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

É M O N DA

DOMANE

MADONE

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

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

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

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

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

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

 עכשיו במלאי2017 דגמי
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Red Bull Rampage 2016

Redbull-Photofiles   אריק פלדמן

we:Photo

2016  לוקח בפעם השנייה את ראמפייגBrandon Semenuk
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Darren Berrecloth

Kyle Norbrtaten

גם השנה הגרסה ה 11-של ה ,Red Bull Rampage-תחרות האופניים המוטרפת בעולם ,הגיע ליוטה לתת
אקורד סיום לסבב ה FMB-המרהיב .עשרים מטובי רוכבי האקסטרים בעולם נלחמו בתכסית המטורפת של צוקי
החול ומזג האוויר ההפכפך של וירג'ין יוטה .זאת השנה השלישית בה עוזבת התחרות את הצוקים חרושי הקווים
המוכרים ב-פארק  Zionעליהם התקיימו רוב התחרויות ,לטובת אתר חדש ובתולי לחלוטין ,כשהפעם הדגש היה
בניה טבעית ללא משגרי עץ ,כמו בימים הראשונים של ה .Rampage-התחרות היא למעשה אירוע של שבוע
אשר מתחיל בבניה ובבחירת קוים ,אימונים אינטנסיביים של המתאבדים ,ממשיך לתחרות בין עשרים ושלושה
משתתפים "פתוחים" שמתוכם נבחרים עשרה שיעלו למקצה הגמר ויתחרו מול עשרה מתחרי ברזל.
המנצח הוא מי ש"מפצח" את השטח באופן המוטרף ביותר .לרשותו עומדים בחירת קוים חולניים ,זמן אויר (עדיף
מורכב) ,זרימה וכמובן ערימות סטייל בביצוע .כל אלה גם מהווים את הקריטריונים לשיפוט ,הרוכב אשר שולט טוב
יותר מכולם בארבעת דיסציפלינות אלה תוך כדי ראן אחד הוא המנצח.
השנה היה זה  Brandon Semenukשהצליח לייצר ראן ראשון מושלם עם התחלה סופר טכנית וכמה תרגילים
בעלי רמת קושי גבוהה ,כולל שלושה באקפליפים מורכבים ביותר תוך כדי זרימה מושלמת .הצרפתי  Bizetאומנם
השלים לראשונה בהיסטוריית הראמפייג באקפליפ כפול ,אבל הניקוד הכללי שניתן לו לא הספיק על מנת להדיח
את  Semenukמהמקום הראשון ומכניסה למועדון היוקרתי והמצומצם של שתי זכיות בתחרות היוקרתית.
 Carson Storchמבנד אורגון סוגר את הפודיום עם  360סטפ-דאון בשני הראנים ,ולוקח אתו גם את הזכייה
בבחירת הקהל לתרגיל הטוב ביותר.
משנה לשנה המורכבות ,רמת הרכיבה ,התעוזה והביצועים של הרוכבים עולה באופן לא רציונלי .לא נותר לנו
אלה לחכות ולתהות לאן תלך התחרות הבאה...
Kyle Strait
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Cam Zink
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יובל סוייבלמן מדגמן סנטה קרוז Hightower
צילום :אלון רון
מבחן בעמוד 138

מגזין we:Ride

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

תוכן
תוכן
משתתפים 14........................................................
סיכום  Playtikaאפיק ישראל 20.................... 2016
 - Demo Dayמדריך למשתמש34..........................
סמרתון  -שאלות ותשובות40...................................
קיר מכנאופן 48......................................................
אורי ומתי מפרקים את האפיק52..............................
סיכום סבב האנדרו העולמי 60.................................
 :EWSנוגה כורם68................................................
טכניקות רכיבה להמונים 78....................................

פינה אישית :איילון שגיא 80.....................................
מבחני ציוד84........................................................
102......................................... TWENTY PEAKS
מבחן106......................................Scott Foil 10 :
טיול החודש :יער להב 116.....................................
מבחן124......................... Trek Fuel EX 9.8 29 :
פינה אישית :יואב מאור136....................................
מבחן138.................... Santa Cruz Hightower :
איך עושה דולפין בכנרת?154.................................
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איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
מבין?IlanShacham.com "...

אסף פישר :בוחן את מה
שאריק מקצה לו רוכב שטח
מאז ( 1996לפני המצאת הוי-
ברקס) וחוטא בטריאל .כשהוא
לא מזקק קילומטרים של סינגלים
במדבר על אופני מבחן ,הוא מגלגל כספים של
חברות סטארט-אפ ,שותה בירה ומנסה את כוחו
בגידולן של איה ורוני 
רועי קאפח :חובב ציוד
ומאסטר ווילי גם כשרועי לא
רוכב על אופניים ,הוא רוכב
על אופניים .בכביש ,בעיר או
בשטח .מנסה לנתב את החיים
בין משפחה ,עבודה ורכיבה (ללא הצלחה) ולא מוכן
לוותר על אחד מהם בדגש על אופניים .כשאי אפשר
לרכוב רועי אוהב לחפור על ציוד או לתקן ולתחזק
אופניים והוא גם מאחד המנהלים של דף הפייסבוק

אדי נודל :עמידות זה עניין
יחסי לא משנה על מה רוכבים
רק שיהיה חזק וקשה ...משמש
בתפקיד בוחן העמידות הבכיר
של התעשיית ,האחראי הבלעדי
לסלוגן "אם זה עבר את אדי זה יעבור את כולם".
מחלק את יומו בין הקמת סטרטאפים ,הקפצות של
שתי הבנות שלו ורכיבת אופניים בקדנס גבוה.
דותן הלוי :צלם וידאו
וסטילס כשהוא לא מצלם
משהו ,הוא רוכב בשטח ומצלם
משהו .נמצא במערכת יחסים
צמודה מאוד עם המצלמה שלו
בביזנס וגם בפלז'ר .כשהיא במצב רוח היא נותנת
לו להתעסק גם עם גיטרה ,אבל רק ביד אחת.
dotanhalevy.zenfolio.com
אילן כרמל הצ'ק נוריס של
סצנת הרכיבה בחוף פולג.
הכרמל נגע בכל דספלינות
הרכיבה האפשריות ,חוץ מחד
אופן נג"ש .אילן היה מהראשונים לחזות את
אופנת הסגפנות ההזויה על סינגל ספיד בשבילי
המידלאיסט ולתרגל אותה כמנטור לקהילה שלמה.
בעברו נהג לעסוק בסימון כל דרופ הזוי רק כי הוא
שם ,היום הוא מתון יותר בגבהים אך קיצוני יותר
במרחקים.
עדי בלן :אם אפשר לרכב
על זה ,אפשר לבחון את זה
מגדיר את עצמו רוכב הרים,
אבל נאלץ להסתפק בגבעות,
צובר KOMים "בלי להתכוון" .מר בלן הוא מוותיקי
בוחנים האופניים בביצה המקומית ,בעבר התפרנס
משתיית בירה מקצועית לצורכי ביקורת ומהדרכות
טכניקת רכיבה בעז הרים ובפארק האופנים היחיד
שהיה בישראל" ,צובייק" זצ"ל .הוא תל אביבי
"שורשי" ,אבא צעיר והייטקיסט ותיק ,חיי ונושם
אופני הרים ,אבל לא מסרב לצאת לסקי "קיצוני"
כשבנות המשפחה מאשרות.
אלון רון :אלון "העין"
רון אלון הוא צלם אופניים
מהוותיקים והמוכרים בענף.
כצלם הבית של מגזין "אופניים"
מיום היווסדו ,הוא ליווה בתמונותיו את התפתחותו
של ספורט הרכיבה מתחביב של כמה משוגעים ,עד
שנהפך לתרבות פנאי מובילה בישראל .במשך שנים
שימש צלם חדשות ראשי ועורך צילום של "הארץ".
כשהוא לא מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על
אופני  BMXיודע לרכב :הרבה אוויר ,קצת קרקע,
וערימות של סטייל alonron.com

STORE

איילת ניר הגיעה לעולם
רכיבת השבילים באיחור סמלי
קל ,מנסה ככל יכולתה להשלים
את הפערים ,בעיקר ברכיבות
ארוכות כדוגמת אפיק ישראל,
טיולים ,בכל מקום שרק אפשר ואם אין ברירה,
גם בתחרויות .איילת תנסה להעביר נו את חווית
הרכיבה מהזווית של מי שרוכבת לכייף ,גם בלי
להבין מה באמת המשמעות של קשיחות צידית.
עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר  ,XCתוכלו למצוא אותו תמיד
בסוף ומקלל את כולם .עשה את מסלול הכביש
תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה ,המציא
את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל
מר בניטה ,כמה שיותר פרטים
שוליים על כמה שיותר דברים לא
חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום ,רוכב
אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים,
פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה
שם  -חולם לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי
הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו
בעלים משותף של חברת  .BIKEDEALבן  ,34גר
בזיכרון יעקב ,אב ל 2-רוכבים עתידיים מדהימים...

psdesign.co.il

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...

"מכונאות אופניים" .בשנים האחרונות רועי
מעדיף צמיגים דקים אבל מאוחר בלילה הוא רוקם
מזימות ובהם הוא חוזר לתת בראש בשטח .בנוסף
על הכל ,רועי הוא אחד מלוגמי הבירה המיומנים
והזריזים שנראו בשבילי ישראל.

משתתפים

store.groopy.co.il

py

gr

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

מגיני ידיים
HACK EVO

מגיני רגליים
HACK EVO

מגן ברך ושוק
DAGGER

₪ 295 ₪ 380

₪ 365 ₪ 455

₪ 450 ₪ 550

לרכישה
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לרכישה
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משתתפים

we:Start
ליאור דיין עבד הייטק צעיר
שנדבק בחיידק לפני כ 15-שנה
ומאז נהנה מכל מה שמשלב
זוג גלגלים ויציאה לטבע .את
עניין הצילום התחיל בביטאון
חיל האוויר ,ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ
לשנורר סיבובים על אופניים ממש יקרים .משם
מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין MBAction
(ז"ל) ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה .משוגע
על רכיבה ,בעל נטיה כרונית לעשות שטויות
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים.
מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות .עשוי
להכיל בוטנים
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
מייסד חברת ,Sababike
מתמחה בלהפוך רוכבים
לזורמים ורכים יותר במסגרת
ההדרכות טכניקת רכיבה שמפרנסות אותו .את שאר
זמנו הוא מחלק בין הדרכות טיולים של ישראלים
בחו"ל ,והובלת תיירי אופניים בישראל .חוץ
מזה הוא מצלם ,כותב ולא מפסיק ללמוד על מה
שקשור לחיבור בין האדם למכונה .
נועה לוריה מאוהבת ברכיבת
שטח מימי סובב גליל 1995
ועד ימינו אנו .אוהבת :רכיבות
ארוכות ,רכיבות קצרות ,ורכיבות
בינוניות .לא מדהימה אף אחד
בעליות אבל בירידות דווקא די מהירה .מדריכה את
קבוצת "עז ואחות" הנשית ,טיולים וסדנאות רכיבה
טכנית .מפיקה באירועי רכיבה (סמרתון ,דזרט
צ'אלנג' ,יום הרוכבת) ולפעמים כותבת על רכיבה.
אוהבת גם :לרוץ ביער ,לשיר מונטוורדי ולבשל
מרק כתום
יוסי פוקר המר"נ יוסף ,אדמו"ר
החמורים המדוושים ,בעזוז -
רוכב על אופניים זה העשור
החמישי ,אלוף נוער בדימוס,
אבל עדיין יכול לדחוס את עצמו
לתוך חולצת האלוף מאז (מטריקו) .מתחרה בכביש

עוד לפני שהמציאו אופני ההרים ,ועוד לפני שבבאזל
יסד דרור פקץ' את ענף האופניים הישראלי התחרותי.
רוכב בעיקר בכביש ,אבל גם באפיק ובסייקלוקרוס,
אופניים בעבורו הם כלי תחבורה בעיר ומחוצה
לה ,הם דרך לטייל בארץ ,דרך להרשים ולצאת עם
בחורות ,וגם כלי לנשיאת משאות .מעיד על עצמו
כאחד הבודדים שמסוגל לחלץ חיוך מכל רוכב ,אפילו
אם קוראים לו יהודה גרשוני או עמוס גרי .מאמן,
מתחרה ,מדריך בטיחות ,וביום טוב עוד יכול לעשות
נזק בתחרויות עילית.
טל פיטל:WE :סקורסזה
בן  44אב לשנים ,רוכב כ15-
שנים מתוכן  11שנים רכב רק
בכיוון אחד ורק על אופניי דאון
היל .כמה עצמות שבורות ואולטימטום חד משמעי
מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא של
האול -מאונטיין\אינדורו .טל שמעביר את זמנו בין
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית
שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו.
גיא (חיית) בר צעיר הכתבים
של המערכת ורוכב האנדורו
הכי בינ"ל שלנו .מחשיב את
עצמו כרוכב דאונהיל תחרותי
לשעבר ,רק כי כרגע הוא נותן
לכולם בראש באנדורו וב  .XCה"חייה" מחלק את
חייו בין תחרויות אנדורו ו  XCמקומיות ,פתיחת
קווים הזויים בחורשים ,ייצוג ישראל בסבב האנדורו
העולמי ,ומשרה נחשקת בסטארטאפ .תכלס דיי
עסוק לגילו...
אוריאל כהן בן  33אב
לשניים ,ירושלמי מלידה אבל גר
במודיעין ,החל כצלם רכב בעיתון
הארץ אצל יואב קווה ,וגמר
כצלם אופניים אצל אריק ...אבל
עדיין הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם
הרשמי במשחקים הפראולימפיים בלונדון .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 performanceבעברו היה
מכונאופן ,כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים
אבל בעיקר על צמיגים דקים.
חנוך רדליך בן  ,34אך עם
יותר מ 20-שנה של כורכר
וסינגלים תחת הרגליים ,ועדיין
מחפש את הקצוות של היכולת
האנושית .רק תנו לו אוכל

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

ריסייקלס מגיעים עם הדגמים המובילים בעולם!
The all new Niner RIP & JET RDO 2017
Cannondale SCALPEL-SI 2017
Cannondale SuperX
ועוד...
17 | 16

/
היפסטר
HIPSTER
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים
שקית שתיה
בנפח 1.5
ליטר
קליפס
מגנטי
ריתמה
ניתקת
כיסי צד
נוחים
מחזירי
אור
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 צחי אוחובסקי  אוריאל כהן ,רונן טופלברג ,יואב לביא ,תומר פדר

סיכום  Playtikaאפיק ישראל 2016

 Playtikaאפיק ישראל  - 2016הסיכום
קשה להאמין ,אבל תם ונשלם  Playtikaאפיק ישראל
 .2016אותו אירוע אליו ,רועי בן זוגי ואני התאמנו
חודשים ארוכים כמו הרבה אחרים ,בעיקר בחודשי הקיץ
החמים ,ונותר לנו רק לנסות ולסכם .כבר נכתב כל כך
הרבה תוך כדי ואחרי המירוץ  -אצלנו במגזין ,באתרים
אחרים ,וברשתות החברתיות  -כך ששמעתם כבר כמעט
הכל .במבט ראשון ,ולמעט הפרטים הטכניים ,הסיכום
של אפיק ישראל  2015עשוי להוות סיכום לא רע גם
לאפיק ישראל  ,2016אבל האמת היא שהאירוע השנה
היה שונה ומוצלח אף יותר.

המעבר לצפון
החידוש העיקרי באפיק השנה היה כמובן המיקום
החדש בצפון הרחוק .לאחר  3שנים באיזור רמות
מנשה והכרמל ,נדד המירוץ לעמק החולה ,כאשר
כפר התחרות הוקם במלון גליליון החדש .המסלולים
הפעם כיסו שטחים נרחבים של עמק החולה ,אצבע
הגליל ,ורמת הגולן .כ 277 -זוגות זינקו לאירוע המלא,
מתוכם סיימו  246זוגות .שלושת ימי התחרות כללו
 262ק"מ וכ 4400-מטר טיפוס .כעשר וחצי שעות
רכיבה סה"כ למנצחים 23 ,שעות וחצי לאחרונים .אין
ספק שהמיקום החדש סיפק את הסחורה ובגדול .כפר

התחרות שהתמקם השנה במלון גליליון המפנק ,היווה
קפיצת מדרגה מכפר התחרות המסורתי בקיבוץ דליה.
אמנם המלון לא מכיל את כל המשתתפים והיו שבחרו
לישון בישובים אחרים באיזור ,אבל הבריכה ,מתקני
המלון השונים ,פינות ההסבה ,האקספו ,וחדר האוכל בו
התקיימו ארוחות הערב ,היוו כפר תחרות אמיתי שריכז
את כל המשתתפים ומלוויהם .אבל עיקר החווייה היו
לדעתי המסלולים החדשים.
היום הראשון לקח אותנו אל נחל דישון ,רמת דלתון
ויער ביריה .לא לפני שרכבנו  10ק"מ מישוריים ,מהירים

ומאובקים מאד בשדות עמק החולה ולאורך הירדן .היום
שווק לנו כיום הראשון הקשה ביותר באפיק ישראל
עד כה ,והוא אכן כלל  95ק"מ וכ 1300-מטר טיפוס,
אך העובדה שהטיפוס היה ברובו טיפוס אחד ארוך,
כשאחריו תפירה קלה ,וירידה ארוכה ,עשו אותו לפחות
בעיני ,למאד מהנה .הטיפוס המתון בדישון ,עם מספר
מעברי נחל טכניים ,איפשר לשמור קצב ,ופה ושם
לעקוף רוכבים טכניים פחות .סינגל בירייה בהמשך
היה ממש חווייתי – למרות שרכבתי אותו מספר פעמים
בעבר ,העובדה שזוהי תחרות באמת מוציאה ממך קצב
רכיבה גבוה יותר מהרגיל .גם הדרך חזרה בנחל מחניים
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היא אחת היפות .רק מספר הקילומטרים במקטע
המישורי האחרון באמת הרגישו לי קשים.
היום השני כבר היה סיפור אחר .אמנם גם כאן מדובר
היה בעלייה עיקרית ארוכה אחת ,אבל היא הגיעה לאחר
סידרה של עליות טכניות ומדורדרות שחייבו בחלקן
הליכה מאומצת .העלייה עצמה ,מאזור גונן אל ציר
הנפט ,היתה כמובטח אחת העליות הקשוחות .סה"כ
כ 4-ק"מ עם  400מטר טיפוס – שיפוע ממוצע של
 .10%אבל זהו הממוצע ,כך שחלקים לא קצרים היו
בשיפוע תלול יותר ,והקרקע המדורדרת חייבה הליכה

סיכום  Playtikaאפיק ישראל 2016

בקטעים מסויימים .לי זה לקח כ 35-דקות – מהירות
ממוצעת של קצת מעל  6קמ"ש .אל תתבלבלו – זה
קצב די טוב .לשם השוואה ,אפילו שלומי חיימי האולימפי
רכב את המקטע ב 10-קמ"ש בלבד בממוצע .עם
ההגעה לציר הנפט ,ורענון בתחנת האכלה המפנקת
המשיך הטיפוס אל יער אודם ,ורק אז ,לאחר שנגלה
אלינו החרמון במלוא הודו ,החלה ירידה מהירה חזרה
אל העמק .הירידה כללה שבילים רחבים ברמות שונות,
החל במקטעים מפותלים ,דרך מקטעי פודרה ,ועד ירידה
מהירה ביותר עם אבנים חדות .לאחר עוד תפירה קלה
הגענו אל תחנת הרענון האחרונה בשאר ישוב .אלא

שכאן החל החלק האחרון והמעיק של היום –  40ק"מ
משוריים חזרה אל כפר התחרות שכללו חציית נחלים,
אחת מהן במים עד גובה הברך ,רכיבה לאורך פלגי
הצפון ,אבל יותר מהכל עבודה קשה בדרכים חקלאיות
מהירות .כאן היה יתרון משמעותי לעבודה בקבוצה,
ואכן הצלחנו לחבור לזוג נוסף ולעבוד יחד .בהמשך
התיישבנו על רכבת מהירה שעקפה אותנו בהובלת
הקטר יוסי פוקר ,ואת החלק האחרון עשינו שוב לבד
בעבודה קשה .הוסיף לקושי עיקוף לא מתוכנן עקב
עבודות באיזור שגרם לרכיבה נוספת של  5ק"מ צפונה
לאורך נחל ,כשכפר התחרות מתרחק מאיתנו ,וזאת רק

על מנת לחזור דרומה לאורך הגדה השנייה של הנחל.
סה"כ יום קשה מאד ,של כ110ק"מ על  1800טיפוס,
עם נופים מרהיבים.
היום השלישי היה קצר יותר ,אך עבה מאד .סה"כ
כ 57-ק"מ על כ 1400-מטר טיפוס .היום החל בזינוק
מישורי למקטע של כ 8-ק"מ ,בקצב מטורף של תחרות
קרוס-קאנטרי .עלייה תלולה הובילה אותנו לחניון
התחתון של סינגל רכס רמים ,ומשם רכבנו את מקטע
הסינגל נגד כיוון השעון עד לכפר גלעדי .הסינגל היווה
מבחינתנו הזדמנות לעקוף רוכבים חזקים אך פחות
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תשכחו את כל מה שאתם
יודעים על העברת הילוכים

 ,DEMO DAY 2016אנחנו נהיה שם עם אופני
הדגמה מצוידים במערכות

טכניים וחייב עבודה בקצב גבוה מאד .מתחנת הרענון
משך המסלול צפונה לכיוון מטולה והחל בטיפוס תלול
ומדורדר דרך מטעים אל דרך הנוף ממטולה למצפה
עדי .העליות חייבו הליכה במקטעים לא מעטים – סה"כ
מדובר על מקטע של  1300מטרים ,עם כ 160-מטר
הפרש גובה ,כלומר שיפוע ממוצע של  .12%המהירות
הממוצעת שלי היתה כ 5-קמ"ש ושל שלומי חיימי קצת
מעל  9קמ"ש .כן כן ,גם רוכבי העלית המובילים נאלצו
ללכת מקטעים ברגל .דרך הנוף למצפה עדי היא אחת
היציאות המקוריות ביותר של האפיק הזה .זוהי דרך
שאינה מתויירת במיוחד ,העוברת מצפון לדרום מעל
כפר גלעדי ומתחת משגב עם ,וכוללת נופים מרהיבים
של רמת הגולן ,רכס רמים ,ועמק החולה .למרות
שהעליות בה סלולות ברובן ,הן תלולות ביותר וקשות
לטיפוס גם בהילוך הקל ביותר .קשה ,אך חווייתי .משם
גלשנו אל דרך הנוף של רכס רמים ,ונכנסנו אל מקטע
של סינגל רמים ,גם כאן נגד כיוון הרכיבה הרגיל  -שביל
מהיר וזורם ששוב איפשר לנו לעקוף רוכבים פחות
טכניים .מתחתית מקטע זה החלה העלייה המשמעותית

