דה פאק…. אם זה היה 

כל כך פשוט היינו רואים רוכבים עושים את זה בכל תחרות. זה לא.
סאגן דעך מעט מחבורת החוד, באמצע ההקפה השנייה, ועשה רושם 

שהוא יירד חבורה לאחת מובחרת פחות שתתאים יותר ליכולות שלו. הוא 
אכן נראה פחות טבעי וזורם מהרוכבים הבכירים במקטעים הטכניים, יותר 

stiff, וראו שהוא צריך לבזבז אנרגיה כדי לחזור אליהם בעליות שאחרי 
כל קטע טכני. אבל כוח יש לבחור, בשפע, וגם סבולת. אז איך זה ניגמר? 

בדומה לשלומי, שני תקרים מנעו ממנו ומאתנו לראות מה היה יכול 

החוויה האולימפית - תחרות ה-XCO ריו 2016



נינו שורטר בשמחה של מדליית זהב אולימפית, החלום הכי גדול שלו והחסר 
הכי גדול שלו. רוכב הקרוס קאנטרי האולטימטיבי זכה להכרה האולטימטיבית

משפחת חיימי בהרכב מלא )למעט האחיות והאח...( - 
התחנה הראשונה והאחרונה של שלומי בדרך להצלחה
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לקרות. בניגוד לשלומי, מהפנצ׳ר השני הוא כבר לא חזר ופרש מהתחרות. 
נכון, פנצ׳רים לא ״קורים״, הם נגרמים, ולרוב על ידי הרוכב, ושילוב של 
לחץ, מיומנות טכנית לא גבוהה דיה וקצב גבוה ברמה לא מוכרת לו עזרו 

לפנצ׳רים של סאגן לקרות, אבל הבחור הכוכב הזה, שתמיד מראה לנו 
רוח חופשית והנאה על אופניים מהן, הצליח גם בריו להראות שהוא קורץ 

 מחומר אחר, ושהוא לוקח הכל בספורטיביות.
שורה תחתונה? אצטט את אביעד יזרעאל שציטט דמות בינלאומית בכירה 

שאמרה: ״טוב מאוד לספורט שהוא החליט להתחרות באופני 
הרים, וממש טוב מאוד לספורט שהוא לא סיים ב-top five״. אני 

מקווה שאתם מבינים למה.

סיכומים ומבט קדימה 
שלומי זינק במקום ה-28 וסיים במקום ה-29 עשר דקות אחרי 

המנצח.
גם זו דרך לסכם תחרות, רק דרך שגויה.

מי שצפה בתחרות או שרד את הכתבה הזו עד כה, יודע אילו 
שיאים ותהומות חווה הרוכב הנהדר הזה, הלוחם הנחוש הזה, 
במהלך השעה וארבעים ושלוש הדקות של התחרות שלו בריו. 

במירוץ שגבה הרבה מאוד קורבנות בשל נפילות או תקלות 
טכניות, שלומי חזר ממקום 44, סיים את המרחק המלא ועקף 
רוכבים שרכבו חזק ללא תקלות שלרוב מסיימים בסביבה שלו 

גביעי עולם: היווני, הקנדי, היפני. שאלתי אותו מה עושים עם 
שאלות ה״מה אם״ שקשה לא לשאול. האם הוא היה יכול לסיים 
ב-Top Ten? בטוח ב-Top 15, לא? ובכלל מותר לשאול כזה דבר 

אם אתה התפנצ'רת ואחרים לא?
אין מה לעשות עם זה. ״מה אם״ רק לוקח אותך אחורה. החוויה הזו 

פתחה לי את הראש, פרצה לי גבולות, ועכשיו אני באמת מאמין שאני יכול 
לעשות דברים שלא עשיתי בעבר ולא האמנתי שאני יכול בעבר. אני בטוח 
שיהיו לי עוד הזדמנויות, וכשהן ייקרו, אני כמו תמיד אלך עליהן בכל הכוח.

מה עכשיו? מה יהיה בתחרות הגביע העולמי באנדורה עוד 
5 ימים?

יש נפילת מתח, אבל יש משהו שמדליק אותי אחרי ריו. ללכת לשם ולנסות, 
אין לי מה להפסיד. הקבוצה רוצה שאני אהיה שם בשביל הסיומת של 

כולנו ביחד, ואין ציפיות. אני הולך לשם לנסות ולראות מה ייצא. זו תחרות 
ב-2,000 מטרים גובה ואני לא מגיע מגובה לעומת רוכבים אחרים, לכן זה 

יהיה אכזרי. אין לי אקלימיזציה, אני נוחת יומיים לפני התחרות, לבד ופוגש 
את הקבוצה. זה טבעי שעכשיו יהיו ציפיות גבוהות יותר מהסביבה, וגם 
הציפיה שלי גדלה. בספורט יש כישלונות ויש הצלחות, אבל כישלון הוא 
כזה רק אם מסתכלים עליו ככה. כל כישלון הוא הזדמנות ללמוד משהו, 

והלמידה לא נגמרת, גם ברמות הכי גבוהות בעולם.
אז מה אתה מתכנן לעתיד הנגלה לעין? טוקיו? אהעמ, הרחבת 

התא המשפחתי? מגורים בחו״ל כמו שנהוג בענפים אחרים?
אני ממשיך בקריירה הספורטיבית בכל הכוח, כמובן שאני מכוון לטוקיו 
2020, ואנצל את הבמה של we:Ride ברשותך להזמין שותפים לדרך 
להצטרף אלי. יש הרבה מאוד אופטימיות אחרי החוויה בריו, עם הידע 
והניסיון שצברנו במסע לשם. ברמה האישית אני תמיד מתמקד במה 

שבשליטתי, ואני אמשיך להעלות את רמת הרכיבה שלי ולהיות הספורטאי 

הכי טוב שאני יכול.
לא אעבור לחו״ל, אני לא רואה בזה יתרון. הבית שלי, המשפחה שלי הם 
פה. אני אמשיך להתחרות תקופות חו״ל ארוכות וממושכות, אבל הבסיס 

שלי כאן. ילדים הם משהו טבעי כחלק מהזוגיות והנישואין, אי אפשר 
לדעת מה יילד יום... 

לגבי טוקיו, למדתי בקמפיין האולימפי הזה שמדובר על אופרציה שלמה 
ולא הכול תלוי בי. אני רק יכול לקוות שמה שצריך לקרות יקרה.

מה צריך לקרות?
האיגוד והוועד אולימפי אחרי קמפיין אולימפי מוצלח עד מוצלח מאוד. 

אני מאמין שהתקציבים יגדלו, ומקווה שתקציב ענף אופני ההרים יגדל 
בהתאם. יש לי מחשבות לא פשוטות… מבחינה תקשורתית הענף שלנו 

מת. כילד התחריתי בליגת נביעות, ובמשך כל השנה הצוותים של ערוץ 5 
התרוצצו, צילמו, ראיינו. רוכבי עילית נהנו מזמן מסך באופן קבוע. הייתה 

לנו עכשיו הופעה באולימפיאדה, עם זמן מסך ארוך ואיכותי לספורטאי 
שלנו ולנבחרת שלנו, ואף גורם עסקי, מהענף או מחוץ לענף,  לא עשה 

מזה הון שיווקי. זה פספוס, ואסור שזה יחזור על עצמו בקמפיין הבא.
ברמת הנבחרת יש צורך להרים את הרמה שלה מדרגה שתיים למעלה. 

חומר אנושי יש, יש עם מה לעבוד, אבל צריך לעבוד. הנבחרת צריכה 
להיראות כמו קבוצה מקצוענית - אין דרך אחרת. האיגוד והוועד צריכים 

להבין את זה, ומקורות המימון צריכים להיות בהתאם, מה שמחזיר אותנו 
שוב לחשיפה ולחסויות המסחריות שמייצרות מימון להעלאת הרמה. 

בסופו של דבר זה מה שישרת את המטרה והאינטרס בדרך הכי טובה. 
היבואנים וחברות מחוץ לענף שיכולות להזדהות עם הערכים של הספורט 

שלנו צריכים להבין שיש להם פה חלק בכל הדבר הזה, לפתוח את הראש 
ואת הכיס. 

גם רמת התחרויות בארץ צריכה לעלות, גם במסלולים וגם באירוע מסביב. 
רוב האירועים משעממים וחסרי חזון, ועם התקציבים של רוב המארגנים 

קשה להאשים אותם. צריך להשקיע את הכסף בצורה שונה ולייצר ולתגמל 
סבב איכותי. כל עוד ממשיכים במה שקיים ולא משנים ודוחפים קדימה, אז 

כלום לא ישתנה.

דברי תודה 
קודם כל תודה ענקית לוועד האולימפי ולאיגוד האופניים בישראל. קיבלנו 

תמיכה אדירה, וחד-משמעית לא היינו יכולים להיות בריו בלעדיהם. 
לאביעד יזרעאל מאמן הנבחרת ולירדן גזית מנהל הנבחרת. זה משהו שלא 
היה לפני כן. כמו לספורטאים, כך גם למאמנים ולמלווים - או שיש לך את 

זה או שאין לך את זה. לאביעד יש את זה ביג טיים. הוא גדל בענף, גדל 
באופני הרים. הוא מתנהל טוב במאני טיים, ומעבר לזה כשאנחנו ביחד 

האווירה טובה, יש קלילות, כל אחד יודע את העבודה שלו ומשתדלים לא 
להכביד מעבר. נהנים ומשתדלים לעשות חיים.

חוץ מזה תודות למשפחה שלי. בראיון האישי שאלת אותי על תחנות 
חשובות שלי בדרך לריו? ההורים והמשפחה שלי הם התחנה הראשונה 

והאחרונה… וכמובן לאור אשתי היקרה. ולכל האנשים הטובים שליוו אותי 
בדרך, אני לא אגיד שמות כי הרשימה ארוכה מלהכיל. תודה לכולכם 

 *הכותב מבקש להודות לאביעד יזרעאל, מאמן נבחרת ישראל באופני 
הרים, שסייע בסקירת התחרות ובהשלמת חומרי הרקע לכתבה.
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ארנל הינו הר געש המיתמר בסמוך לאגם ארנל והעיירה 
פורטונה שבצפון מערב קוסטה ריקה במחוז אלאחוואלה 

)ALAJUELA(. המקום ידוע במעיינותיו החמים ומגוון 
פעילויות אקסטרים תיירותיות.

לארנל הגענו בעיצומו של טיול משפחתי לאחר 
כחודש בקוסטה ריקה רווית יערות הגשם ויערות הענן 

)CLOUD FOREST(, נופים מרהיבים, טבע בשיאו 
וצבירת קלוריות אינסופית. עוד לפני הנסיעה ניסיתי 

לברר אודות מסלולים ואזורים לרכיבת שטח ברחבי 
קוסטה ריקה ונתקלתי במעט מידע והרבה תירוצים 

מקומיים על עונת חורף גשומה שלא מאפשרת יותר 
מידי רכיבות. במדינה שבה מתקיימת אחת מתחרויות 

 LA RUTA DE LOS - אופני השטח הקשות בתבל
CONQUISTADORES – הנחתי שסביר יהיה למצוא 

תשתיות ראויות לרכיבת שטח...
במהלך החודש הראשון וגם לאחריו מצאתי את עצמי 

במסגרת משפחתית נוהג מיעד אחד למשנהו כאשר 
בכל יום נראו עשרות רבות של רוכבי כביש מאורגנים 

להפליא וממותגים MOVISTAR )ענף ספורט שמושרש 
ומטופח מאוד בקוסטה ריקה לרבות ליגות רכיבה כבר 
מגיל צעיר(. פה ושם נראו גם רוכבים בכביש על גבי 

אופני שטח ז"ק מטפסים עליות של 10-20% אך כאמור 
על אספלט. לכל מקום שהגענו עד לאותה נקודה – הר 

הגעש פואס, עמק אורוסי, פורטו וייחו בחוף הקאריבי, 

מונטה וורדה – ניסיתי לברר האם ניתן לשכור אופני 
שטח ולצאת להתאוורר** – קדחת! יש תרבות אופניים 

מקומית אבל מעט בשטח. 

בייק ארנל 
את BIKE ARENAL מצאתי בחיפוש אינטרנטי. אחרי 
הצלבות של מספר המלצות ובדיקה של היצע מקומי 

קיבלתי את הרושם שאיתם "מה שאתה רואה זה 

רכיבה בארנל קוסטה ריקה we:Explore

רכיבה בארנל קוסטה ריקה

  ארז גולן

חו"ל: קוסטה ריקה
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מה שאתה מקבל". בייק ארנל מוציאים טיול קבוע 
לאגם ארנל שנחשב לאחד מחמשת טיולי ה"שטח" 
הפופולריים שיש לקוסטה ריקה להציע. הטיול קל, 

תיירותי, יפיפה ובעיקר לא ממש עניין אותי. רציתי לגלות 
 BE .את המסלולים המקומיים ברכיבה מאתגרת יותר

CAREFULL WHAT YOU WISH FOR – או לכל 
הפחות תבוא מוכן...

 "LA BESTIA"
"המפלצת" – כפי שמכונה המסלול בפי הרוכבים 

המקומיים הוא מסלול גראבל, חוצה נהרות, עיירות 
קטנטנות ובעיקר קווי גובה. קבענו ליום שני ב-8:00 

בחנות ויציאה משם ברכיבה, 80$ כולל אופניים, מים, 
קסדה, כפפות, חטיפים, עצירה במכולת מקומית, בננה, 

סנדוויצ'ים ומדריך מקסים שהסכים לקחת אותי 1על1 
לרכיבה הפרטית שלו. ב-7:20 התחיל מבול טרופי 

אופייני לעונה הגשומה – לא רואים יותר מ-3 מטר 
קדימה ורעש הטיפות על גג הפח בקושי מאפשר לי 

לשמוע את שיחת הטלפון: "יוצאים במזג אוויר כזה?" אני 
שואל. "כן, כפי שקבענו יציאה ב8:00" מקבל תשובה 
ברורה והחלטית. כבר לפני יומיים סיפרתי להם שאני 

מישראל ושיש לי חנות אופניים ואני רוכב בלה בלה בלה 
– טמבל  סנדלתי את עצמי היטב ואין מצב להשתפן. 

כולה מלא גשם...

מגיע לחנות וחואן קארלוס ממתין לי בביב וחולצת רכיבה 
ממותגת. אני במכנס כותנה, חולצה קצרה מנדפת 

למחצה ונעלי ריצת טרייל נמוכות. בחוץ מבול!!! התדריך 
קצר, אני מקבל אופניים )פירוט בהמשך( וציוד נלווה 
ואנו יוצאים לדרך. שני ק"מ על כביש לפני שיורדים 

ימינה  ומתחילים לטפס...20 מטרים על הכביש והבגדים 
שלנו כבר מיצו את יכולת הספיגה שלהם ועכשיו פשוט 
רטוב ויש רעש של מים עם מעט וואקום בנעליים בכל 

רכיבה בארנל קוסטה ריקה we:Explore
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פידול. מפלסים את המבט מבין הטיפות ומרכינים ראש 
ל-5 מטרים הקרובים קדימה...אין לי מושג מה מצפה לי 
בהמשך המסלול אבל אני נזכר בטור הקצר של נימי על 
הדרך לגלות את החוויה המקומית ברכיבת גראבל וזורם 

)תרתי משמע(. 

LA GUARIA
עיירה קטנטונת של פחונים, מבני בטון נמוכים ובית ספר 

קטן. אנחנו אחרי עליית חימום קצרה ועכשיו במגמת 
ירידה עד הנחל – ממנו מתחילה ה"מפלצת" – כינוי 

לעלייה בפי המקומיים. חואן קארלוס שומע רחש ועוצר. 
יורד מהאופניים ומסמן לי לבוא – הופ! צפרדע אדומה 

קטנטנה ורעשנית. בניגוד לשאר הצפרדעים הן פעילות 
ביום. אסור לגעת בהן ביד בגלל שחום הגוף שלנו גורם 

להן לכוויה. איזו מודעות לטבע ואהבה לבעלי חיים. 
מרשים! אני שוכח מהגשם יורד לכיוון הנהר ואחריו 

מתחיל הטיפוס. הכי גראבל שיש וגם הבולם הקדמי 
)והיחיד( מתברר כתקוע – הכי ריג'יד שיש. יש! תלול )-11
14%(, חלק )גשם( וחודש לא רכבתי אבל נהנה כ"כ ולא 
ממש ממהר. שומר על קשר עין מאחור ולומד את הקצב 

והאחיזה. ככל שעולים לאט לאט נפתח הנוף ורואים 
רפתות מקומיות ופרות במרעה. בלי לשים לב בתוך 

מאמץ הטיפוס כנראה שהגשם כבר הפסיק ומתבהר. 
באופק הר הגעש ארנל והעיר פורטונה למרגלותיו.

בסוף העליה של 2 ק"מ ממשיכים ברכיבה "מתגלגת" – 
ROLLING – ירידה תלולה וטיפוס תלול וכך עד למחצית 
הדרך עד ל-SUPER KIKE – המכולת המקומית. בננה, 

מים, קולה וחואן קרלוס מספר לי שמכאן יש עוד מעט 
עליה לנקודת התצפית אבל סלולה למחצה. השיפוע 
בשלב זה 14-18% ואני מתחיל לתפור בסרפנטינות 

על אופני הרים 29 ז"ק - ריג'יד בעל כורחם - 15 ק"ג – 
תודה לORBEA על הדגם ה"מפואר" הזה!

רכיבה בארנל קוסטה ריקה we:Explore
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"התינוק של המפלצת" 
מהפסגה והתצפית יורדים כ-4 ק"מ. מנמיך את מוט 
האוכף וחולף על פני חואן קרלוס בטיל. אם כבר 29 

וכבדים אז לפחות לנצל את המומנטום בירידה. מתפלל 
שההד סט לא יקרוס בגלל הריג'ידיות של הבולם ופשוט 
משחרר. נופים מטריפים, גשר גבוה מעל נחל מהפנט 
ועליה אחרונה "התינוק של המפלצת" בפי המקומיים 

– צרה, סלולה ומעל 20%. כשעובר רכב אין מקום 
לשנינו ואני עוצר בצד. שני טוקנים על העץ לקראת 

סוף העלייה – הם תמיד בזוגות – זוגיות לכל החיים 
בין ציפורים עד כדי כך שאם אחד מת השני לרוב ימות 
מדיכאון תוך זמן קצר. קווי הגובה ממשיכים לרצד מול 

העיניים ותיכף מסתיימת העלייה. נותן פוש – עכשיו בא 
לי למות – מה רע? נוף מדהים, שיפוע של +20% דופק 

של 110% ובכל החודש האחרון לא ראיתי את העיירות 
הקטנות ואורח החיים המקומי כל כך מקרוב. חושב על 

הילדים שמזה חודש פעם ראשונה התנתקנו ל-3 שעות 
ואשתי שמפרגנת לי רכיבה בגשם בזמן שנאלצת להיות 
איתם לבד במעיינות החמים. חושב על הטוקנים ומבין 

!PURA VIDA .שזאת זוגיות אחרת

*המונח להתאוורר אמנם מעט חזירי אך כן - גם בטיול 
כזה, אחרי 4000 ק"מ של נהיגה בנופים היפים ביותר 

שראיתי אי פעם, מפגשים אקראיים עם בעלי חיים 
מקומיים, ו-24/7 עם הילדים – הצורך לצאת לרכיבה 

בועט חזק...( 

רכיבה בארנל קוסטה ריקה we:Explore
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www.groopy.net  / 053-7747769 :במרכז הגגונים של גרופי THULE להזמנות כל מוצרי

http://www.groopy.net
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו 

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

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

בישראל לסדנת רכיבה פרטית. בהתייעצות עם המגה 
"מאסטרים" בחרנו להביא לכם מספר טיפים לשיפור 

הזרימה, היכולת הטכנית, ההנאה והסטייל שלכם 
ברכיבה.  

ועכשיו בא נעסוק בתנועות אגן, או למעשה על התרומה 
של תנועת האגן ליכולת הפניה והסיבוב שלכם.

הפעם מתארחים בפינתנו שוברת הקופות, שני מנטורים 
צעירים יחסית, אך עתיר ניסיון בתנועת אגן תחרותית. 

שני רוכב העל חלל הללו, ביושבם כמנטורים בפינה, 
יעבירו לכם מספר טיפים לשיפור תנועת האגן שלכם 

וייעול יכולת הסיבוב  

שיחות מהאגן פניות וסיבובים
טכניקות רכיבה להמונים  we:Techniגיא בר, יואב דרור  דותן הלוי   אריק פלדמן 

טכניקות רכיבה להמונים 

גיא בר רוכב האנדורו הכי בינ"ל שלנו. מחשיב את עצמו 
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר, רק כי כרגע הוא נותן 

לכולם בראש במסלולי האנדורו וה XC. ה"חייה" מחלק 
את חייו בין תחרויות אנדורו ו XC  מקומיות, פתיחת 
קווים הזויים בחורשים, ייצוג ישראל בסבב האנדורו 

העולמי, ופיתוח השכל בלימודים אקדמיים. תכלס דיי 
עסוק לגילו...

יואב דרור אחד מכישרונות הרכיבה הגדולים שגדלו 
כאן. כנער יואב היה אחד מרוכבי ה DH המובילים 

בישראל )בימים שיה כאן )DH. רוכב טכני, מהיר, בעל 
סגנון ייחודי ובעיקר שקט וצנוע. אחרי פגרה של שלוש 

שנים לטובת תרומה משמעותית למדינה, יואב חזר 
לחרוך את מסלולי האנדורו ומסכי הסטרבה.

https://www.youtube.com/watch?v=25HnIYCCAN0
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זה קורה לכולם, בפורומים של זוג שותפים לרכיבה ועד לקבוצות של 30 
רוכבים, זה קורה כבר בנקודת המפגש בשש בבוקר תוך כדי פיהוק ופריקת 

האופניים מהרכב. זה קורה תוך כדי עלייה תלולה, במפגשים מקריים עם 
רוכבים אחרים בסינגל, וזה מתגבר בעיקר בהפסקות על איזוטוני ופירות 

יבשים... לא אני לא מדבר על פעולת הרכיבה עצמה... אני מדבר על 
ה"חפירה".

כן חברים בואו נודה בזה, כולנו חופרים, מי יותר מי פחות,  החפירה היא 
עצם קיומינו... מה חדש ? מה טוב? מה זול? איפה? ראית את? לפעמים בא 

לנו רק לשתוק ולרכב, אבל זה חזק מאיתנו וכולנו לא מפסיקים לחפור...
מדי פעם אציג לכם את we:Dig, פאנל נבחר מטובי החפרנים בענף 
האופניים בארץ! ביחד איתי נחפור כל פעם על ה"נושא החם" בענף 

האופניים בארץ ובחול.
אל דאגה בתור במאי טלוויזיה בעיסוקי אני מופקד על עצירת 

החופרים בזמן... 

את החפירה שלפניכם אנו מקדישים לשטף התקנים החדשים על 
!Boost האופניים שלנו והפעם ה

אתם מרגישים את מגפת התקנים שתוקפת אותנו בשנים האחרונות? 
ת'אמת- אתם מצלחים לעקוב? גלגלי 27 פלוס, גלגלי 29, צינור ראש 

טפרד, אוברדרייב, ציר 148x12, Long Low & slack, חישוקים סופר 
רחבים, בוסט? סופר בוסט?  למה לנו כל התקנים האלה? האם יש צורך 

בכל התקנים החדשים הללו? האם הם הכרחיים לפיתוח הטכנולוגי?  האם 
הם הופכים אותנו לרוכבים טובים יותר? או שהכל קונספירציה שיווקית של 

החברות הגדולות שגורמות לנו לרצות תמיד את החדש ביותר?  
על כך ועוד בחפירה שלפניכם.

חברי הפאנל הפעם הם:
גיל בניטה רוכב אופניים, מחלוציי הדאון היל והפרירייד בארץ, פריק 

של טכנולוגיה וחדשנות, פעיל מאחורי הקלעים של ענף האופניים בארץ 
ושותף בבייק דיל, מאופיין ביכולת ורבלית בלתי פוסקת על כל נושא בענף 

BOOST 
The 
BOOST

חפירות ברומו של עולם we:Dig טל פיטל   טל פיטל/אריק פלדמן 

חפירות ברומו של עולם

האופניים ומביא את הצד השיווקי\עסקי של הענף.
טל פיטל בן 44 במאי טלוויזיה רוכב על אופניים 15, שנים מתוכם 11 

שנים על אופניי DH, החזיק ברשותו מספר רב של  זוגות אופניים שונים, 
רכיבה היא אהבה אמיתית עבורו והוא מחובר לכל מה שרלוונטי בענף 

בארץ ובעולם.
שחר מיליס רוכב שטח ותיק, מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ ובוחן 

פעיל ביותר במגזין. מיליס הוא מהנדס מכונות בהכשרתו כשהוא לא רוכב  
או רץ עם לולה, הוא עוסק בהקמת סטרטאפים בתחום המיכשור הרפואי. 

לאחרונה הוא ליווה כמנחה, פרוייקט סטודנטאלי שאפתני של פיתוח אופני 
שיכוך מלא כחול לבן בטכניון. מיליס מביא עימו לפאנל את הפאן הטכני 

הנדסי של הסוגיות , בראייתו של רוכב אופניים שלצערו למד בטכניון.
אריק פלדמן העורך הראשי של המגזין, שימש בעשור האחרון כבוחן 

והעורך הטכני במגזין "אופניים" ומגזין MBA ישראל. מאחריו שנים 
רבות של חפירות עמוקות לתוך קרום ענף האופניים העולמי וניסיון לא 

מבוטל ברכיבה ובחינה של מספר רב של אופניים. הוא מביא לפנל את 
הפרספקטיבה הרחבה על ענף האופניים ונסיונו בפועל על מגוון גדול של 

זוגות אופניים.
אמנון ישראלי רוכב מולטידספלינרי חזק במיוחד ובעל יכולות חפירה 
וניתוח בלתי רגילות. אמנון התנסה באופן תחרותי ברוב דיסציפלינות 

הרכיבה המקובלות, מ XC מרתון, דרך סופר אנדורו ועד DH- ממרכז מירב 
ועד טראנס פרובנס. אמנון מביא לפאנל את ראייתו הביקורתית והחדה של 

רוכב שקורא הרבה ומתנסה לא פחות.
חנוך רדליך בן 36, אך עם יותר מ-20 שנה של כורכר וסינגלים תחת 

הרגליים, ועדיין מחפש את הקצוות של היכולת האנושית. רק תנו לו אוכל 
ומים, והוא יגיע לשם. רדליך נמנה על צוות בוחני המגזין, אך הוא בוחן 

אופניים וציוד עוד מימי MBAction העליזים. רדליך יביא לפאנל את ראייתו 
הייחודית, ואת  ניסיונו הלא מבוטל כרוכב וכבוחן ותיק 

*תודה לבייקדיל בת שלמה על השימוש בחנות כאתר לחפירות.

https://www.youtube.com/watch?v=csPrTg3irDg
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הרומן האמיתי שלי עם הסיגריות התחיל ממש מזמן, בצבא. עד אז הסתכמו שאיפותיי בשאכטות 
בגניבה על הגג של המרכז המסחרי עם חברי לכיתה ח` בפורים.

רצה הגורל וזכיתי לפלגה "נרקוטית" למהדרין. תמיד בשיחות שערכתי לפני יציאות השבת דמה 
חדר האוכל של היחידה לאוהל גזים וריחן החזק של סיגריות ה"נובלס" לא היה יוצא מהמדים גם 

אחרי הרתחה במכבסה של הקיבוץ של חברה שלי.
המסעות שערכנו תובלו לצד ה"קדימה, קדימה" ו"החלפה" )מתחת לאלונקה( בשיעולים רמים 

ולחים כך שכל מחבל בפוטנציה שעבר באזור יכול היה בקלות לחשוב שבסמוך לו מתנהל טיול של 
זקנים מאיזה דיור מוגן וזה עוד לפני שהזכרתי את שביל המוחטות )סליחה על הצרפתית שלי( 

שהשארנו אחרינו. 
חלפו לא מעט שנים מאז, נגמלתי, חזרתי, נגמלתי שוב וחוזר חלילה ולמרות שבאופן מוזר אף 
פעם לא הייתה לי בעיה להפסיק )גם בתקופות הקשות שלי לא עברתי את הקופסא ביום ואף 

פעם לא עישנתי בבית( יש כמה סיגריות ספורות שאני עדיין נהנה לעשן. 
אחת מהן היא ה"סיגריה שאחרי". לא לא הבנתם, לא זו אחרי ההופה דופה... כזו אין מצב 

שאעשן כי אשתי תמנע ממני הופה דופה למשך שארית חיי וזה לא נראה לי רעיון טוב...
אני מדבר על זו שבאה בסוף הרכיבה. 

אלא מה, תמיד יהיה איזה נאחס שיחרב לך ת'תענוג. אני "מת" על סוג הרוכבים שמנסים לחנך 
אותך. הם שייכים לזן )מעצבן במיוחד אם יורשה לי( שחושבים שאם הם רוכבים על שלדת בוטיק 

והדופק שלהם במנוחה הוא כמו של מרמיטה בשנת חורף מותר להם להיכנס לאימאימא של 
החיים שלך כאילו זה המרחב הציבורי של אבאש`להם.

הם כל כך זחוחים ובטוחים שהשמש זורחת להם מהישבן ואם הם פוגשים אותך יושב בכייף ליד 
איזו חירבה ומעשן להנאתך יחד עם כוס התה שהבאת בתרמוס הם תיכף נזעקים ומחרבנים לך 

את הרגע בסיפורים מסמרי שיער כך שבא לך להיאסף על המקום אל אבותיך.
האמינו לי, אני יודע שזה לא בריא אבל בנינו, נומינלית, יש כל כך הרבה דברים לא בריאים בעולם 

הזה ומסיבה שאני עדיין מנסה לברר, דווקא מספר הדברים שעושים לך ממש נעים זעום והם 
תמיד, אבל תמיד! - לא בריאים, לא חוקיים, או שניהם גם יחד. 

אז אני מתפנק מדי פעם באיזו סיגריה so what? זו סיבה לעשות לי שחור בנשמה )שחור בריאות 
הרי כבר יש( ולהרוס לי את היום?

אז לכל הבריאים האלה שמעקמים את האף כשרואים אותי בחורשים עם סיגריה, תעשו טובה, 
תעזבו אותי באמאש`לכם! תנו לי לסיים את הסיגריה בשקט ואם הרדיקלים החופשיים שאני 

מפזר באוויר יחד עם כל שאר הרעלים במקום פתוח ומאוורר כגון דא בכל זאת מפריעים לכם, רק 
תבקשו בנימוס ואני אעבור מקום. 

ולא, אני לא זורק את הבדל,
אני לוקח אותו איתי! 

 הסיגריה
שאחרי

Cyclists Vervaeke and Geldhol, smoking during the 1920 Tour de France )i.imgur.com(

אילון שגיא we:Sagi אילון שגיא 

פינה אישית: איילון שגיא



99 |  98

אנו רוכבים )אנו:רוכבים( לילה כל השנה, כמעט כל 
שבוע, אבל אין ספק שהקיץ היא עונת רכיבת הלילה 

המרכזית, הלחות אמנם גבוהה גם בלילה ברוב 
המקומות, אבל לפחות הטמפרטורה נסבלת, וגם החושך 
מסתיר קצת מהעובדה שהשבילים "מפורקים" והכל חום 

ומלא קוצים.
מבייקטק, יבואן של מספר מכובד של מותגים ואביזרים 

מובילים, קיבלנו למבחן פנס קידמי מחברה שיש להודות 
שלא ממש הכרנו, מדובר ביצרן פנסים טאיוואני בשם 

Smart, והדגם המדובר הוא הפנס החזק ביותר שהם 
מייצרים, ה Touch 700, באופן לא מפתיע הוא מפיק 

700 לומנס ויש לו ממשק טאצ'.

מפרט טכני:
משקל: 144 גרם	 
מידות: X 41 X 41 116 מ"מ	 
סוללה – פנסוניק פנימית – ללא אפשרות החלפה – 	 

USB טעינה משקע מיקרו
מצבים וזמני תאורה:	 
אור גבוה 700 לומנס – שעתיים	 
אור בינוני 350 לומנס – 5.5 שעות	 
אור נמוך 220 לומנס – 10 שעות	 
הבהוב )סופרפלאש( 2.5 שעות	 
אביזרים נלווים – כבל טעינה ל USB , מתקן חיבור 	 

לכידון )לא ניתן לניתוק(

בשימוש: פנסים הם קצת כמו מעצורים ומוטות אוכף 
מתכוונים בעיננו, כלומר אמינות היא מעל הכל, אתה לא 

רוצה למצוא את עצמך באמצע הלופ האדום בערבות 
בן שמן אחרי שהפנס\ים של התפגרו אחרי שעת רכיבה 

למרות שהם אמורים להחזיק 3.
מהסיבה הנ"ל, אנו חשדנים למדי לגבי מותגי פנסים 
פחות מוכרים, המציעים תפוקת אור גבוהה במחירים 

אטרקטיביים, באותה מידת חשדנות נגשנו למבחן על 
.Smart-ה

ה-Touch 700  נטען מכל שקע Micro USB סטנדרטי 
שתמצאו, השקע עצמו מוגן ממים בגומיה שיחסית קל 

מדי לשלוף אותה החוצה לגמרי )ואז זה קצת כאב ראש 
להחזיר...(, הטעינה עצמה ארכה בין 1:30 – 3 שעות, 

תלוי בסוג שקע ה USB והספקו.
התקנת הפנס על הכידון היא פשוטה ביותר, פשוט 

הידוק רצועת הגומי מסביב לכידון )עבד יפה גם סביב 
כידון ה35 מ"מ שלנו(, ההידוק היה טוב והפנס נשאר 

יציב כמעט בכל מקטעי הרכיבה, נרשמה תנודה 
מסויימת בקטעים מהירים ומשובשים מאד.

האלומה של הסמארט עגולה למדי, עם מוקד בהיר 
מאוד ופיזור אור מעגלי לחלוטין. אור הלד מסוג cree לבן 

ואחיד מאוד, סה"כ אור קצת ממוקד מדי לשימוש כפנס 
יחיד ברכיבת סינגלים טכנית, אבל עדיין אלומה מכובדת 

מאוד. ברכיבות שאינן קומיוטינג, רכבנו עם הפנס 
במצב הגבוה כל הזמן, וקיבלנו לפחות את זמן התאורה 

המובטח של שעתיים. ברכיבות יוממות או עיר, המצב 

www.biketec.co.il יבואן: בייקטק
מחיר: 480 ₪ 

Smart Touch 700

מבחני ציוד we:Testעדי בלן 

מבחני ציוד

http://www.biketec.co.il
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הבינוני היה די והותר אור גם לפינות החשוכות ביותר של 
קו הרצליה פיתוח – תל אביב.

הפעלת הפנס, כפי שמתבקש בשמו היא בממשק 
“Touch”, כלומר צריך להחליק את האצבע קדימה על 
מנת להדליקו או לשנות את עוצמת האור, ואחורה על 

מנת לכבות את הפנס.
נשמע מודרני ואינטואיטיבי, ובכן.. לא ממש, צריך 
להפעיל כוח רב יחסית על משטח המגע על מנת 
להפעילו, ולא הצלחנו תמיד להפעיל באופן עיקבי 

כאשר לבשנו כפפות, היינו מעדיפים כפתורים פיזיים 
מוחשיים יותר.

ברכיבות שטח, הסמארט שימש לנו כתוספת אור 
משמעותית לפנס הקסדה שלנו )שאנו מסתפקים בו 
לרוב(, עצמת האור והפיזור שלו אמנם נחותות מפנס 

הראש שלנו )שגם עולה פי כמה וכמה(, אבל אחרי 
רכיבה או שתיים עם תוספת האור מהכידון שקיבלנו מה 

Touch, כנראה שלא נוותר עליו בקלות. במיוחד בשל 
קלות ההרכבה שלו ואפס ההתעסקות שהוא דורש.