האחרונה של היום – טיפוס בדרך הנוף לכיוון קיבוץ
יפתח ,כאשר בשלב מסויים חתכנו מזרחה על שביל
ישראל ,כולל מקטע הליכה טכני בירידה ,עוד תפירה
לאורך הרכס ,סינגל טכני למצודת כח ,ומשם מספר
ירידות תלולות ומהירות חזרה אל העמק .היו שטענו
כי חלק מהירידות האחרונות היו קצת מוגזמות ברמת
הקושי ,אבל אני אישית לא יכולתי להוריד את החיוך
מהפנים .עוד מקטע מישורי קצר יחסית ,ואנחנו חוצים
את קו הסיום.
פלייטיקה אפיק ישראל  2016ברמה האישית
זהו האפיק ישראל השלישי שאני עושה עם בן זוגי רועי
גירון ,ולעומת שנה שעברה בה התאמנו בצורה רצינית,
כולל מחנות אימון עם גל צחור ו ,CCCהשנה כל אחד
מאיתנו התאמן בנפרד .אני רכבתי הרבה ,קצת לפי
התכנית הכללית שפורסמה באתר התחרות ,אבל בעיקר
לפי התחושה שלי ,ורועי רכב כביש עם קבוצתו .IGP
עשינו סה"כ רכיבות הכנה בודדות ביחד ,חלקן מוצלחות
וחלקן פחות .הגענו לתחרות ללא ציפיות מיוחדות,

להזמנת רכיבת מבחן

28.10.16
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מה גם שידענו שהרמה עלתה משנה שעברה .ביום
הראשון הרגשתי טוב ,אפילו טוב מאד ,וסיימנו לא רע.
היום השני היה קשה ,ובאיזור יער אודם הרגשתי עייפות
ברגליים ,אבל עם החזרה לעמק עבדנו ביחד והצלחנו
להחזיק קצב טוב עד הסוף .היום השלישי אמנם היה
עבה ,אך הסינגלים ,הנופים ,ואווירת סוף התחרות ,גרמו
לי להרגשה מצויינת ואכן דחפנו קצב חזק עד הסוף.
סה"כ סיימנו  12בקטגוריית המאסטרס ו 45בדירוג
הכללי .שיפור משנה שעברה ובהחלט מעל הציפיות.
העבודה הזוגית היתה טובה ,לא היו לנו שום תקלות או
נפילות ,ושנינו רכבנו פחות או יותר באותה רמה ,כאשר
רועי מושך בעליות ואני מכתיב קצב בסינגלים .השנה
היתה גם הפעם הראשונה שרכבתי את האפיק על
אופני שיכוך מלא ,לעומת שנתיים קודמות על זנב קשיח.
רכבתי על הניינר  RKT9 RDOשהוכיחו את עצמם
כמכונת מרתון מדהימה .אין לי ספק שהשיכוך המלא לא
רק הוסיף למהירות גם בעליות הטכניות וכמובן בירידות
ובסינגלים ,אלא גם הוריד עומס מהגוף מה שעזר לצלוח
את שלושת ימי התחרות בצורה קלה יותר .גם מערכת

 Playtikaאפיק ישראל

ה ,11X1-עם פלטה אובלית של  34שיניים וקסטה
 46‑11עשו עבודה מצויינת ,וסיפקו טווח הילוכים
שהתאים גם לעליות הקשות ביותר וגם למישורים
המהירים .בסה"כ המהדורה הזאת של האפיק הרגישה
לי פחות קשה מקודמותיה .זה היה מירוץ קשה ותובעני,
אך נראה לי שקצת פחות מקודמיו .האמת שזה היה
מינון מצויין של עבודה קשה וקטעי סבל ,אבל במידה
כזאת שההנאה גוברת על הכאב.
סוף דבר
אין ספק שהאפיק ישראל הולך ומשתפר משנה לשנה
והציג השנה רמה גבוהה ביותר בכל ההבטים .המחשבה
והמאמץ ניכרו בכל .הצוות המסור עם הנתינה האין
סופית ,תחנות הריענון המפנקות ,מתחם האקספו,
ואפילו צוות המלון הקבוע ,כולם היו שם על מנת לשרת
את הרוכבים בצורה הטובה ביותר .המעבר צפונה הוסיף
הרבה עניין ופתח אפשרויות חדשות למסלולים פחות
מוכרים לרוב הרוכבים .כנראה שאין ברירה – נתראה
בשנה הבאה!
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  we:Ride אלון רון

 - Demo Dayמדריך למשתמש

we:Ride Demo Day 2016
המדריך למשתמש/ת
רוכבות ורוכבים יקרים ,ביום שישי  28.10בין 07:00
ל 14:00-יתקיים ביער בן שמן  -מצפה מודיעין אירוע
ה Demo Day-השלישי ביוזמת מגזין האופניים
האינטרנטי המוביל  we:Rideבחסות אתר המסלולי
האופניים של קק״ל ובהפקת עז הרים הדרכות והפקות.
מדובר על אירוע שהוא לא פחות ממכונן ,כמותו קיימים
בתערוכות ואירועי האופניים הגדולים והנחשבים בעולם.
יותר מ 100-דוכנים ואוהלים יארחו כ 45-יבואני אופניים
ויצרנים מקומיים ,עם  40מותגי אופניים וכ 60-מותגי
ציוד רכיבה מהמובילים בעולם ,ויציעו לקהילת הרוכבים

הישראלית רכיבות התנסות על מיטב הדגמים החדשים
ביותר בליין שלהם.
בפועל זה אומר שתוכלו לגעת ,לחוש ובעיקר לרכוב על
יותר מ 160-דגמי אופניים שונים משנת הדגם 2017
במגוון מידות ומכל הדיסציפלינות המקובלות והמקובלות
פחות :אופניים מבריקים ,חדשים ,דנשדשים ,מלוקקים,
היישר מהקרטון ,שרובם הוטסו מחו"ל במיוחד לאירוע.
בנוסף לכך תוכלו להתרשם ממגוון גדול של ציוד רכיבה,
ציוד אאוטדור ,פרטי לבוש ,הנעלה וכו' שיוצע למכירה
במחירים מיוחדים לאירוע.

במתחם ה Demo-יחכו לכם אופני  AMואנדורו
אופנתיים ועתירי אינצ'ים ,אופני /XCמרתון קלים
ומהירים עליהם רוכבים אלופות ואלופי העולם ,אופני
זנב קשיח סגפניים וכמובן עשרות אופני שבילים בעלי
מהלך של  120עד  140מ"מ בקוטר גלגלים של ,27.5
 27.5פלוס או  29אינץ' – הקטגוריה הפופולארית ביותר
בארץ ובעולם .יהיו שם בולמי  2017של  Foxלרכיבות
מבחן על זוגות אופניים שונים .יהיו מערכות הילוכים
אלקטרוניות של שימנו להתנסות ברכיבה אמיית על
אופניים מיוחדים ,יהיו שם אופני  27ו 29-פלוס סופר-

אופנתיים ,אופני סייקלוקרוס ,אופני גראבל (שזה לא
סייקלוקרוס!) ,ואפילו אופני הרים עם מנוע עזר חשמלי.
במתחם ה Expo-יחכו לכם מותגי אופטיקה ממיטב
היצרנים ,מגנים ,תיקים ,בגדי רכיבה ,תוספי תזונה וציוד
אאוטדור מבית ריקושט .תוכלו להתרשם ולרכוש גם
חלקי אופניים ,מכשירי ניווט ,שעונים ,מצלמות אקסטרים
ונעלי ריצה של פרל איזומי בהנחות מטורפות.
במתחם ה Chillout-של אתר מסלולי האופניים של
קק״ל תוכלו להתפנק במצב ישיבה /רביצה מתחת
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לרשת צל ,על כריות ומחצלות ,על מנת להירגע בין
רכיבת מבחן אחת לשנייה .זה המקום להשלמת
פחמימות מדוכן המזון הסמוך ,לשתיית בירה גולדסטאר,
מכבי או שנדי מבית טמפו (הכל על חשבון ,)we:Ride
ולהעברת פלברה ומורשות קרב עם החבר׳ה בזמן
שאתם ממתינים להתפנות זוג האופניים הבא שבא לכם
עליו .במתחם הצ׳ילאאוט יהיו תחרויות "ראש בראש" על
טריינרים עם פרסים ,מוסיקה מגניבה וערימות ערימות
של וייב אופניים ואנשים מדליקים.
גם השנה האירוע צפוי להיות רב משתתפים,
מאות משתתפים הקדימו וכבר הזמינו אופני מבחן
מראש באתר ההרשמה אבל רבים אחרים יעשו זאת
ביום האירוע.
על מנת לפשט ולהקל על חווית המשתמש שלכם ביום
האירוע ,הכנו לכם מספר המלצות להתנהלות במתחם
ה we:Ride Demo Day-ולציוד שמאוד כדאי להביא
עמכם ,קראו בקפידה:
המדריך לדמואיסט ,המלצות משתמש
המתחם יפתח את שעריו בשעה  07:00בדיוק
ויינעל בשעה  ,14:00תכננו את יום הרכיבה שלכם בבן
שמן על פי שעות אלו.
גם אם אתם לא מתכננים לרכוש אופניים בקרוב ,באו

לראות ולחוש על מה כולם ידברו בשנת .2017
אל תבואו לבד ,בואו עם חברים/הבעל/האישה ,כי
ה Demo Day-הוא גם מסיבת יער לרוכבות ורוכבים ולא
רק אוסף רכיבות התנסות...
על מנת להיכנס למתחם ה Demo Day-ולקבל אופניים
לרכיבות ,יש להירשם בכניסה בעמדת הרישום של
 we:Rideולקבל צמיד רשמי .הצמיד מאפשר לכם לקבל
אופני הדגמה בדוכנים השונים ,להשתתף בתחרות
הטריינרים נושאת הפרסים במתחם הצ׳ילאאוט ,ולקבל
משקה התאוששות צונן ומריר על בסיס לתת וכשות.
התכוננו נפשית לחתימה על טפסי הצהרת בריאות
ושחרור מאחריות ...רוב המציגים יחתימו אתכם על
טופס כזה טרום רכיבת ההתנסות ,פרקטיקה שגרתית
ומקובלת בהשאלת אופני מבחן.
הצטיידו בתעודה מזהה תקפה עם תמונה עדכנית (ת"ז
,רישיון נהיגה ,דרכון) וכרטיס אשראי תקף על שמכם,
על מנת להשאיל אופניים לרכיבת התנסות .לא יושאלו
אופניים באירוע ללא השארת עירבון רשמי.
רוכבות ורוכבים צעירים שאין ברשותם תעודות אלו,
ייאלצו להצטייד בהורה שיפקיד עבורם את תעודותיו.
הקדימו להגיע למתחם (השערים לא ייפתחו לפני
 )07:00ולהזמין בדירוג דגמי מבחן שמעניינים אתכם

יניב 054-4580425 -
אלעד 054-4580322 -

w w w. m o n d r a k e r. c o . i l
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אצל המציגים השונים כבר בבוקר ,כדי למלא לכם את
יום ההתנסות עם מינימום חורים בלו"ז :האופניים האלו
ב ,07:30-אלו ב ,08:10-ההם ב ,09:00-האחרים
ב 09:40-וכולי...
העיפו מבט אתר ההרשמה ורשמו לפניכם את הדגמים
שתרצו לנסות.
במידה ואתם מדוושים עם דוושות שאינן המיינסטרים,
כלומר אינן של  ,Shimanoהגיעו למתחם עם הדוושות
שלכם .אופני ההדגמה יגיעו עם דוושות  Shimanoאו
עם דוושות שטוחות (פלאטים).
השתדלו לקפל את האופניים האישיים שלכם לתוך הרכב
שלכם טרם ההגעה למתחם ה ,Demo-כדי שתוכלו
להתפנות לרכיבה על אופני ההדגמה מבלי להיות טרודים
במנהלות מיותרות.
אם בכל זאת החלטתם להגיע למתחם עם האופניים
האישיים שלכם הצטיידו במנעול איכותי /חברה /חבר
לשמירה על אופניכם.
במתחם ה Demo-אין חניון מאובטח ,אך רוב המציגים
יהיו מוכנים להניח את אופניכם בדוכן שלהם (ללא
לקיחת אחריות עליהם כמובן) בזמן שאתם לוקחים סיבוב
התרשמות על אחד מזוגות אופני ההדגמה שלהם.
"תפתחו את הראש" ונסו גם אופניים שלא תכננתם

לקחת ,זה לא עולה לכם ולכו תדעו  -אין חוקים באהבה...
תקפו בשאלות את צוות הכתבים והבוחנים של we:Ride
בחולצות ובכובעים האדומים הם שם בשבילכם ועד היום
לא נוצחו בקרב חפירות אופניים (:-
אם שותים גולדסטאר ,לא רוכבים! המלצת השף היא
לשתות אחרי הרכיבה ,ולנוח במתחם הצ'ילאאוט של
אתר המסלולים של קק"ל לפני הנהיגה בחזרה לבית
ולשבת המלכה.
התאזרו בסבלנות ,דמיינו שאתם בגרמניה והתנהגו מיד
כאירופאים קרירים ומנומסים – ככל הנראה לא תהיו
ב Demo Day-לבד ,מספר הרוכבים גדול בוודאות
ממספר זוגות אופני ההדגמה ,יהיה תור לאופניים ,לבירה,
לאוכל ...אז בבקשה לחייך ,להיות נחמדים ולזכור שאנחנו
משפחה אחת גדולה – משפחת רוכבי השטח.
חייכו כל הזמן ,הכניסו את הבטן והקפידו לחשוף את
הצד הטוב שלכם בפרופיל :יהיו שם מלא צלמים של
...we:Ride
בברכת ( Keep The Rubber Side Downאופני
ההדגמה יקרים ויש לפניהם עוד שנה שלמה של רכיבות
מבחן– )...
צוות we:Ride Demo Day
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מבזק חדשות סמרתון

 אריק פלדמן  סמרתון

סמרתון  -שאלות ותשובות
בערב השני של פלייטיקה אפיק ישראל הוצג בחשיפה
עולמית סרטון סמרתון  .2017מאז פתיחת ההרשמה
ועליית הסרטון עם חידושי השנה באירוע ,הגיעו אלינו
מספר שאלות ממשתתפי עבר ומשתתפים פוטנציאליים.
ישבנו עם מארגני האירוע על מנת להביא לכם תשובות
חמות מן המכבש:
בשנה שעברה האירוע ארך שלושה ימים והיה
מצוין ,למה הגדלתם לארבעה ימים?
האירוע גדל ומתפתח אבולוציונית ,כשהתוכנית הסופית

היא להגיע לסוג של חוצה-מדבר ,מערד ועד חוף
הים באילת ,לאורך  5סטייג'ים ...אז כבר השנה אנחנו
מגדילים את המעטפת ובעצם המרוץ משתרע בין שדה
בוקר בצפון ובאר אורה בדרום .זהו חזון של צמיחה
וגדילה וגם ההפקה עושה קפיצת דרך ,בהוספת יום
באזור חדש ופיצול כפר הרוכבים ל 2-מיקומים .בכך
אנחנו מצליחים לכסות שטח גדול מאד ,שהוא כמובן
מגוון ומעניין  -נגב ,ערבה והרי אילת.
אנחנו מודעים לכך שהעול של לקיחת  4ימים ,מתוכם

שני ימי חופש מהמשפחה והעבודה ,הוא עול מורגש.
אבל כמו שרוכב מחליט שהוא משתתף בקייפ אפיק או
ב ,BC Bike Race-מתכוונן ,מתאמן ,לוקח חופש וכו' –
כך צריך גם לקראת סמרתון .התמורה להחלטה הזו היא
שההתנתקות היא מוחלטת ומתגמלת והצלילה לחוויה
רב-חושית במדבר היא גדולה ועוצמתית יותר.
למה כפר רוכבים נודד ולא בסגנון כוכב?
שוב ,זה חלק מהחזון ואם רוצים באמת לכסות את
השטח העצום הזה ,אי אפשר לעשות זאת בצורה

הפשוטה והקלה יותר להפקה של מחנה כוכב ממנו
יוצאים לכל המסלולים .נכון שזה עוד עול ,התארגנות
ונסיעה .מן הסתם ,הלוגיסטיקה הכרוכה במחנה
נודד שכזה עבור צוות ההפקה ,היא גדולה עשרות
מונים משל המשתתף ,אך בעינינו זה בטל בשישים
לעומת מגוון המסלולים שזה מאפשר ופותח ,עם חווית
הרכיבה הבתולית של  point-to-pointאמיתי (לא
מסלול מעגלי) .בסמרתון  2017בשלושה מתוך ארבעה
ימים קווי הזינוק והסיום הם חד-פעמיים ולא עושים
אותם פעמיים.
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למה צריך הקפצות לנקודות הזינוק?
ההקפצות מאפשרות לנו לעצב את המסלולים באיזון
הנכון בין דרכי כורכר מישוריות ומהירות לבין רכיבה
מדברית מגוונת ומעניינת יותר בסינגלים .נאמנים
לקונספט ולחזון שלנו ,אנחנו משקיעים משאבים ,כסף
ואנרגיה רבים בהקפצת האופנים והרוכבים לקווי זינוק
שונים בכל יום ומצמצמים במכוון את הכמות היחסית של
ה garbage miles-בכל סטייג'.
מדוע אין שני מרחקים (בינוני וארוך) כמו

מבזק חדשות סמרתון

בשנים עברו? ולמה המרחקים שנקבעו אינם
תלת‑ספרתיים?
אחרי שנתיים של צבירת ניסיון ,הבנת השטח
והמסלולים ,הצלחנו לזקק את הסטייג'ים למוצר
המושלם מבחינתנו שיתאים לקהל גדול של רוכבים.
אנחנו מחויבים לקהל שלנו משנים קודמות ולדעתנו
המסלולים של  2017יאתגרו את מי שרכב מקצה ארוך
בעבר  -ועדיין יהיו אפשריים למי שרכב בינוני.
למי שתוהה ,אלא הם המרחקים העדכניים והם בהחלט

לא :a walk in the (Timna) park
פרולוג  25 -ק"מ ,סטייג'  70 – 1ק"מ ,סטייג' 85 – 2
ק"מ ,סטייג'  65 – 3ק"מ.
חשוב להבין שכשאנו בונים מסלול זה לא עם יעד מספרי
של מרחק או גובה מצטבר ,אלא כיחידה שלמה שמראה
את נפלאות האזור בו רוכבים ,מאתגרת מצד אחד אך
משאירה זמן הולם לפאן ולהתאוששות בכפר הרוכבים
מצד שני.

ראוי גם לזכור שק"מ מדברי לרוב יותר מאמץ וקשה
מק"מ "רגיל" ולראייה סטייג'  1ב ,2016-בו הרוכבים
התמודדו לא רק עם הנתונים המספריים ,אלא עם
הפתעות מדבריות דוגמת דשדש של שטפונות ,טמפ'
גבוהות בפברואר וכדומה.
מה קורה עם המחיר ,אי אפשר יותר בזול?
ראשית ,מרתון שטח של  4ימים "הכל כלול" הוא מוצר
שהפקתו מורכבת מאד ועלותו יקרה מאד (שני כפרי
רוכבים ,הקפצות אופנים ורוכבים ,סימון מסלולים,
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מבזק חדשות סמרתון

FUEL EX
ONE BIKE TO RULE THEM ALL
Want a rugged, capable long-travel trail bike with the spritely
manners of an XC bike? Get it with Fuel EX. Fuel EX blends
the best of both worlds in one uncompromising package.

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

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

STRAIGHT SHOT DOWNTUBE

תחנות האכלה ,צוותים רפואיים ,צוותי צילום ,לינה ,אוכל,
מכונאים ,מודדי זמנים ,שיפוט ועוד).
עם זאת ,אנחנו עושים מאמצים כבירים כדי לא להשתית
את עלויות האירוע על כיס המשתתפים ולאפשר
השתתפות בו למאות לקוחות .על אף שלא השגנו עדיין
חסות מסחרית ראשית ,כל הגופים המעורבים (מ"א חבל
איילות ,קיבוץ סמר ,עיריית מצפה רמון ,קק"ל ,ויואוליה,
הדקלאים ,משרד התיירות ,משרד התרבות והספורט
ועוד) הכניסו יד עמוק לכיס על מנת שהעלות תהיה
הגיונית ותחרותית .ואכן ,אפשר להשוות את התמחור

לאירועים דומים בארץ ובעולם או לחילופין לחלק את
החבילה ל 4-ימים ו 3-לילות  Full Serviceולראות
שהמחירים מחוברים לקרקע.
לסיכום?
מבחינתנו ,הרוכבים ,אנחנו לא רק בתקופת ראש
השנה העברי .פה מתחילה גם עונת הרכיבה הטובה
בארץ לרכיבות אימון ארוכות .נעים ויפה בחוץ ,השמש
יותר מפנקת ופחות זועמת וגשמים ראשונים מיטיבים
עם השבילים .אז צאו לרכוב ,מצאו בן/ת זוג ,והירשמו!
להתראות בסמרתון 2017

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

דגמי  2017עכשיו במלאי
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אחר
סינגלים מדברי בסגנון
מרוץ
samarathon.co.il
בעיצומה!
ההרשמה
באירוח איגוד
חוויהבירה
שלעל כוס
מידע
4ערב
האופניים%@#':
שתעיף לכם ת
נדירה
ימים
בפייסבוק! ובאתר.
- 7/11
www.samarathon.co.il
פרטים נפתחה
ההרשמה
אביב יחזקאל ועומר שפירא ,מובילי הקטגוריה המעורבת ,בסינגל עמודי שלמה ,פארק תמנע ,סטייג׳  1של סמרתון  .2016צילום :אוריאל כהן
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מי אתה האיש שבקיר? שמי סיימון מריוט .אני רוכב אופניים מאז
שהייתי ילד ,בעיקר אופניי כביש .את זוג אופני ההרים הראשונים שלי
קניתי בטאיוואן ב  ,Giant Sundance ,1987מבלי לדעת למה הוא
משמש .השתמשתי בו כמו אופני סיור ורכבתי עליהם סביב טאיוואן ,בטיול
מבנגקוק לסינגפור ולאחר מכן בסומטרה .בישראל התחלתי לרכב לפני
כ 10-שנים .לתקן אופניים התחלתי קצת לאחר מכן מכיוון שלא היה לי
את הכסף כדי לממן את החלקים והתיקונים של כמה דברים שבורים מאוד
על האופניים המסכנים שלי .אז גיליתי שלצד החיסכון הכספי אני אוהב
ונהנה מזה .עשיתי קורס מכונאות אצל אילן שאול בבית הספר למכונאות
האופניים בישראל .אהבתי את זה כל כך שהחלטתי לעשות שינוי קריירה
ומצאתי עבודה בחנות אופניים .התחלתי לעבוד במצמן קריות בשנת 2011

 פליקס ברון

ואני שם עד היום .בשנת  2013החלטתי שאני חייב להתמקצע אף יותר
במכונאות אופניים ולכן טסתי "למכון האופניים ברנט" בארצות הברית
לקורס טכנאי אופניים בן חודש ימים .הדבר הטוב ביותר שעשיתי אי פעם.
רוכב? ברור ,כרגע אני רוכב על סנטה קרוז  ,5010ואוהב את זה.
סדר על הקיר? רוב הכלים נמצאים במגירות מסודרות שעליהן מודבקות
תוויות .הכלים השימושיים ביותר תלויים על משטח כלים ייעודי על הקיר,
במצב שליפה ,והנדירים שבהם בארון .הכל מסומן בבירור ,כך ששאר
המכונאים יודעים היכן לשים את הכלים בחזרה לאחר השימוש (!)
הכי כלי כלי? אני משתמש בנינג'ה  6 ,5 ,4מ"מ הנאמן שלי כל הזמן .זה
בדרך כלל בכיס סינר העבודה שלי.
הכי לא כלי כלי? כלי ל Facing-של פארק טול .השתמשתי בו פעמים