סיכום ה-Smart 700 Touch  הוא פנס מצוין עם פגם 
הנדסת אנוש קל, האלומה והפיזור שלה מצויינים, זמן 
הבעירה מספק לחלוטין, האמינות במהלך כל המבחן 

הייתה ללא דופי, ולא נדרשנו לשום התעסקות.
ממשק ההפעלה קצת לוקה בחסר וכנראה שכפתורים 

פיזיים רגילים היו עדיפים, למרות זאת, אם אתם 
מחפשים פנס שיוכל לשמש ליוממות וגם לרכיבות שטח 

אמיתיות, הסמארט יוכל לשרת אתכם נאמנה.
 יותר פיזור אור מצויין, זמן פעולה, חיבור פשוט 

פחות ממשק הפעלה בטאצ' 
תל אביב

משלוח חדש של 
ס ל ק י י ס י ר ר  ת א ב ו  י ש כ ע

מבחני ציוד we:Test

http://bit.ly/2cxh7DW


בחירה  של אוכף היא עניין מאד אישי, התאמתו לגופו 
וסגנונו של הרוכב תלויה באין סוף פרמטרים כאשר 

בראשם עומדת נוחות השהייה עליו לאורך זמן. מגוון 
האוכפים שבונטרגר חברת החלקים של תאגיד טרק 

מציגה בליין שלה, הוא עצום )47 דגמים שונים(! הוא 
גדול ומפתיע גם ביחס לחברות שעיקר עיסוקן הוא 

אוכפים. יתרה מזאת פרנסי החברה ומהנדסיה דואגים 
לרענן מדי שנה את הליין ולהוסיף מוצרים חדשים. ה  
Koveeהיא משפחת דגמים חדשה יחסית של היצרן 
אשר הושקה לפני כשנה. משפחת Kovee החדשה 
היא למעשה אותו דגם אוכף ב 4 רמות גימור שונות. 
האוכף מאופיין במבנה צר יחסית עם ריפוד לא עבה 

במיוחד, ללא תפרים עליונים, ורמת קושי בינונית בריפוד. 
ה- Kovee מוצא בשלוש מידות רוחב אשר משפיעות גם 
על המבנה הכללי של האוכף. עפ"י היצרן האוכף מתאים 

למגוון שימושי רכיבת הרים, דרך XC  ועד רכיבת אנדורו. 
גם האוכפים של בונטרגר הם חלק ממדיניות ההחזר של 
החברה. לא אהבתם? יש לכם אפשרות להחזיר ולהחליף 

תוך 30 יום. פתרון מעולה להתאמת האוכף בפועל. 
למבחן קיבלנו את האוכף בגימור העילית, המבוסס על  
מסילות טיטניום חלולות, ברוחב הבינוני של 138 מ"מ, 

 כזה שיתאם את מידות האגן הטובות של הבוחן. 
 מאפיינים טכניים :

 אורך: 270 מ"מ
 רוחב: 128/138/148 מ"מ

מסילות: טיטניום
מבנה משתנה ע"י מידות הרוחב

 בסיס- קרבון 
ריפוד: סינטטי 

 משקל: 220 גרם

בשימוש ה  Kovee נבחן במגזין לאורך תקופה ארוכה 
יחסית הן על אופני אנדורו והן על אופני XC סגפניים. 
כאמור אוכף הוא מוצר מאוד אינדיבידואלי והישבן של 

הבוחן לא תמיד ישקף את מצב הישבנים הכללי בקרב 
קהילת רוכבי האופנים. אולם התאמה של רוחב ומבנה 

אוכף למפתח עצמות האגן היא אוניברסלית. רוצה לומר, 
התחת שלי, שנמצא במדידות כממוצע, חווה מספיק 
אוכפים שהוצעו למבנה כזה. אי לכך הפרספקטיבה 
הכללית של התאמת אוכף למבנה האגן היא רחבה 

ומשקפת יחסית. ככלל אני חובב אוכפים נוקשים, מודה, 
אוהב את זה קשה. ריפוד רדוד אינו אמור להעיד מאומה 
על הנוחות הכללית והאיכות של האוכף, המבנה הכללי 
הוא זה שישפיע יותר מהכל. כאן בונטרגר צריכים לקבל 
שאפו גדול על שינוי המבנה הכללי של האוכף בהתאם 
למידות הרוחב שלו, שהם כאמור פועל יוצא של מבנה 

עצמות האגן של הרוכב. ואכן ה Kovee נוח מאוד למרות 

המראה הסמי סגפני שלו. האוכף צר ונוקשה, כזה שיוצר 
חיבור ישיר לאופנים ללא סוג של שכבת שיכוך מפרידה. 

המבנה הצר מאפשר הישלפות משופרת של הרוכב 
בעת תיקול מכשול טכני, אך באותה עת הוא גם נוח 

מאוד בישיבה ממושכת בדיוושי XC ארוכים. אני מתקשה 
לחוות דעה בנודע לתעלה במרכז האוכף, מאחר ואני לא 

סובל מהירדמות או תחושות נימול. אני רק יכול להעיד 
שהתעלה לא הפריע לנוחות הכללית של האוכף. האריג 

הסינטטי דמוי העור והריפוד תחתיו, מייצרים מספיק 
אחיזה גם בימים רטובים אלו של שיא הקיץ וככלל הם 
שמרו על צורתם ללא עיוותים, שקיעות או קרעים כל 

תקופת המבחן, כך גם צורת המסילות והמבנה הכללי 
 של האוכף.

 יותר נוחות, משקל, מראה, מגוון מידות רוחב
פחות מחיר  

CTC :יבואן  
מחיר: 750 ₪

Bontrager 
Kovee Elite

מבחני ציוד we:Testאריק פלדמן 
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מתישהו במהלך האימונים המתעצמים ומתארכים, 
מגיע רגע מסוים שבו את מוכנה לנסות הכל, בתנאי 

שזה חוקי. כל משהו שמישהו אי פעם אמר עליו שהוא 
אולי עוזר – נכנס לרשימת הקניות. שיהיה מגעיל 

לבליעה, או יקר, או לוחץ – לא משנה, העיקר שיעשה 
שיהיה לי יותר קל לסיים את הרכיבה הזו ולצאת לבאה. 

ביגוד לחץ )"קומפרשן"(, בולט בפופולריות שלו בקרב 
רוכבי המרחקים הארוכים ושמחתי לקבל זוג  למבחן: 

מכנסי קומפרשן שמכסים את כל הרגל, מהקרסול עד 
מעל לאגן. 

 SKINS 400, של חברתRY הטייטס הארוכים מדגם
האוסטרלית, מיועדים ללבישה בזמן המנוחה שלאחר 

פעילות ספורט מאומצת. מטרתם להפחית את תופעת 
כאבי השרירים המאוחרים )מה שמוכר בספרות 

 DOMS: Delayed Onset Muscle המקצועית בשם
Soreness(, לקצר את זמן התאוששות השרירים לאחר 

הפעילות ולזרז החלמה של הגוף. 
מאפיינים 

גזרה נשית נוחה ומדויקת, עם לחץ משתנה לפי אזורי 	 
המטרה ברגל

עיטוף ותמיכה של קבוצות השריר המרכזיות תוך 	 
הפחתה של ויברציה מיותרת ונזק לרקמות רכות.

יכולת נידוף גבוהה 	 
הבגד עובר טיפול אנטי-מיקרוביאלי שממשיך לעבוד גם 	 

לאחר כביסות רבות. 
Memory MX – בד המכיל סיב ייחודי בעל יכולת 	 

מתיחה וחזרה לצורתו המקורית
A-Seams – תפרים שטוחים למניעת שפשוף וסימנים 	 

על העור
בשימוש במהלך החודשים האחרונים הפכתי את 

לבישת הטייטס להרגל קבוע. לאחר סיום אימון קשה 

או רכיבה ארוכה, אוכל ומקלחת, לבשתי אותם – לפי 
המלצת היצרן – ל-3 או 4 שעות, כולל לשעות השנ"צ 

)אם התמזל מזלי(. 
בניגוד למראה המפדח קלות של גרבי הקומפרשן 
החלקיים, אלו שנלבשים רק על הירכיים או רק על 

השוקיים ומתמחים ביצירת מראה "איש מישלין" אצל מי 
שאינה חטובה וקשיחה במיוחד, הטייטס האלה נראים 

סביר לחלוטין. גם התחושה של בגד שעוטף את כל פלג 
הגוף התחתון מהקרסול עד לבטן, ללא סיומות חותכות, 

נעימה ביותר. 
הבד דק ועדין מאד והלבישה דורשת מעט סבלנות 

ומיומנות. עדיף להקפיד על ציפורניים קצרות – טעות 
קטנה וקיבלתם חור או קריעה. 

על הקופסה ובאתר המוצר מופיעה טבלה מפורטת מאד 
לאיתור המידה הרצויה לפי גובה ומשקל. זה ראוי לציון 

מפני שלבישת המידה הנכונה היא קריטית לתפקוד 

הבגד, ובמקרה שלי – הטבלה עבדה מצוין. 
הבד נעים מאד על העור: דק מספיק ללבישה גם כשדי 
חם, חלקלק ומשיי, ונותן תחושה קלה של קרירות. הוא 

נצמד ועושה את עבודתו מבלי להעיק ובעצם נותן 
לרגליים את מה שהן צריכות – מנוחה.  

קשה להתייחס לתוצאות ולשאלה האם זה עובד ועד 
כמה, אז אתייחס בקצרה: זה לא ניסוי מעבדה וכל 

תחושה שלי יכולה להתפרש כסובייקטיבית או קשורה 
לסיבות אחרות. או אפקט פלצבו. אבל למרות זאת אני 

יכול לציין שימי ראשון הקיץ הזה התאפיינו בהרבה פחות 
כאבים ועייפות ברגליים ממקביליהם בשנות האפיק 

הקודמות. אז מבחינתי זה עובד – ועובד מצוין. 
 יותר איכותי, נוח, נעים, מסייע להתאוששות 

פחות עדין מאד 

DAA :יבואן
מחיר: 519 ₪ 

 SKINS 400TY

מבחני ציוד we:Testנועה לוריה 
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מרוץ החימוש האין סופי בין אמריקה ליפן אחרי מערכת ההילוכים 
המעודכנת, הנכונה והחדשנית ביותר מעלה הילוך. אחרי שסראם 
האמריקאית שינתה את כללי המשחק לפני כשנתיים וקיבעה את 

הסטנדרט של מערכות ההילוכים ל 11 הילוכים )גלגלי שיניים( בקסטה, 
והחברים בשימנו ענו במערכות אלקטרוניות, הגיע השלב הבא. אנו 

לא מדברים )בינתיים( על מערכות ה-12 הילוכים של סראם, אלא על 
הנגשת וליטוש מערכות ה-11 הקיימות. שימנו הבדילו עצמם מסראם 

בעובדה שהם הציעו את מערכות ה 11 הילוכים על תצורת גלגל שיניים 
בודד)סינגל( כמו סראם, אך גם תצורת דאבל וטריפל. שתי התצורות 

האחרונות הציעו יחס ומנעד הילוכים גבוה מאוד ופנו בעיקר לרוכבי ה
XC והמרתון שהיו צריכים את ההילוכים שבקצוות. אחרי שסראם הציגו 

מוקדם יותר השנה את מערכות הסינגל שלהם המבוססות על 12 הילוכים 
עם גגל"ש בעל 52 שיניים, הם קברו סופית את הצורך בתצורת דאבל או 

טריפל בקראנק. התשובה של שימנו לא איחרה לבוא והוא הגיע בצורת 
קסטה חדשה, עם גלגל שיניים )קוג( גדול בעל 46 שיניים. הקסטה 

החדשה ) כרגע רק ברמת XT( לא מחייבת החלפת רכיבים נוספים 
במערכת, ומבוססת על מעביר ושיפטר רגילים )ל 11 הילוכים(, וכן פריילופ 

רגיל ולא החלפה לפריילוף ייעודי כמו במערכות סראם. 
למעשה מי שרוכש מערכת הינע חדשה מבית שימנו יכול לבחור אחת מ3 

אופציות בקסטה 11-40, 11-42, 11-46, או לשדרג את מערכת ה-11 
שלו לקסטה 46, כפי שאנחנו בחנו את הקסטה החדשה.

we:Ride  הוא אחד מגופי המדיה הראשונים והבודדים בעולם שזכו לרכב 
ולבחון את הקסטה החדשה, המבחן נערך לאורך תקופה של כ 3 חודשים 

המסקנות לפניכם.
מאפיינים כלליים:

קסטה עשויה אלומיניום ופלדה על ליבת אלומיניום	 
גלגלי שיניים- 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-46	 
 	)11X1( מתאים לתצורת סינגל בלבד
לא דורש החלפת חלקים 	 
העברה חלקה	 
משקל 439 גרם )5 גרם יותר מקסטת 11-42(	 

 XTR בשימוש הקסטה נבחנה כאמור על מערכת 11 קיימת עם מעביר
בעל כלוב בינוני ושרשרת XTR שהותאמה באורכה לקוג בגודל 42 שיניים 

בקסטה ופלטה 32 בקראנק. למרות תהיות שלנו בנוגע לתאימות של 
הקסטה המוגדלת לחלקי המערכת הקיימים, בעיקר בגזרת המעביר ואורך 

שרשרת, הופתענו מאוד לטובה מהעובדה שלא היינו צריכים לעשות 
דבר פרט מלהדק את בורג ה B-Tension שמרחיק את הפולי העליון 
מהגלגל"ש הגדול, אפילו לא להאריך שרשרת. ההרכבה של הקסטה 

מתבצעת כאמור על פריילופ רגיל, כלומר גם מי שרוכב כיום על מערכת 9 
או 10 יכול להרכיב את הקסטה על הנאבה הקיימת. )נדרש כמובן להחליף 

מעביר/ שיפטר/ שרשרת ע"מ לעבור ל 11(. אחד הדברים הראשונים 
שאי אפשר שהתעלם מהם שמביטים על הקסטה עוד באריזה הוא גודלה 
הפיסי. שמרכיבים אותה על האופניים העניין בולט ביתר שאת- הקסטה 

גדולה כמעט כמו רוטור 160 מ"מ. שימנו לא שינו את מקצב הגלגלשי"ם 
בקסטה המוגדלת, כך שהקפיצה לגלג"ש ה 46 נעשית מגלג"ש 37. 

לכאורה קפיצה גדולה מידי, אבל לפחות באיכות ההעברה אין כל שינוי. 
ההעברה חלקה הן בהעלאה והן בהורדה, בפידול רגיל וגם בעומס גבוה. 
יתרה מזאת לא נדרשת לחיצה חזקה יותר על השיפטר כמו שסברנו לפני 

המבחן, ע"מ לעלות את השרשרת להילוך הנמוך, ההעברה אינטואיטיבית 
בדיוק כמו ב 42.  לגבי מעבר בפידול מ37 ל 46, כאן העניין מעט מורכב 
יותר. לטעמנו מי שרגיל היה "לשייט" בעליות על גלג"ש 37 ולהשתמש 
ב 42 רק במצבי קיצון, ימצא את ה 46 כגלגל"ש מאוד מועיל. אומנם יש 

צורך בהתאקלמות להילוך הקל )מאוד(, אבל שהוא באמת נדרש, מסתבר 
שנעים לתקוף קירות ארוכים בהילוך קליל, הרבה יותר מאשר ללחוץ חזק 
ולהתעייף. רוצה לומר, אם חשבתם שאתם לא צריכים יותר מ 42, )בדיוק 

כמו שלא הייתם צריכים יותר מ 36(, אז מסתבר שכשיש בנמצא הילוך 
קל יותר מתמכרים לקלות הזאת מהר מאוד. אולם מי שרגיל היה לשייט 

על 42 ירגיש כנראה בחסרנו של הילוך ביניים בין ה 37 ל 46 החדש. 
נקודה לחובת שימנו בקסטה החדשה הוא המראה. נראה ששימנו עסקו 
בקדחתנות בפונקציונליות של הקסטה ופספסו איכשהו את הלוק. אמנם 
מדובר על אחד החלקים היותר פונקציונליים באופנים, אבל מה עם קצת 
עידון יפני? הגלג'ש הגדול והחדש הוא לא יותר )לפחות במראה( מפלטה 

אטומה, אפורה וענקית שנראה שיוצרה בבית מלאכה בסיביר ולא באוסקה 
יפן. קצת חירור מסוגנן ללא ספק היה מוסיף למראה וכנראה גם מפחית 

מהמשקל הלא קל של הקסטה.
סיכום אין ספק שמערכת האיגל 12 החדשה של סראם היא הדבר 
הקרוב ביותר לשלמות מבחינת יחס ההילוכים שהיא מציעה. אולם 

בשביל ליישם אותה על אופניים קיימים וליהנות מכל יחס ההילוכים 
הזה, תצטרכו להחליף מס' לא מבוטל של חלקים. לכל הפחות, קסטה, 

מעביר, שיפטר ושרשרת, ועל הדרך לגרוע סכום נאה מהעו"ש. הקסטה 
החדשה של שימנו אומנם לא תיתן לכם את אותו יחס של הילוכים וגם 

לא את אותו הלוק והמשקל, אבל בתשלום כספי קטן יחסית, תוכלו לבצע 
שדרוג משמעותי ביותר למערכת הסינגל 11 הקיימת שלכם )בתנאי שהיא 

ממשפחת שימנו(, ולקבל יחס הילוכים מעולה. על הדרך תוכלו להרחיק 
את סף העייפות שלכם וותשמרו את הברכיים שלכם לעוד כמה שנים 

של דיווש. 
 יותר יחס הילוכים, לא דורש החלפת חלקים, מחיר, העברה חלקה

פחות מראה, משקל 

DAA :יבואן
מחיר: 479 ₪

קסטה 11 הילוכים 11-46
CS-M8000 Shimano XT

מבחני ציוד we:Testאריק פלדמן 
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רקע: בשנות ה-2000 השמחות ענף הכביש הישראלי חגג צמיחה גדולה בכל 
החזיתות, הרוכבים התחזקו, יבואנים רבים צצו מכל פינה ומפלס הקרבון עלה 

בהתמדה. ארז לוין היה מוכר בזכור החנות הייחודית שלו ברמת החייל, שם היה 
אפשר למצוא הפתעות של קמפניולו, שלדות פינרלו ועוד מספר לא מבוטל של 

פרטי ציוד ואופני בוטיק. אחד המותגים האחרונים שארז הביא לארץ היה מותג 
American Classic , מותג שהפך למוכר ומפורסם בשוק הישראלי לטוב ולרע. 

עכשיו נקפוץ כמה שנים קדימה אל ההווה ונדבר על היבואנים החדשים של 
 Joe’s No Flats המותג, חברת "אדסטיק". החברה  ידועה לרובנו בזכות המותג

שלהם עם קו מוצרי אנטי פנצ'רים, שמנים, דיגריזרים ומספר גדול של ציוד 
BIKE-CARE. אדסטיק מייצרים דבקים ואת קו מוצרי JOE בראש העין ולאחרונה 
התחילו בייבוא של מוצרי אופניים, כאשר המותג American Classic הוא אחד 

מהם. המותג AC עבר הרבה בעשור שהוא לא יובא לארץ, הנאבות הדקיקות 

American 
Classic 
Argent

Joe’s No Flats יבואן: אדסטיק אינוויישנס
מחיר: 5750 ₪ 

משקל: 1392 גר' מוצהר, 1470 גר' על משקל דיגיטלי

מבחני ציוד we:Test רועי קאפח 
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בקרוב!

עודכנו לעדכניות יותר, החישוקים הצרים הוחלפו בחישוקים רחבים יותר 
כמיטב הדרישה הנוכחית של השוק, וכמובן מהפכת הטיובלס שמופיע 

בכל קו הגלגלים שלהם. למרות שבשנות ה-2000 חברת AC היו ידועים 
בגלגלי הכביש שלהם, כיום בישראל נפוצים בעיקר גלגלי השטח שלהם 

שמתאימים לדרישות המקומיות ובעלי מאפיינים חדשניים ונבחנו כאן 
במגזין. הפעם קיבלנו את גלגלי ARGENT למבחן. באופן אישי הסתקרנתי 
מאוד לגביהם, הן בגלל המשקל הנמוך שלהם והן בגלל שהם מגיעים עם 

צמיגי 25 טיובלס.
מאפיינים כלליים דגם ARGENT צופן בחובו את כל המאפיינים 

שנחשבים לעדכניים בשוק הכביש: חישוקים ברוחב חיצוני 22 מ"מ ורוחב 
פנימי 19.4 מ"מ, פרופיל 30 מ"מ, שזירת חישורים ביחס 3:1 בגלגל 
האחורי )בצד של הקסטה החישורים בהצלבה משולשת ובצד שמאל 

רדיאלי(, מוכנים לצמיגי טיובלס ובמשקל סביב 1400 גר'. מבחינת המראה 
 Dura יש כאן הצלחה עבורי, יש שילוב נהדר בין ההרואין שיק של גלגלי
Ace וגלגלי Fulcrum עם החישורים המוגזמים. החישוקים בצבע שחור 

שאני תמיד אוהב )עד שימצאו צבע כהה יותר( והם שזורים על נאבות 
כסופות עם חישורים שחורים רגילים )דבר מעולה בפני עצמו, כי פשוט 
למצוא חישור חלופי במקרה שנשבר אחד ולא צריך להפוך את המדינה 
והאינטרנט בחיפוש אחר אחד ספציפי(. הגלגל הקדמי בן 18 חישורים 

ששזורים רדיאלית )ישרים וללא הצלבות( והגלגל האחורי שזור על נאבה 
24 חורים.

בתוך ארגז האופניים מקבלים את פס האטימה ואת הונטיל המיוחד לצמיגי 
טיובלס. בשנים 2007~2009 חברות מקסיס והצ'ינסון ניסו להחדיר 

את התקן ללא הצלחה. אך נראה שבשנת 2017 הטיובלס יעשה חזרה 
מחודשת לעולם הכביש, הפעם במטרה להישאר ולהפוך לסטנדרט כמו 

שאנו מכירים בעולם השטח. 
הטרנד החם בעולם הכביש הוא צמיגים וחישוקים רחבים וכל היצרנים 

במסע תעמולה להוכיח שרחב יותר הוא מהיר ונוח יותר. חישוק רחב פותח 
את הצמיג ומאפשר אחיזת כביש טובה יותר. החישוק עמיד יותר וגם 

יש  הטוענים שהצורות החדשות אווירודינמיות יותר מהחישוקים הצרים 
שהיו נהוגים עד היום. אני עוד בשלב שצריך להוכיח לי שכל הדברים האלו 

אמתיים, אבל מצד שני התרחבות הצמיגים והחישוקים הוביל לנוחות 
רכיבה בשל נפח האוויר שנוסף וההמלצה להוריד בלחץ האוויר שבפנימית. 

בשימוש למזלי את הגלגלים קיבלתי 80% מוכנים לרכיבה, זה אומר 
שצמיגי הטיובלס כבר היו מותקנים עליהם ובתוכם צף לו נוזל אטימה, 
לי נשאר להתקין את הקסטה ולדחוף את הגלגלים לתוך הדרופים של 

האופניים. את הגלגלים בחנתי על אופני Specialized Tarmac וגם כמה 
רכיבות טובות על אופני Merida Reacto שבחנתי בעבר.

קדימה, הגלגלים מותקנים ויוצאים לרכיבה על הגלגלים החדשים והמאוד 
נעימים, נפח האוויר בצמיגים הרחבים יחסית ומערכת הטיובלס מורגשים 

מהרגע הראשון. המהמורות מתקבלות באופן נעים וחלק יותר בהשוואה 
לגלגלים עם צמיגים ברוחב 23~ שהיה מקובל עד לא מזמן. הגלגל הקדמי 

הפתיע בקשיחות שלו, חשבתי לתומי ש-18 חישורים ירגישו גמישים 
בעמידה ובספרינטים אבל החישוק הרחב עושה את שלו ומרגיש קשיח. 

הגלגל האחורי לא מפתיע אותי כלל, הוא קשיח ואין תחושה של גמישות. 
הרבה בזכות השזירה של 1:3 שעובדת מעולה כבר שנים ארוכות בקו של 

קמפניולו ופולכרום.
עברתי את שלב ההכרות הראשוני ואני מתחיל לשחק עם הגלגלים 

במקומות המוכרים לי, זה כולל עליות קצרות ותלולות על פלטה גדולה, 
ממשיך בירידות טכניות וכמובן שאני לא פוסח על רכיבת שטח על גלגלי 
הכביש האלו. כמו שציינתי קודם, בכל הקשור לעליות הגלגלים עובדים 

יפה ולא מרגישים גמישים. כאן אני לא סומך רק על התחושה ואני מותח 
את כבל הבלמים בשביל לקרב את רפידות הבלם אל משטח העצירה של 
הגלגלים, בצורה זו ניתן להרגיש את הגמישות והקשיחות של הגלגלים, 

מאחר והבלמים מתחילים לגעת בחישוק אם הם גמישים. במקרה זה 
הגלגלים עובדים ממש טוב. מבחינת הירידות אין לי הרבה מה לומר, הם 

סופגים יפה את המהמורות שבשוליים בצורה טובה אבל החלק הטוב יותר 
הוא משטח העצירה שמפתיע באיכות ההאטה והבלימה של האופניים. 

בעליות הארוכות משקל הגלגלים מככב, עד המבחן רכבתי על גלגלים 
כבדים שהיו טובים יותר למישורים ובעליות הרגישו איטיים, עם גלגלי 

ARGENT האופניים הרגישו חיים ושובבים יותר. במישור אין הפתעות, 
הגלגלים עובדים יפה וחלק ושומרים על מהירות טוב מאוד למרות הפרופיל 

הנמוך יחסית. 
החבל במבחן זה הוא התזמון, הגלגלים נבחנו בקיץ החם ולצערי לא יצא לי 
להרגיש את יכולת הבלימה שלהם בגשמים וכביש רטוב ונותר לי רק לנחש 

איך הביצועים יהיו..
לסיכום אני שמח לראות את השחקן הוותיק עושה חזרה לשוק הישראלי 

ובעיקר בידיים טובות של אדסטיק שנותנים שירות מעולה. את הגלגלים 
מאוד אהבתי, הם הרגישו לי טובים יותר מהגלגלים שלי שבנויים מנאבה 

Dura Ace וחישוקי H+SON עם מאפיינים כמעט זהים. אולי זה בגלל 
שהגלגלים שלי עם 32 חור וכבדים יותר ואולי זה בגלל איכות הבנייה של 
American Classic . או בכלל בזכות השילוב של חישוק וצמיג רחב עם 
הטיובלס שמכניס רכות ונעימות לרכיבה. את הגלגלים מצאתי מתאימים 

הן לרכיבה תחרותית והן כגלגלי אימון ליום יום. הם עמידים ומצד שני 
קלים מאוד, משטח עצירה מעולה )למרות שהוא לא עבר טיפול כרסומת 
כמו גלגלים אחרים( והטיובלס שמרגיש ממש טוב ומשנה את התנהגות 

האופניים בצורה מפתיעה. 
יותר עצירה, רוחב חישוק, קשיחות, משקל, טיובלס פחות מחיר, נאבות 

בצבע כסף  

מבחני ציוד we:Test
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בחירת אופניים וחלקים היא אחד העניינים המורכבים 
ביותר בעולמו של רוכב האופניים. בחירת השלדה, 

המתלה, הבולמים ושאר החלקים ה"חשובים" יכולה 
לקיים פידים של מאות רוכבים לאורך תקופות ממושכות. 

אבל אחרי הבחירה הנבונה, השקולה וההגיונית 
ביותר, עולמו של רוכב האופניים נשען בסופו של יום 

על שלושה פריטים. הצמיגים , האוכף והגריפים )ידיות 
הכידון למדקדקים(. אלמנט גומי קטן ושולי זה יכול להוות 
 Lizard .הגורם המבדיל בין חווית רכיבה טובה לבין סיוט

Skins היא אחת החברות הוותיקות בעולם אשר עוסקות 
בממשק חשוב זה. הגריפים של החברה מפותחים 
בעזרת ספורטאי החסות הרבים שלהם ומעטרים 

 BMX כידונים רבים בעולם בשלל דיסציפלינות, מ

ועד סרטי ליפוף על אופני כביש. ה DPS הם גריפים 
מז'אנר המכונה גריפים משככים- גריפים עשויים פולימר 

רך, לרוב ללא שידרה קשיחה ולרוב ללא נעילה. הם 
מאופיינים במשקל נמוך, אחיזה טובה ואלמנט מסוים של 
ריכוך הוויברציות שמגיעות מהקרקע. הגריפים של ליזרד 
סקין עשויים מפולימר ייחודי בפיתוח עצמאי של החברה 

אשר נושא את השם DuraSoft Polymer. הפולימר 
מאופיין במשקל נמוך מאוד, אחיזה מעולה, יכולות שיכוך 

גבוהות ועמידות גבוהה.
בשימוש כמו גריפים אחרים בז'אנר ה DSP אינם 

מתבססים על שידרה קשיחה כל שהיא, עובדה זאת 
הופכת אותם לקלים במיוחד וחבבים על סגפני משקל 

כאמור. לרוב יישום של גריפים מסוג זה נעשה ע"י 

דחיסה בלחץ של הגריפ על הכידון, במקרה של ה 
DSP החיבור נעשה ע"י סרט נעילה. למעשה דבק דו 

צדדי חזק אשר מיושם קודם על הכידון ועליו דוחסים 
את הגריפ בעזרתו האדיבה של נוזל ניקוי חלונות. סרט 

הנעילה מבטיח אחיזה אבסולוטית של הגריפ על הכידון, 
ללא כל סיכוי לסיבוב או עיוות כתוצאה מאחיזה חזקה 

או בלאי, אולם הוא חד פעמי. כלומר אם תרצו להעביר 
את הגריפים לכידון אחר, יהיה עליכם לחתוך אותם 

בברוטליות בשביל לנתק אותם מהדבק. יצוין שמניסיוננו, 
גם גריפים אחרים מהז'אנר לא ממש מתנתקים בקלות 

מהאחיזה ולרוב דורשים השמדה לצורך החלפה. המבנה 
הכללי של הגריפ הוא בינוני בקוטרו ויתאים לבעלי ידיים 

בינוניות עד גדולות. הפולימר הייחודי בעל ההטבעה 

המחוספסת עליו, מספק אחיזה מעולה מיד שהגריפים 
יוצאים מהאריזה ומתגבר עם התקדמות הרכיבה בגלל 

החום בנוצר מהאחיזה. ה DSP אכן מקלים מאוד 
בהעברת הוויברציות, אבל לא מצאנו אותם בולטים 

במיוחד מהגריפים האחרים בז'אנר. חוזקם הגדול ניכר 
בעמידותם בייחס לגריפים דומים אחרים שרכבנו איתם. 

לאחר שימוש ניכר ולאורך תקופת זמן ארוכה יחסית 
בגריפים, לא נראים כל סימני בלאי ושחיקה. הם שמרו 
על צורתם והאחיזה המעולה שלהם כאילו יצאו אתמול 

מהאריזה. 
יותר משקל, אחיזה מעולה ללא תזוזה, נעילה 

אפקטיבית, עמידות פחות יישום פחות נוח, שימוש 
חד פעמי  

Lizard Skins - DSP 32.3

יבואן: אומניבייס בע"מ 
משקל: 30 גרם
אורך: 130 מ"מ

קוטר: 32.3 מ"מ
מחיר: 174 ₪ מבצע לשבוע בלבד 99 ₪

מבחני ציוד we:Test אריק פלדמן 
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על המעבר ההדרגתי מאופני דאון-היל ששקלו 19 ק"ג לאופני כביש ואופני 
זנב קשיח עם בולם 80 מ"מ אין לי כוח לספר והעורך בטח יחתוך, מה 

שכן אספר הוא על למה. זה הכל בגלל גל צחור, הוא זה שגרם לי להפעיל 
שעון מעורר לשעות לא שפויות בבוקר ולצאת לסינגל של שוקף, אבל 

הפעם גם עולים אליו ולא עושים הקפצות עם הרכב...אל חלק מהרכיבות 
הצטרף חזק ומהיר אחד שקוראים לו ארז חיון שפתח לי את הישבן בעליות 

ובירידות. עד היום אין לי מושג למה גל התעקש להזמין אותי לכל רכיבות 
הבוקר כאשר הממוצע יקיצות שלי עמד על 1:4. העבודה של גל פעלה 

עלי אחרי תקופת רוויה מעולם הטרפת ויום בהיר אחד שמתי את אופני ה
Cannondale Gemini DH- במהדורת סדריק גרסייה בפינת המשומשים 

בחנות ועשיתי לעצמי טרייד על אופני כביש Giant TCR אלומיניום בצבע 
צהוב ואופני XC של רוקי-מאוטיין. משם זה התחיל.

CCC קבוצת
אל קבוצת CCC הגעתי בסוף שנת 2003 בנקודת זמן נדירה ביותר מבלי 

לדעת זאת. באותם ימים קאדר הרוכבים היה על גבול הלא הגיוני. היו שם 
את הנערים ניצן מרגלית, אביעד יזרעאל )כיום מאמן נבחרת ההרים(, ניר 

וורטהיימר )רכש מחיפה שהגיע ב 2004(, אליעד דניאל )שזכה בכינוי 
"מערות" באימון קבוצה הראשון שלו אחרי שברח לנו בעליה של נצרת 

על אופני פלדה ישנים(, עידן שפירא, דני בלבן, תומר גולדברג, שחם 

קצת רקע 
את הרכיבה התחרותית שלי התחלתי במועדון CCC בגלל גל צחור, זה לא 
היה בגלל האישיות המדהימה שלו ולא בגלל היכולת שלו להצחיק )ויש לו 

יכולת(, זה היה בגלל שבזמן שעבדנו יחד בחנות המיתולוגית "סינגל טרק" 
שבקיבוץ בית אורן, גל דחף אותי לאט לאט ובדרכו לשם. אל הקיבוץ עברתי 

בדיוק ביום הראשון מיד שהשתחררתי מהצבא, רציתי ללמוד מכונאות 
אופניים ולעשות זאת בחנות שמאוד מאוד מאוד אהבתי. בתקופה ההיא 
רכבתי פרירייד וגם נהגתי לספר לעצמי שאני רוכב דאון-היל מהיר- טיול 
אחד בארה"ב הסביר לי אחרת. בחנות יצא לי לעבוד לצד שמות מוכרים 

כמו רון ואלון שפר הבעלים, האחים רומן ומקסים צ'פרק, אנריקה שטרמר, 

אור גולן, בן הל, גיא איילון ובחור מתלהב אחד גל צחור שלומד גיאוגרפיה 
ומדעי השקר באוניברסיטת חיפה. אותו ה"גל" בדיוק חבר לאיזה כוכב 

עבר בשם אילן אידלסון ויחד הם הקימו מועדון רכיבה באזור עמק חפר. 
למרות האוריינטציה התחרותית החדשה של גל הוא החזיק אופני פרירייד 
מדגם Giant AC1 )לי היו AC2 בתקופה( ורכבנו יחד עם הצ'פרקים, וורן 

פרייר והדייר החדש בכרם מהר"ל נימי כהן. אין לכם מושג כמה שטויות 
עשינו בתקופה ההיא, החנות הייתה כמו בית משוגעים של רוכבי אופניים, 
קפצנו מכל זווית אפשרית מהמרפסת של החנות, עשינו תחרויות פעלולים, 

"שתינו בירות" בעבודה ועוד מלא דברים שהאחרים לא ישמחו לקרוא אז 
אשמור על זכות השתיקה.
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אקריש, האחים בועז ונמרוד חמו ושלומי חיימי. )מתנצל את מי שאני לא 
זוכר( בנוסף לצעירי המועדון, בתחילת 2004 הגיע חיזוק של רוכבי העילית 

דרור פקץ', צחי בויגן, אורי צור וניצן הנדלר. שחקני החיזוק חיזקו את ניל 
אובריין, חנוך רידליך, רענן ג'נח, אלעד פלטין, שגב אפלבאום, ארז חיון, 

אריק אוקנין והקיבוצניק הבריון גלי רונן. וגם רוכבת אחת שסיימה חופשת 
הריון בשם ענבר רונן שאני לא מוצא צורך בלהציג.

זה היה לגמרי נדיר להיות בקבוצה אחת עם כל הרוכבים האלו באותה 
נקודת הזמן אבל לא בלתי אפשרי. בקבוצת TACC של דובינסקי רכבו יחד 

אסף יוגב )בולדוג(, עמוס וולף, מאור לוי, יורי לווינזון, ירדן גזית, נועם כהן, 
יאיר אביאן, רותם ישי, דוד רזניק, אלון גפן, אנטון מיכאלוב, יונתן רבנה, 
ניב ליבנר ועוד חזקים שאני לא זוכר כרגע. בקבוצת VCI רכבו דור דבירי, 

דניאל הלסטוך )דר' הלסטוך כיום(, דורון אמיץ, מקסים בורלצקי אייל רהט 
וכאן נגמר הזכרון. ממש תקופת זוהר של אנשים סופר חזקים ומוכשרים.

השליטה במרוצי הכביש-בוגרים בתקופה ההיא הייתה של TACC ושל 
קבוצת VCI והם לרוב "חילקו" את הניצחונות ביניהם. בקטגוריות הנוער 

ובשטח הסיפור היה שונה, קבוצת CCC היתה פקטור חזק. קבוצה נוספת 
שטיפחה דור צעיר וחזק הייתה קבוצת מסטרס חיפה ובאותה התקופה 
לרוכבים בכתום היה את תומר בוכר, חן קמחי ויונתן מימון שנלחמו עם 

הנוער של CCC בכביש ולפעמים גם בשטח. אבל זה לא תמיד עבד להם 

.CCC של Dream Team מול קבוצת ה
כאמור, עם הקבוצה התחלתי להתאמן באופן מסודר בשנת 2004, רוכבי 
העילית של הקבוצה התנהגו כמו שרוכבי עילית מתנהגים ולרוב הם היו 

נחמדים רק אחד לשני. )גם זה בערבון מוגבל( עם הרוכבים המבוגרים לא 
מצאתי שפה משותפת )מלבד ניב שדה( ולכן מצאתי את עצמי יותר ויותר 

 XC-בחברה של צעירי המועדון. לא רק חברתית, בגלל שכל ענייני רכיבת ה
והכביש היו לי חדשים אז את האימונים שלי העברתי עם הנוער ולכן נוצר 

חיבור חזק במשך התקופה.
אל המועדון הגעתי בתחושה שאני רוכב טכני ומהיר מאוד בגלל הרקע 

ברכיבת פרי-רייד ודאון היל, בואו ונגיד שהייתה לי הפתעה וגיליתי 
שרוכבים גלוחי רגליים שלבושים בבגדי לייקרה צמודים יודעים לרכוב מהר 

בירידות ואפילו מהר מאוד. מבחינת הצעירים בלטו שני רוכבים מהירים 
במיוחד, אביעד יזרעאל, מאמן נבחרת ההרים של ישראל כאמור, והשני 
הוא שלומי חיימי, שכבר אז בגילאי 14~15 טס בירידות והראה שליטה 

מדהימה. רוכב נוסף שחייב ציון הוא ניצן מרגלית שהיה חזק ביותר ולרוב 
הוביל על אביעד בכמה רמות, אבל ברמה הטכנית הסיפור היה שונה.

רוכב נוער בCCC, מה זה אומר?
אם אני צריך לסכם את הכישרון הבסיסי של הנערים בקבוצה בשתי 

מילים אז הבחירה שלי היא: אמא, אבא. המחנה המשותף לכל הרוכבים 

הוא הורים מעורבים שהסיעו את הילדים מאימון לאימון במרחקים לא 
מבוטלים, חיכו במהלך האימונים, ניהלו עבורם חסויות ושימשו להם 

תמיכה בתחרויות. זה לפני שהזכרנו את העול הכלכלי שכרוך בכל הסיפור. 
לרוכבי הנוער בקבוצה היו מספר אימוני ברזל שהעבירו יחד ודרכם חיזקו 
ואתגרו אחד את השני. אימון כביש ביום שלישי בקריטריום של קיסריה, 

אימון הרים ביום רביעי בבנימינה וכמובן אימון קבוצה בשבת. מלבד אימוני 
הברזל האלו, הנערים התאמנו עוד כשלושה אימונים בשבוע והשלימו 

6 ימי רכיבה שבועיים והרבה שעות אוכף, וכן, לרוב הרכיבות האלו הם 
הגיעו בתמיכתם הפיזית של ההורים- זאת כנראה הסיבה שההורים שמחו 

לשלוח את הילדים למחנות אימונים כי ככה גם להם הסוף שבוע היה 
למנוחה. מלבד ההשקעה העצומה של ההורים, לגל ואילן יש חלק גדול 
מאוד בתוצאות של הנוער, הם השקיעו בהם שעות של אימונים, שיחות 

טלפון, השגת חסויות, הסעות והמון תמיכה נפשית שהייתה נדרשת 
לעיתים קרובות.