סיימון מריוט ,מצמן את מרוץ סניף קריות

ספורות בלבד.
מי הבן המועדף? ללא כל ספק ושאלה ,עמדת  .Wheel Truingאני
פשוט אוהב לבנות גלגלים.
כלי מיוחד/ייחודי? כשהתחלתי לעבוד במצמניה ,נראה היה שהרבה
מוטות מושב של אופני  BMXלילדים ,החליקו פנימה לתוך צינורות
המושב .הם היו בלתי אפשריים להוצאה אז עשיתי כלי ייעודי מציר
 SHIMANOישן ,ג'בקה ,דיסקיות שונות ואומים על מנת שנוכל לשלוף
את מוטות המושב הסוררים מתוך ה BMX-המקוללים ...זה עדיין במגירה
אבל אני כמעט אף פעם לא זקוק לו עכשיו .אני חושב שהסינים למדו (סוף
סוף) לייצר  Seat Tubesכראוי...
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? עמדת בניית

גלגלים איכותית עם צג אלקטרוני בדיוק של מיקרונים .חרוז שכזה .
לוקח את העבודה הביתה? בעבר נהגתי לעשות עבודות מזדמנות
בסדנא ביתית שהייתה לי ,אבל עם המעבר לבית חדש ,נסגרה זמנית
הסדנא הביתית.
ה-תיקון? כל תיקון בתחום הוא מגניב .זה תמיד תענוג לעצור ולעזור
למישהו שנתקל בבעיה באמצע רכיבה ביער ,לתקן את זה ולראות אותו
רוכב בבטחה כדי להשלים את הטיול או האימון.
בואו לבקר בחנות הבית ,ה-מצמניה (מצמן את מרוץ סניף קריות)
בניהול ה-שפן פליקס ברון .ובייקפאקניג זה העתיד!...
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SALE DAY
at the

DEMO DAY
מחירים מיוחדים בדמו דיי  ,28.10יער בן שמן

שיווק והפצה ,Joe's no-flats :אדסטיק אינוביישנס בע״מ
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אורי ומתי מפרקים את האפיק

 יוסי פוקר  ראנר סקאנר

אורי ומתי מפרקים
את האפיק
קשה להגזים בעוצמת התחושה שעלתה בי מייד עם תחילת טקס הזוכים
והתדריך של היום השני בפלייטיקה אפיק ישראל  ,2016דני רופ מזמין לבמה
צמד רוכבים ,שאומנם לא שייך לשום פודיום ,אבל מנצח בכל רגע.
"אורי בשה ומתי אלדד ,רוכבי הטנדם" ,הוא קורא ,לוקח זמן עד
ששניהם מבינים שמדובר בהם ,ומתי נכנס לאולם כשהוא מוביל את אורי
שמחזיק בכתפו.
מחיאות הכפיים שהתחילו עם דבריו של דני רופ נמשכות ,ואני ,שידוע
בעוצמת הקול שלי בדבוקה קורא "ווואאאאאאווווו" חזק ומתמשך ,ונעמד
תוך כדי קריאה ומחיאות כף ,ויחד איתי מתחילים לקום בכל האולם עוד ועוד
רוכבים ,שבסופו של דבר כשמתי ואורי עולים לבמה כל האולם עומד ומוחא

כפיים וקורא קריאות עידוד ממושכות.
ח' רוכב ותיק מאוד שעומד לצידי מפטיר – " הם מקבלים מחיאות כפיים
הרבה יותר חזקות משלומי ,והוא עוד רוכב אולימפי"...
"בכבוד,ובצדק ,כי מגיע להם"  ,אני עונה לו.
טנדם ,באפיק ישראל?
ידעתי עוד לפני האפיק שיש זוג רוכבים שמתכוון לפצח את אתגר האפיק על
טנדם .נשאלתי חודשיים לפני כן במהלך קורס מכונאות דרך לרוכבים עוורים
שהשתתפו בו רוכבי עמותת "ארז" ,האם האפיק הוא בר רכיבה לטנדם.
במחשבה מאומצת וזריזה עניתי שלא ,או לחלופין ,שזה אפשרי ,אבל זה יכול
להיות עינוי מתמשך .הזכרון של הליכה בבוץ ביום השני של אפיק ישראל

הראשון לאורך קילומטרים ארוכים בשדות הטובעניים החומים והאינסופיים
חידדה לי את התחושה שעל טנדם זה היה הופך לסיוט מתמשך.
במסגרת המאמצים שלי לאתר מועמדים עוורים חזקים לרכיבת כביש
תחרותית בטנדם לקראת עונת  2017פגשתי את מייסדי עמותת "כן ולא".
שמו של אורי בשה עלה כמי שמנהל את הקבוצה בשרון ,וכך גם נתגלה לי
שהוא מתכונן לפלייטיקה אפיק ישראל עם מתי אלדד.
סיפרתי אז לאורי על השאלה שנשאלתי על ידי הרוכבים העוורים מ"ארז"
ואמרתי לו שאשמח לגלות דרכו שזה אפשרי .תיאור קצר של ההכנות שלו
ושל מתי באותה שיחה הביא אותי לומר לו שבמחשבה שניה ,אשמח לגלות
שטעיתי ,כי נראה שהם יעשו את האפיק בכבוד.

קצת רקע
אורי בן  ,54נשוי ואב לארבעה ,גדל באור יהודה וחי בגן יאשיה .שם הקים
את עמותת כדור האור אשר מנגישה ענפי ספורט שונים לעוורים מכל
המסגרות ,וזו מארחת את פעילות "כן ולא השרון" ,קבוצת רכיבת שטח
על טנדם.
אורי נפגע במלחמת לבנון הראשונה ,וכחלק מן השיקום עבר דרך מספר
ענפי ספורט כמו כדור רשת ,שבו התחרה בשלוש אולימפיאדות ,ורכיבת
סוסים בה השתתף באולימפיאדה נוספת וכך הגיע גם לטנדם .במסגרת
רכיבות הטנדם שלו בבית הלוחם השתתף גם בהכנות לטור דה פרנס
בטנדם שהיה מתוכנן ב  1987אבל לא יצא לפועל .הוא מספר על אימונים
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ומירוצים שהיו נערכים בבסיס פלמחים שאימץ את הקבוצה .הוא מתאר איך
היו עורכים לעיתים תחרויות במסלול ההמראה ,כשבכיוון אחד הקפטן יושב
מקדימה והסטוקר העיוור מאחור ,ובכיוון השני הם מתחלפים...
גם אני ,שמנוסה ברכיבה על טנדם התקשיתי לדמיין את התמונה ,אבל
מסתבר שכשאין מכשולים חיצוניים ,ניתן לסמוך על רוכב עיוור שישב לפנים
על הכידון ולכוון אותו מאחור .עדיין – תרגיל כזה מחייב רמה גבוהה מאוד של
אמון ושליטה בטנדם ,והוא באמת הדבר האחרון שכדאי לנסות לבד בבית....
אחרי ששמעתי את תיאור האימון ,העובדה שהוא הסמכות העליונה להכשרת
קפטנים (רוכבים מובילים) לקבוצה ,ושהוא המכונאי הראשי של הקבוצה
והיחיד שמלמד קפטנים לענין החלפת פנצ'ר בגלגל אחורי ( תהליך מורכב
בטנדם) נשמע לגמרי הגיוני...
מתי אלדד
בן  ,54נשוי ואב לשלוש בנות ,חקלאי שמתגורר בגבעת חיים ,טריאתלט
באס"א רופין ,ששולח רגלו ברכיבת שטח ( בקבוצת  ,)CCCושוחה אצל
גרשון שפע האגדי בגבעת חיים .רוכב סופ"ש ותיק שהפך לרוכב סבולת
בקבוצה מסודרת ב  ,2011עבר את מדרגת חצי איש ברזל ומתכונן לאיש
ברזל מלא ב .2017
איך זה התחיל
לפני שלוש שנים התפרסמה במייל הקבוצי של מתי מודעה שמחפשים
קפטנים לקבוצת כן ולא בשרון ,מתי שהתנסה בעבר בליווי של רוכבי אופני
יד וטנדם באתגרים ,החליט לנסות ,והמפגש שלו עם אורי הוליד חיבור מיידי.
חיבור שהמשיך ברכיבות משותפות עד אתגרים חד יומיים ארוכים כמו חצי
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צ'ימיצ'ורי ,מתיש לכיש המלא בשלל גרסותיו ,ורכיבות של קומונת  4אפיק.
עד פברואר השנה המטרות של אורי התמקדו באירועים חד יומיים ,ולקראת
ההרשמה לאפיק מתי ( שכבר עשה את שלושת האפיקים הקודמים) החליט
שזה עשוי להיות אתגר ראוי ,והתייעץ עם גל צחור שאצלו הוא מתאמן.
מתי התכונן לטריאתלון ת"א ,כך שהתכנית הייתה מבוססת על שתי רכיבות
בשבוע עד הטריאתלון שהתקיים באמצע יוני ,ולפחות שלוש רכיבות בשבוע
מאמצע יוני ועד האפיק בתחילת ספטמבר.
הרכיבות הראשונות דרשו הסתגלות כפולה והיו קשות ,היות והתכנית
לקחה כמה צעדים קדימה מן היכולות הקיימות של הצמד .הצורך להתמודד
עם רכיבות ארוכות מאוד והתאוששות מיום ליום ,הכתיב אימונים שהלכו
והתארכו .במקביל היה צורך בפיתוח של יכולות טכניות ובעיקר יצירה של
שפה להעברת תיאור המכשולים בזמן אמיתי ,וקביעת המאמץ הנדרש
מהסטוקר (אורי ,הרוכב האחורי).
בהמשך האימונים השבועיים הפכו בעצם למיני מחנות אימון שנפרסו
על חמשי -שבת או רביעי-ששי ,וכוללו אימונים באזורים שונים בארץ.
אימונים עם פרופיל גבהים שהולך ועולה עם התארכות המסלולים ,ואימוני
אינטרוולים לפי התכנית של  .CCCכל זה שולב כמובן גם בסינגלים ומכשולים
מכל הסוגים והמינים.
שניהם גילו כי ההפסקות הן יותר מטרד מסיוע ,וחלק מן האימון כלל גם
תזונת ג'לים ,שאורי אמנם מסתייג ממנה אבל משתף פעולה ומסתנכרן עם
מתי לפי לו"ז קבוע .זאת בידיעה כי רכיבה של שש עד שמונה שעות לא יכולה
להתבסס על ארוחת הבוקר שלך ,ומחייבת תדלוק קבוע ורציף.
חודש לפני האפיק ,לאחר רכיבות קבוצה עם  ,CCCמתבהרת התמונה עבורם

שלמרות הספקות שהיו להם ולרבים מן המלווים והרוכבים ,האפיק הוא
בהחלט בר ביצוע .בשלב הזה מתי אפילו אומר לעצמו שמטרת משנה היא
לעמוד בזמני הרכיבה שהיו לו במהלך מרוצי אפיק ישראל הקודמים.
שפה חדשה
רכיבה על טנדם מחייבת שינוי חשיבה עבור קפטן שרגיל לרכוב בשטח על
אופני הרים רגילים – אין שום דרך להקפיץ גלגל קדמי כדי לעלות מדרגה,
וניתן לטפס מכשולים שניתנים ל"דריסה" בלבד .או לבחור נתיב נקי/
לעבור להליכה ,...באותה מידה לא ניתן גם להקפיץ גלגל אחורי .כדי לעשות
את הדברים עוד יותר מעניינים ,הסטוקר עיוור והקפטן חייב לעדכן אותו
במכשולים הצפויים ולתקשר איתו על המאמץ הנדרש.
אורי ומתי פיתחו שפה משלהם לצורך נהול הדרך ,כאשר כל עליה מקבלת
דירוג מבחינת הקושי (מאחד עד עשר ,כשהדרגות נקבעות לפי דמיון לעליות
מוכרות או למקטעים מיוחדים) והאורך לפי הערכה כשהדרגה המקסימלית
היא " לא רואים את סוף העליה"...
מתי משתמש בשני מחשבי גרמין כדי לראות הנתונים של אורי ושלו ,ולדעת
את מצב הדופק של אורי בנוסף לעדכון בדיבור .הנסיון של שניהם מראה
שרכיבה של אחד מהם במשך זמן לא ארוך מדי במאמץ עילאי שלא מאפשר
התאוששות גוזר אחר כך גם מאמץ עילאי דומה ובלתי ניתן להתאוששות של
בן הזוג ,כך שבסופו של דבר שניהם נשרפים וחייבים להמשיך בקצב איטי
מאוד .אורי מוסיף שהתקשורת מווסתת את המאמצים ,וגם מסדרת את
הראש ,לקפטן וגם לו עצמו.
גורם נוסף שמחייב תקשורת ,ועבור רובנו הוא שקוף לחלוטין ,הוא העברת

ההילוכים .הבחירה שלהם בהילוכים פנימיים היא יתרון גדול בעמידות
ואמינות ההילוכים ,אבל מחייבת מיומנות גדולה מאוד של הקפטן ,וכמובן
תקשורת עם הסטוקר .כמו שרובנו מכירים את הקושי בהעלאת הילוך תוך
כדי דיווש בעליה והצורך להרפות את העומס על הדוושות כדי שההילוכים
יעברו חלק ,בגיר פנימי צריך להחליף את ההילוך כשהרגליים של הרוכבים
במצב של שעה  ,12 – 6היות ושם העומס הוא הנמוך ביותר באופן מובנה
כי אלו הנקודות המתות בדיווש .הדבר גם מחייב תשומת לב מרובה כי אם
הקפטן מפספס את ההעברה ,הוא צריך לנסות שוב במצב  6-12הבא.
זה נשמע אולי פשוט ,אבל נסו לדמיין לעצמכם את המצב שאתם צריכים
להעביר הילוך וקצת אחריו עוד אחד באופניים שלכם ,בעליה ,אבל במקום
 400או  500ואט על השרשרת שלכם יש פתאום  ,900פשוט כי יש עוד רוכב
שמדווש איתכם !
כדי להגיע למיומנות ,המדיניות של אורי ומתי היתה פשוטה – העברת
הילוכים לא נכונה שכתוצאה ממנה נאלצו לרדת מן האופניים ,הביאה לחזרה
רגלית אחורה את תחילה המקטע ,ונסיון חוזר לעבור את המכשול ברכיבה
תוך ניהול נכון יותר של ההלוכים והכוחות.
שניהם מספרים שבתחילת הדרך הם הרבו לחזור אחורה ,ובחלוף הזמן
זה קרה רק במקרים מסובכים מאוד ,ובמקביל מתי התחיל בשלב מסויים
להחליף הילוכים (מעלה ומטה) בלי לעדכן את אורי ,פשוט כי התיאום
וההכרות בתנועה היה גבוה מאוד .
האופניים
לאחר אימונים וניסויים ,בחרו השניים בטנדם של  Fandangoעם גיר פנימי
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 14הילוכים של  ,Rolhoffמשקל האופניים הוא כ  22ק"ג ,ומשקל מלא
כ  25ק"ג .התחושה היא שהגיר מספק טווח הילוכים שבו ההילוך הקשה
ביותר דומה מאוד ,אבל בהילוך הקל חסרים כמה אחוזים כדי להשתוות
להילוך הקל של טנדם שמצויד במערכת  ,10X3אם כי החוסר הזה לא הווה
מכשול בעליות עבורם ,אלא האחיזה.
אורי מספר שהגרסה הראשונה של הנאבה התפוררה תחת המאמצים
וחקירה משותפת שלהם עם היצרן הביאה להחלפת טבעת שיניים
מפלסטיק לטבעת מתכתית ,מה שהביא את הגרסה הבאה לעמוד בתלאות
האימונים והאפיק.
חשוב לזכור כי בטנדם צריך לרכוב בלחץ אוויר גבוה ,היות ומשקל הרוכבים
והאופניים (כל גלגל מקבל את החלק היחסי מתוך  180או  200ק"ג ,במקום
 )90מחייב לחץ שבין  65ל  .PSI 100מספרים אלו לא מוכרים לרוכבי שטח,
אבל בטנדם העמידות בפנצ'ר היא בעדיפות ביחס לעבירות ואחיזה ,המחיר
הוא במעבר עליות מדורדרות ואיזורים תחוחים.
שתיה – מתי אומנם מגיע מאסכולת הכביש של  CCCוהטריאתלון ,שגורסת
שרוכבים עם בקבוקים בלבד .אבל הזמינות האינסופית של מים בשלוקר,
בצרוף העובדה שאין צורך להשקיע מחשבה איך ומתי לשתות ,מה גם
שהטנדם מזמן יותר רגעים קשים לשתיה מאשר רגעים שנוחים לשתיה,
הביא אותם לבחור בשלוקרים .גם מידת המאמץ הנדרשת מטנדם גרמה להם
לשתות יותר בין תחנות ההזנה ,פשוט כי בטנדם עובדים יותר ,ויותר קשה...
איך עוברים בסינגלים צפופים ,ומי קובע את הקצב בירידה?
למי שרוכב על הטנדם ,אחרי שלב ההסתגלות ,הרכיבה הופכת לטבעית ,אבל
מי שמסתכל על רוכבי הטנדם מן הצד ,מתקשה שלא להתפעל מן המראה.

אורי ומתי מפרקים את האפיק

האופניים ארוכים יותר ,במישור וגם בירידה הם מהירים יותר ,אבל לראות את
האופניים הכפולים צולחים מכשולים – זו כבר ממש חוויה .כל מי שרוכב לצד
הטנדם ,וכל מי שעומד במקום שהם עוברים ,מביע את הפתעתו והתפעלותו,
וגם אחרי שלושה ימים כאלו הדבר עדיין לא לגמרי מובן לאורי ולמתי .המעבר
במים למשל ,או בנחל דישון – אין לנו שום בעיה עם זה ,פשוט בוחרים נתיב
וממשיכים קדימה ,אבל לכל מי שנאבק במכשול על אופני סינגל ,האפקט
הוא חזק במיוחד.
המסלול של האפיק ישראל אינו ידוע מראש ,אבל ניתן היה לפענח מסיפור
הדרך שגל פרסם באתר האפיק ,שהמסלול יעבור בסינגל ביריה ובסינגל
רמות נפתלי .אפשר היה להבין שיהיו ק"מ רבים של דרכים לבנות בהלוך
וגם בחזור ,שנגיע ליער אודם ושם יהיה שמח בין האבנים .הדבר איפשר
לבני הזוג לתרגל את עצמם עוד ועוד על הסינגלים .בשלבי האימון הם נעזרו
לעיתים ברוכב מפלס (איתי היאש) שרכב לפניהם וצעק להם את כיוון ומכשול
הסינגל כדי שיוכלו להגיב בזמן .מתי מספר על הצורך להזכיר לעצמו להתריע
בפני ענפים גבוהים ,דבר שבדרך כלל נגמר בתנועת גוף בלבד ,וכן על רצף
מתמשך ומשתנה של החלטות ותנועות ואיתם עידכון קולני לאורי על כל
פיתול ,אבן גבוהה ,עץ ,ענף ,מדרגה ,וכו')
אפילו מעבר של גשרונים מחייב התייחסות מיוחדת ,במיוחד אחרי פניה או
במהירות ,וכל מעבר הולכי רגל צר ליד הגשרים הרבים שכולנו עברנו בהטיית
כידון ,חייב אותם לרדת מן האופניים ולהרים את הטנדם על גלגל אחורי או
לההניף את האופניים לגמרי באוויר ולעבור את המעבר בהליכה.
הדינמיקה בין השניים הביאה לכך שמתי אחראי לנהוג ב  100%ואורי סומך
עליו ( "לגמרי בעיניים עצומות" כמו ששניהם צוחקים) ובכל מה שכרוך לצד

הטכני – אורי הוא האחראי ב .100%
הפיסקה האחרונה היא מפתיעה ,אבל אורי מסביר שבקבוצת האופניים
שהוא מוביל בשטח ,אין מצב שבו מופעל חילוץ רכוב .תיק הכלים שנמצא
עם הקבוצה מכיל את כל מה שצריך כדי שהטנדם ימשיכו ברכיבה ,וכל זאת
בידיו האמונות של אורי ,שמכיר את הטנדמים טוב יותר מהקפטנים הרואים.
הפתעה נוספת היא העובדה ששניהם מציינים ,שבירידות ובמשורים אורי
מזנב במתי וקורא לו לדחוף ולרכוב מהר יותר .בעוד שמתי נאלץ לשקלל את
המהירות ,הכוח יחד עם הקושי ,והסיבוך הטכני של הירידה שהוא הגורם
המווסת והבולם של הטנדם" .לי אין שום פחד על האופניים" ,אומר אורי ,כי
אני פשוט לא רואה....
רגע קשה ורגע מכונן במהלך ההכנות והאפיק
גם בטנדם ,רק מי שלא רוכב לא נופל ,וגם אורי ומתי חוו נפילות .בחריצים
בדרכים מוכרות ,ופעם אחת במהירות כזו שאורי התגלגל הצידה ונחבט
קלות ,בעוד שמתי התעופף מעבר לכידון  ,נחבט והשתפשף באופן חזק
מאוד שהצריך עשרים דקות של התאוששות כדי להרים את עצמו ואת
הטנדם לרכיבה .סיטואציה כזאת מלחיצה במיוחד משום שאורי יכול לסמוך
רק על שיחתו עם מתי כדי להבין מה המצב ,ולקח לשניים זמן להבין שאין
צורך בחילוץ.
מנגד ,אחרי שסיימו את היום הראשון הרחק ממגבלת הזמן ,ובהתאם
להגדרת המטרה (לסיים כל יום בלי להיות מפורקים ,כדי שאפשר יהיה להנות
מכל מה שיש לגליליון להציע לרוכב ולא להתרסק לשינה עד למחרת) ,למדו
בתדריך שהיום השני הוא יום ארוך במיוחד ,אבל לא צפויים בו סינגלים.
לנוכח זאת רווח לשניהם ומתי אף הרגיש חופשי להגיד שברור לו שהאפיק

הוא בר ביצוע בצורה טובה עבורם ,מה שהביא את אורי להזכיר לו שאת
הכסף סופרים במדרגות ,והסיום הוא ביום השלישי מתחת לשער הסיום
בכפר התחרות...
משהו על החוויה
אורי ומתי מציינים את רוכבי הליווי שלהם ( איתי הייאש ועופר פוזנר) שלא
הרפו מהם ,דאגו לוודא שהם ממשיכים בתנופה ומסייעים בכל מה שצריך.
גם על תחנות ההאכלה הם מרעיפים שבחים ,ומציינים שלמרות ששניהם
היו צריכים לשתות ,לאכול ,ולמלא שלוקרים גדולים יחסית ,הצוותים בתחנות
פשוט התנפלו עליהם והטיסו את כל מה שנדרש כדי לשחרר אותם מן
התחנה תוך שתיים שלוש דקות ,בהתאמה מלאה לתובנה שהפסקה ארוכה
היא אסון פיזיולוגי עבורם .הם מציינים גם שאיתי וכל מי שרכב איתם ניגש
לומר להם שמן הצד המראה של שניהם צולחים את הדרכים והמכשולים על
טנדם הוא פשוט מדהים.
ולהמשך
אורי מחייך ואומר שבאפיק הבא הוא היה רוצה לרכב כתף אל כתף עם
לפחות שלושה צוותי טנדם .הוא אף יודע להצביע על חלק מהרוכבים,
וכששמו של אחיה קליין עולה לאוויר אני צוחק ואומר שנצטרך לעשות
הורדות ידיים היות ואחיה הוא חלק מתכנית שלי להקים נבחרת ישראל
בטנדם כביש ...גם צ'ימיצ'רי שלם עומד מבחינתו על הפרק ,וכולנו כבוגרי
הארוע מסכימים שזה בהחלט בר ביצוע ,אבל מתי מודיע מייד שהוא לא פנוי
בדצמבר ,כך שיש סלוט פתוח למי שמעוניין באתגר יוצא דופן ,עם בן אדם
יוצא דופן...
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בכל שנה הפינלה של סבב ה EWSמתקיים בפינלה
ליגורה שבאיטליה .השנה העסקים כרגיל ואין שינוי.
לצערי זו פעם ראשונה שאיני מתחרה בתחרות
האיטלקית מזה  4שנים ולכן אני "נאלץ" לסכם לכם
את התחרות ממעקב אשחרי המידע התקשורתי ולא
מחוויה אישית.
נעזוב שנייה את איטליה ונחזור שבועיים אחורה לתחרות
הלפני אחרונה בסבב ,התחרות התקיימה בוולברג
שבחבל פרובאנס שבצרפת .יומיים של תחרות עם 8