2015, נוסעים לבלגיה
מיד בתום אליפות ישראל באופני כביש הראשונה שלי בקטגורית העילית 

ארזתי את אופני הכביש שלי וטסתי עם הנוער של הקבוצה למחנה 
תחרויות בבלגיה בתוספת קרן אקשטיין שהצטרפה לתחרויות שטח 

בוגרות. את האכזבה והקושי שעברתי בבלגיה לא ניתן לתאר וגם לא הכי 

בא לי לחשוף. הציפיות שלי התנפצו והתמוססו בגשם הבלגי וירדו בביוב 
יחד עם כמה חלומות שלי. המהירות של הקרמיסים )תחרות קריטריום 

בתוך כפרים במסלול מעגלי בן 8~12 ק"מ. במרכז האירוע מתקני 
שעשועים לילדים ולמבוגרים נשנושים ובירה. קרמיס בפלמית זה קרקס( 
היא בלתי נתפסת וכבר בתחרות הראשונה שלי ירדתי אל קו הזינוק לאחר 
38 דקות בלבד כשהפלוטון בורח ולא משאיר אחריו כלום. גל ואילן הכינו 

עבורי את לוח המרוצים לפי הרמות )עלית גברים "זונדר קונטרקט", יעני 
ללא חוזה(, פעם אחת בשנת 2006 אילן לקח את גלי רונן ואותי לתחרות 
מישורית עם פניות סופר טכניות וכבר בדרך לשם הייתה לי הרגשה רעה, 

ההרגשה קבלה אישור כאשר 200 מטרים מההגעה לעמדת ההרשמה 
 QUICKSTEP ולידה משאית של RABOBANK ראיתי משאית של קבוצת
ואז הבנתי שחבורה של בלגים והולנדים חזקים הולכים לעשות לי כואב. 

האמת, זה לא כך כאב, הסבל נגמר אחרי 25 דקות של דופק 199 )מתועד( 
וגלי החזיק עוד הקפה אחרי והצטרף אלי לרכיבה ארוכה בחזרה אל הבית 
של הקבוצה. באותו היום פגשנו את דוד רזניק שרכב בטור מקומי ובגלל 
שלא היה לו איך לחזור הביתה הוא היה צריך לרכוב אחרי התחרות 120 

ק"מ עם פרלין אחד של שוקולד בכיס.
הנוער של הקבוצה הגיע עם שני זוגות אופניים, הם התאמנו בכביש 

והתחרו קצת בוולודרום הפתוח של העיר חלין שבהולנד )מרחק של 45 
דקות מהכפר הבלגי קומבלן לה פוינט שישנו בו(. המיקוד של הצעירים 
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היה סביב תחרויות אופני ההרים במלמדי, לוקסמבורג ועוד תחרויות שאין 
לי ממש זיכרון מהן כי אני רכבתי רק בכביש. 

התקופה בבלגיה עם הצעירים חשפה אותי לחבורה מגובשת ומוצלחת 
במיוחד )אני נמנע מהמילה "איכותי"(, למדתי להכיר אוסף של ילדים 

שאוהבים אופניים אבל אוהבים לעשות שטויות לא פחות. היה זה אליעד 
דניאל שלא רצה להקשיב לגל ולאילן על האיסור באכילת ממתקים החביא 

שק שוקולדים מתחת למיטה וכל הזמן סיפר שזאת מתנה לאחותו והוא לא 
פותח את זה. בפועל, בסוף החודש נשארה ערימת ניירות ושקית ריקה. 
האוכל בבית הבלגי היה דל בגלל ששמרנו על תקציב וקלוריות מוגבלים, 

אליעד לא רצה לגמור את כל השוקולדות שלו בשבוע אז הוא המציא 
קינוח ממה שכן היה: "סוגבניה", שתי פרוסות לחם עם ריבה כולל חימום 

קל במיקרו. עוד שובב גדול במחנה היה שלומי חיימי, באמת שאין לי 
מושג איך ילד כל כך שובב יכול להיות בו בזמן מפלצת תחרותית מוכוונת 
וממוקדת מטרה. שלומי לא היה עושה דברים בעצמו, הוא היה מפעיל 

ילד אחר וגורם לו לעשות את הצחוקים עבורו. שלומי חשב שהדרך הזאת 
תוציא אותו עם ידיים נקיות מכל דבר, במציאות גל ואילן ידעו היטב שכל 

עבירת משמעת בבית קשורה בעקיפין או ישירות לשלומי, וברגע זעם של 
אילן, שלומי קיבל את המנה שלו. השטויות של הנוער כללו קפיצות יחפים 

לנהר )לרוכבי אופניים אסור ללכת יחפים מחשש לפגיעות בכף הרגל(, 
הטלת מים בכניסה לבית באמצע שום מקום ועוד מגוון גדול של שטויות 

שילדים עושים. לי היה את הכבוד לעמוד בצד ולצחוק. סצנה אחת שלא 
אשכח )ונשכח בשם הכלל( היא הלחץ החברתי של כולנו על שחם אקריש, 

הבחור לא רצה לגלח רגליים בשום אופן ולא הפריע לו להיות השעיר 
היחיד בכל תחרות אליה הוא זינק. הלחץ על שחם לא הפסיק וערב אחד 
שכנעתי אותו לגלח את הרגליים בתמורה לפיצה שאני אכין רק לו )מזכיר 
לכם שחיינו יום יום על טונה וירקות מבושלים(. שחם הוריד את השערות 
עד שני סנטים מעל קו השיזוף וירד אל הסלון המשותף. אללי, שחם היה 

עצוב ובמשבר, הוא בכה על רוע הגזרה ואת הפיצה שלו הוא אכל בלי 
חשק ועם הרבה דמעות. 

מעבר לצחוקים של הצעירים הייתה שם הרבה רצינות בבית הבלגי וכולנו 
התאמנו, התחרינו, ניקינו אופניים, אכלנו, התקלחנו והלכנו לישון כל 

יום. הניסיון התחרותי שנצבר במהלך החודש היה אדיר והדבר המדהים 
ביותר בכל הסיפור היה התוצאות של הצעירים. לא משנה לאיזה תחרות 

הם זינקו, אם לא הייתה להם תקלה הם היו מסיימים תמיד בעשירייה 
הראשונה, גם בכביש וגם בשטח. רמת הרצינות וההתמדה של הקבוצה 
עבדה בצורה מעולה בשכבה הצעירה והתוצאות היו בהתאם. רוכב אחד 
שבלט בבינוניות שלו בבלגיה היה עידן שפירא שלא היה חזק כמו שאר 

הנערים, עידן היה Late bloomer ואת הקפיצה )שלא נאמר זינוק( 
שלו הוא עשה בשנים מאוחרות יותר והפך לאחד החזקים בישראל. מצד 
אחד חבל שהוא פרש, ומצד שני עידן בחור פיקח והוא מקדם את עצמו 

במישורים אחרים בצורה מעולה ואני מאמין שנראה אותו שוב על המסלול 
אחרי שכל הסיפור של לימודי הנדסה יגמרו.

תודה כבר אמרתי? 
ככל שאנחנו מתבגרים אנחנו מבינים את החיים טוב יותר, אז בבלגיה בגיל 

25 הבנתי פחות ואולי זה הזמן לומר תודה לשני אנשים מאוד מיוחדים 
שאז הערכתי את פועלם אבל כנראה לא מספיק. אני מדבר על ההורים של 

גל צחור, עדה וגיורא ז"ל שהיו המבוגר האחראי על המבוגר האחראי. עדה 
תפקדה כאם הבית, קניות בסופר, בישולים והפעלת תורני המטבח שהיו 
צריכים לעזור בפינוי ותחזוק מחייה של 20 אנשים בבית אחד. גיורא היה 
הפועל השחור של המחנה, הוא נהג מאות קילומטרים בשבוע מתחרות 

לתחרות, לפעמים 3 פעמים ביום וזה בלי להתלונן. גיורא דבר צרפתית 
והיה הדובר שלנו בכל תחרות שהגענו אליה ולכן הוא לא יכול היה לנוח. 
גם אחרי הצהריים שהכל היה שקט, גיורא עלה על ההגה ונסע לחנויות 

אופניים לרכוש חלקי חילוף ופרטי ביגוד חסרים עם הרוכבים. התודה 
המיוחדת שלי עבור השניים היא על הדברים שהם עשו עבורנו שהיו מעבר 

להכל. שטר ה50 יורו שגיורא הוציא מכיסו לתשלום דלק במקום כרטיס 
האשראי של הקבוצה, השיטוט הלילי שלו ברחבי העיר בחיפוש אחר 

מעסה לקבוצה, שעות הבישולים של עדה והרבה דברים שהם עשו עבורנו 
במקום לעשות טיול אירופה הקלסית שפנסיונרים צעירים צריכים לעשות.

מה עכשיו? 
רוב צעירי המועדון שרכבתי איתם כבר לא בעניין של האופניים, רובם עברו 

למקומות אחרים והם אנשים דיי בוגרים שמשקיעים את מרצם בלימודים 
ועבודה. מידי פעם יוצא לי לפגוש את דני בלבן בפארק הירקון ולצחוק איתו 
על העבר, אביעד יזרעאל ואני עובדים יחד בדברים מסוימים ועל הקשר עם 
עידן שפירא אני מנסה לתחזק במהלך השנים. שלומי חיימי שכילד הבטיח 
להגיע רחוק, והיום הוא מקיים זאת בגדול. את שידור התחרות של שלומי 

מהאולימפיאדה ראיתי עם דמעות בעיניים, התרגשתי בטירוף, זה הילד 
שרכבתי איתו בקבוצה. הוא סימן של תקופה, הוא סמל של ערך שהיה 

חשוב עבורי בתקופה ארוכה ואני מאמין שגם עבור שאר חברי הקבוצה 
והצעירים בפרט. שלומי הגשים חלום עבור כולנו, חלום שרק מעטים העזו 

לדבר עליו ורק אחד הצליח להגשים מאז 2004.
עוד שבועיים תצא לדרך תחרות אפיק ישראל ה-3 על שם גיורא צחור 

שנהרג על אופניו לפני כמה שנים בעמק חפר, משפחת צחור ומשפחת 
CCC הרימו את האירוע האופניים המרשים ביותר שנראה בארץ עבורו. 

במהלך האירוע אפגוש פרצופים מהתקופה ההיא שבאים לעבוד 
בהתנדבות באירוע כי ככה זה עם משפחה 

Class of 2004 - CCC  we:Beginings
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אתגר רכיבה חדש הנפרש על פני שישה חודשים במהלכם ידרשו 
המשתתפים לטפס 20 פסגות הרים ברמות קושי שונות - כל אחד בקצב 

שלו, העיקר להגיע לפסגה. מי שיעמוד באתגר ירכב מעל 400 ק"מ ויטפס 
כ 16,000 מטר, שהם כמעט פעמיים גובהו של האברסט! על הדרך יכירו 
המשתתפים איזורי רכיבה חדשים, ירכבו בנופים משגעים ויתרמו לקהילה.

אתגר ה- TWENTY PEAKS, מי אתם? מאיפה? למה? כמה?
אתגר ה TWENTY PEAKS  נזרע באיטליה על ידי שני יזמים ישראלים. רז 

מלחי,43, רצה להיות מהנדס אווירונאוטיקה בטכניון ונהיה וטרינר במילנו. 
עזב את התחום, בילה מספר שנים בהי טק הישראלי ולבסוף מצא את 

.LAGO MAGGIORE עצמו רוכב על אופניו בעליות של

ירון בן דוד, 40, בעל תואר ראשון במנהל עסקים והנדסאי תעשיה וניהול. 
חובב צילום וטיולים והנאות החיים. הגיע לאיטליה בעקבות אישתו ונישבה 

בקסמה של הארץ היפה. 
רז מספר: "במאי 2015 יצאתי לרכיבה עם חברים איטלקיים שנרשמו 

לפרויקט מקומי בשם LE SALITE DEL VCO. טיפסנו 3 מעברי הרים במה 
שהפך ליום מפרך במיוחד כאשר בכל פס החבר'ה עוצרים בבית הקפה 

המקומי להחתים כרטיסיית קרטון שהייתה להם בכיס.
הדרכים למעלה היו יפיפיות ועברו במסלולים שכלל לא הכרתי. בשבוע 

שלאחר מכן גם לי כבר הייתה כרטיסיה כזאת וחוב של 6 עליות לתקתק 
בכדי ליישר קו עם האיטלקים".

"ביולי ביקרו אותי 5 חברים ישראלים לשבוע של רכיבות כביש. תכונית 
הפעולה הייתה פשוטה: מוציאים אותם לרכוב את העליות שחסרו לי 

בכרטיסיה. שם, במהלך השבוע הזה קיבלתי החלטה להרים משהו דומה 
בעצמי. ההנאה שבטיפוס, המסלולים היפיפיים, החברה, המאמץ האדיר, 

כולם התחברו למשהו שעשה חשק לעוד.
 TWENTY PEAKS": 20" וככה ערב אחד הרעיון קיבל שם ומסגרת חדשה
עליות לכל מהדורה ואפליקציה שתנהל את המעקב אחר כיבוש הפסגות. 

עד סוף השנה חבר אלי ירון וביחד החלטנו להרים עונה ראשונה בישראל. 
יש משהו מוזר ביזמות, זה כמו לרכוב לתוך מנהרה ללא תאורה. אתה יודע 

שיש יציאה בקצה אז אתה פשוט מתקדם ובשלב מסוים כבר יותר קצר 
להמשיך מאשר לסגת.

מה  שהתחיל בשיחה שלי עם עצמי הפך לפרויקט של שניים. לאט לאט 
נרקמו שותפויות וחסויות ובית פיתוח שלקח את עצמו להרים את הצד 

הטכנולוגי ופתאום אתה מוצא את עצמך מכנס קהל של 40 רוכבים לערב 
השקה של TWENTY PEAKS. יצאנו לדרך".

ב-15.9.2016 מתחיל האתגר 
במשך חצי שנה, עד ל 15.3.2017, כאמור יטפסו משתתפי האתגר 20 

מהעליות המאתגרות ביותר שיש לישראל להציע ובסה"כ יצברו כ 16,000 
מטר גובה ברגליים.

העונה הישראלית תחל ב-15 לספטמבר ותכלול שתי מהדורות נפרדות 
לחלוטין: אחת לרוכבי שטח והשנייה לרוכבי כביש. כל אחת עם פסגות 

TWENTY PEAKS

מהאלפים האיטלקיים לגולן )ובחזרה(

we:Twenty Peaks אבירם ולדמן  we:Ride מערכת 

TWENTY PEAKS



שטח: חרמוןכביש: נס הריםכביש: הר מנור

שטח: מוחרקהשטח: הר נמרוןכביש: פארק כוכב הירדן

twentypeaks.com-לפרטים ומידה נוסף הכנסו ל
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ומסלולים משלה אך שתיהן כוללות כ 16,000 מטר טיפוס על 400 ק"מ 
של מסלולים.

תודה מיוחדת  שמורה לזוהר ויסברג שנרתם לעזור ותכנן כמעט לבדו את 
המסלולים של שתי המהדורות.

ההרשמה לאתגר עולה 400 שקלים )350 שקלים לנרשמים עד ה 
15.10.2016( וכוללת חולצת רכיבה של Marcello Bergamo. רוכב 

.FINISHER שיסיים את 20 העליות בפרק הזמן שנקבע יזכה במכנס ביב
ניתן להצטרף לאתגר בכל שלב במהלך העונה אך ככל שמצטרפים מאוחר 

יותר קשה יותר להשלים את המשימה בזמן.
TWENTY PEAKS חברה ל-3 עמותות המקדמות רכיבת אופניים בקרב 
אנשים עם מגבלות פיזיות וחושיות כמו גם ילדים ונוער מקבוצות סיכון 

ותתרום 5% מעלות ההרשמה לאחת מהן על פי החלטת הנרשם:

1( אתגרים 2( אופניים לכולם 3( רוכבי שמשון.
מהצד השני חברו אלינו גם שלושה נותני חסות: מגזין we:Ride שיסקר 
את התקדמות העונה, 32GI שתספק ג'לים וחטיפי אנרגיה למשתתפים 

וחברת הביטוח הראל שיצאה בהצעה ביטוחית מיוחדת למשתתפי האתגר.
המחלקה העממית באיגוד האופניים תומכת ועוזרת לקיים במהלך העונה 
ימי רכיבה מאורגנים. את ערכות המשתתף ניתן לאסוף ממשרדי האיגוד 

בתל אביב.
 Como - אנו פועלים כבר כעת להפקת מהדורה איטלקית באזור

Bergamo שתחל במאי 2017 והשאיפה היא להרחיב את הפעילות 
למדינות נוספות עם השנים.

בראיה לעתיד, אחד הדברים שהכי בא לנו לעשות הוא לקחת רוכבים 
ישראלים ל 20 עליות באירופה ולהיפך.

 עליות מהדורת הכביש:
1 .חרמון

2. הר בנטל
3. מבוא חמה

4. מעלה גמלא
5. בני יהודה

6. אנדרטת חטיבה 679
7. הר מנור

8. צוק מנרה
9. הר מירון

10. מצודת ביריה

11. פארק כוכב הירדן
12. הר תבור 

13. הגלבוע
14. בית אורן

15. דלית אל כרם - עוספיה
16. צובה

17. נס הרים
18. ערד מעין בוקק
19. מעלה עקרבים

20. מעלה אבנון

עליות מהדורת השטח:
1. חרמון

2. הר בטח
3. צוק מנרה

4. כרם בן זמרה
5. הר נמרון
6. מעין כנף

7. חירבת קרני חיטין
8. עוספיה בית היערן

9. מוחרקה
10. הר דבורה - הר תבור

11. גבעת המורה
12. הר ברקן

13. ביריה
14. מירון

15. ברבהר
16. גבעת הקרב

17. צובה 
18. מצפה זוהר
19. מעלה עזגד

20. מצפה מכתש קטן

we:Twenty PeaksTWENTY PEAKS

http://twentypeaks.com/


שטח: מצפה מכתש קטןכביש: צוק מנרהכביש:  ערד מעין בוקק

כביש: חרמון

כביש: הר מירון

שטח: מוחרקה

שטח: חירבת קרני חיטין

שטח: ברבהר

שטח: גבעת המורה
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Specialized Tarmac S-Works

בחיי האופניים שלי אני לא אוהב רומנטיקה! לא צריך סיפורים 
יפים, מעדיף מעשים ואמינות ולכן לא מעניין אותי אם השלדה 

או מערכת ההילוכים שלי נעשתה בעבודת יד על ידי איש בן 70 
שלמד את העבודה מסבא של סבא שלו ולא מעניין אותי אם חיברו 
את החלקים ברוק של ציפורים שהביאו מרכס הרי הקווקז. תקראו 

לי פרקטי, אבל אותי מעניין כמה אמינים המוצרים והאם הם נותנים 
תמורה לכסף שלי. לכן את רוב שנות הרכיבה הרציניות שלי עשיתי על 
אופני GIANT שמצד אחד היו מקצועיים מבחינת גיאומטריה, ביצועים 

ומשקל, ומצד שני המחיר שלהם היה נגיש והם לא הגיעו עם סיפור על 
איטלקי זקן שסגר את ההלחמות של האלומיניום עם הציפורניים. סיבה 
נוספת לחוסר החיבה שלי לרומנטיקה )כן, יש מצב שאני רומז למוצרים 
תוצרת איטליה( היא מבחן התוצאה, למוצרי בוטיק יש מחיר בוטיק שלא 

תמיד מסתדר לי לשלם אותו. יתרה מזאת למוצרי בוטיק )מניסיון אישי( 
יש אחריות ושירות פחות טובים מאשר ליצרני הענק שפועלים בצורה 

משומנת וממוסדת.
למרות האהבה שלי למוצרים לא רומנטיים, במשך שנים ארוכות ממש 

לא התחברתי ואף סלדתי מהמותג Specialized. היה בו משהו מנוכר, 
המוני ומאוד אמריקני שפחות אהבתי. לפני כמה שנים דעתי התהפכה, 

זאת בזכות השיווק המאוד אגרסיבי של החברה שכולל חסות שנתית 
ממוצעת של שלוש קבוצות פרו-טור )הדרג העליון ברכיבת כביש( והם 
נראו בכל מקום ובעיקר על פודיום המנצחים בכל תחרות חד יומית או 
גראנד-טור. מלבד השיווק וההצלחה במרוצים, המעצבים של החברה 

מיתנו במיוחד בשבילי את הגיבנת שפחות התחברתי למראה שלה 
 , Tarmac בחיבור של הצינור העליון במפגש של צינור הראש בדגם
ואט אט התאהבתי במראה המאוד קרבי והקומפקטי של השלדה. 
   משם ועד רכישה של השלדה, הדרך הייתה מאוד קצרה

יבואן: מצמן את מרוץ | מחיר לשלדה בלבד: 16,495 ₪

Specialized Tarmac S-Works  we:Testנועם סטרשנוב  גלעד קוולרצ'יק  רועי קאפח 

Specialized Tarmac S-Works :מבחן
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Highlights

שלדה: קרבון FACT-11 עם חיווט פנימי וחבק מוט מושב אינטגראלי	 
מזלג: 100% קרבון, סטירר עובי משתנה	 
 	Shimano Dura Ace 9070 DI2 :מערכת הילוכים
 	Pioneer עם מד וואטים של Shimano Dura Ace 52\36 :קרנק
 	Shimano Dura Ace C24 :גלגלים
 	Specialized S-Works Turbo 24 :צמיגים

Specialized Tarmac S-Works  we:Test
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מסבים בקוטר 30 מ"מ היושבים בתוך תושבת שמודבקת לשלדה. כמו כל 
FACT- הגדולה, הקרבון ממנו עשויה השלדה והמזלג הם S מוצרי העל של

11 שנחשב לטוב ולקל ביותר. 
עוד אגודל מורם שאני נותן לחברה הוא תמורה לרמת הגימור של השלדה. 

הצביעה נראית טוב מאוד וברמת דיוק מרשימה, גם הצינורות והפתחים 
של הכבלים ברמת גימור מאוד קפדנית ללא כל דופי. מרשים מאוד ומצביע 

על ההתקדמות הבלתי נפסקת של תאגיד העל.

על האספלט
למזלי ולמזלכם יצא לי לרכוב גם על דגם Tarmac SL4 וגם על החדשים 

ולכן תקבלו גם השוואה פנימית ולא רק השוואה לאופניים אחרים. העלייה 
על האופניים מאוד "מקבלת", המבנה הקומפקטי והקרבי עם גיאומטריה 

דומה לאופניים אחרים שלי מרגישים לי בבית ואני יוצא לדרך. אחרי 
מספר קילומטרים השלדה מתחילה ללחוש לי "קדימה תעבור לעמידה 
ותלחץ קצת" ואני מקשיב להם, מוריד שני הילוכים ועובר לעמידה. הם 

לא מאחרים להגיב וטסים קדימה בלי טיפה של השתהות או גמישות מכל 
סוג שאנחנו אוהבים למדוד. ממשיכים ברכיבה ואז אני מרגיש את התכונה 

המאוד דיכוטומית של השלדה, היא סופגת זעזועים מאוד טוב ובו זמנית 
היא קשיחה וקצת לא סלחנית. לא יודע איך להסביר לכם את התחושה 

הפרדוכסלית הזאת אבל היא גם קשיחה וגם סופגת. לכם לא נותר 

טכנולוגיה וגיאומטריה:
משפחת Tarmac ותיקה בשוק ומתעדכנת בכל שנה, הדגם אותו בחנתי 

 Rider-First והוא מתאפיין בטכנולוגיית Tarmac S-Works נקרא
Engineered. משמעותה היא שכל מידת אופניים מקבלת מבנה ושכבות 

 Specialized קרבון שמתאימות לגודל הרוכב לפי מידת האופניים. לפי
תכונות השלדה של רוכב בגובה 1.62 מאוד שונות משל רוכב בגובה 1.95 

לכן כל מידת אופניים מתוכננת בצורה שונה ואופטימלית לפרופורציות 
הרוכב. כל החיווט של האופניים הוא פנימי ומתאים גם למערכות 
אלקטרוניות ולמכניות, באריזת השלדה מקבלים את כל המתאמים 

והמוליכים לשתי השיטות ובנוסף ניתן למצוא חיפוי נשלף מתחת לציר 

המרכזי , כזה המקל על השחלת הכבלים ומאפשר גישה נוחה למחברים 
של החיווט האלקטרוני. מאפיין חדש שהוכנס בשנת 2015 הוא מוט מושב 
עם חבק שנמצא בתוך השלדה ויוצר מראה נקי בצומת הצינורות. מבחינת 

הגיאומטריה, מדובר כאן בשלדת קומפקט עם תומכות שרשרת קצרות 
וצינור מושב קצרצר אשר יוצרים מראה קרבי בטירוף. את השלדה בחרתי 

לבחון במידה 54 בגלל המרחק האפקטיבי בן 550 מ"מ וצינור היגוי 
בגובה 140 מ"מ שביחד עם הספייסר שמגיע עם השלדה נותנים לי את 
המרחק הרצוי. רוכבים בגובה שלי )1.80~( ימצאו את עצמם מתלבטים 
במידת השלדה, או 54 עם סטם ארוך ומושב עם הטיה לאחור, או מידה 

56 עם סטם קצר יותר ואולי מוט מושב עם הטיה קטנה. מבחינת צינורות 
השלדה, הם עבים מאוד ואזור הציר המרכזי נראה ענק וקשוח ובמרכזו 

Specialized Tarmac S-Works  we:Test
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אלה לנסות זוג כזה על מנת להבין את התחושה ולהרגיש מתי השלדה 
בוחרת להיות קשיחה מאוד ומתי מרגישים איך הקרבון עובד ומשכך את 

מהמורות הדרך.
ללא ספק, המקום הראשון אליו אני רוכב עם השלדה החדשה שלי היא 

העלייה של צובה. זה המקום להרגיש את האופניים בצורה הטובה 
ביותר בגלל שילוב האלמנטים שיש בעלייה הזאת עד הקפה בנס הרים 

דרך העלייה הנוספת של הסטף )או בר-גיורא(. העלייה לצובה מתחילה 
בשיפוע המפורסם שלה ומשלב קטעי כביש משובשים, השלדה אוכלת את 
המהמורות כמו כבישון שדוף שדוחף ג'ל אחרי 4 שעות רכיבה קשה. כעת 
צריך להתמודד רק עם השיפוע עד יער התימנים, אני לוחץ חזק והאופניים 

זורמים איתי קדימה אבל העייפות מתחילה להגיע אחרי התחלה מתלהבת 
מידי ואני דועך קצת. מעבר לרכיבה בעמידה ואנחנו יוצאים לריקוד על 
האספלט החם, הקשיחות שגיליתי בזנב ובציר המרכזי של האופניים 
במהלך העלייה היו יוצאים מהכלל ומיד הבנתי שההרגשה הזאת היא 

קנה מידה לקשיחות שלדה. עד היום זה היה כמו או כמעט במקרה הטוב. 
אחרי יער התימנים ממשיך ברכיבה בכביש הצר והמאוד יפה והאופניים 
מפגינים זריזות נהדרת בפיתולי הדרך המהירים. משם כבר אין הפתעות 

ודרך עין כרם גולש את תחילת העלייה שבסופה מחכה לי המקיאטו הכפול 
שלי. אחרי שיחת אופניים או שתיים בנס-הרים חוזר אל הכביש בכיוון 
הירידה אל בית-שמש. בעליות הקטנות שלפני צומת מערת הנטיפים 

רוכב אחר מתיישב עלי וקורא עלי תיגר, אני ביוהרה שמאוד לא מאפיינת 
אותי נעמד בביטחון על האופניים בהרגשה שיש לי נשק סודי שהוא לא 

יודע עליו ולוחץ חזק. הוא כמובן מגיב אבל כנראה היה לו יום פחות שמח 
ואני מקדים אותו במרחק של שני גלגלים ובקור רוח ודופק של פעימה 
וחצי ממוות גולש לירידה המאוד מהירה של נס-הרים. במהלך הירידה 
החיבור לאופנים ממשיך אבל עם סייג, הקלילות והרגישות של ההיגוי 

קצת מהירים לי מידי ואת העיקולים המהירים עברתי טוב אבל עם ידיים 
על הבלמים. בהמשך הרכיבות למדתי את התנהגות השלדה טוב יותר 

אבל עדיין אני מרגיש שאת הירידות אני עושה טוב יותר על שלדות עם 
גיאומטריה קלאסית.

גם במישורים האופניים מככבים ברכיבה מהירה ומדויקת להפליא, יורדים 
אל הדרופים ולוחצים את הפדלים ובתמורה מקבלים מהירות ללא גמישות. 

אם יבחנו את השלדה במנהרת רוח יחד עם שלדות אווירודינמיות קרוב 
לוודאי ששלדת ה-Tarmac לא תוביל במישור בגלל המבנה שלה, אבל לי 
זה לא כל כך משנה בגלל הביצועים הנהדרים בעליות ובגבעות וגם בגלל 

ההרגשה הנהדרת שמקבלים ברכיבות מישוריות. 
המבחן נמשך ברכיבות רבות אחרות ועוד כמה תובנות התחדדו על 

השלדה. המשולש הקדמי והמזלג של דגם 2016 הרבה יותר טוב מהדגם 
Tarmac SL4, זה בא לידי ביטוי בקשיחות טובה יותר וגם בספיגת זעזועים 

טובה יותר. דברים אלו מתכתבים היטב עם הפסקה הפותחת ובה אני 
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מסביר שהשלדה גם קשיחה מאוד וגם סופגת זעזועים בו זמנית. הפרונט 
הקשיח תורם להיגוי מאוד מאוד מדויק שבא לידי ביטוי בירידות ובפיתולים 

מהירים וגם כקשיחות משלימה לזנב המושלם והקשיח של האופניים.
בוקר אחר בביקור מולדת בעמק יזרעאל כהרגלי רציתי לאכול את העוגה 
ולהשאיר אותה שלמה, זה אומר בשפת האופניים: לצאת לרכיבה ממש 
ארוכה ולחזור בשעה שלא תגרום לסכסוך משפחתי. הפרדוקס הקבוע 

של הרוכב הנשוי )ובצדק(. את הדילמה פתרתי בעזרת שעת יציאה מאוד 
מוקדמת לפני שהשמש התעוררה, הפתרון נגד דריסת רכב היה לרכוב דרך 

השדות מנהלל עד משמר העמק ולצפות ששם השמש כבר תפגוש אותי. 

במהלך רכיבת השבילים הלבנים שלי גיליתי שהשלדה היא טיל לא רק 
על שבילים כבושים. הגלגלים הקשיחים התגלגלו היטב והשלדה ספגה 
ללא דופי, זאת הייתה חוויה מיוחדת והחיבה שלי לשלדה גדלה והבנתי 

מדוע חלק מהרוכבים המקצוענים בוחרים לעשות בה שימוש ולא באופני 
הנוחות Roubaix שניצחה את Paris-Roubaix פעם או פעמיים תחת 

.Tom Boonen רגליו של הרוכב החביב עלי
לא הכל טוב ומושלם עם השלדה הזאת, היא קרבית, מאוד קרבית 

ומאוד קשוחה ולפעמים סיימתי רכיבות של שלוש שעות בעייפות לא 
פרופורציונלית לרמת המאמץ. למרות היכולת הנהדרת של השלדה לספוג 

זעזועים היא לא משככת את כל מהמורות הכביש והדבר מורגש לאורך זמן 
ברכיבות בינוניות וארוכות, פקטור שצריך לקחת בחשבון. 

חלקים בולטים
המבחן נעשה על השלדה עליה הורכבו חלקי Dura Ace אלקטרוניים. 

אין צורך להמשיך להלל ולשבח את חלקי המערכת המעולים. כבר אמרתי 
בעבר ואומר זאת שוב ברשותכם, לטעמי האישי כל רוכב כביש צריך לרכב 
לפחות פעם אחת על מערכת אלקטרונית של שימנו או המערכת החדשה 

והמעולה של SRAM, על מנת להרגיש את ההבדל העצום בין מערכת 
מכאנית לאלקטרונית.

מוט המושב שמגיע עם השלדה עובד מעולה כמוצר משלים לנוחות 
השלדה. בשלדות קומפקט יש למוט משמעות גדולה ועבודה רבה בגלל 

קשיחות השלדה ובגלל שיש הרבה מוט מחוץ לצינור המושב הקומפקטי. 
המוט סופג זעזועים היטב ולא הראה כל סימני שחיקה או רעשים מרגיזים. 

גם הצמיגים של Specialized שבחנתי כאן לראשונה היו טובים מאוד. 
מעט עדינים מבחינת פנצ'רים אבל מתגלגלים נהדר ובעלי אחיזה יוצאת 

מהכלל. עד עכשיו רכבתי באדיקות על צמיגי Bontrager AW3 שלא 
התפנצ'רו אפילו פעם אחת, אבל המחיר הוא צמיגים קשיחים ופחות 

נעימים לרכיבה.
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סיכום 
בתקופה שכל היצרנים שולפים אופניים אווירודינמיים שנראים כמו חללית 

עם טכנולוגיות על וצורות משונות, זה היה כיף גדול ומסקרן לבחון את 
ה-Tarmac. למרות הקדמה שהם מציגים הם עדיין אופניים רגילים עם 

זיקה ל-Pure Climbing ועדיין יותר ורסטיליים מהמפלצות החדשות, היה 
לי הכבוד ותודה על שעות של כייף משותף.

ולשורה התחתונה: זאת אחת השלדות הטובות שרכבתי עליהן, שלדת 
ה-Tarmac היא אמת מידה לקשיחות זנב ולתגובה במצב של עמידה, 

היא נראית מעולה והמשקל שלה עומד על 1,104 גרם יחד עם אוזן, 
חבק מוט מושב ומסבים של ציר מרכזי. לשלדה יש אופי של סוס מרוצים 
שרק רוצה לדהור מהר ולהגיע ראשון בגאווה ולא מתרגש מלחיות באזור 

ה-All Out שעות נוספות. על זאת נוסיף יכולות טיפוס של עז הרים 
 DNA-שמדלגת לראש ההר בקלילות ובטבעיות שטבועים עמוק בתוך ה

שלה. אם הייתי צריך לתת ציון לשלדה היא הייתה מקבלת 10/10 
בקלות, זאת למרות הקרביות השופעת שעושה את השלדה לפחות 

נעימה לפעמים, אבל הי, אי אפשר להאשים את השלדה שהיא עושה 

את מה שהיא אמורה לעשות טוב מידי..
מי שקורא את הכתבות שלי יודע שאני רוצה לחזור לרכיבה על שלדות 
 Cannondale בגיאומטריה קלאסית וכך עשיתי, אני רוכב עכשיו על

CAAD12 דיסק שבחנתי בעבר ורכשתי אותם מיד לאחר המבחן שלהם. 
שלדת Tarmac עושה לי חשק לחזור לכושר קרבי ולעמוד בקצב שלהם. 

אם אתם לא רוכבים תחרותיים או רוכבים עם גמישות בריאה ויש לכם 
כוונה לשים מגדל ספייסרים מתחת לסטם באורך 60 מ"מ, אל תקנו את 

השלדה הזאת! אתם לא תיהנו ממנה והיא תרגיש לכם קשוחה מידי ואולי 

שווה לכם לשקול ולרכוש את הדגם הסלחן Roubaix עם זוויות מתונות 
וצינור ראש ארוך יותר. 

לגבי הפחות טוב של השלדה מסתכם בציר מרכזי שאוהב להרעיש מידי 
פעם ודורש תחזוקה של ניקוי וגירוז בתכיפות קצרה מהרגיל, במקרה שלי 

גם החלפה של מסבי הציר המרכזי לאחר חודשיים, זאת לאחר שבועיים 
של ניגוני מנגינות צורמות ברגעי עייפות קשים  
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מעטים המשוגעים אשר יצאו מביתם הממוזג בחודש 
אוגוסט המעיק. מעטים עוד יותר הם האנשים אשר 

חלפו על פני המפתן רק כדי למצוא עצמם בחדר 
מחומם ל 38 מעלות, על מנת לעסוק בפעילות 

ספורטיבית... ובכן, אני גאה לומר שאני שייך לאותה 
קבוצה מטורללת. קוראים לי שחר, ושרדתי שעה וחצי 

של ביקראם יוגה. 
נתחיל מההתחלה...הפרויקט האישי שלי עוסק כפי 

שכבר למדתם בחזרה לבריאות. כחלק מן המאמץ 
להגיע להישגים בכל החזיתות, הנחתי שיש צורך 

דחוף שאטפל באחד החסרונות הגדולים שלי 
כספורטאי ובכלל כבן אדם - הגמישות. עוד בהיותי 

ילד, אני זוכר את עצמי בדניס הישרדות )חוג לחימה 
משולבת( מנסה להניף את רגלי על מנת לבעוט 

)בחברות, כן?( בפניו של מתמודד אחר. אני זוכר את 
החיוך של חבריי שצפו מהצד ואפילו את חיוכי שלי 

כאשר נוכחתי לדעת שבדמיוני אני בועט בלחיו של 
היריב אך במציאות התקשיתי מאד להגיע אפילו 

אל מותניו... גופי היה חזק, מאסיבי, יציב, ממש כמו 

עץ אלון עתיק. וגמיש בדיוק כמוהו. לאורך הקריירה 
הספורטיבית החובבנית שלי ככדורסלן, לא ממש 

שמתי דגש על עניין הגמישות ואם לומר את האמת, 
חוסר היכולת שלי בתחום זה, אפעס, לא ממש הדירה 

שינה מעיני...
בתקופה זו של חיי בכלל ובכל מה שקשור לפרויקט 

הבריאות בפרט, אני פוגש שחר שנמצא בכשר גופני 
לא רע בכלל. אחוזי השומן יורדים ככל שהשבועות 

עוברים, הרכב מסת הגוף משתנה ומסת שריר בריאה 
תופסת את מקומה של מסת שומן מיותרת. אני שוקל 

90 קילוגרם ועל פניו נראה שאני אכן בדרך הנכונה 
אל הגשמת היעדים שלי. אני יודע שגמישות זה לא 
עניין של מה בכך. אני יודע מקריאה, שמיעה ואפילו 

ניסיון חיים שגוף נוקשה אינו גוף בריא. כמו כל 
החומרים בטבע, גם גוף האדם חייב להיות גמיש כדי 
לתפקד היטב. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במי 

שעוסק בפעילות ספורטיבית, שם, לגוף נוקשה יכולה 
להיות משמעות הרת אסון שתתבטא בפציעות.