EWS 2016

סטייג'ים ( 7אחרי ביטול אחד הסטייג'ים) .המסלולים
התאפיינו באופי אלפיני כמו שצרפת יודעת לספק עם
שילוב בין קרקעות ייחודיות לאיזור כשהמיוחדת ביניהן
היא האדמה האפורה (שמוכרת מאוד מסרטוני ההדרכה
של פביאן בארל) .באפריל האחרון רכבתי באזור זה על
חלק ממסלולי התחרות ואני יכול להגיד ממקור ראשון
שהמסלולים מגוונים ,מיוחדים ומהנים מאוד.
העולם שייך למנוסים ולנוגה
בגברים היה זה סם היל "שהפתיע" וניצח את תחרות

ה EWSהראשונה שלו .אגדת הדאונהיל האוסטרלית
החליט שהוא מוותר על  2התחרויות האחרונות בסבב
הדאונהיל העולמי ולהתמקד באנדורו ,כנראה שעבד
לו .למקום השני הגיע ניקולאס ווליוז ,גם הוא אגדת
דאונהיל ,אך מבוגר ב  10שנים מהיל ונחשב סטאר
מקומי במיוחד בתחרויות הסבב המתקיימות בצרפת.
למקום השלישי הגיע ג'סי מלמד הקנדי .לאחר פודיום
ראשון בוויסטלר במסלולי הבית שלו ,מלמד הראה שיתרון
הביתיות לא היה הגורם והוא נמצא כרגע בשיאו .כנראה

שהלחץ לקראת סגירת הסבב השפיע על ריצ'י רוד
ששלט בסבב השנה והוא סיים "רק" במקום השביעי,
אבל דמיאן אוטון שיושב כרגע שני בניקוד הכללי סיים
את התחרות במקום ה 13ולכן ריצ'י הגדיל את הפער
עוד יותר לקראת התחרות המסכמת.
בנשים אין הפתעות ואומנם איסבו קורדוריאר מתקרבת
לססיל רבאנל ,ססיל ממשיכה לשלוט ובעצם היא
הבטיחה לעצמה את תואר אלופת הסבב לשנת 2016
בלי קשר לתוצאה שלה בתחרות האחרונה .את הפודיום
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סגרה אינס ת'ומה הגרמנית בתחרות מעולה עבורה,
אבל עדין בפער משמעותי של כמעט  2דקות מהמקום
השני .וכמובן מעבר לכל צפייה אפשריות ,במקום השישי
בתחרות ה EWSהראשונה שלה ,נגה כורם הישראלית
מסייקלינג אקדמי .את החוויות המטורפות משתי
התחריות האחרונות בסבב ושתי תחרויות האנדורו
הראשונות שלה ,נוגה תעביר לכם מגוף ראשון בראיון
אישי בהמשך לכתבה זאת.
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 Finale Ligureאיטליה -הגראנד פינלה
שבועיים קדימה ועוברים לפינלה ליגורה שבאיטליה,
מרחק נסיעה ברכב מהתחרות הקודמת וכנראה שרוב
הרוכבים המקצועניים חרשו את האזור בשבועיים
אלו על מנת להכיר את הקרקע ולנסות לנחש מה
יהיו מסלולי התחרות שחסויים עד לאימונים הרשמיים
בימים הספורים טרום האירוע .האדמה בפינלה מזכירה
מאוד את איזור הכרמל ,אדמה חומה עם הרבה סלעים
לא סלחניים .למרות שהאזור מאופיין בהרבה מסלולים

זורמים ,מהירים ובנויים היטב ,בדרך לרוב מתכנני
התחרות בוחרים את המסלולים היותר תלולים ,קשוחים
וצפופים .המתחרים התחרו במשך יומיים לאורך 7
מסלולים קצרים יחסית סביב ה 5דקות לסטייג'.
ריצ'י רוד שהיה צריך לסיים ב 36הראשונים במידה
ודמיאן אוטון מנצח ,לקח את התחרות "רגוע" וסיים
רק במקום השני ,כנראה שהילד המגודל הזה לא יודע
לרכוב לאט .את הניצחון לקח בפעם הראשונה מרטין
מייז הבלגי הצעיר בן ה .19-למרות גילו הצעיר ,מרטין

היה בטופ של הסבב עוד מתחילתו כאשר היה מתחרה
בקטגוריית הבוגרים למרות שהיה רק בן  .17בעברו
מרטין גם ניצח תחרות גביע עולם בדאונהיל בקטגוריית
הנוער בתחרות הראשונה שלו .למרות שהפסיד תחרות
בעקבות פציעה ,מרטין סיים את הסבב במקום הרביעי
הכללי ,ריצ'י צריך להיזהר לקראת העונה הבאה .את
הפודיום לצד הצעירים סגר ניקו לאו הגרמני בתחרות
מאוד טובה עבורו.
בנשים ירד הלחץ מססיל אחרי שהבטיחה לעצמה כבר
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את התואר ,אבל זה לא הפריע לה מלנצח תחרות נוספת
בהפרש מרשים של דקה מאיסבו קורדריאור .דקה וחצי
מאחורה סגרה את הפודיום אניטה גהריג עם המשך
עונה טובה עבורה ומאחוריה אחותה התאומה קרולין.
עם מספר מתחרות שלא התחרו בצרפת ונתנו לה
תחרות קשה יותר באיטליה ,נגה כורם סיימה באיטליה
במקום השביעי והיפה מאוד ,בהחלט תוצאות מרשימות
לתחרויות ראשונה ללא שום אימונים ספציפיים והכנות
מראש .אומנם ססיל כרגע נמצאת הרחק מקדימה
והמרווחים גדולים ,אבל מרכיבה עם נגה אני בטוח שהיא
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מסוגלת לפודיום שלא לומר ניצחון( .במידה והיא תבחר
להתמיד בענף).
סוף עונה
נגמרה העונה והרוכבים חוזרים הביתה למנוחה קצרה,
ומייד מתחילים להתאמן לקראת סבב  2017שיעבור
במקומות אקזוטיים רבים .אלו הרוכבים שלטעמי כדאי
לשים לב אליהם לקראת העונה הבאה:
מרטין מייז ( )19וריצ'י רוד ( - )21אומנם נאמר שאנדורו
הוא ספורט של מבוגרים ומחושבים ,אבל שני הצעירים

הללו הראו שזה לא ממש נכון ,ובסופו של דבר את
הדומיננטיות לקחו השנה דווקא הצעירים.
סם היל -במידה והיל יבחר לעשות עונה שלמה ,הוא
יהווה איום משמעותי על הרוכבים עם חמש מתוך חמש
תחרויות שסיים בעשירייה מהן שלוש על הפודיום.
ג'רום קלמנטז ודמיאן אוטון -השניים סיימו את  2העונות
האחרונות במקומות השלישי והשני בהתאמה (בעיקר
עם עקביות ופחות עם תוצאות מפציצות).
ג'סי מלמד -הראה בסוף העונה שהוא גם יהיה כוח שאי

אפשר יהיה להתעלם ממנו בעונה הבאה ,אפשר לראות
את ההתקדמות שלו עם המיקומים שלו לאורך השנה -
.7 ,3 ,2 ,8 ,13 ,16 ,48 ,36
ג'ארד גרייבס -עם עונה גרועה מאוד עבורו יכול תמיד
לחזור ולהפציץ.
ססיל ואיסבו – שולטות כרגע בנשים עם פרישתה
של טרייסי מוזלי ופרישתה הסופית של שאסון אחרי
שהחלימה סוף סוף ממחלת הסרטן .אנחנו כמובן מקווים
מאוד לראות שם דגל ישראלי עם השם נוגה לידו...
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 נימי  ,EWS, Ross Bell אוסף פרטי

איך להפוך למכונת אנדורו  -נגה כורם וליגת הEWS-

איך להפוך למכונת אנדורו?
נגה כורם וליגת הEWS-
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נגה כורם ,אלופת ישראל המכהנת בקרוס קאנטרי אולימפי ()XCO
השתתפה בחודש האחרון בשתי תחרויות הסבב העולמי באנדורו
( ,)EWS - Enduro World Seriesבואלברג ובפינאלה די ליגורה,
והפתיעה את העולם כולו עם מקום  6כללי בנשים בתחרות הראשונה
ומקום  7בתחרות השנייה.
מי שלא מכיר את ההיסטוריה של נגה ,עשוי היה לשאול איך לע₪%$ל
מגיעה מישהי משומקום אשר במדינת ישראל ל Top Ten-של צמרת
האנדורו העולמית? מי שמכיר אותה מתחילת דרכה הדו-גלגלית
הנהן בידענות.
אז ישבנו עם התותחית הצעירה לראיון רב תחומי.
אז ת׳כלס ,איך הגעת ככה סתם פתאום משומקום לטופ 10
בעולם בתחרויות האנדורו?
האמת שלא ממש הגעתי משום מקום ,בכל זאת אני מתאמנת כבר מגיל
 13על אופניים ומגיל  17מתחרה בתחרויות בין לאומיות בארץ ובחו"ל.
התחלתי לרכוב ולהתחרות בענפי האקסטרים של האופניים ,וזה נתן
לי יסודות טבעיים מגיל צעיר ,ובהמשך עברתי לצד התחרותי של קרוס
קאנטרי ,ושם התחריתי ברמות הגבוהות בעולם ,אז גם בנושאי הסבולת,
כושר ,כוח ,חוסן ומנטאלי וכולי יש לי רקע מצוין.
ספרי קצת על רקע האקסטרים שלך .יש בכלל אקסטרים בארץ?!
גדלתי במצפה חרשים שבצפון ותמיד אהבתי לעשות ספורט .יום אחד

איך להפוך למכונת אנדורו  -נגה כורם וליגת הEWS-

הגיע לישוב בחור בשם עוז דודאי עם אופני דאונהיל ואופני קפיצות
מגניבים ולימד אותנו הילדים לקפוץ ולעשות שטויות עם האופניים .מפה
לשם הצטרפתי לחוג רכיבה שאופיר גלאון והוא פתחו (שברבות הימים
הפך לטימשגב של ימינו  -נימי) ,והתחברתי מאוד לתחום האקסטרים.
התנסיתי בכל התחרויות והאירועים ,מתחרות  4Xבפארק צובייק זכרונו
לברכה ועד לתחרויות הדאונהיל שנערכו בארץ ותחרויות האקסטרים שרד
בול ישראל ארגנה פעם בשנה .במקביל התחלתי להתאמן גם בענפים
אחרים כמו קרוס קאנטרי וכביש והתחריתי בכולם .בגיל  17ניצחתי את
אליפות ישראל בדאונהיל במנרה ,ואחריה החלטתי יחד עם עוז שהפך
למאמן שלי להתמקד בקרוס קאונטרי תחרותי.
אז לשם האיזון הכרונולוגי ספרי קצת על רקע הXC-
התחרותי שלך
מהרגע שהחלטנו להתמקד ב XC-לקחתי את האימונים מאוד ברצינות,
והגעתי מאוד מכוונת לשנה הראשונה בקטגוריית הנוער בנות .אבל לא
ממש ידעתי למה לצפות .התקבלתי לנבחרת ישראל והודיעו לי שנבחרתי
לצאת להתחרות בשווייץ .מיותר לציין שמאוד התרגשתי לקראת התחרות.
לא היה ברור לי איך אבל סיימתי במקום ה ,7-דבר שהפתיע מאוד אותי
ואת הסובבים .בעצם מאותו רגע הבנתי שאני מסוגלת לרכוב ברמה
הגבוהה בעולם עם הכוונה ואימונים נכונים .מאז ניצחתי  2אליפויות
ישראל בנוער בשטח ובכביש 3 ,אליפויות ישראל עלית נשים ,הגעתי 5
באליפות העולם בקטגוריית הנוער ,וסיימתי במקומות  4ו 5-בתחרויות

גביע העולם באירופה .התחריתי הרבה מאוד בארץ ובעולם ,זכיתי באין
ספור חוויות מדהימות וייחודיות ,אך גם בלא מעט עליות וירידות.
נעבור ב fast farword-לכאן ועכשיו .מאין הגיע ההחלטה
הפתאומית להירשם לתחרות אנדורו בינלאומית ברמה הגבוהה
ביותר?
אפשר להגיד שהכול התחיל מהחברים מהחנות  GIANTברקפת .כמעט
בכל ביקור שלי שם בשנים האחרונות הם נהגו לשאול אותי מתי אני כבר
נוסעת להתחרות באנדורו…
התשובה הקבועה והשחוקה שלי הייתה שיום אחד אני אסע אבל הקרוס
קאנטרי בעדיפות ראשונה .בחודש אוגוסט האחרון נסעתי צפונה לביקור
אצל נותני החסות שלי  .Sourceישבנו קצת על תכנון ושיפור התיקים
החדשים ,ולאחר מכן לשיחה לגבי המשך העבודה המשותפת .גם שם
עלתה השאלה" :למה שלא תעשי איזו תחרות אנדורו?" .מפה לשם פתחנו
את אתר ה ,EWS-ראיתי שיש תחרות ממש בקרוב .חמושה בידע הזה
נפגשתי עם חברי פרלמנט הרכיבה האגרסיבית המשגבי :בני להט ,אורן
זכור ,מורן שיר וגיל לוי ,רק שהפעם השבתי להם על השאלה הקבועה:
יאללה למה לא ,גם ככה אני בפגרה״.
הבעיה היחידה הייתה שצריך להירשם כשנה מראש למרוצים האלו ,ואילו
אני נסגרתי על ההשתתפות פחות מ 3-שבועות לפני התחרות ,עדיין ללא
אימונים וללא אופניים וציוד מתאימים .החלטתי להשאיר את ההחלטה

בידי הגורל ,לכתוב מייל למארגנים ,ובמידה והתשובה תהיה חיובית אני
אסע .הם ענו בחיוב…
אוקיי ,נותרו בערך עשרה ימים לטיסה  -מה עושים?
קיבלתי את ברכת הדרך ממנהל הקבוצה שלי ( )Cycling Academyרן
מרגליות ,ומיד התקשרתי לזוג דימה ויוליה רפקין ,שהשתתפו כבר בכמה
אירועים ותחרויות רציניות בחו״ל להתייעץ איתם .האמת שהם היו חלוקים
בדעותיהם ,יוליה אמרה "ברורררר שתסעי" ,ודימה דווקא חשב שעדיף
להתחיל בתחרות קטנה יותר (ברור שהוא צודק ועדיף להתחיל בקטן ,אבל
הפעם לא היה לי זמן לעשות את הדברים לפי הספר…) .סייקלינג אקדמי
מקבלת אופניים בחסות מחברת  Cannondaleהעולמית ,ולאחר כמה
ימים של התלבטויות התקשרתי ליהב שלום ,מנהל רשת ריסייקלס ,המפיץ
הישראלי ,שלמרות שלא היו נותני החסות הרשמיים שלי עזרו לי מאוד
השנה עם תמיכה יוצאת דופן בארץ .לצערי הם לא הצליחו למצוא משהו
שהתאים למידותיי הקטנות (רוכבת על אופני  ,)XS/Sומצאתי עצמי במצב
בעייתי של לוותר על התחרות או לחשוב על אופציה חלופית.
רן מרגליות מנהל הסייקלינג אקדמי אמר לי מיד שאין צורך לוותר על
התחרות ואישר לי לבדוק אופציות בחברות אופניים אחרות ,ותוך שניות
התקשרתי לנמרוד בן דוד יבואן  GIANTבישראל ,שתמך בי שנים רבות.
בלי לחשוב פעמיים הוא אמר "ברור ,בואי לחנות ותגידי מה את צריכה".
טסתי לחנות ובסיוע כל הרוכבים התותחים שרוכבים על  GIANTהחלטנו
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ללכת על ה Giant Reign Advanced 1-מקרבון ,עם גלגלי  27.5אינץ׳
ומהלך של  160מ״מ ,מכונת אנדורו סופנית שתפסה את עיניי בכניסה
לחנות .תג המחיר ( 26,000שקלים )...לא הפחיד את נמרוד ששאל מה
חשוב לי שיהיה על האופניים.
אמרתי שהכי חשוב לי זה חלקים של  ,Shimanoבולמי זעזועים עם נעילות
בשביל העליות ופלטה אחת ,או בקיצור בדיוק את הריין האלו שחיכו בחנות
רק במידה סמול ולא מדיום… הפינוק וטוב הלב של החבר'ה בGIANT-
המשיך ,והם שלחו אותי לחנות בחדרה בה חיכה לי זוג במידה הנכונה.
אספתי אותם מתרגשת כמו ילדה קטנה ,עם מכונה חלומית ברכב .זה
המקום לתת תודה ענקית לכל מי שעזר לי בדרך :רן ,יהב ,נמרוד ,גל חסון,
אלמוג אלפומה ,החבר׳ה ממשגב  -אתם מדהימים.
עוד באותו יום נסעתי ליער חורשים לבדוק את המכונה ,וזה המשיך יום
למחרת בבן שמן וסופשבוע עם צוות חנות בייקדיל ביער חורשן ,עם
המוביל יואב דרור שלא ריחם עלי ולקח אותי לכל הסינגלים המאתגרים.
את ההכנה בישראל סיימתי בחנות  GIANTברקפת להצטיידות אחרונה,
שם פינקו אותי במיגון של חברת  Alpinestarsבאדיבות ירנין פלד .את
רכיבת החידוד האחרונה עשיתי ביער הבית משגב עם יונתן מעיין והמאמן
הטכני התותח תמיר זינגר .שניהם נתנו לי טיפים לשיפור הטכניקה על
האופנים ה"גדולים" האלו ושאבתי מהם הרבה ביטחון לקראת התחרות.
זהו ,מפה לשדה התעופה...

איך להפוך למכונת אנדורו  -נגה כורם וליגת הEWS-

טוב ,נו ,הגענו לתחרות הראשונה .טסת לצרפת ובעצם יש כמה
ימי אימון רשמיים ואחריהם התחרות?
תחרות מס׳  Valberg - 1צרפת  -האימונים
טסתי עם חברי הטוב אלירן שקד ,שהחליט לבוא לארח לי חברה ולעזור
לי באופן כללי .הגענו לכפר התחרות  - Valberg -שם שמחתי לראות
שני פרצופים מוכרים מעולם הקרוס קאונטריSimon Gegenheimer :
הגרמני ,שסיים השנה מקום  2בעולם ב-XCE-אלימיניטור ,וNathalie-
 Schneitterהשוויצרית החזקה שניצחה בעבר גביעי עולם ,אליפויות
אירופה ועוד .הם הציעו מיד שאצטרף אליהם לאימונים ,עובדה ששימחה
אותי מאוד ,כי אחרי הכל די חששתי לרכוב לבד במסלולים האלו ואלירן
בכלל הגיע עם אופני  XCכחלק מההכנה שלו לאפיק ישראל.
רכשתי את שירות השאטלים של התחרות בשלב הרישום ,ועכשיו מחכים
לאימון הרשמי ,בו מאפשרים לעלות על המסלולים .ביום רביעי הקצו לנו
 5שעות לאימונים על מסלולי סטייג׳ים  1-4בלבד .האימונים הלכו טוב
והרגשתי יותר ויותר טוב על האופניים .הופתעתי מאוד מאורך המסלולים
והאמת שקצת התחלתי לחשוש שלא אצליח לסיים ראן שלם ללא עצירות,
כי הידיים מאוד כאבו כבר באימונים הראשונים .בכל זאת כ 10-15-דקות
של ירידה רצופה ותלולה בחלק מהזמן .סיימתי את היום הראשון ללא
התרסקויות ועם הרבה למידה .למחרת יכולנו להתחיל להתאמן
מ ,9:00-18:00-וכמובן שבתשע אפס אפס שלושתנו חיכינו בכניסה

למסלול הראשון .יום של הרבה טיפוס כולל דחיפות אופניים ,ואח"כ הרבה
ירידה עם כמה קפיצות וקטעים מגניבים.
את יום האימונים האחרון התחלנו במבול שהתחיל בערב הקודם ולא
נפסק .ביום זה (שישי) האימונים היו על מסלולי סטייג׳ים  .5-8מסלול
מספר  8תוכנן כפרולוג לשישי אחה״צ ,אך ביטלו אותו בשל תנאי מזג
האוויר הקיצוניים .בכל זאת היינו חייבים לנסות את המסלולים ולהכיר
אותם ,ועל רכיבת ההיכרות הקיצונית הזו אפשר להגיד שהיא הייתה
רכיבת סקי .היה מאוד קשה לשלוט באופניים ,אבל לקחתי זאת בקלות
וראיתי שאני מסתדרת עם התנאים המאתגרים ומצליחה לרכוב הכל,
אפילו קטעים טכניים שהורידו רוכבים אחרים להליכה ברגל .כך שלמרות
החששות היום הזה נתן לי ביטחון להמשך.
בסוף האימון הלכתי ישר לעמדות התמיכה של  SHIMANOלכיוונים
אחרונים לקראת התחרות .גם שם שמחתי לראות פנים מוכרות וקיבלתי
שירות נהדר ,ואף שדרוג לקסטה עם  46שיניים ,דבר שיאפשר לי לטפס
את העליות בקדנס גבוה יותר ,ולשמור כוחות לתחרות עצמה.
תחרות מס׳  Valberg - 1צרפת  -יום ראשון לתחרות
יום שבת הגיע ,והאמת שדי התרגשתי וממש לא ידעתי למה לצפות.
הזינוק בכפר התחרות היה על במה בדומה לתחרות ״נגד השעון״
בכביש .לאחר כ 25-דקות של ״רכיבת התשה״ (בתחרויות אנדורו יש
קטעי קישור הכוללים עליות מפרכות ,אותם על המתחרה לדווש במסגרת

זמן מינימום ,אך הם אינם נמדדים בתוצאה הכללית ,וקטעי מדידה,
הסטייג׳ים התחרותיים והטכניים ,אותם מודדים לזמן מצטבר המרכיב
את הדירוג הסופי הכללי בתום התחרות  -נימי) הגעתי לזינוק הסטייג׳
הראשון .בהתחלה עשיתי לא מעט טעויות קטנות ,עד שהבנתי שאני
צריכה להירגע ושעדיף לי לרכוב טיפה יותר לאט ,אך בלי נפילות .לאט לאט
נכנסתי לקצב טוב וצמצמתי טעויות ופספוסים .הגעתי לקטע הטכני ביותר
שהיה במסלול ,שם נעצרה הרוכבת שזינקה לפני והייתי צריכה לעצור
ולעקוף אותה .אחריה עקפתי עוד  2רוכבות שזינקו לפני וסיימתי את
הראן בהרגשה טובה ,אבל ידעתי שהיו לי הרבה טעויות קטנות ושבזבזתי
זמן על העקיפות .משם החל הדיווש העיקרי של היום לשלב ה( 3-ביטלו
את השלב השני בשל מזג האוויר) .ידעתי שחשוב לא להתחיל חזק מידי
ולשמור על קצב נוח ,ולאחר כשעתיים של טיפוס הגענו לתחנת האכלה
מפנקת שכללה חטיפים ,קולה ,וכמובן בגטים עם נקניקים וגבינות.
אחרי מנוחה של כחצי שעה ,המשכנו לטפס ,רוב הזמן בהליכה .תודות
לקסטה החדשה שהרכיבו לי יום קודם לכן (לפני כן הייתה לי קסטה עם
 40שיניים ,אז הפער היה מאוד מוחשי) יכולתי לפדל במקומות בהם הרוב
הלכו ברגל ולבסוף הגענו לפסגה הקפואה ולתה החם .הראן הזה הלך טוב
ושרדתי אותו בשלום ,וגם הראן האחרון ליום התחרות הראשון היה אחלה,
וכמו באימונים הכי נהניתי ממנו .במשך כל התחרות היה קהל מדהים
שעודד ועשה שמח .חזרתי מבסוטה לדירה ושמחתי לגלות באתר התחרות
שאני ממוקמת במקום ה 9-ורק מספר שניות מהמקום ה ,6-אז למרות
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איך להפוך למכונת אנדורו  -נגה כורם וליגת הEWS-

 Giant Reign Advanced 1עם ברקסים  ,Shimano XTהילוכים  Shimano XTפלטה  ,30קסטה .46
תיק Source Hipster 1.5 :ליטר מים .ביגוד .Giant :מיגון .Alpinestars :צמיגיםMaxxis Minion :

ש״רק באתי ליהנות״ הלכתי לישון עם מטרה מאוד ברורה למחר...
תחרות מס׳  Valberg - 1צרפת  -יום שני ואחרון לתחרות
קמתי למזג אוויר טוב וציפינו לקרקע יבשה .בזינוק הכרוז שאל אותי
"? "Do you know that everyone is speaking about youוהמשיך
במספר שאלות על הרקע שלי .הוא חקר מאיפה לע#%$ל הגעתי ,ואיך
בדיוק אני מדורגת  9שניות בודדות ממקום  .6מזל שהייתה לי קסדת
פולפייס על הראש ,אז לא ראו כמה הייתי נבוכה .זינקתי עם תחושת
ביטחון אבל גם עם לא מעט לחץ להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי -
להיכנס לשישייה הראשונה .גם הפעם בסטייג׳ הראשון היו לי לא-מעט
טעויות ,והרגשתי שהפסדתי הרבה זמן .משם היום רק השתפר והרגשתי
יותר ויותר טוב על המסלולים ,למרות שהגוף כבר היה עייף .פה הגיע
היתרון שיש לי מענף ה .XC-ידעתי שלמתחרות האחרות לא פחות כואבות
הידיים ולא פחות קשה להן .לפני הסטייג׳ האחרון היה הרבה זמן לנוח,
לדבר עם הרוכבים מסביב וליהנות מהאווירה המדהימה .לפני הזינוק
גיליתי שאני מדורגת שישית .ראיתי שההפרש ממקום  5גדול יחסית ,אבל
ההפרש ממקום  7דווקא קטן ,אז ידעתי שאני חייבת לרכוב סביר וללא
נפילות .לשמחתי הסטייג׳ הלך מצוין.
סיימתי מאושרת וחיכיתי לראות את התוצאות הסופיות .לאחר שססיל
רבאנל ,רוכבת  XCלשעבר ששלטה ללא עוררין בליגת האנדורו השנה,
הגיעה לקו הסיום ראיתי ששמרתי על המקום השישי ,וסיימתי את הראן
רק  10שניות אחריה .היא לקחה את התחרות.
לאחר ארוחת הצהרים וטקס הסיום ,ניגש אלי המארגן ,פירגן לי ואמר
לי שאני חייבת לבוא לתחרות הבאה באיטליה בעוד שבועיים .עניתי לו
שאעשה מאמץ לשנות את התכניות שלי...

לאחר אריזת הציוד ולפני תחילת המסע חזרה הביתה ,יצאנו למסיבה של
סיסיל .אחרי הכל אי אפשר לסיים תחרות כזו בלי מסיבה קטנה בסוף.
היה כיף לראות עד כמה החבר'ה בענף האנדורו פתוחים ומפרגנים.
האווירה הייתה מצוינת ואפילו למדנו קצת צרפתית .חזרתי ארצה והיה
מרגש מאוד לקבל תמיכה כל כך מדהימה ורחבה מכל האנשים סביבי
ומהרשתות החברתיות.
ופה למעשה נאלצת לגלות גמישות מחשבתית ופרגמטיות,
לחזור ארצה ודי מהר לעוף לאיטליה לעוד תחרות… מקומם…
תחרות מס׳  Finale Di Ligure - 2איטליה  -האימונים
כן ,קשה ,קשה… הסיפור והכתבה הזו אמורים היו להסתיים בצרפת ,כי
הייתי אמורה להיות באגם גארדה באיטליה באותם ימים במחויבות קודמת
שהייתה לי לקבוצה .אבל שוב הודות לרן מרגליות (כבר הזכרתי איזה תותח
הוא!?) ניתנה לי האפשרות לטוס ,כך שנשאר לי שבוע בארץ של לחץ
בעבודה ,ארגונים ועוד קצת אימונים .יומיים לפני הטיסה ירנין פלד (מפיץ
ציוד הרכיבה של  )Alpinestarsהתקשר אלי והודיע לי שידאגו לי שם לכל
פריטי המיגון .נעים .נחתתי בשלום ביום שלישי ,אך האופניים וכל הציוד
שלי לא הגיעו איתי… במרכז האבדות אמרו שבדרך כלל הם מגיעים לאחר
 24שעות .לא נעים.
על אף שאיתרו את האופניים ,רק בבוקר חיפשו איך להעביר אותם
לפינאלה ,והבנתי שאת יום האימונים הראשון אצטרך לעשות עם
אופניים וציוד חלופיים .למזלי לנטלי שנייטר ,איתה התאמנתי בתחרות
הקודמת ,היו גם אופני  XCוציוד נוסף ,ויצאתי ליום הראשון עם
אופני הקרוס קאנטרי שלה .בתחילת הסטייג שמחתי שאני מצליחה
לרכוב ,עד שהגיעו הירידות התלולות עם הדרדרת ,המדרגות הגבוהות
והסוויצ׳בקים המאתגרים .שם כבר היה פחות כיף ,ורק חיכיתי שהמסלול

ייגמר בלי פציעה .ואפילו לא חשבתי על ללמוד את המסלול מרוב לחץ
וחשש מהתרסקויות.
בסוף הסטייג' נפרדתי מהחברים וחזרתי לכפר התחרות לחפש אופניים
אחרים ,לבסוף מארגן ה ,EWS-כריס ,ארגן לי אופניים פרטיים של חבר,
שלמזלי היו במידה המתאימה.
עליתי חזרה והמשכתי להיכרות של מסלולי סטייג׳ים  2ו .3-בנוהל הרגיל
לא התחברתי לאופניים ולא הרגשתי עליהם בנוח ,ובכניסה למסלול
הסטייג׳ ה 3-נכנסתי עם קצה הכידון בעמוד סימון "וביליתי" מספר דקות
בשיח פטל .לאחר התאוששות קצרה חזרתי לאופניים ורכבתי רגוע עד
הסוף ,כשאני רק רוצה לסיים את יום האימון הזה במינימום נזק.
למטה החלטתי שחבירה לאופניים שלי היא בעדיפות עליונה .נסעתי לבד
לשדה להביא אותם ,השקעה של כ 6-שעות ,אבל סוף סוף האופניים
והציוד שלי היו בידי .התחלתי את יום האימון השני עם קצת לחץ בגלל
שלא הצלחתי להתאמן על מסלולי הסטייג׳ים של יום שבת ,ושוב היה לי
קשה להתחבר לאופניים שלי .למרות האווירה האדירה מסביב והאנשים
המדהימים שהיו לצידי ,הייתי קצת מבואסת מהמצב ,אבל ניסיתי לשמור
על רוח חיובית ולתת לעצמי צ׳אנס לחזור לעניינים וליהנות מהאירוע.
תחרות מס׳  Finale Di Ligure - 2איטליה -
יום ראשון לתחרות
הפעם כבר הכרתי יותר פרצופים ,וכולם מסביב פרגנו מאוד על התוצאה
בצרפת .העלייה לסטייג׳ הראשון הייתה הטיפוס העיקרי של היום:
 20ק"מ עם  1,100מטרים טיפוס .יחד איתי זינקה רוכבת ה XC-ההולנדית
 ,Anne Terpstraאלופת הולנד שניצחה את קטגוריית הנשים באפיק
ישראל  2015והשתתפה באולימפיאדת ריו .התחרינו יחד ב XC-כבר

מהשנה הראשונה שלי בנוער ,כך שהיה נחמד מאוד לטפס יחדיו .את
המסלולים של היום הראשון (שבת) אפשר להגיד שרכבתי "-על עיוור"
כי לא זכרתי כלום מראן האימה היחידי שעשיתי על כל אחד מהם עם
אופניים שאינם שלי ,כך שרכבתי רגוע וניסיתי לא לעשות טעויות .על אף
שכולם ציפו שאהיה במיקום  5עד  ,10אני לא הייתי בטוחה שאצליח כי
היו בפינאלה יותר מתחרות ,והבנתי מהבנות האחרות שהן מאוד מהירות.
סיימתי את היום הראשון במקום ה.9-
תחרות מס׳  Finale Di Ligure - 2איטליה -
יום שני ואחרון לתחרות
התחלתי את היום השני בקפה הקבוע בדוכן המפנק של ,Alpinestars
ומשם שוב ל 20-ק"מ דיווש עם  1,100מטרים טיפוס .לאחר כשעתיים
וחצי של טיפוס ,זינקתי לסטייג׳ הראשון ,שהלך טוב בסך הכל ,למעט
נפילה קטנה שהייתה לי בסוף ,בגלל עייפות וחוסר ריכוז .שאר העליות
ביום הזה היו קצרות יותר מהראשונה ,ובסופן נותר לא מעט זמן
להתאושש ולהעביר צחוקים עם הרוכבים מסביב.
את התחרות סיימתי במקום ה 7-בדרוג הכללי ,ושמחתי מאוד שלמרות
האימונים הלא-זורמים שהיו לי ,הצלחתי לרכוב טוב בתחרות וליהנות
מהתחרות ומהאירוע .אחד הדברים המיוחדים באירועי האנדורו הוא
האקספו הגדול והעשיר שנמצא במרכז העיר ,וכל הרוכבים בילו שם את
רוב זמנם ,כך שהייתה אווירה מדהימה בין לבין .לשמחתי היה באקספו
אוהל של  GIANTאיטליה ,ושל חברת  Alpinestarsהעולמית ,ושניהם
נתנו לי הרגשה של בית עם תמיכה ומקום לשבת לפני ואחרי התחרות.
אפרופו אקספו ותומכים ,לאחר שהחברים החדשים ראו את תיק
ה Source Hipster-שלי בתחרות בצרפת ,הם ביקשו משלוח ,ובאיטליה
גם הם נהנו ממנו בתחרות ,סוג של ציונות לא?
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טכניקות רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון

טכניקות רכיבה להמונים

בלימה

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.

בהמשך לפינה האחרונה של שני המנטורים בתוקף
יושב כ"יסודות" (בית ספר חדש לאופני הרים ,כאילו
דהה?) אנחנו חוזרים ומלטשים עוד טכניקת בסיס.
הבלימה!!
הפעם שני הבייבי פייס שלנו יתנו לנו מספר טיפים
לשימוש נכון ויעיל בשתי הידיות שנמצאות על קצות
הכידון שלנו ,מערכות הבלמים .תפקידן הוא לא רק
לבלום כדי לא להתרסק ,אלא גם לווסת את המהירות,
לשפר את הזרימה ומכאן לרכב טוב ונכון יותר

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

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

 אילון שגיא

הבלתי מרוצים
נהוג לומר על הפולניות שהן נרגנות ,חמוצות ,מלאות
בטרוניות ובאופן כללי לא מרוצות מכלום .אני חייב לומר
שלאחר שביקרתי בפולין ,מצאתי שהפולניות הן כוסיות
חייכניות .אבל כדי להבהיר את הנקודה הרשו לי להיצמד
לרגע לסטראוטיפ הנבוב הזה ולהצהיר ,שלדאבוני
מוצאם של חלק לא מבוטל מהרוכבים בהם אני נתקל
בשבילים הגשמיים והווירטואליים ,כנראה פולני.
יש איזו סתירה שעדיין לא הצלחתי לפצח בישראליות
שלנו .מחד גיסא אנחנו חמים וחברותיים למשעי ומאידך
גיסא אנחנו חשדנים ותמיד בטוחים שמישהו רוצה
לעשות עלינו סיבוב .הסתירה הזו ,יחד עם הנטייה
היהודית הטבעית לפתח  10דעות בכל עניין והלהט
הלבנטיני הקודח ,הופכות רבים מבאי השבילים למכונת

תלונות היורקת משטמה ,ביקורת ,טענות ומענות
בצרורות לטווחים ארוכים.
די בשיטוט אקראי בפורומים ברשתות החברתיות כדי
לפגוש בהם .הם תמיד יודעים טוב יותר מכולם הכל
ולעולם לא ישתמשו במילה "לדעתי" (שהרי הם מאור
הגולה ואין בלתם) ,הם תמיד יבטלו את דעת זולתם,
הם יתקפו ,יצאו בהאשמות ויצהירו הצהרות בומבסטיות
(ללא שום סימוכין והוכחות) ותמיד ,אבל תמיד ,יש להם
מה להגיד (וזה לרוב דברים רעים) על כולם .כשהם לא
מטנפים את המרחב הווירטואלי בעוז ,אתה יכול לפגוש
אותם לצד הסינגל ,מתלוננים על זה שהרחיבו ,הצרו,
הגביהו או הנמיכו .גם את נקודות ההתכנסות והסיום
של אירועי הרכיבה הם לא מפספסים ,שם הם מקפידים

לנאום בפתוס בפני כל מי שרק רוצה לשמוע ולספר על
העוולות האיומות והפשעים החמורים שמארגני האירוע
ביצעו כלפיהם והם כמובן לא יפספסו את ההזדמנות
להתלונן בפני מנהל החנות על זה שגבו מהם כסף על
משהו שלקח למכנאופן  5דקות לתקן .תרבות ה"מגיע
לי" בהתגלמותה.
אין לי שום בעיה עם פלורליזם ,דעות הן דבר חשוב
ומפרה ,אך תרבות שיחה ,דיון לגופו של עניין ולא לגופו
של אדם ,סובלנות ,הימנעות מסרקזם ולעג ,הקשבה
ובעיקר הבעת דעה בנושאים בהם אתה בקיא חשובים
ומשמעותיים בעיני לא פחות .כל אלו שמלאים טענות
כרימון על נושא מסוים כשמעולם הוד רוממותם לא נקפו
אצבע בעניין מעלים את חמתי .צר לי לפגוש עוד ועוד

אנשים שיכולת הפרגון ניטלה מהם בלידתם והם כל
כולם נכות רגשית אחת גדולה ומהדהדת.
ענף האופניים בישראל נבנה עקב בצד אגודל בידי קומץ
אנשים חדורי מוטיבציה וחזון שמשקיעים את נפשם,
מרצם וממונם בקידום התחביב הזה שכולנו מכורים
לו .אז נכון ,לא תמיד הכל מושלם ולא תמיד התוצאה
תרצה את כולם (מה שבפועל בלתי אפשרי בעליל) אבל,
לעזאזל ,הם אלו שעושים! אז שלו נעליכם מעל רגליכם
כשאתם פונים אליהם וחשבו  100פעמים לפני שאתם
מטיחים בהם זוהמה מילולית.
ומשפט אחרון מבית מדרשו של המו"ל שלנו שאצלו
בפרופיל כתוב כדלהלן" :אל תכתוב בפורום משהו שלא
היית אומר לבנאדם בפנים"
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מבחני ציוד

 נועה לוריה

יבואן :בייקטק www.biketec.co.il
מחיר₪ 480 :

סט רכיבה נשי
של  TERRYמבית
Zaza Sport
החנות של  ZAZAברמת השרון היא מקום מאד מיוחד ,אם את אישה
שעושה ספורט .עם מבחר ענק של ביגוד וציוד נשי לריצה ,חדר כושר,
יוגה ,טריאתלון ושחייה וכמובן רכיבה ,העיניים חוגגות והיד לא יודעת אם
להחזיק את הארנק סגור חזק או דווקא לשחרר מאד .לו ַֹאד ברוקמן-קציר,
האישה שמאחורי השמחה הזו ,אומרת שלקוחות רבות נוטות לדמות את
החנות לחנות ממתקים :מין מקום כזה צבעוני ושמח שאת מרגישה שאת
רוצה לטעום בו קצת מהכל .ואני מעידה שזה נכון :הבגדים והמוצרים
עצמם עושים חשק לזוז .יש משהו בבגד ספורט נוח ,איכותי ויפה שבאמת
מפתה לצאת להזיע ולנו ,הרוכבות הישראליות ,אין עדיין גישה נוחה
למבחר גדול של ביגוד שמבטא גם חשיבה מעמיקה על סגנון ואופנה.
זזה ספורט ,יבואנית של חברות מובילות באופנת ספורט נשי ,שהתבלטה
עד כה בתחום בגדי הריצה וחדר הכושר ,מביאה בשורה מרעננת עם
ביגוד הרכיבה של חברת  ,TERRYמהחברות האמריקאיות הוותיקות שהיו

חלוצות בייצור ביגוד רכיבה לנשים בלבד .לואד" :כשהבאנו לארץ את
חברת טרי ,היו לקוחות שלנו שצחקו ואמרו שהן חייבות להתחיל לרכוב רק
בשביל להצדיק את הביגוד היפה( ".ואני מקווה שהן לא צחקו).
על המדף מצאתי מבחר גדול של חולצות רכיבה במגוון סגנונות ,החל
מגופיות מגניבות לספינינג ולרכיבה קלילה בעיר ,שיכולות ללכת יפה גם
עם ג'ינס ,ועד חולצות מקצועיות מבדים סופר-נעימים שיכולות להתאים
ליום רכיבה עצבני בקיץ הישראלי .בתחום המכנסיים מוצעים מכנס ¾
אחד איכותי מאד ו 5-טייטסים קצרים שונים לחלוטין זה מזה ,כך שכל אחת
יכולה לבחור מה שמתאים לה – הן ברמת הגימור (והמחיר) והן באורך
המכנס וגזרתו .ויש גם כפפות ,שרוולונים לשמש/קור ועוד.
מבחר חזיות הספורט בחנות וההתמחות של לואד בנושא מרשימים ביותר,
ואני ממליצה לכל מי שחווה בעיות בתחום לשים פעמיה לשם .לואד" :יש
לנו כיום בזזה את מגוון החזיות הגדול ביותר .אנו מחזיקים את המותגים

המובילים בעולם ואני מאמינה שאין כמעט אישה בכל גודל חזה ובכל
היקף שלא נצליח להתאים לה חזיית ספורט טובה ונכונה .הנישה של
החזיות היא אחד המקומות בהן אנו פוגשות את הסיפורים המרגשים
ביותר .קשה להאמין כמה נשים נמנעות מלעסוק בספורט בשל חוסר
נוחות וחזייה לא מתאימה .אנו משרתים בעניין זה מספר רב של לקוחות
שמגיעות מכל הארץ להתאמה אצלנו בחנות" .בנוסף לסט הביגוד ,ניסיתי
גם טופ הרכיבה של  :TERRYחזייה עם גזרה נוחה מאד ,שמתבלטת בבדים
רכים וגמישים במיוחד ,מינימום התמודדות עם תפרים מחככים ויכולת
נידוף מצוינת.
מכנס  Bella Primaשל TERRY
₪ 487
בחרתי את הטייטס הזה מתוך המגוון בגלל כמה דברים שאני אוהבת –

סוג הבד החזק ,סיומת ארוכה ורכה מעל הברך ,אחיזה רכה יחסית באזור
הבטן – אבל בעיקר כי הוא הרגיש מאד נוח מהרגע הראשון.
מאפיינים
•טייטס שמחזיק היטב ואינו חותך את הרגל בחוזקה.
•פטנט הסיום של המכנס באורך  "2.5חתוך בלייזר ללא תפרים בעל
רצועת סיליקון שמחזיקה את המכנס במקום ומונעת שפשוף או טיפוס
המכנס למעלה.
•גזרה מחמיאה עשויה  6חלקי בד תפורים בתפרים שטוחים במיוחד
•חגורת מותן משוחררת באזור הבטן מעניקה נוחות מקסימלית
•בד מט אלסטי עם קומפרשן מדוד להענקת תחושה נעימה לשריר בדיוק
במידת הלחץ הרצויה.
•סה"כ אורך ."19.5
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הפד Flex Air Chamois ,בייצור איטלקי ,מתאפיין בגמישות רב-כיוונית
המאפשרת חופש תנועה על האוכף ,הגנה לאזורים הרגישים וגזרה
מוקפדת המייצרת נוחות מרבית.
בשימוש תחושת הנוחות וההתאמה הטובה המשיכה גם אל האוכף
ולרכיבות הולכות ומתארכות .אתן יודעות ,לא על כל טייטס אפשר לסמוך
ברכיבה ארוכה .דרושה היכרות מעמיקה ,כמה שיחות נפש ,לא רק שלום-
שלום .נדמה לי שאוכל לסכם את הביקורת שלי על המכנס הזה בכך שהוא
נכנס כעת לתיק ונוסע איתי לאפיק ישראל .זו רמת שביעות הרצון שלי
ממנו .ממצה ,לא?
יותר איכותי ,נוח ,אמין לרכיבות ארוכות פחות אין
חולצת רכיבה  Hubs & Kissesשל TERRY
₪ 385
למרות שהייתה בחנות חולצה מתאימה יותר לצורכי הרכיבה שלי ,מבד
יותר דק וצמוד ,בחרתי בזו .גם בגלל השם המקסים שלה וגם כי ,f$%# it
האישה צריכה לבלות לפעמים עם איזו חולצה פרועה שמתאימה לה לצבע
של האופנים .זו תחושה נעימה ,אתן צריכות לנסות.