יום שישי, מרכז תל אביב, הבנות אינן אתנו, ואשתי 

ואני עושים את דרכנו במעלה המדרגות אל עבר 
הסטודיו לביקראם יוגה. כבר בהגעה לאולם הקבלה 
בקומה השנייה ניתן לחוש בהבל האוויר החם והלח 

הבוקע מתוך אולם המתאמנים. אז למה בכלל 
מחממים את החדר אתם שואלים?, ובכן, גם אנחנו 

העלנו את הקושיה ופקיד הקבלה מיד נחלץ לעזרתנו 
והסביר שעצם ההישארות בחדר החם למשך 90 

דקות מהווה אתגר. להצליח לעשות גם יוגה זה בכלל 
מעל ומעבר.

בחרתי בביקראם יוגה מכיוון שהיה נראה לי מאתגר 
)אם כי מטורף משהו...( לעסוק בפעילות  כח וגמישות 

בחדר מחומם. היה לי ברור שעצם חימום החדר 
יעלה את הדופק, "ימיס" את השרירים והגידים 

ויגרום להזעת יתר )בלשון המעטה( וכל מה אלה הרי 
דברים מצוינים!

נכנסנו לחדר. היה חם. מאד מאד מאד חם. לאורך 
החצי השעה הראשונה היה מאד מאתגר, בחצי 

השעה השנייה היה מאתגר מאד ורטוב ובחצי השעה 
השלישית כבר הרגשתי שהייתי מעדיף לעשות איש 

ברזל. לשמחתי הרבה בסוף השיעור מגיע חלק 
שמפצה על כל ה"סבל" והעבודה הקשה. בסוף 

השיעור המדריכה ביקשה יפה מכולם לשכב על הגב 
ולנוח. וככה, כמו שאנחנו מתפרקדים חסרי נשימה, 

פותחת המדריכה את הדלת ומאפשרת לפרץ של 
אוויר קר לחדור פנימה. קשה לי להסביר במילים )וגם 
בעת כתיבת השורות הללו יש לי צמרמורת קלה( איזו 

הרגשה מדהימה אפפה אותי. הציעו לאדם שסיים 
הליכה של 15 שעות במדבר לוהט שלוק מים ומיד 

תזהו את התגובה הרגשית! מדהים!
חווית הביקראם יוגה אינה מתאימה לכל אחד אבל 

אשתי ואני התאהבנו )כן, גם ביוגה(. זה מאתגר 
ובעיקר מרגיש יעיל להפליא.

אני מאד מקווה להמשיך ולהתמיד בפעילות הזו, אני 
סמוך ובטוח שהיוגה )בתנאי חום( מאזנת את הגוף 

אשר עסק במשך השבוע בפעילויות סיבולת וכח 
וזקוק גם לעבודה נקודתית על הגמישות.

לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע 
ניתן להיכנס לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט 

פרק טו'
כמה חם!

שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live  שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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Niner ROS 9
פעם, מזמן, הכל היה פשוט יותר. 

במכולת היה לחם אחיד, כולם נסעו בסובארו DL, הימין היה בשלטון )אהמ...( ואופניים היו 
בנויים מפלדה. כן, כן- ברזל- כמו בסוף המאה ה-19. אולד-פאקינג-סקול. 

מאז הכל השתנה )חוץ מהשלטון, מסתבר(. 
החומר השולט בעולם האופניים הוא אלומיניום, והחומר הנחשק הוא בכלל סיבי פחמן. יש 

שיכוך מלא, יש גראבל, יש דירט, יש דאון היל, יש סייקלו ויש פלוס... 
אבל יש אנשים שאוהבים הכל "כמו פעם". שמתקשים להיפרד מהמוכר והאהוב. אנשים עם 

זקן. חבר'ה עם מכנסי קורדרוי. חברים עם נעלי פלדיום. אנשים שהולכים עם ארנק. 
אותם עבדקנים מאותגרי אופנה, לא יקבלו את האופניים שלהם בשום חומר בניה אחר, מלבד 

ברזל. הם "הארד-קור". הם "מביני עניין". הם רוכבים "אמיתיים". 
ובשביל אותו קהל יעד קטן אך לא מתפשר, ישנן חברות אשר ממשיכות לייצר חלק מהדגמים 
שלהם מפלדת אל-חלד, או "כרומולי", כמו שההיפסטרים עם הפלדיום אוהבים לקרוא לחומר 

הטוב שהם אוהבים כל כך. 
קיבלנו למבחן את דגם ה-ROS 9 של חברת NINER, אשר מכוון לצד האגרסיבי יותר של 

 משוואת המזוקנים- אלה שגם הביצים שלהם עשויות מפלדת אל-חלד

Niner ROS 9  we:Testניתאי )המהיר( עצמון  אלון רון  חנוך רדליך 

יבואן: Recycles.co.il | מחיר שילדה: 4,119 ₪ 

Niner ROS 9

http://www.recycles.co.il
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בנוסף, הציר המרכזי הוא אקסצנטרי. מה זה אומר? זה 
אומר שניתן להפוך את האופניים האלו לסינגלספיד, 
ללא צורך במותחן שרשרת, ושלמדקדקים בניואנסים 

אותם הם דורשים מהאופניים שלהם, יהיה עוד אלמנט 
להתעסק איתו: גובה ומיקום הציר המרכזי ביחס 

לגוף הרוכב. 
בתור רוכב סינגלספיד מושבע, אני אוהב מאד את 

אפשרות הבחירה הזו, ומעדיף למקם את הציר המרכזי 

בשעה 7 וחצי לערך )למביטים מהדרייב-סייד(, כלומר 
מעט נמוך ולאחור. זה נותן לי הרגשה "נטועה" יותר 
בעת עמידה על הדוושות, עם דגש משקל על החלק 

האחורי של האופניים. בנוסף, ההרגשה במצב זה 
היא של תומכות שרשרת "קצרות" יותר- המתאימות 

לאופי האופניים. 
זווית הראש היא 67 מעלות עצלות ונינוחות, וזווית מוט 
המושב היא 73 מעלות, לטובת יכולת דיווש משופרת, 

שלדה
 ROS טוב, אז כמו שכבר הובן מהמבוא, באופני הניינר

השלדה היא לב העניין. 
מדובר בצינורות כרומולי שנבנים קאסטום בשביל חברת 
ניינר, עם מניפולציית )Double Butted( בצינור העליון 

ובצינור התחתון. לחלק מהצינורות יש מניפולציות 
לטובת מאפייני רכיבה שונים )צינור תחתון מעוקל בחלקו 

הקדמי(, או לטובת גיאומטריה "שבילית" )צינור מוט 

כסא מעוקל, לטובת קיצור תומכות השרשרת(. השלדה 
עדכנית מאד ומאפשרת כמעט את כל האופציות בהן 

יחפוץ הרוכב המזוקן: בולם קדמי טייפרד, ציר גלגל 
142\12, הכנה למוט מושב מתכוונן בעל חיווט פנימי 

ואפילו, רחמנא לצלן- מעביר הילוכים קדמי. תומכות 
השרשרת מתחברות למשולש הקדמי בעזרת יחידת 

פלדה מכורסמת, אשר מאפשרת מרווח בוץ מאד גדול 
לצמיג האחורי, והרכבת צמיג שמנמן במיוחד. 

Niner ROS 9  we:Test
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Highlights

שלדה וורסטילית )120\140, ציר אקסצנטרי(	 
חווית רכיבה סופר נעימה ומפנקת	 
יציבות ואחיזה של קטר צ'כי	 
לוק קלאסי וקרבי	 
עמידות בפני שואה גרעינית	 

Niner ROS 9  we:Test
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בשל גמישות מוגזמת. מדובר בגלגלי XC נטו, שלא 
מתאימים לאופניים בעלי יכולות כשל ה-ROS. בנוסף, 
הם בעלי חישוקים צרים מאד, אשר לא "פותחים" את 

הצמיג היושב עליהם, ובכך מונעים מהרוכב ליהנות 
מאחיזה נוספת וביטחון בסיבובים. 

חלקי השליטה מאלומיניום )מוט מושב\כידון\מוט כידון( 
מבית ניינר היו Spot-On, עם כידון רחב מאד )780( 
ומוט כידון סופר-מגה-ג'מבו קשיח. כל הכבוד לניינר. 

 RockShox הבולם הקדמי שהגיע עם החבילה הוא
Revelation, אשר כוייל ל-140 מילימטרים של מהלך. 
 Trail KING-הצמיגים אשר הגיעו עם האופניים הם ה

 WTB של חברת Wolverine-של קונטיננטל מלפנים, ו
מאחור.

על השביל 
 ?ROS מישהו בקהל יודע מדוע קוראים לדגם הזה

ודוגרי - זה מה שכולם עושים, אז למה לשנות? 
דבר אחרון- הצביעה היא אפור מט-אנונימי-להחריד. זה 

הולך בול עם נעלי הפלדיום, אז מי אני שאתלונן. 

חלקים בולטים
את ה-ROS שלנו קיבלנו עם חבילת XT מלאה )כולל 

 .NINER גלגלים, לצערי...(, וחלקי שליטה מבית
חלקי ההינע עבדו, כצפוי, ללא דופי- כמו שרק שימאנו 

יודעים לעשות: שקט מופתי, העברות חלקות, ובעצם 
"שגר ושכח", כמו שמערכת הינע צריכה לעבוד. 

בלמי ה-XT הם Benchmark בתעשייה, ותואמים, 
בעיני, לאופי האופניים- נושכים היטב, ונשלטים כמו 

שצריך, מבלי להוות אובר-קיל על שלדה וורסטילית שכזו. 
גלגלי ה-XT, לעומת זאת, הגיעו עם האופניים כחלק 

מפשרה זמנית, והיוו עקב אכילס כמעט בכל הזדמנות, 

Niner ROS 9  we:Test
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גם אני תהיתי אם מדובר ברוס מ"חברים", אבל ערן 
 Roll -היבואן נתן לי את התשובה הפשוטה והעניינית

 .Over Stuff
האופניים האלו בנויים ומרגישים כמו טנק )במובן 

החיובי(. אתה יושב עליהם, ומרגיש שאתה מוכן לכבוש 
בחזרה את איזור דרום לבנון )אבל רק את החלק השיעי(, 
והם כבדים למדי- החבילה כולה שקלה 13.6 קילוגרמים 

על המשקל הביתי שלי )ללא מוט מושב מתכוונן!(, 
ועובדה זו מורגשת מאד בתחילת התנועה עם האופניים. 
המשקל הפתיע אותי לרעה, בהתחשב בחבילת החלקים 

הקלה, על גבול ה-XC. אני מעריך שחלק משמעותי 
במשקל מגיע משלדת הכרומולי הבנויה לעמידות בפני 

פיגוע המוני, ובמערכת הציר האקסצנטרי, המוסיפה 
קרוב ל-500 גרם כמכלול, למשקל השלדה. 

עם תחילת הדיווש בשבילים התחוחים באזור רמות 
מנשה, התחלתי להגניב מבטים לכיוון הצמיג האחורי: 

"מילאתי מספיק אוויר הבוקר? אני בטוח שכן"... עצירה, 
טקס בדיקת לחץ האוויר בעזרת שני האגודלים- "כן, יש 

מספיק אוויר". ממשיך לרכוב על הדרך הרומית המובילה 
לתחילת סינגל הזורע. "לא יכול להיות. כנראה שזולג 

אוויר"... שוב הטקס, שוב יש מספיק אוויר. 
האופניים האלה הם פריקינג Magic Carpet. האנרגיה 

הנבלעת אל תוך הכרומולי האיכותי היא יוצאת דופן, 
ומאפשרת לרוכב לשבת ולדווש, משל היה מדובר 

באופניים עם מהלך מתלה קצרצר.
בעליות מדורדרת או מלאות חטטים וסלעים, האחיזה 

הנוצרת מתוך השקט הזה של בליעת האנרגיה אל תוך 
השלדה היא פשוט מאירת עיניים. פעם ראשונה שאני 
חווה כזו אחיזה בזנב קשיח, כאשר לא מדובר באופניים 

עם צמיגי פלוס )כמו אופני האישיים(.  חבל שהחישוקים 
שהגיעו עם האופניים היו צרים כל כך. חישוקים עדכניים 

)30-35 מ"מ( היו "פותחים" את הצמיגים והופכים את 
האופניים לשייטת שבילים בלתי רגילה. 

כניסה אל תוך סינגל הזורע הרשימה אותי עמוקות. 

מדובר במכשיר מדהים לפניות מהירות מכל הסוגים. 
האופניים פשוט אוחזים ואוחזים ואוחזים. בירידות ישרות 
ומהירות האופניים נטועים בקו הנבחר, והגלגל השלוח 

הרחק לפנים )זווית ראש 67( מייצר יציבות כיוונית 
מהמדרגה הראשונה. פניות ארוכות ובנויות היטב )תודה 

לך, וורן פרייר, מאסטר הסינגלים הבלתי מעורער( 
הן הפורטה של ה-ROS- הגלגלים נצמדים לקרקע, 

וגורמים לרוכב לדחוף את המהירות הנשלטת שלו דרגה 
אחת מעלה. 

שינויי כיוון נעשים בקלות, על אף המשקל המכובד של 
האופניים, ובזכות הציר המרכזי אשר יושב נמוך בתוך 

ה"בית" שלו )המערכת האקסצנטרית(. 
כשהירידות נעשות תלולות עוד יותר, והמסלעות )פארק 
קנדה סטייל( משמעותיות יותר, זווית הראש המאד נוחה 

מאפשרת שליטה מלאה ונינוחה באופניים, וביחד עם 
הצמיגים האוחזים והספיגה האינהרנטית של השלדה- 

אתה הופך לכובש ירידות מדופלם. 

בעיות וטענות מגיעות בשני מישורים: 
העניין הראשון הוא כנראה עניין של מידה. גובהי הוא 

1.74 ב-21 ביוני, היום הארוך בשנה.
באופן קבוע, כבר יותר מ-20 שנה, אני רוכב על אופני 
מדיום. בניינר ROS האופניים הרגישו לי מעט ארוכים 

למידותי )הידועות ברוב חלקי הארץ(, וכפועל יוצא, 
קשה היה לי לייצר מניואל טוב, ולהרים את הגלגל 

הקדמי בקלות הנדרשת באופניים מרובי יכולת שכאלו. 
זה בא לידי ביטוי בעת ירידה מסלעים ובעת עליית 

סלעים גבוהים. 
בנוסף, ואולי כפועל יוצא של אותו עניין, כאשר הפניות 

הפכו מאד צפופות וחדות, האופניים הרגישו מעט 
ארוכים ולא קואופרטיביים.

האם מעבר לאופני סמול היה פותר את בעיית העברת 
המשקל והפניות הצפופות? יתכן. אני מציע שלפני 

רכישה, בהנחה שיש לכם זקן, תעשו סיבוב על שתי 
המידות הקרובות למידתכם, כדי להימנע מטעויות.
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בעזרת שלדה נעימה וסופגת )אך כבדה למדי...(, 
ולאוהבים סינגלים מהירים עם פניות ארוכות- מדובר 

בטיל שיוט כאשר השביל פונה מטה, במורד ההר. 
אז כן, הם מעט איטיים בעליות, ומגיבים בנונשלנטיות 
להאצות תכופות, אבל אם אתם לא ממהרים, העצלות 

הזו שווה את הדקה הנוספת שיקח לכם להגיע 
לראש ההר. 

זיווד של האופניים האלו בחלקים קלילים ואיכותיים יותר 
ייצר אופני זנב קשיח כרומולי שקשה לעמוד בפניהם. 

אז אם אתם שייכים לקהל היעד הספציפי של האופניים 
הללו- רוכבים אולד סקול, קשיחי ראש וזנב, חובבי פלדה, 
בעלי זקן ונעלי פלדיום- הוציאו את הארנק מהכיס וריכשו 

 .ROS לכם ניינר
אתם לא תצטערו  

הבעיה השניה הגיעה מבולם ה-REVELATION הקדמי. 
שלא תבינו לא נכון, מדובר בבולם איכותי לכשעצמו, 

אך בתוך הקונטקסט של האופניים האלו- כאשר החלק 
האחורי כל כך נטוע בקו שלו, והגלגל הקדמי רק מחפש 

עוד אחיזה בכל רגע נתון, הבולם הקדמי הזה )במיוחד 
בתצורת 140 מ"מ( מרגיש כמו החוליה החלשה... 

בתקופה בה יש בולמים כמו פייק ופוקס 34, 
ה-REVELATION מרגיש דור אחד אחורה. 

סיכום 
הניינר ROS הם אופני שבילים מעולים. לאוהבי הז'אנר 

הקשיח יש מעט מאד אפשרויות בשוק, כשמדובר באופני 
שבילים לכיוון האגרסיבי, אבל טוב לדעת שאלו שכן 

מוצעים לקהל הרחב, הם ברמה הגבוהה ביותר. 
השלדה בנויה לתלפיות, ומאפשרת וורסטיליות רבה 

לפי רצון הרוכב )סינגלספיד\120\140\בחירת מיקום 
הציר המרכזי(. ההתנהגות של האופניים היא פנטסטית, 

Niner ROS 9  we:Test



153 |  152

 "זה יהיה מוכן היום, כן?"
"אז...אתה עושה לי את זה על המקום, כן?"

"אבל אני רוכב מחר בבוקר, כן?"
"רגע, אתה עושה לי את זה עכשיו, כן?"

גרסא כזאת או אחרת של השאלות לעיל, היא הפתיח לנושא שלנו הפעם.
תגובה רצויה: ערימה של אופניים מחוץ לחנות, שני מכונאים עובדים על 

שני זוגות אופניים על שני הסטנדים, איינשטיין. איפה אתה נכנס כאן 
בדיוק?

תגובה מצויה: אנו מתנצלים, אך תיאלץ להשאיר את אופניך, והם יהיו 
מוכנים מחר.