מבחני ציוד

מאפיינים:
•מבנה צר וצמוד יחסית עם תוספת של בד רשת מאוורר בשני צדי הגוף
•מנדפת במיוחד עם בד דקיק בעל מגע משי כנגד העור
•הגנת UPF +50מפני השמש
•רוכסן מלא
•שרוול רשת מאוורר
•גמישה ורכה
• 3כיסים פתוחים מאחור
ניתן לרכוש כפפות ושרוולונים מאותה דוגמא להשלמת הTotal Look-
העיצוב הוא כמובן עניין של טעם ,ועם עיצוב כזה לא אתפלא אם יהיו
תגובות קיצוניות לכאן או לכאן .אבל החולצה נוחה ונעימה מאד ברכיבה,
מנדפת כראוי ,יש לה גזרה מצוינת שאינה צמודה מדי אבל עדיין מחמיאה.
לא הייתי מהססת לקחת אותה לרכיבה ארוכה ביום חם – ומבחינתי זה
המבחן החשוב.
יותר עיצוב ,גזרה ,נוחות פחות כרגיל ,מחיר...
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 אריק פלדמן

יבואןICON :
משקל 280 :גרם ,ללא כיסויים וללא וויזר (למידה )L
מחיר ₪ 900 :לדגם הפרמיום כולל פאנלים,
 ₪ 700לדגם הסטנדרט ללא פאנלים

BOLLE
The One Premium
 Bolleהוא אחד המותגים המוכרים בעולם בתחום
האופטיקה הטכנית .החברה שממוקמת בגבול צרפת
שוויץ נחשבת שנים רבות כחלוצה בפיתוח וייצור משקפי
שמש וגוגלס לשימושים ספורטיביים מגוונים בייחוד
לענפי ספורט השלג והאופניים .כמו עוד מספר חברות
אופטיקת ספורט מובילות בעולם (סמית' ,רודי פרוג'קט,
 ,+RHסליצ'ה וכו') החליטה בולה להיכנס לתחום קסדות
האופניים .לכאורה אולי אין קשר ישיר בין שני התחומים,
אבל נראה שהפרקטיקה של חומרים מרוכבים ,בטיחות
וסטייל אשר משיקים לשני התחומים מוציאה תוצאות
יפות ,ואנחנו מרוויחים.
 BOLLE THE ONEהיא קסדת האופניים הראשונה
מבית בולה ,וכשמה היא מתיימרת לתת פתרון כולל
לשלושה סגמנטים שונים בקסדה אחת .רכיבת כביש,
רכיבת שטח ,ורכיבת טריאתלון /נג"ש .למעשה מדובר

על פלטפורמת בסיס קלה ומאווררת ביותר ,עליה
מרכיבים אביזרים שונים בהתאם לשימוש המתבקש.
מאפיינים בולטים
•עיצוב ייחודי במגוון גוונים ,תואם לאופנת
האווירודינאמית הרווחת לאחרונה
•מבנה קסדה עמוק וקל ,בנוי קליפת פוליקרבונט יצוקה
סביב מבנה קצף EPS
• 31פתחי אוורור קטנים יחסית ,עם "כונס אוויר" מרכזי
בקדמת הקסדה
•פאנלים מתפרקים לכיסוי פתחי האוורור ,ליישומיים
אווירודינמיים כמו טריאתלון או נג"ש.
•וייזר מתפרק
•כובע חורף אינטגרלי ,כולל כיסוי אוזניים
•נצנץ אינטגרלי מתפרק

•ריפודים איכותיים ומתפרקים
•מנגנון הידוק ע"י חוגה נוחה עם אפשרות התאמת
גובה מנגנון ההידוק.
•תושבות ייעודיות לקיבוע יציב של משקפי השמש
כשהם לא בשימוש
•מדבקת ברקוד לבטיחות עם פרטי משתמש לסריקה
ע"י אפליקציות QR
בשימוש מגוון הפיצ'רים שמציעה ה The One-הופכת
אותה לאחד המוצרים הייחודיים והוורסטיליים ביותר
בתחום הקסדות רווי הדגמים .מבנה הקסדה הוא שונה
מהמקובל ,סוג של טוויסט לגל ה Aero-הניו אייג'י הכה
אופנתי בימים אלו .כיסויי הפלסטיק שתפקידם לסגור על
פתחי האוורור ולהפוך את הקסדה לאווירודינמית יותר,
פשוטים מאוד להרכבה ופירוק .הם מגיעים בצבעים
שונים ומשווים לקסדה מראה ייחודי ביותר מעבר לפיצ'ר

הטכני אותו הם ממלאים .אמנם לא בחנו את הקסדה
במנהרת רוח ,וגם לא במקצה נגד השעון ,אבל במראית
עין בתוספת לוגיקה פשוטה ,נראה שהם יעשו את
העבודה שצריך .מבנה הקסדה הוא עגול יחסית ללא
ספוילרים אחוריים בליטות או משיכות לאחור ,לנו זה
הוסיף ,לפחות בהרגשה ,נדבך ביטחון מסוים .הקסדה
נוחה מאוד על הראש ,היא לא יוצרת נקודות לחץ
ולמעשה בלתי מורגשת .מנגנון ההידוק בחוגה הוא
בעל רווחים קטנים ומאפשר הידוק אופטימלי ונוח מאוד,
ללא לחץ או רפיון וזאת למרות שהוא יוצר הידוק נקודתי
על החלק האחורי בלבד ולא הידוק היקפי .יש לקחת
בחשבון שהקסדה מגיע בשתי מידות בלבד לכן מומלץ
ואף רצוי למדוד לפני רכישה .המבחן על הקסדה נערך
לאורך חודשי הקיץ הקשים ,בואך אוקטובר .הThe-
 ,Oneהתגלתה כאחת הקסדות המאווררות שבדקנו
לאחרונה .הפתחים אומנם לא גדולים במיוחד אך הם
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מוט אוכף חדש מבית פוקס

"Fox has managed to hit this
one out of the park" 
רבים וכנראה ממוקמים נכון .זרימת האוויר הייתה מעולה
והריפוד הצליח לספוג את כמויות הזיעה הלא הגיוניות
שאוגוסט מייצר מבלי לייצר טפטוף על המשקפיים ,לא
פשוט .תושבות המשקפיים הייעודיות בחזית הקסדה
אינטואיטיביות מאוד לשימוש ,לא דורשות תמרון מיוחד
ע"מ לתקוע את זרועות המשקפיים בתוכם תוך כדי
רכיבה ,ובנוסף לכך מבודדות את זרועות המשקפיים
מהפדחת .כשהמשקפיים שם ,הם מקובעים היטב
ולא זזים כלל .אפשר לשחרר חופשי בקטעים מהירים
ומשובשים ללא כל חשש שהמשקפיים ידרסו לעולמם.
המבחן נערך כאמור בסוף הקיץ ,כך שלא יצא לנו לבחון
ברכיבה את כובע החורף האינטגראלי המצורף לחבילה,
אבל במדידה הוא הרגיש נוח ונראה שהוא יעשה את
העבודה היטב בימי החורף הספורים הצפויים לנו( .אחרי
שתתרגלו למראה) .הוויזר שהופך את הקסדה באופן
רשמי לקסדת שטח פשוט מאוד להרכבה ,הוא סטטי ולא
מאפשר את שינוי הזווית שלו כמקובל בתחום קסדות
ה .XC-אך הוא קצר וממוקם גבוה יחסית ,כך שהוא אינו
מהווה הפרעה לקו הראיה גם בירידות תלולות .הנצנץ
המצורף לחבילה ניתן גם הוא להרכבה (אינטגרלית
כמובן) בחלקה האחורי של הקסדה ,הוא מציע הפעלה
משוכללת במגע ,אבל לא מספק אלומה חזקה דיה
לטעמנו ,ולא מאפשר הפעלה עם כפפות ארוכות .גולת
הכותרת של הקסדה היא ללא ספק המראה שלה.

למידע נוסף �
שילובי הצבעים המוצעים והעיצוב הייחודי מאוד של
הקסדה סובבו לא מעט ראשים בתקופת המבחן ,היא
שונה ,היא ייחודית והיא סוג של הצהרת אופנה למי
שחובש אותה.
סיכום ה The One-היא קסדת /XCכביש מעולה! (את
הנג"ש לא בדקנו) .היא וורסטילית ביותר ,מאווררת מאוד,
קלה יחסית לפיצ'רים שהיא מציעה ומאוד נוחה לרוב
הראשים שניסו אותה .אך מעבר לכל פיצ'ר אווירודינמי
או תפעולי אחר ,ה The One-נראית מעולה!! כמו מגוון
המוצרים האחרים של בולה שיצא לנו לבדוק ,הקסדה
הראשונה שלהם היא מוצר ברמת גימור גבוהה ביותר
עם דגש על המראה הנכון ,על הפרטים ועל הנוחות.
יותר מראה ,אוורר ,נוחות ,וורסטיליות שימוש פחות שתי
מידות בלבד ,מחיר

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

thesingletrack.co.il













שירות מקצועי

שמנים וחלקים
מקוריים

אחריות מלאה

הרחבות אחריות

צוות מוסמך Fox

משלוחים חינם
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 עדי בלן

יבואןwww.ctc.co.il :
מחיר₪ 580 :

Leyzne 900XL
 Leyzneהופכת עם השנים להיות חברה בוגרת ושלמה
יותר מבחינת ליין המוצרים שהיא מציעה ,מה שכולל
גם הרחבת ליין המוצרים האלקטרוניים כגון פנסים
ומכשירי ניווט.
מנסיון העבר שלנו עם מוצרים "חשמליים" של ,leyzne
התרשמנו מאיכות המוצרים וקלות השימוש בהם,
שמחנו לגלות ה 900XL-אינו שונה במובן זה .כבר במגע
ראשון עם גוף האלומניום של הפנס ,מרגישים שמדובר
במוצר שהושקעו בתכנונו ועיצובו זמן ומחשבה .איכות
הגימור והאטימה ממים נראית מצויינת .וכפי שתקראו
מיד ,השימוש בו פשוט ככל שניתן להעלות על הדעת.
מפרט טכני:
•משקל 145 :גרם
•מידות X 41 X 24 100 :מ"מ
•סוללה פנימית – ללא אפשרות החלפה – טעינה
משקע מיקרו USB

•מצבים וזמני תאורה:
• Overdrive – 900לומנס – שעה ועשרים דקות
•אור גבוה  600לומנס – שעה וחצי
•אור בינוני  400לומנס –  2:45שעות
•אור נמוך  150לומנס –  7:30שעות
•הבהוב  14שעות
•אביזרים נלווים – כבל טעינה ל ,USB-גומיה גמישה
לעיגון הפנס לכידון
בשימוש הטענת ה XL-מתבצעת מכל תקע micro
 USBשיש לכם בנמצא ,השקע עצמו מוגן היטב ממים
בגוף הפנס ע"י גומיה איכותית ,זמן הטעינה היה ארוך
יחסית ולקח בין  3-5שעות מנסיוננו ,כתלוי בהספק
שקע הטעינה.
התקנת הפנס על הכידון פשוטה ביותר ,פשוט הידוק
רצועת הגומי מסביב לכידון ,ההידוק היה טוב והפנס

נשאר יציב כמעט בכל מקטעי הרכיבה ,נראה שהגומיה
תוכננה לכידוני  ,31.8אבל במתיחה "בריאה" הגענו
לתוצאה טובה גם על כידון ה 35-מ"מ שלנו.
הפעלת הפנס גם היא פשוטה ואינטואיטיבית ,לחיצה
ארוכה על הכפתור היחידי ואתם במצב "רגיל" בו אפשר
לעבור ע"י לחיצות קצרות בין כל המצבים (למעט
אוברדרייב) ,לחיצה ארוכה יותר (כ 5-שניות) מכניסה
אתכם למצב "תחרות" בו אפשר לעבור בין מצב הילוך
היתר למוד חסכוני.
האלומה של ה Lezyne-עגולה ובהירה מאוד ,במיוחד
במצב האוברדרייב (שבו היינו בזמן הרכיבה בסינגלים),
הפיזור אחיד מאוד ואין איזורים חשוכים .עם זאת האור
ממוקד מדי לטעמנו בתור פנס כידון (ובוודאי שבתור
פנס יחידי) ,השתמשנו בעיקר במוד ה"תחרות" של
הפנס ,מה שאומר שהוא מחליף בין שני מצבים
בלבד – אוברדרייב – בזמן הסינגלים ,ומצב – Economy

בזמן רכיבה מנהלתית או עליות.
היינו שמחים להשאר במצב האור הגבוה לכל אורך
הרכיבה ,אלא שזמן בעירה של שעה ו 20הוא קצר מדי
לרכיבה מלאה ,וע"י השינוי הידני בין המצבים ,הצלחנו
להפיק רכיבות של שעתיים מלאות מה. Lezyne
השימוש העיקרי שלנו לפנס היה רכיבות לילה שבועיות
וטכניות למדי ביער בן שמן ופארק קנדה ,כתוספת כוח
משמעותית לפנס הקסדה שלנו ,והוא מעניק עוד מימד
של עומק ותאורה סביבתית המאפשרת רכיבה מהירה
ובטוחה יותר בלילה.
סיכום ה Leyzne 900XL-הוא פנס עשוי היטב ,פשוט
לשימוש (כמו שצריך להיות מוצר שכזה) ,עם אלומה
טובה מאוד ואיכות גימור מצויינת .החסרון היחידי
שהצלחנו למצוא הוא אורך חיי סוללה גבוליים במצב
התאורה הגבוה ,המצב השימושי ביותר ברכיבת לילה
טכנית אמיתית
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 אילן כרמל

מחיר₪ 899 :
יבואן :סער
שקית מים :דגם  Cruxמבית היצרן ,בנפח שלושה ליטרים
נפח התיק מוצהר 15 :ליטר ,מתוכם  3ליטר לשקית המים
משקל  1.25 :ק"ג ,מתוכם משקל השקית  250גרם

CamelBak
M.U.L.E. LR
2017

על מותג אביזרי השתייה  CamelBakאין צורך להכביר במילים .החברה
אשר מזוהה יותר מכל עם מנשאי מים גמישים לא נחה על זרי הדפנה
ומנפיקה מידי שנה מוצרים חדשים שתפקידם העיקרי הוא להזרים מי
שתייה לספורטאים בדרך היעילה והנוחה ביותר.
ה  M.U.L.Eהוא אחד התיקים הוותיקים והפופולריים של היצרן ,אשר
ממדיו הצרים ,נוחות הנשיאה היחסית והקיבולת הגבוהה שלו הפכו אותו
לרב מכר במהלך השנים .הדגם המקורי עבר במשך השנים מספר רב
של שינויים ,והגרסה האחרונה ,אותה אנו בוחנים ,הושקה ממש לפני
שבועות ספורים.
מאפיינים כללים ה M.U.L.E LR-הוא דגם כלאיים המשלב את הגרסה
מוגדלת הנפח של ה( M.U.L.E-דגם ה )NV-עם מערכת שתייה הממקמת
את שקית המים הקצרה והרחבה בגובה הגב התחתון כך שהיא נשענת
בעיקר על מותני הרוכב ,להלן.Low Rider :
הדגם החדש מתבסס על מערכת הגב החדשה של היצרן ,הAIR FLOW-
שמהותה הרחקת התיק מגוף הרוכב ע"י רשת מתוחה על קצף ספוגי
מחורר המורחק מהגב ע"י ספוגים קשיחים אשר מאפשרים זרימת אויר
חופשית לאזור הגב העליון .בנוסף גם רצועות הכתף ,המותניים ואזור הגב

התחתון מרושתים כולם באותו ספוג מחורר המיועד לאוורור מקסימלי.
התיק בנוי משלושה תאים סגורים ראשיים ,תא אטום ומבודד המכיל בתוכו
את שקית המים עם הכנה לידית השקית ע"מ לתמוך בה ,תא ציוד כללי
בגודל התיק כולו ותא אירגונית בקדמת התיק.
בנוסף לכך מכיל התיק גם תא מרופד אטום לגשם לטלפון גדול מימדים
או מצלמה ותא פתוח ,גמיש ומאוורר בקדמת התיק אשר יכול לשמש
לנשיאת ציוד שליף כמו בקבוק איזוטוני/בננה או שאת את הקסדה בצורה
מאובטחת .את פתח התא החיצוני ניתן להדק באמצעות רצועות הידוק
ששודרגו אף הן בדגם הנוכחי לנשיאת קסדה בצורה יעילה.
על רצועות המותן שני תאי שליפה מהירה קטנים ששימשו אותנו כמאגר
לחטיפי אנרגיה ובנוסף ממוקמות עליהן גם רצועות הידוק המשמשות
להידוק התיק בזמן ששקית המים הולכת ומתרוקנת (פיצ'ר מצוין לשמירת
יציבות התיק).
התיק מסופק עם שקית ה Crux-החדישה של היצרן ,שקית בעלת צינור
נתיק ,פתח מילוי רחב ופשוט מאי פעם לפתיחה וסגירה ,ידית אחיזה
יעילה ומבנה נמוך ורחב .בנוסף ,לראשונה הוגדל קוטר צינור השתייה
על מנת לאפשר זרימה של יותר מים ,זווית הפיה שונתה אף היא וכך גם

מנגנון הנעילה שהפך הרבה יותר קל לתפעול גם תוך כדי רכיבה.
בשימוש בפעם הראשונה בה סידרנו את התיק ,שמחנו לגלות עוד
פיצ'רים קטנים ושימושיים כמו תאים פנימיים חכמים ,נרתיק קטן אשר
יכול לאגד את ערכת הטיובלס  +סט כלים  +שונות ,כיסוי הגנה מגשם
ומנגנון מגנטי לתפיסה מהירה של צינורית השתייה .פשוט כיף לראות
ירידה כזאת לפרטים ורמת גימור גבוהה במיוחד.
העמסת התיק וסידורו פשוטה וקלה מאוד הודות למספר התאים הגבוה
שהוא מציע ,תא המים הנפרד מאפשר להחליק לתוכו את השקית גם
כאשר התיק עמוס ותא האירגונית נפתח לכל אורכו ונגיש גם כאשר התיק
נמצא בקיבולת מקסימלית.
למרות הנפח המרשים של התיק ,מידותיו צרות והפרופיל הכללי שלו נשאר
שטוח יחסית ,גם כאשר מעמיסים אותו לעייפה הוא יושב היטב על הגב הן
מבחינת חלוקת המשקל והן מבחינת יציבותו על הגב .בנוסף לכך מערכת
הגב המצוינת שלו מבודדת לחלוטין את תוכן התיק מהגב ושומרת ,לפחות
על חלק העליון של הגוף ,יבש ומאוורר .אוורור הרצועות ורוחבן עזר מאד
הן לנשיאת התיק והן לאוורור הכתפיים אך ללא ספק גולת הכותרת היא

מיקומה של שקית השתייה הנשענת על אזור המותניים ומורידה מהעומס
על הכתפיים והגב העליון.
שקית השתייה והצינור החדש הוכחו גם הם כמשופרים יחסית לדגמים
הקודמים ,הן מבחינת המילוי והסגירה הקלילים ובעיקר מבחינת כמות
המים המרעננים שהם מזרימים בכל שלוק ,א-מחייה!
סיכום למרות שאולי נראה כי כבר לא ניתן לחדש דבר בשוק הרווי של
תיקי השתייה ,נראה בבירור ש CamelBak-ממשיכים לשפר ולייעל את
תוצרתם .ה M.U.L.E. LR-מציע מספר חידושים מרעננים ומועילים
מבחינת תפעול ,נוחות ,יציבות ואוורור .המבנה הצר של התיק ,משקלו
הסביר ,שקית השתייה המשובחת ,רמת הגימור והירידה לפרטים הופכת
את ה M.U.L.E. LR-לאחד התיקים הטובים והמעניינים המוצעים כיום
לטעמנו ,בעיקר עבור הרוכב שאוהב לשאת עמו יותר מהמינימום הנדרש
לרכיבה של שעתיים.
יותר שקית וצינור מעולים ,מערכת גב ,ארגונומיות ,אוורור ,חלוקת משקל
פחות מחיר
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 שמעון דהן ,אריק פלדמן

יבואןIKON :

מבחן למשקפי רכיבה Cebe
 CEBEהיא חברה צרפתית אשר נוסדה בשלהי המאה ה .19עם השנים
גם היא כמו יצרני משקפיים אירופים נוספים פנתה בעיקר לתחום ספורט
החורף והתמקצעה בו.
גם בישראל שטופת השמש ונטולת החורף הממשי ,משקפי  CEBEנחשבו
כאליטה של משקפי השמש בשנות השמונים של המאה הקודמת .משקפי
הדגל דאז היו דגם ה ,DAKAR-משקפיים בעלי מסגרת מתכתית וכיסוי
הצללה מעור בצדדים .משקפי  CEBEשל אז נחשבו מעולים ,אמינים ובעלי
עדשות המרגיעות את העין.
בשנת  2009התאחדה החברה עם ענקית האאוטדור האמריקאית בושנל
וקיבלה דחיפה קדימה עם יכולות פיתוח ותקציבים ראויים לשווק בינלאומי.
לחברה מספר רב של משקפיים וגוגלס המותאמים לסוגי ספורט שונים
הם מאופיינים בארגונומיות גובה ,טכנולוגיות אופטיקה מתקדמות ומעל
הכל סטייל צרפתי ייחודי מאוד.

Cebe S’track MONO
מחיר | ₪ 499 :משקל 28 :גרם
ה S’track mono-הוא דגם שפותח במיוחד עבור רצי אולטרא מרתון
בשיתוף  ,Sebastien Chaigneauסוג של אייקון בתחום האולטא מרתון.
בהגדרה הם אומנם לא מיועדים לרוכבי אופניים ,אך האפיונים של שני
התחומים דומים מאוד ומניסיוננו בשנים של רכיבה ממושקפת מצאנו
שמה שמתאים לרץ אולטרא מרתון מתאים בהחלט לרוב רוכבי האופניים.
התאמה לפנים המשקפיים מבוססים על מבנה קלאסי של משקפי
ספורט ,קשת עליונה עם עדשה רחבה אחת .משקל המשקפיים הוא 28
גרם בלבד .עובדה שיחד עם העיצוב הייחודי שלהם ושתי מידות רוחב
מוצעות ,גורם למשקפיים להיות בלתי מורגשים בעליל על הפנים .זרועות
המשקפיים מסתיימות במאחז /רפידה בצורת עלה עשוי גומי רך ודביק
המסייע להצמדה של המשקף לראש תוך הפחתת עומס מאיזור האף
ויוצרים מעין "אחיזה" בצידי הראש .עבור רוכב האופניים דיי בסינגל

מטלטל אחד ,כדי להבין שהפטנט הייחודי מצמיד את המשקפיים באופן
מיטבי לפנים אפילו במצבי קיצון מגרזנים במיוחד .מבנה המסגרת חסון
והזרועות גמישות ואיכותיות אך לא מתכווננות .האפון ניתן לכיוונון והוא
מצופה בגומי רך ,דביק ונעים למגע .הזרועות לא ארוכות מידי ,כך שגם
בחבישת קסדת  AMעם כיסוי נרחב לעורף לא נתקלתי בהפרעה או
תחושת אי נוחות.
אוורור וניקוז זיעה רכבנו עם ה CEBE-מתחילת הקיץ ועד שלהי הסתיו,
בעיקר בתנאי מזג אויר של לחות גבוהה ויובש ,במתארים חשופים והן
מיוערים ומוצללים .המשקף מנדף זיעה בצורה מעולה ובתנאי לחות
גבוהה ,בהפסקות ,היווצרות אדים אינה מכשול והם נעלמים עם הדווש
הראשון הודות למבנה ולחורי האוורור על העדשה .אולם העדשה הרחבה
נוטה להתלכלך יותר מעדשות רגילות והניקוי שלה קצת יותר מורכב.
עדשות ה S’track Mono-מגיעים עם שתי עדשות שנות במארז ,במקרה
שלנו עדשה שקופה לתנאי תאורה חשוכים במיוחד ועדשה פוטוכרומטית.