"לא, אל תעשו לי את זה!"
"קבעתי מחר עם חברים בבוקר"

"אבל אין פה אף לקוח, למה אני צריך להשאיר וללכת?"

קופת חולים שלום
אוקיי הבנו, אז גם אתה רשום לאפיק כלשהו, גם לך יש רכיבה מחר, גם לך 

יש חברים. ובכל זאת, מה עם כל אותם הלקוחות שהגיעו לפניך?
בסדנא, כמו בקופת החולים - אין מה לעשות, יש תור. מי שהגיע לפניך, 
קודם לך בתור הזה. וגם לפניו הגיע מישהו. ולא, זה שהוא לא פה, ואתה 

 "כאן עכשיו", לא אומר שנעזוב הכל ונטפל רק בך.
)חריגים מקובלים: אנשים שבאים עם שישיית בירות צוננת. כן, 

 בכל שעה.(
וברצינות עכשיו, קצת פרופורציה לא תזיק. אני מכיר אנשים שמשאירים 

בשקט ובשלווה את הרכב שלהם במוסך לשלושה ימים, אבל לא מסוגלים 
להשאיר את אופניהם בסדנא ליום אחד.

פרופורציה

רק שיהיה ברור, גם אנחנו רוכבים, גם אנחנו קבענו רכיבה מחר בבוקר, 
וגם אנחנו שותפים לרצון שהאופניים שלכם יהיו מוכנים כמה שיותר מהר. 
גם אנחנו רוצים שתפנו אותם מרצפת החניה כמה שיותר מהר. וגם אנחנו 

מעדיפים שתשלמו על התיקון כמה שיותר מהר. אבל, כרגיל, החיים הם 
ערימה של פשרות, וכנראה שצריך גם כאן להתפשר הפעם. אם יורשה לי 

רגע להזכיר – אנחנו מדברים על תחביב, כן? נכון, תחביב שהוא דרך חיים, 
תחביב שהוא כיף לא נורמלי, התחביב הכי טוב בעולם, אבל מה יקרה 

אם לא תרכב מחר? בוקר אחד השבוע פשוט תקום מאוחר, ותשתה קפה 
עם האישה! הרי לא הכל בחיים נמדד בסטראבה, או בפודיום של הליגה 
למקומות עבודה, הלא כן? החריג היחיד, שבאמת רשאי וזכאי, להשתמש 

במשפטים שכאלה הוא שלומי חיימי. נקודה. יש פרופורציה?

הצעת החודש
היי, הנה פתרון: מתקשרים לקבוע תור! אם זה עובד אצל הרופא שלך, 

למה שלא יעבוד אצל רופא האופניים שלך? אבל בחייכם, אם קבעתם תור 
– תגיעו בזמן. או תהיו הוגנים להודיע שלא תגיעו. אתם לא באמת רוצים 

להתעסק, שוב, עם הפרעת הסדר של המכונאי שלכם.

סיכום אופטימי
שורה תחתונה, הסדנא ואנשיה כאן בשבילכם. לגמרי. עד הסוף. וברור 

שמדובר בתחביב ובכיף, ובצוות שנראה לפעמים עם עודף חשיבות עצמית 
– אך הכל חוזר לאותו עניין בסיסי של יחסי אנוש טובים. למכונאים ברורה 

חשיבות ובהילות התיקון באופניכם, כמו שלכם ברור שיש לפעמים אילוצים 
ושיקולים שלא תמיד תלויים בצד השני. אני כרגיל, רק מזהיר מפני שימוש 

במשפטים, שאוטומטית יעבירו אתכם לסוף התור. אז בחיאת, אל...
)קיבלתי כל מיני הערות, אתייחס הפעם לזאת שטענה שאני כותב רק 
בלשון זכר. אז קודם כל, כמובן שהכתוב פונה לכל המינים באשר הם, 

ונכתב כך רק מטעמי נוחות וקריאות. שנית, כשזה מגיע לאופניים – גברים 
עושים יותר בעיות. בדוק.( 

we:Give a sh#tזה רק ספורט   יואב מאור

זה רק ספורט
פינה אישית: יואב מאור
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שנת 2017 מסתמנת כשנה משמעותית בתאגיד האופניים הענק מוויסקונסין. 
זה החל באמצע השנה עם ההשקה המדוברת של ה-Domane החדשים, 

אופני הסופר אינדיורס עתירי הטכנולוגיה, המשיך לחשיפות מקומיות של גלגלי 
27 פלוס על דגם הפיול הוותיק של היצרן, והסתיים לפני כחודשיים בהשקה 
מפתיעה ביותר של ליין שטח חדש לחלוטין. ב-2017 טרק מציגים לא פחות 

משלוש סדרות דגמים חדשות, הן אמנם נושאות את אותם שמות, אך מדובר על 
אופניים חדשים לחלוטין אשר קורצים הפעם באופן מובהק ולא משתמע לשתי 
פנים לכיוון הקהל האגרסיבי יותר. כל הדגמים החדשים זכו לעדכוני גאומטריה, 

כל השלדות מקבלות תוספת קשיחות משמעותית, ולרוב מהלכי המתלים הוגדלו. 
סדרת הפיול EX החדשה שהוצגה מתבססת מעתה על גלגלי 29 או 27 פלוס 

בלבד, סדרת הסלאש - אופני האנדורו של המגה יצרן האמריקאי מגיעים השנה 
עם 160 מ"מ של מהלך וגלגלי 29 בלבד. וסדרת הרמדי חדשה בה נעסוק 

   במבחן זה המתבססת על גלגלי 27.5 בלבד

Trek Remedy 9.8 2017  we:Testבן קדמי  דותן הלוי  שחר מיליס 

Trek Remedy 9.8 :מבחן
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Highlights 

שלדת קרבון "27.5 עם תומכות שרשרת 	 
מאלומיניום

מתלה Full Floater 150 מ"מ	 
מהלך מזלג 150 מ"מ	 
 	Boost  ציר אחורי ומזלג בתקן
אורך צינור עליון 611 מ"מ	 
 	LOW זווית צינור ראש 66.5 מעלות במצב
זווית צינור כיסא אפקטיבי 74.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 433 מ"מ 	 
בסיס גלגלים 1196 מ"מ	 
משקל "רטוב"   כולל פדלים – 13.8 ק"ג 	 
נתונים למידה 19.5	 
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המובילים בענף. ועם יכולת מו"פ כשלהם, הדבר בא ליידי ביטוי ביתר 
שאת. כל שלדות השטח של טרק ב-2017 מצויידות בצינור תחתון 

ישר ומעובה המותח קו ישר בין צינור הראש לציר המרכזי, טכנולוגיה 
העונה לשם “Strait Shot” . מבנה זה למעשה מגדיל את מפתח 

המשולש הקדמי של השלדה ומחזק אותה כנגד פיתול. התוצאה, שלדות 
קשיחות יותר ללא "עונש" בצורת תוספת משקל. גם שלדת הקרבון 

של הרמדי 9.8 שבחנו מצוידת בטכנולוגיה זו, שמשווה לשלדה מראה 
בשרני ומיוחד למדי. השימוש בצינור תחתון ישר, לא מאפשר לכתר 

המזלג הקדמי לעבור מתחת לצינור התחתון כמו בכל אופניים אחרים. 
טרק לקחו את הספק "באג" הזה ויצרו ממנו פי'צר חדש העונש לשם 

“Knock Block”. תפקידו לעצור את תנועת הכידון לפני פגיעה של כתר 
המזלג בשלדה בעזרת שגם )חלק בולט מתוך הצינור העליון( היושב 

בתוך חריץ בספייסרים ובסטם. 
לשלדה משודך מתלה Full-Floater הותיק והמוכח של טרק אשר 
נועד להבטיח את ריסון הפרוגרסיביות של בולם האוויר באמצעות 

בולם המחובר ללינקים משני צדדיו ולמעשה אינו מחובר לשלדה כלל. 
טכנולוגיה נוספת אשר מיושמת בכל דגמי השיכוך המלא של היצרן 

היא ה-Active Braking Pivot( ABP( ציר המחבר את תומכות הכיסא 
ותומכות השרשרת דרך ציר הגלגל האחורי. תפקידו של ה-ABP הוא 

לבטל את התקשחות המתלה תחת בלימה ולאפשר אחיזה ללא פשרות 

?Remedy 2017-מה חדש ב
במהלך השנים הרמדי מילאו לא מעט תפקידים בליין של טרק. הם מילאו 

את חובתם כאופני XC אגרסיביים, אופני שבילים, ואפילו פלטפורמת 
אנדורו עצבנית. הכל תלוי בתקופה וברגישות הרוכב לדקויות ההגדרות. 

בכל מקרה הקונצנזוס לגביהם לא השתנה, תמיד היה מדובר על 
אופניים טובים. 

ב-2016 הרמדי הגיעו עם מהלך מתלה של 140 מ"מ על גלגלי 29 או 
27.5 )נבחנו לא מכבר במגזין(. ב-2017 מהלך המתלה הוגדל ל-150 
מ"מ אך כאמור רק על גלגלי 27.5. למעשה זהו הדגם היחיד בליין של 

היצרן שמתבסס על הגלגלים בגודל הבינוני. הבחירה של טרק ללכת 

בעיקר על גלגלי 29 או 27 פלוס מאוד חד משמעית כאשר בוחנים את 
ליין דגמי השטח, ומכאן עולות לא מעט תהיות בנוגע לרמדי הדגם היחיד 

על גלגלי 27.5. האם מדובר בדגם זמני שיעלם בשנים הקרובות בין 
הפיול EX לסלאש? או אכן מדובר על מהלך של הפיכת הליין של טרק 

לנגיש יותר לבחירת הצרכן כפי שמעידים אנשי השיווק של טרק. בכל 
מקרה כיום הרמדי מגשרים על הפער בין הפיול EX אופני שבילים עפ"י 

ההגדרה, לבין הסלאש- אופני אנדורו בהגדרה.

טחניקל סקשיין 
טרק הציגה לנו כאמור חידושים רבים ב-2017. החברה עושה צעדים 
משמעותיים ליישר קו עם קדמת הטכנולוגיה, הגיאומטריה והטרנדים 
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חלקים בולטים 
הרמדי מגיעים עם אבזור טוב ומתאים )ומפתיע לטובה( עם בחירת 

חלקים עדכניים כמו כידון 780 מ"מ בסטנדרט 35 מ"מ, סטם קצר, מוט 
כסא ריוורב 150 מ"מ )בשונה מהמפרט המוצהר(, חישוקים רחבים 

וצמיגים מתאימים. השלדה מתאימה לתקן BOOST עם ציר 148 מ"מ 
מאחור, מזלג בתקן BOOST ברוחב 110 מ"מ. כאמור, הדבר היחיד 

והראשון שהייתי מעיף )לכל הרוחות( הוא המעביר הקדמי כאמור.

על השביל 
עבורי, רוכב וותיק בעל חיבה יתרה ל-DH והרבה שעות אוכף על 

אופני 29 שובבים וקצרי מהלך, מבחן לאופני אנדורו תמיד מרגש. לחוש 
שוב סאג אמיתי, "כבדות" של מתלים דבוקי קרקע, ואת הביטחון של 

דרופים וקפיצות על אופנים ארוכי מהלך היא מרעננת ללא ספק. היכולת 
המופלאה של שמירת קווים והיכולת לבלום ממש מאוחר לפני פניה 

ממש מחיים את הנפש.
דקה לפני השביל, בואו נדבר רגע על גיאומטריה ומידות. אז נכון שגובהי 
הממוצע שעומד כיום על 180 ס"מ תמיד נמצא בין מידה M ל-L. לרוב, 

 )19.5( L אעדיף אופני מדיום קטנים וזריזים. הפעם לקחנו למבחן מידה
שהרגישה ממש בבית למידותי עקב צינור עליון קצר יחסית. בכלל נראה 

גם בבלימה בשטח טרשי. כיול הבולם האחורי הייחודי והמוצלח של טרק 
אשר קיבל את השם המסחרי RE:aktiv, קיבל חיזוק השנה עם בולמי 

רוקשוקס )ולא רק פוקס כמו בעבר( והשנה אנו רואים מגוון בולמים רב 
יותר משודך אל דגמי האופניים השונים.

לאופניים אפשרות לשינוי גיאומטריה בעזרת סיבוב חוליה אקצנטרית 
העונה לשם Mino )כבר אמרתי שאני מת על שמות של "טכנולוגיות" 
חדשות? חי את זה!( המאפשרת לברור בין גאומטרית שבילים "לגמרי 

רגילה", ל"רגילה" עם השטחת זווית הראש בחצי מעלה והנמכת הציר 
המרכזי בכעשרה מילימטרים. לעומת זאת השלדה מגיעה בחמש מידות 

בין "15.5 ל-"21.5 – שאפו!

כמקובל בימים אלו, לשלדה מגינים אינטגרלים, וחווט פנימי בגימור 
ומיקום מדויקים ואלגנטיים ביותר שהצליח לא להוסיף קרקושים 

מיותרים, ולהראות ממש-ממש טוב.
הדבר היחיד שעדיין לא הצלחתי לפענח לגמרי הוא הבחירה במעביר 
הקדמי. לאופניים מערכת הנעה XT בעלת 2 פלטות. דיברנו לא מעט 

 /AM במגזין על הצורך בשתי פלטות ובחירת חלקים באופניים )באופני
אנדורו בפרט(. התיאוריה הרווחת בין בוחני המגזין הינה שזוהי פניה 

לקהל האירופי חובב העליות התלולות )מבחירה או בלית ברירה(. בעיני 
זה פשוט מוזר ומרשרש, והדבר מוזר כפליים מכיוון שלאחיו הזול - רמדי 

9 ולאחיו היקר - רמדי 9.9 יש פלטה אחת מלפנים. 
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שטרק שאימצו באופן מובהק את גאומטרית הלונג & סלאק בסדרת 
הפיול והסלאש, דילגו עליה ברמדי. ובכל זאת, התוצאה היא אופניים 

יציבים ומאוזנים, ולא לרעה!
וכאלו הם הרמדי. אופניים שעם הפידול הראשון מרגישים מאד מאוזנים, 

ועם הקפיצה הראשונה מחזקים תחושה זו אף יותר. איזון, מתורגם 
לביטחון עבור הרוכב הפחות מיומן. אמנם צריך לעבוד קצת יותר חזק 
עם הזנב על מנת להוציא מהם איזה "ברררפ" אבל האופנים יחד עם 
בחירת הגלגלים והצמיגים הנבונה הצליחו לייצר אחיזה יפה מאד גם 

בדרדרת של חורשן ביולי-אוגוסט.
 Shreddin’ מכיוון שהגיאומטריה של הרמדי אינה גיאומטריה של

Bastards טיפוסית ל-2017, באופן מוזר בעיני, הם הרגישו יותר בבית 
דווקא בגיאומטריה המתונה יותר )ציר מרכזי גבוה וזוית ראש קהה( מעין 

אופני פרירייד של 2017. האופניים דוושו טוב יותר במצב זה והרגישו 
יותר חיים וששי אלי קרב. כך שרוב המבחן בוצע בגיאומטריה זו. יתרה 

מזאת, האופניים מגיעים כך מהקרטון, כנראה שזה רמז לכוונת המתכנן 
ולזוית הנכונה יותר עבור האופניים האלו.

את המתלה עתיר התשבחות של טרק אנו מכירים שנים רבות. במצב 
פתוח, המתלה הרגיש עמוק ופרוגרסיבי דיו לכך שלא הורגש סוף 

המהלך בתקופת המבחן )גומית הסאג הראתה שמלוא המהלך נוצל כך 
שהמתלה עבד נכון עבורי(, אם כי המתלה סבל מנדנוד מורגש בפידול 

במצב פתוח בשונה ממתלים מקבילים של השנים האחרונות. ראוי לציין 
את יעילות מצב הפידול ב-RE:aktiv. לא יודע מה ואיך הם עשו את זה, 

אבל הבולם מרגיש נעול ברכיבה על כביש, ובמגע ראשון עם שטח, 
"נפתח" וכמעט ואינו מורגש. כך שזהו בהחלט מצב הבולם המומלץ 

לרוב הרכיבות. אפילו בירידות טכניות מאד לא הורגש חסרונו של בולם 

שאינו במצב פתוח.
היגוי והתנהגות - הרמדי פונים ועולים לאוויר פחות בקיצוניות 

ובחדות, אך אל לנו לטעות! מדובר באופניים שמצליחים לייצר הרבה 
פאן עם תכונות ולוק צייתני, צפוי וסקסי. טרק מוציאים את רמדי 

2017 כסנדוויץ' בין אחים למשפחת AM ואינדורו כאמור. בין הפיול 
המהירים והשובבים לבין הסלאש האגרסיביים והקטלניים. ככה הם ילדי 

הסנדויוץ', רוצים גם מזה וגם מזה.
צמיגי הטיובלס Bontrager XR4 Team issue הפגינו איזון טוב בין 

גלגול יעיל ואחיזה מצויינת בתנאי הקיץ הקשים. דופן הצמיג )למרות 
שהוא אמור להיות מחוזק( דקה יחסית והצליחה להיקרע בקפיצה 

על סלע באחת הרכיבות )לחישוקים שלום(. לאורך כל תקופת המבחן 
השרשרת נשארה במקומה. אם כי רכיבה עם שתי פלטות מקדימה 

מוסיפה הרבה עומס על הכידון ועל מפלס הרעש בנקישות שרשרת 
בהשוואה למערכת הנעה אחד על...

 סיכום 
הרמדי מצויים )אפשר להעיז ולומר "תקועים"( בין הפיול לסלאש 

בארסנל של טרק. לא בדיוק אופני אינדורו אימתניים ולא ממש אופני 
AM קשיחים, ומכאן הקושי במיתוג שלהם. עבורי ועבור רוב הרוכבים 

המחפשים שיכוך מפנק וארוך מהלך, אולי דווקא הם האופניים 
המתאימים ביותר. הרכיבה עליהם לאורך מספר שבועות מתחה לי 

חיוכים על הפנים, אופי הרכיבה קצת הזכיר לי את ימי הפרירייד העליזים 
כשהיינו צעירים ומטומטמים )מודה שהכי נהניתי איתם במיר"ב(. 

אופניים בעלי התנהגות צפויה ומוכרת, מאוזנים, קשיחים וכאלו שיסחבו 
אותך להזמין כרטיס למורזין עם תחילת הקיץ 

Domane with IsoSpeed has it all: Blistering speed. Incredible 
race comfort and stability, even on the punishing pavé of 

Flanders and Roubaix. Don’t endure. Conquer.

DOMANE
S M O O T H E R  I S  FA S T E R

1-599-500-689

 we:TestTrek Remedy 9.8 2017

http://bit.ly/domane_2017_launch
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4000 מבקרים 40 מציגים 30 מתנדבים 29 מותגי 
אופניים 20 מותגי ציוד נלווה 90 אוהלי גזיבו 250 

זוגות אופניים לרכיבה 6000 כוסות בירה קלרסברג 
6 חודשי הכנה 2 חודשי הפקה 1 מתחם צילאאוט 

הפנינג האופניים הגדול בישראלענק של קק"ל  

SAVE 
THE 
DATE

יער בן שמן 
 28.10.2016

MEGADEMODAY2016

http://www.psdesign.co.il
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