העדשה הפוטוכמומטית ששימשה אותנו בעיקר ,הגיעה בגוון צהוב/
כתום ,היא מחליפה גוון במהירות יחסית כך שאינה מורגשת כלל בעין.
(למעשה מבחינים בשינוי רק במבחן יזום ע"י הסתרת חלק מהעדשה)
לדגם זה מספר עדשות ברמות כהות שונות .הדגם שבמבחן הינו הבהיר
יותר ולא הראה סימני חולשה גם ברכיבות שמשיות במיוחד .עם הכניסה
ליער או בבקרים מעוננים או מוקדמים מדי ,המצב הבהיר של העדשה
מתאים באופן טוב למדי .ובאופן כללי ,איכות העדשה טובה ללא עוותים גם
בקרבת המסגרת ,ובגוון נעים לעין.
סטיילינג בנוף משקפי הספורט האין סופי ,ה S’track mono-ללא ספק
מתבלטים .העיצוב הוא ייחודי מאוד לתחום זה אך הוא ספורטיבי לחלוטין,
עם כל המשתמע מכך .מעולה וייחודי לרכיבה או פעילות ספורטיבית
אחרת ,פחות טוב כמשקפי קז'ואל.
יותר נוחות ו"אחיזה" ,איכות אופטית ,אוורור ,סטיילינג פחות נטייה
גבוה להתלכלך
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זה שירות!

JORASSES-L CEBE
מחיר | ₪ 399 :משקל  31גרם
ה JORASSES-L-הם משקפיים במראה "ספורט קז'ואל" ,ומיועדים
בהגדרה לפעילות אאוטדור .הם גדולים יחסית ובנויים מסגרת מלאה אשר
מכסה אזור נרחב בקדמת ובצדי הפנים .בנוסף לכך המשקפיים מגיעים
מצוידים עם כנפונים לכיסוי מלא של העיניים למניעת כניסת אבק או
כהגנה מקרינה חזקה כמו בסקי או בים.
התאמה לפנים :ה JORASSES-L-מגיעים ללא אפשרויות התאמה
כשמראש הם מוגדרים כמשקפים לבעלי מבנה פנים רחב יחסית .האפון
עשוי גומי רך וגמיש מאוד והזרועות עשויות ניילון גמיש אולם ללא כל כריות
הצמדה .למרות העדר אפשרויות הכוונון ה JORASSES-L-הרגישו כאילו
נתפרו במיוחד לממדי הפנים של הבוחנים .אפון הגומי הרך והדביק שומר
על המשקפיים במקום והזרועות מצמידות את המשקפים היטב לראש
ללא לחץ או אי נעימות .ברוב הרכיבות בתקופת המבחן המשקפיים נשארו
יציבים ביותר על הראש ,אולם ברכיבות אגרסיביות עתירות גינות סלעים,
הרגשנו שהיה חסר לנו אלמנט מסוים של הצמדה.

אוורור וניקוז זיעה למרות המבנה הסגור והעוטף של ה,JORASSES-L-
המשקפים מאווררים מאוד .האפון מרחיק את המשקפים מערובות העין,
וכונסי אוויר בצדי העדשות דואגים להעלים אדים מיד שמתחילים את
הרכיבה .למעשה הם הרגישו מאווררים הרבה יותר ממשקפיים במבנה
ספורט קלאסי שבדקנו.
עדשות ה JORASSES-L-בגוון ירוק תפוח שבמבחן הגיעו עם עדשות
פוטוכרמטיות מסוג  Variochrom Peak AFבדרגת  Base 8של היצרן,
וכן ציפוי הידרופובי כנגד היווצרות אדים .העדשות בגוון אפרפר מציעות
החלפת גוונים בין כהה מאוד לבין גוון ביניים לא כהה ולא בהיר מידי ,מנעד
שמתאים לכל מתארי הרכיבה שבחנו אותם .החלת הגוונים היא מהירה
וטבעית מאוד .האופטיקה איכותית ביותר ,הפרדת הצבעים מעולה ולא
חווינו כל הרגשת עייפות גם אחרי שעות רבות של שימוש במשקפיים.
סטיילינג :גרסת הירוק תפוח של ה JORASSES-L-עם הנגיעות הכחולות
היא הצהרת אופנה לכל דבר ועניין ,הן על האופניים ,הן כאביזר אפרה-רייד
והן כמשקפי קז'ואל לסטייליסטים שבינכם.
יותר סטייל ,נוחות ,אוורור ,עדשות מעולות פחות אפשרויות התאמה
מוגבלות מאוד

מרכזי השירות של
בשבילכם כל השנה
www.daa.co.il
 Shimano Service Centerמצמן ביל"ו ,צומת ביל"ו ,טלפון 08-9350070
 Shimano Service Centerסיגמא ,צומת מגידו ,טלפון 04-9591211
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מבחני ציוד

 יובל שוסטר

יבואן :אדסטיק

 VEE TIREמבחן צמיגי גראבל
( VEE TIRE XCX 700X40 120 TPIצמיג קדמי)
משקל רשום 460 :גר' ,משקל בפועל 500 :גר'
מחיר:

( VEE TIRE RAIL 700X40 120 TPIצמיג אחורי)
משקל רשום 460 :גר'  ,משקל בפועל 500 :גר
מחיר:
 Vee Rubberהוא יצרן צמיגים ענק בתאילנד ואחד המובילים בעולם.
החברה נוסדה ב  1973ובמפעליה מיוצרים  25מליון צמיגים בשנה
למותגי צמיגים רבים וידועים בעולם בתעשיית הרכב ,האופנועים

והאופניים .ב  2013נוסדה חברת  ,VEE Tireמותג צמיגי אופניים עצמאי
של חברת האם אשר משתמש בטכנולוגיות הייצור והפיתוח של המותגים
המיוצרים במפעלים ,לצורך שיווק צמיגים ישירות לצרכן.
ליין צמיגי האופניים של היצרן התילאנדי הוא עצום ,ונוגע בכל הסגמנטים
ובכל הרמות ,מצמיגים לאופני ילדים ועד צמיגי כביש /סייקלו קרוס
בטכנולוגיות הייצור והפיתוח המתקדמות ביותר.
לאחרונה החלה חברת אדסטיק ,בעלי המותג  Joe's No-Flatsויבואני
גלגלי אמריקן קלאסיק ,ביבוא סדיר של הצמיגים לישראל.
מהמחסנים של אדסטיק בראש העין נחת אצלנו זוג צמיגי גראבל למבחן.
 VEE TIRE XCXכצמיג קדמי ,ו  VEE TIRE RAILכצמיג אחורי.

בשימוש הצמיגים נבחנו על סט גלגלי אמריקן קלאסיק רייס .בכל צמיג
הוכנסה מנת חומר טיובלס של ג'ו והצמיגים עלו על החישוקים בקלות
רבה וללא אבדן אוויר או ירידת לחץ בתקופת המבחן.
שני הצמיגים יצרו אחיזת קרקע טובה אך דרשו "התאמת" לחץ אוויר
קלה .לרכיבה הראשונה באזור עמק חפר יצאתי עם  .psi 45על אף
האחיזה הטובה הורגשה בריחה /התחפרות /פירפור של הצמיג האחורי
בעלייה דרדרתית .לקראת הרכיבות הבאות בעמק חפר וברמת הגולן הורד
לחץ האוויר ל 30-34-ו 35-38 -בהתאמה .הורדת לחץ האוויר הוכיחה
את עצמה ואפשרה אחיזת קרקע מצוינת .ניכר שהצמיגים עמידים מאוד
מבחינת תרכובת הגומי ולא נראו סימני שחיקה או תלישה של קוביות
האחיזה הצדדיות גם לאחר רכיבה בשטח הקשה של רמת הגולן .הצמיג

הקדמי סיפק אחיזה יוצאת דופן כאשר הורד לחץ האוויר ונתן הרבה ביטחון
בכניסה לסיבובים.
בקטעים מנהלתיים על הכביש ,ניכר שהצמיגים קשיחים מעט וללא יכולת
התאמה (קומפליינס) ,ככל הנראה בשל תרכובת הגומי שלהם .מאידך
לאחר כ 300-ק"מ בשני תאי שטח שונים – עמק חפר ורמת הגולן – ניכר
שמדובר בצמיגים עמידים מאוד אשר בלחץ אוויר מותאם מספקים אחיזת
קרקע מהטובות גם בעונת הדרדרת הישראלית .הצמיגים כאמור שמרו
היטב על לחץ אוויר בתנאי הרכיבה השונים וללא פנצ'רים.
יותר עמידות ,אחיזה מעולה פחות קשיחים מידי בקטעי כביש
מנהלתיים
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Twenty Peaks 2016
סיכום ראשוני
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Twenty Peaks

 - Twenty Peaks 2016סיכום ראשוני
העונה הראשונה של  Twenty Peaksיצאה לדרכה ב  15בספטמבר וזאת הזדמנות לערוך סיכום ראשוני ,להלן המספרים:
•למעלה מ 120-רוכבים נרשמו לאתגר בארבעת השבועות הראשונים.
•כ  150נוספים הורידו את האפליקציה ועדיין שוקלים האם כדאי.
•רוכב אחד נרשם לשתי המהדורות ויטפס העונה  32,000מטרים.
•החלוקה בין רוכבי כביש והרים היא די מאוזנת ,עם יתרון קל לרוכבי הכביש.
• 183פסגות נכבשו עד כה ע"י הרוכבים.
•מינו יוגב ויעקב בר מככבים כרגע בראש רשימת המטפסים עם לא פחות מ 9-פסגות בחגורה.
לא בטוח שהם יהיו הראשונים לסיים שכן השמועות מדברות על לפחות שני רוכבים שמתכוונים לתפור את האתגר במספר ימים בודדים בסוג של אתגר
בתוך אתגר .אנחנו בעד.
אגב תפירות ,להלן הצעת הגשה של השף זוהר ויסברג ,האיש שאחראי למסלולי  ,Twenty Peaks 2016למסלולים מעגליים שתופרים  2עד  3פסגות
במינימום לוגיסטיקה ומקסימום כאב (הכנה נהדרת לקייפ אפיק או טרנס אלפ):
תפירות כביש
צומת גומא בנטל  +קישור לרפטינג הירדן  -ביריה 106ק"מ ו2000
טיפוס http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=TIn4Umti4t
הגושרים צוק מנרה  +קישור לדפנה  -חרמון  114ק"מ ו  2600טיפוס
http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=dNh4v1Jnab
צומת יהודיה אנדרטת חט  + 679קישור לצומת כורסי  -מעלה
גמלא  111ק"מ  1850טיפוס http://israelhiking.osm.org.
il/#/?s=zjdX0zrW1X
צמח הר תבור  +קישור לסקי בגלבוע  -מעלה גלבוע  +קישור לכוכב
הירדן – צמח  135ק"מ  2620מטר טיפוס
(http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=1JZ5uXGiOgבמסלול זה
מדלגים על נקודת ההתחלה בצמח לכוכב הירדן ועולים ישר מהצומת על
כביש  .90את העליה לכוכב הירדן נחתים לרוכבים ידנית)
צומת צמח קיבוץ מבוא חמה קישור ל7-צומת כורסי -יקב שאטו
גולן  87ק"מ  1520טיפוס http://israelhiking.osm.org.
il/#/?s=3AMxiaUhOH
מסלול הש.גימלים אכזיב  -הר מנור  +קישור לאנדרטת שיירת יחיעם
 הר מירון  119ק"מ  2430טיפוס http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=swZmkYjFtP
צומת בית אורן אנטנה מצפון לדמון  +קישור למשמר העמק  -צומת
דמון  72ק"מ  1330טיפוס
http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=99xDUnqRW0
אשתאול צובה  +קישור לצומת האלה  -בר בהר  88.6ק"מ 1800
טיפוס http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=00uHSOHmMi
חצבה מעלה עקרבים  +מעלה עקרבים  -הר אבנון חזרה (חזרה
באותו מסלול אבל הנוף שונה)  91.75ק"מ  1490טיפוס http://
israelhiking.osm.org.il/#/?s=tzezDAE58f
עליות בודדות:
•עין בוקק – ערד

תפירות שטח
"פגז קומפוט" חרמון מנרה מעגלי :דגי דפנה  -חרמון רכבל
תחתון  +קישור לאנדרטת הארי השואג  -מנרה רכבל עליון 108ק"מ
 2950טיפוס (אפשר להחנות בדור אלון הגושרים ולרכוב  3ק"מ לדגי
דפנה) http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=kNpRXDVx4g
"ביחד זה כואב" איילת השחר  -קבר בן זמרה  +קישור למחניים -
מצודת ביריה  +קישור לעין זיתים  -הר מרון .החזרה מהר מרון לאיילת
השחר דרך נחל דישון .סה"כ  107ק"מ ו  2610טיפוס http://
israelhiking.osm.org.il/#/?s=4x4ulx3CBh
קרני חיטים הר דבורה הר תבור מגדל  -קרני חיטים  +קישור לבית
קשת  -הר דבורה והר תבור וחזרה  105.5ק"מ  2370טיפוס
http://israelhiking.osm.org.
il/#/11/32.7593/35.6369?s=IBps2QPCxX
גבעת המורה והר ברקן נעורה  -גבעת המורה +קישור לעין יזרעאל
 הר ברקן 67.4ק"מ  1400טיפוס (יציאה וסיום בתחנת דלק ביתהשיטה) http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=LwudnIgOUT
יקנעם בית היערן עוספיה  +קישור לצומת עופר  -מוחרקה  75.5ק"מ
 1520טיפוס http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=Cyd3SRDmkV
עין לעין עין גב  -הר נמרון  +קישור לכורסי  -עין כנף  81.2ק"מ 2070
טיפוס http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=TlkFPDACWI
סדום ועמורה מעגלי מפעלי ים המלח  -מעלה עזגד  +קישור
לתחנת דלק נווה זוהר  -מצפה זוהר  100.3ק"מ  1910טיפוס http://
israelhiking.osm.org.il/#/?s=Vy490cmU0h
גבעת הקרב ולימונדה בר בהר קיבוץ נתיב הל"ה  -גבעת הקרב +
קישור לקיבוץ נתיב הל"ה  -בר בהר 53.8ק"מ 1140טיפוס
http://israelhiking.osm.org.il/#/?s=h5SKzAhanz
עליות בודדות:
•עין חצבה – מכתש קטן
•אנדרטת שיירת יחיעם – הר בטח
•צובה

לפרטים ומידה נוסף הכנסו לtwentypeaks.com-
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מחיר 23,200 :ש"ח | יבואן :קוברה-בורדו

 רועי קאפח  אוריאל כהן  איתי רייפר

Scott Foil 10

Scott Foil 10

בעשור הראשון של שנות ה 2000-הייתה זאת חברת Cervelo
שהחדירה את הטרנד של אופניים אווירודינמיים אל שוק אופני
הכביש .הטרנד האווירודינמי כלל שלדות בעלות פרופיל שמזכיר אופני
נגד שעון ,כבלים בתוך השלדה ,מוט מושב בחתך כנף ,צינור ראש נדיב
ויכולות רכיבת מישור טובות מהאופניים הקלאסיים אליהם היינו מורגלים
במשך שנים .המחיר שאותו שילמנו אז היה משקל יחסית גבוה
ונוחות רכיבה בינונית ,זאת בתמורה לקשיחות וביצועי מישור טובים
יותר .מאז תחילת שנות ה 2000-נראה שכל היצרנים (מלבד קומץ
קטן ובולט) יצאו עם דגם מוביל למטפסים ודגם אווירודינמי למישורים
וספרינטים ,את החלוקה אנו רואים בתחרויות השונות ובגראנד טורים
כאשר ישנה חלוקה ברורה מתי רוכבים עם אופני טיפוס ומתי בוחרים
בדגם האווירודינמי .חברת  SCOTTהיו מהראשונים לקפוץ על הרכבת
האווירודינמית עם משפחת  FOILשקיבלה צינורות בצורת להבים
במקום הצנרת העגולה והאובלית שהייתה נהוגה באופניים למטפסים
או באופניים שהם  .All-Aroundבשנים הראשונות סדרת FOIL
התאפיינה בעיצוב אווירודינמי מאוד שמרני ופרופיל הצינורות היה מאוד
עדין ,הגיאומטריה הייתה דומה לסדרת  Addictהקלילה וגם מבחינת
מראה לא היו שינויים מהותיים .שנת  2016הייתה נקודת מפנה גדולה
כאשר שתי החברות הגדולות הוציאו אופניים אווירודינמיים רדיקליים
 Trek Madoneודגם  VIASשל הענקית  .Specializedבתזמון
מושלם עבור  SCOTTהושקה גם משפחת  FOILהחדשה וגם היא
עמוסה בשינויים רדיקליים ומעניינים 
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Highlights
FOIL HMF / IMP, F01 AERO Carbon tech :•שלדה
FOIL HMF , קרבון100% :•מזלג
Shimano Ultegra DI2 22 Speed :•מערכת הילוכים
Shimano Ultegra 52-36 :•קרנק
 עם מדבקות שונותDt Swiss  שהם בעצם גלגליSyncros RR2.0 :•גלגלים
Continental Grand Sport Race Fold :•צמיגים
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טכנולוגיה וגיאומטריה
בהמשך לפסקת הפתיחה ,בשנת  SCOTT 2016הציגו משפחת FOIL
חדשה לחלוטין ומאוד שונה מהדור הקודם ולכן לא אשווה בין הדורות.
סדרת  FOILהחדשה מגיעה עם שלדות קרבון ברמה הגבוה ביותר שיש
לחברת  SCOTTלהציע (בדגם הנבחן) וכמובן שהחיווט הוא פנימי,
גם לכבלי הבלמים וגם לחיווט האלקטרוני של מערכות Shimano
 .Ultegraהגיאומטריה היא השינוי הגדול שחברת  SCOTTעשו -אלו
אופניים שמותאמים לרכיבות מישוריות אולם הזוויות של השלדה יותר
נוטות לאופניים קומפקטיים עם נטייה לעליות .הדבר בא לידי ביטוי
בצינור מושב קצרצר ,זווית צינור עליון בירידה חדה ותמוכות שרשרת

קצרות באורך  405מ"מ .תמוכות המושב (צ'יין סטייס) מחוברות לצינור
המושב בנקודה מאוד נמוכה ,באופן זה מתקבל זנב מאוד קשיח וגם קל
יחסית (פחות חומר) ,ולפי חברת  SCOTTגם נוח וסופג יותר זעזועים.
צינור הראש הוא החריג היחיד עם  170מ"מ לשלדה במידה  56כאשר
הנורמה באופניים תחרותיים היא  160~145מ"מ .זה לפני המדידה עם
הספייסר המגיע מתחת לסטם והופך את הגובה הסופי לכ 180-מ"מ.
אל צינור המושב מחובר מוט מושב בפרופיל אווירודינמי אבל דקיק
(נוחות וספיגת זעזועים) עם תושבת מושב בעלת בורג בודד ,המוט
מחוזק בחלקו התחתון בתוך סוגר חבוי בתוך השלדה .את החבילה סוגר
סטם מאוד מסיבי בפרופיל מיוחד ומותאם לשלדה במיוחד .הבלמים
שמגיעים עם האופניים הם מתוצרת  SHIMANOאולם שונים מהרגיל,

הבלם הקדמי בעל ציר כפול והוא מחובר למזלג בשתי נקודות צדיות
ולא בבורג מרכזי יחיד ,מאחור ישנו בלם במיקום תחתון-ממש ליד
הציר המרכזי.
על האספלט
אני חב לאופניים האלו סליחה ,את הדעה הראשונית שלי עליהם
גיבשתי במהלך הרכיבה הראשונה והיא לא הייתה טובה כלל ,למזלי
המשכתי לנסות וזה השתלם במיוחד.
הרכיבה הראשונה על האופניים כללה הרבה התלהבות ,המראה השונה,
היצרן האקזוטי שמעולם לא בחנתי והדגם המתקדם עשו את שלהם.

עולה על האופניים ומיד מרגיש את צינור הראש הנדיב ,הגב פחות
בכיפוף ומרגישים זקוף מהרגיל ,זאת למרות שהסטם נמצא במיקום
התחתון ביותר שלו .האוכף שמגיע עם האופניים מרגיש נוח בדקות
הראשונות וההרגשה הנוחה ממשיכה גם אחרי ארבע ואפילו חמש
שעות רכיבה .רגעי הרכיבה הראשונה היו קצת קופצניים ,השלדה
המאוד קשיחה פחות סלחנית ומרגישים את הדרך היטב .ההרגשה
היא כאילו אחד המהנדסים חשב על תכונה אחת מובלטת שהוא רוצה
בשלדה ולבסוף הוחלט על  .Road Feedbackהרוכב מרגיש בכל שנייה
איפה הוא נמצא על הכביש ומה מצב האספלט .ברכיבות הראשונות
הקשיחות גרמה לי למבוכה ,לא הבנתי מדוע אופניים כל כך אהודים
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בתקשורת האופניים .הם הרגישו כל כך קשים לא נעימים ושונים ממה
שקראתי עליהם בגורמי מדיה שונים .התפנית בהרגשה על האופניים
הייתה בבוקר בו רכבתי מקרית אונו למרכז האקדמי באריאל ,שם גיליתי
את הדברים הטובים וגם למדתי שהקשיחות שלא אהבתי בתחילה היא
בעצם המעלה של האופניים .למי שלא רכב את כביש  5לכיוון אריאל,
מדובר באוסף גבעות עם מגמת עליה מתמשכת ,הגבעות לא קשות
מידי ורוכבים מיומנים עושים את דרכם מעלה על פלטה גדולה .במהלך
הרכיבה לאריאל גיליתי את הפרונט הקשיח בעולם ,השילוב של הסטם
המאסיבי יחד עם מזלג ישר ומחוזק יוצר קשיחות מדהימה ומרשימה.
העמידה בטיפוס על פלטה גדולה לא ממש הזיזה למזלג ,לכידון או

למשולש הקדמי .נראה שכל אנרגיה שיצאה מהגוף שלי עברה אל
האופניים במינימום בזבוז ומקסימום יעילות .הציר המרכזי המחוזק יחד
עם המשולש האחורי הצפוף ,יוצרים גם הם חווית קשיחות נהדרת.
השילוב של השניים יחד עם הפרונט הקשיח ,גורמים לשלדה להרגיש
בלתי מנוצחת .תוצר לוואי של קשיחות השלדה הוא היגוי עם יכולת דיוק
מופלאה ,כל תזוזה קטנה של הכידון מביאה את הגלגל הקדמי בדיוק
למקום אליו אתה מכוון ,זה נכון לעליות ובעיקר בירידות.
בדרך מטה מאריאל בחזרה אל ראש העין מגיעים למהירויות יפות,
שם התחדדה עוד יותר קשיחות השלדה .היא "נפתחת" במהירות
גבוה יחסית ,פעולת השיכוך עובדת טוב יותר והנעימות מגיעה בצורה

מפתיעה ומאוד שונה מחוויית השיכוך במהירות נמוכה.
אין מבחן אופניים בלי מעבר יסודי בעליות של הרי ירושלים וגם הFOIL-
עברו איתי את העליות הגדולות .שם גיליתי את היתרון של אופניים
אווירודינמיים עם גיאומטריה המזכירה יותר אופני עליות ופחות אופניים
המוכוונים לרכיבות מישוריות .הטוב בעליות בא לידי ביטוי בהעברת כוח
נהדרת ,יכולות כוח מתפרץ מרשימות ותנוחת רכיבה מאוד נוחה שלא
מעייפת את הרוכב .בעליות מרגישים את הקשיחות של האופניים אבל
עם פינס מאוד מיוחד ביכולות הדיוק של ההיגוי .מעט קשה להעביר זאת
בכתב כי בכל זאת מדובר בעליות ,ולהיגוי יש חלק קטן יותר במהירות
נמוכה כשהאף מכוון מעלה ,אבל צריך להרגיש את זה .בירידות הארוכות

האופניים גולשים חלק ומהר .כאן אני שוב חייב לתת מילה טובה להיגוי
הכל כך מדוייק של האופניים ,הבלמים עובדים מעולה וכוח הבלימה של
הבלמים כפולי הציר מורגשים היטב .הבלם האחורי בעל המיקום המאוד
לא פופולארי (מיקום תחתון אוסף בוץ ולכלוך במהלך החורף ויש שיגידו
שכוח העצירה נמוך משל בלמים במיקום הרגיל) עבד טוב וכנראה שאין
לי מה להוסיף על הביצועים שלו ברכיבות קיציות ובכבישים יבשים.
מישור -בואו ונדבר רגע על המהות של האופניים ,עם כל הכבוד לעליות
וירידות ,הבית הטבעי של האופניים הוא ברכיבות מישור וגבעות
מתגלגלות ולכן לקחתי את האופניים להרבה כאלו .במישור האופניים
משייטים יפה ומרגישים מהירים ,האופניים מאוד יציבים בדרכם וגם
113 | 112

Scott Foil 10

we:Test

סופגים יפה את מהמורות הדרך כל עוד אתם רוכבים במהירות הנכונה.
האצות מהמקום וממהירות נמוכה מרגישות קלי קלות ,לוחצים ומיד
מקבלים ,בדיוק כמו בעליות ובגבעות .לשלדה אין פלקס (גמישות) או
רמז של הרגשה לכזה ,הם פשוט קשיחים להפליא.
חלקים בולטים
המערכת ההילוכים  Shimano Ultegra DI2הייתה נהדרת מתמיד וגם
הגיעה בתצורה העדיפה עלי כשהקרנק עם  52-36שיניים וקסטה עם
גלגל גדול בן  28שיניים .המושב תוצרת  Syncrosשהיא פירמת הבית

של  SCOTTנראה קל ,דל ולא נוח לרכיבה ,אבל בפועל הוא נוח מאוד
ואם הוא לא היה בצהוב זרחני הייתי חומד אותו לאופניים האישיים שלי.
הגלגלים שממותגים  Syncrosהם בעצם  DT-Swissעם מדבקות ומאוד
היה נעים ונוח לרכוב עליהם .את הגלגלים אולי הייתי מחליף לפרופיל
קצת יותר עמוק בסביבות  40מ"מ וקרבון מלא בשביל הפוזה ובשביל
לגלח עוד כמה גרמים מהשלדה הקלה הזאת .הסטם הרובסטי שבדגם
זה מגיע באלומיניום קשיח ואני בטוח שאם הייתי מתקין אותו על כל זוג
אופניים אחרים הם היו מקבלים שדרוג רציני בקשיחות הפרונט שלהם.

סיכום
למרות ההתחלה הקשה (תרתי משמע) עם האופניים ,במהלך תקופת
המבחן למדתי לאהוב ולקבל את הקשיחות שלהם ואפילו לאהוב אותה.
הקשיחות של השלדה יוצרת אופניים זריזים ומדויקים להפליא ובעלי
רמת דיוק מרשימה .למרות הזיקה האווירודינמית של השלדה ,האופניים
קלים ומרגישים בגיאומטריה מאוד רעננה ותחרותית-זאת למרות
צינור הראש הנדיב מידי שממקם את הרוכב בתנוחה זקופה יחסית.
האופניים הם חבילה טובה עם חלקים ללא פשרות או עיגולי פינות
והם מרגישים בדיוק כאלו .מנעד הרוכבים שייהנו מהאופניים הוא רחב

מאוד ,טריאתלטים ,רוכבי מישור ,מטפסים ורוכבים שאוהבים את הכל,
האופניים מרגישים טוב מאוד בכל תחום שהם נוגעים בו .אין לי דברים
רעים לכתוב על האופניים מלבד העיצוב והצביעה שהם עניין של טעם
אישי והנושא של המעצור התחתון ,שעל הנייר (אולי) עובד פחות טוב
במצבים של גשם וכבישים רטובים .החודש שביליתי עם האופניים היה
חודש מעולה ואני נותן לאופניים האלו הרבה קרדיט ,הם אלו שהצליחו
לצנן את התלהבות אופני השטח שלי ולחזור לכביש בהתלהבות
ושמחה גדולה
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מסע בין שעשועים
מרחפים ונהנים בסינגלי יער להב
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הנתונים הבסיסיים

להורדת קובץ
ניווט

מרחק 25 :ק"מ | זמן 3-5 :שעות
קושי פיזי :בינוני | קושי טכני :בינוני
קושי ניווט :קל | טיפוס כולל 400 :מ' אנכיים
מפה :מפת סימון שבילים מס'  - 12דרום השפלה | מעגלי :כן
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה בחוות שבדרון בלב יער להב (וויז :חוות שבדרון).
למגיעים מצפון נוסעים דרומה בכביש  40ולאחר בית קמה משתלבים במקטע הדרומי של כביש ,6
ההופך לכביש  ,31ויורדים ממנו במפגש עם כביש  .358פונים צפונה ובכיכר שמצפון לכביש פונים
מערבה בכניסה הראשונה לכביש הגישה ליער להב (השנייה מחזירה אותנו לכביש הראשי) .הכביש
מתחיל במקביל לכביש  ,31פונה צפונה לתוך היער ,ואז נראה שילוט ימינה אל חוות שבדרון ונפנה
איתו עד לחניה הצמודה לחווה.
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דיסנילנד? גארדלנד? סיקס פלאגז? יורופה פארק?
עזבו אתכם משטויות ,בואו ליער להב! ללא מחירים
אסטרונומיים ,ללא תורים אינסופיים וללא הפסקה!
סינגל רימון החדש של קק"ל ביער להב משלב אלמנטים
בנויים ליצירת מגרש משחקים מהיר ומהנה לרוכבי
האופניים .סינגל להב הוותיק (סינגל "אלון") מאז ומתמיד
היה אחד הטובים ,עם כמה מקטעי האקשן המשובחים
שבנמצא ,וביחד צמד הסינגלים מהווה שילוב מנצח
שיגרום לנהירת רוכבים לנגב בכמויות שכמותן לא נראו
מאז שבן-גוריון הזמין את החבר'ה לדאונהיל בשדה בוקר.
בין לבין נערוך הפסקת קפה נופית בין שרידי בית כנסת
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עתיק יומין בחורבת רימון ,ומי שמעוניין יוכל אפילו לזחול
לתוך כמה מערות מגורים ששימשו את היהודים שגרו כאן
במאות השלישית והרביעית לספירה.
יוצאים לדרך
מדרום למגרש החניה נראה את שלט המבואה ונכנס אל
לסינגל .מיד נגיע למפגש עם הסינגל החוזר מן ההקפה
ונבחר את הצד השמאלי על מנת להיכנס בכיוון הנכון.
הסינגל מסומן על ידי עמודי עץ עם שלט קטן ובו רוכב
אופניים כחול על רקע לבן בתוך עיגול בצבע כחול.
נחל בעלייה מתונה קצרה בעקבותיה ייפתח הנוף
סביבנו .תוך שאנו נושמים את הנוף עמוק לריאות כבר

נשוב אל תוך היער ,נרגיש את מגמת הירידה ,ונסתער על
ברם חביב כאשר לא הרחק בעקבותיו נגלוש בברם ארוך
ומשגע אשר יוביל אותנו לוואדי.
עלייה קצרה נוספת ואנו שוב בדרך למטה לירידה
משובצת אלמנטים ולבסוף מגיעים שוב לוואדי .וכך
זה ממשיך – עוד עלייה נוחה ובנויה היטב ,עוד כמה
אלמנטים בירידה וכן הלאה 6 .ק"מ מתחילת השביל
נגיע למתחם יהל ( ,.)1שם נפגוש עוד מגוון אלמנטים
משובחים ,ונמשיך בעוד עלייה מתונה ונעימה עד
לסיום הסינגל.
נעשה פניית פרסה ונחזור שוב אל סינגל רימון ,אולם

הפעם 350 ,מ' מתחילתו ,כשאנו יוצאים אל הנוף ,נעזוב
את הסינגל ,נגלוש שמאלה אל דרך הכורכר שמתחתיו,
נפנה ימינה ואז שמאלה אל שביל מסודר המוביל לכיוון
חורבת רימון .לאורכו של השביל ,אם נרים קצת את
העיניים ,נוכל להבחין בכניסות למערות מגורים עתיקות.
השביל מתפתל בהנאה רבה ובמהרה נגיע אל חורבה
גדולה ומרשימה – חורבת רימון (.)2
הגענו אל שריד של יישוב יהודי גדול מן התקופה
הישראלית .גולת הכותרת של החורבה הם שרידי בית
הכנסת הגדול אשר הוקם במאה השלישית לספירה
וניתן לזהות בו בסיסים של עמודים ,ריצוף מיוחד ,רוזטות
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ואף חריטה של מנורה עם שבעה קנים .בסמוך לחורבה
מערות רבות אשר שמשו למגורים ולמתקנים חקלאיים
ובשלוחה שממול מערות קבורה ,אשר היו שייכות ככל
הנראה ליישוב יהודי אחר .מקום נהדר להפסקת קפה אל
מול הנוף.
נעקוף את החורבות משמאל ,ומעברה הצפוני של
החורבה נפנה שמאלה אל דרך היורדת אל העמק למטה,
שם נפנה שמאלה עד לגדר קיבוץ להב ,ושוב שמאלה
לרכיבה לאורך הגדר .נפנה ימינה בצמוד לה ונמשיך
בדרך הנוחה כשהיא עוזבת את גדר הקיבוץ ,מטפסת אל
תוך היער ולבסוף מסתיימת בכביש פנימי .נפנה ימינה
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ולאחר  70מ' נבחין בכניסה לסינגל "אלון" משמאל (.)3
הדקו את החגורות ,אמבטיית אדרנלין ממתינה לכם מיד
מעבר לפינה!
לאחר עלייה קצרצרה השביל מגיע לשיא הגובה ואנו
נכנסים לשני קילומטרים רצופים של ירידה רוויית אקשן
בין עצים ,פרחים ונוף שיכניסו אתכם להיי רציני .הסינגל
עובר ליד חניון החיילים המשוחררים ומשם ממשיך כשהוא
פחות או יותר שומר על קו גובה תוך חיבוק הגבעות
הצפוניות של יער להב ,עם תצפיות נהדרות אל גבעות
שמורת להב צפון ואזור לכיש.
בהמשך הסינגל מתחיל לחזור דרומה ,יורד אל עמק רחב

ידיים ופוגש באר מרשימה – באר תלה ( .)4זוהי באר אשר
נחפרה ככל הנראה בתקופה הביזנטית ושימשה את
תושבי ומבקרי חורבת אבו חוף הסמוכה .באר זו הייתה
פעילה עד לשנות ה 70-של המאה הקודמת ,אולם כיום
לצערנו היא יבשה.
העת לתשלום הגיע והסינגל פוצח בטיפוס לכיוון ראש
הר להב ,אך למזלנו הבנייה החכמה בשיפוע מאוד רגוע
מאפשרת לכל רוכב ורוכבת להוריד הילוך ,להיכנס לקצב
האישי שלו/ה ולכבוש את ההר בקלות מפתיעה .עם זאת,
לאורך העלייה נתקל גם בכמה פינות ישיבה מקסימות
הבנויות מסלעי המקום ומשתלבות בטבעיות בסביבתן

ומאפשרות מעט מנוחה והחזרת אנרגיה.
לקראת ראש העלייה נבחין במספר חניונים קק"ליים
מסודרים וריח המנגל ימלא את אפינו ,אך אם נצליח
להתעלם ולהמשיך הלאה נגלה שבוני השביל הותירו
לנו עוד בונבון נהדר לקראת הסיום ,מקטע רכבת הרים
מהנה במיוחד שמסתיים במפגש עם הכביש בנקודה בה
התחלנו את הרכיבה בסינגל (.)3
נפנה ימינה ונרכב במעלה הכביש  750מ' עד למפגש
עם דרך כורכר משמאל ,שם נפנה אליה ולאחר שנרכב
קילומטר נראה מימין למטה את חוות שבדרון ונגלוש אליה
ואל הרכב הממתין לנו
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 אילן כרמל  גלעד קוולרצ'יק  אביעד יזרעאל

Trek Fuel EX 9.8 29

יבואן Trek :ישראל | CTC ,מחיר₪ 24,500 :

Trek
Fuel EX 9.8
29
אנחנו אומנם בשלהי  ,2016אבל ה Fuel EX-בגרסת  ,2017הם הזוג השני משנת
הדגם הבאה עלינו לטובה ,אשר נבחן כאן במגזין .כפי שכבר נאמר ,שנת  2017מסתמנת
כשנה משמעותית מאד עבור תאגיד האופניים הענק מוויסקונסין .אם במקרה פספסתם את
הכתבות הקודמות ,להלן תקציר מנהלים .לפני כשלושה חודשים הציגה חברת טרק לא פחות
משלוש סדרות דגמים חדשות ,הן אמנם נושאות את אותם שמות משנים עברו ,אך מדובר על
אופניים חדשים לחלוטין אשר קורצים באופן מובהק (על סף ה'תיק-ים' ) לכיוון קהל הרוכבים
האגרסיבי יותר .כל הדגמים החדשים זכו לעדכוני גאומטריה,כל השלדות קיבלו תוספת
קשיחות משמעותית ,ולרוב מהלכי המתלים הוגדלו.
על קצה המזלג :סדרת הרמדי החדשה מתבססת מעכשיו על מהלך של 150מ"מ וגלגלי 27.5
בלבד ,סדרת הסלאש על מהלך של 160מ"מ וגלגלי  29בלבד ,וסדרת הפיול  EXהחדשה,
בה נעסוק כאן ,מאפשרת השנה את השימוש בגלגלי  29או  27.5פלוס ובמהלך מוגדל של
130מ"מ.
סדרת הפיול תמיד שאפה לקרב לבבות ולהתאים את עצמה למכנה המשותף הריווחי ביותר
כלומר אופני ה'אול-אראונד' ,אלה ש'עושים הכל טוב' ,הזוג ה'אחד' ושאר ססמאות .בכל מקרה,
לטובת המבחן החלטנו למתן את רמת הציניות שלנו הנתונה בד"כ להבטחות שכאלה ,מה גם
שדגם הקרבון הנחשק נחת על שולחן המנתחים שלנו כשבוע בלבד(!) לאחר הכרזתו והוצב
לבדיקה מקיפה של שלושה חודשים מפרכים 
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אז מה חדש (הפעם)?
כאמור ,במהלך השנים ה FUEL EX-מילאו את תפקיד המיינסטרים בליין
של טרק כאופני  XCאגרסיביים /אול-מאונטיין /אופני שבילים בהתאם
למיתוגי התקופה ובעיקר ליכולות הרוכב .לאורך השנים הקונצנזוס לגביהם
לא השתנה ,אופניים טובים ואמינים מבית יצרן חזק ,סוג של 'טויוטה
קורולה' על שני גלגלים -לא קיצוני בשום תחום אבל בסדר ,ממש בסדר.
בדגמי  2016הפיול קיבלו שדרוג רציני בדמות עיצוב שלדה קשיחה
ומודרנית ,זווית ראש מתונה יותר ,חיווט צינורות פנימי מהודק וכמובן

תמיכה בתקן ה BOOSTהמהולל אשר אפשר בניית גלגלים חזקים יותר
ותומכות שרשרת קצרות יותר .למוישה באייקר ,הרוכב הישראלי הממוצע,
הם נראו יפים ונכונים מאי פעם.
בדגם החדש להלן  ,2017הגיע הטוויסט האגרסיבי כשהרעיון היה לשמור
על הדגם כמהיר באותה מידה בעליות אבל להעביר הרבה יותר פוקוס
אל הירידות והפאן-פאן-פאן .מהלך המתלים עלה מ 120-ל 130-מ"מ,
זווית הראש מותנה ל , 67.7-ובעזרת מנגנון ה Mino-link-האינטואיטיבי
המצריך כמה דקות התעסקות ומפתח אלן סטנדרטי ,אפשר אף לרדת

ל 67-מעלות יחד עם הנמכה של הציר המרכזי בכמה מילימטרים ,לתפארת
קהילת רוכבי האנדורו שבחבורה .בהתאם למגמה העולמית גם הצינור
העליון ואתו מידת ה REACH-הוארכו בכשבעה מילימטרים ,ואילו תומכות
השרשרת קוצרו ל 432-מ"מ לטובת הזריזות והפאן מהסעיף הקודם.
מהנדסי טרק לא הסתפקו בלסמן  Vעל כל הטרנדים החדישים ביותר
והחליטו להוסיף מנת קשיחות לשלדה ע"י יישור הצינור התחתון .למעשה
הם מתחו קו ישר בין צינור הראש לציר המרכזי וביטלו את הקימורים
שאמורים לפנות מקום לכתר המזלג ,להלן ה . StraightShot-מבנה זה

למעשה מגדיל את מפתח המשולש הקדמי של השלדה ומחזק אותה כנגד
פיתול .התוצאה ,שלדות קשיחות יותר ואפילו חיסכון במשקל .החיסרון-
כתר המזלג לא יכול לעבור תחת הצינור התחתון ,השלדה פגיעה ,ורדיוס
הסיבוב מוגבל לכאורה .טרק פתרו את הבעיה ע"י מנגנון בשם Knock
 Blockשתוכנן עם יצרנית מיסבי צינור הראש  ,FSAאשר תפקידו לעצור
את הסיבוב (תנועת הכידון) לפני פגיעה של כתר המזלג בשלדה .בקיצור,
אם ביצוע אקס-אפים הוא חלק משגרת הרכיבה שלכם ,אתם פתורים
מהמשך הכתבה...
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה עם תומכות שרשרת מאלומיניום
•מתלה  Full-Floater ABPהמייצר  130מ"מ מהלך
•מהלך מזלג  130מ"מ מדגם  Fox 34בתקן Boost
 110מ"מ
•ציר אחורי בתקן  148 Boostמ"מ
•זווית צינור ראש  67מעלות במצב  67.7 , Lowמעלות
במצב High
•זווית צינור אוכף אפקטיבי  74מעלות במצב 74.7 ,Low

מעלות במצב High
•אורך צינור עליון 617 :מ"מ
• 450 :REACHמ"מ
•בסיס גלגלים 1173 :מ"מ
•אורך תומכות שרשרת 432 :מ"מ
•משקל מקורי ( )11*2כולל פדלים ומתקן בקבוק:
 13.25ק"ג
•משקל לאחר הסבה ל 12.9 :11*1-ק"ג
•נתונים למידה  18.5במצב HIGH
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בדומה לרוב שלדות החברה ,לשלדה משודך מתלה  Full-Floaterהוותיק
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 גם 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 – במקרה שלנו הגיע הדגם
החדיש מבית פוקס אשר תפקד בצורה מעולה בכל תקופת המבחן.
גם בגזרת הגלגלים המשיך הקו האגרסיבי ,האופניים מגיעים עם גלגלים
מבית בונטרגר בעלי חישוקים ברוחב פנימי של 30מ"מ ,המשודכים
לצמיגי  XR-3ברוחב  ,2.4זו אולי לא תצורת  29פלוס ,אבל זה קרוב וזה
טוב ,בפרט בקיץ המדורדר שלנו.

הקוקפיט עבר גם הוא ריענון בצורת סטם קצר מהדור החדש המשודך
לכידון קרבון רחב ומהודר ,בקוטר 35מ"מ ,של מותג הבית בונטרגר –
אם לצטט חבר שבחן את האופניים בקפידה "אתה רוצה להגיד לי שזה
הסטנדרט?" אז זהו שכן .אחרון ומשמעותי במיוחד ברשימת השינויים
הוא תאימות השלדה לגלגלי  ,27.5+לטובת הרוכבים המעדיפים עוד קצת
ריכוך של השטח או אפילו שני זוגות בכרטיס אחד .בפועל ניסינו את אותה
השלדה גם עם גלגלי פלוס שמנמנים ואת תוצאות הניסוי נפרט בהמשך.
מעבר לכל טכנולוגיה מודרנית ומצב תאימות כזה או אחר ,הפיול החדשים

נראים טוב ,ממש טוב! כל חלק בשלדה מצביע על איכות גימור גבוהה
וצביעת החמקן הזאת ,בשילוב מזלג הפוקס המושחם ,עושה לי את זה
הרבה יותר מצבעי הזרחן הפופולאריים לאחרונה (ולא שיש בזה משהו
רע ,אבל אני ,בחור סולידי אני) .כמי שבדרך כלל רוכב על שלדות במידה
לארג' אמנם עליתי בחשש קל על מידת המדיום-לארג' שהועמדה לרשותי,
אך לשמחתי הרבה היא התאימה ככפפה ליד מסוקסתLong & Slack .
בייבי ,יהה!
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על השביל
בואו נדבר תכלס ,אנחנו אוהבים אתגרים טכניים ,מתים על ירידות,
מתרגשים מקטעי רכיבה זורמים ,אבל את רוב זמן הרכיבה מבלים בעליות.
אופניים שיבאסו אותי בעליות יבאסו לי את הרכיבה ,נקודה .הפיול
הקודמים הצטיינו בטיפוס אך החדשים שכאמור מפוקסים לכיוון הירידה
גם הם לא פראיירים .נכון שנטיתי להעביר את מצב הבולם האחורי למצב
 Climbבכל פעם שמדובר היה בטיפוס ארוך בדרכי עפר ,אך ניתן לומר
באופן חד משמעי שלמרות תוספת המהלך ולמרות זווית הראש המתונה
יותר עדיין מדובר באופניים מתגמלים בצורה יוצאת דופן .בפרט בטיפוסים
טכניים מלאי מדרגות סלע (הבארות בפארק בריטניה למשל) בהם הבולם
נשאר במצב ה .Trail-כמה מתגמלים? אומר זאת כך יונית ,בשלושת חודשי
המבחן לא הוצאתי את אופני הז"ק האהובים שלי (והבחירה הראשונה
שלי בד"כ) מהמחסן.
במעבר לירידות ולסינגלים טכניים החגיגה ממשיכה ,המתלה אקטיבי מאד
בקטנות ויחד עם הבולמים המשובחים מצליח לספק ביטחון עצום גם
בסינגלים משובשים סטייל השחור בקנדה ,או הדרקנס במירב ,כל זאת
בשקט מופתי ומפתיע .גם דרופים מכובדים יותר ברחבי מירב ,משגב ושאר
החשודים הרגילים נספגו היטב ע"י האופניים והביאו את המתלה למיצוי
המהלך אך לעולם לא בטריקה רועשת.
בשלב זה אני חייב להדגיש את תחושת הביטחון והפאן שהאופניים
האלה נותנים .ההיגוי והשיכוך בפיול החדשים ,בפרט בסינגלים צפופים,
מהירים ולא לגמרי טריוויאליים (חורשן ,משגב ,ימבא ועוד ועוד) גרמו
לי פשוט לחייך תוך כדי רכיבה ...האם זו הגיאומטריה ,הבולמים מבית
פוקס ,השלדה הקשיחה או הגלגלים המפנקים? כנראה שזו החבילה כולה
בניצוחו של המתלה האחורי המשובח  -רגיש ,יציב ,ומתגמל.
למי שחשש כי מנגנון ה Knock Block-יגביל את היגוי המזלג ,אוכל רק
לאשש שאין סוויצ'בק ביער עופר שעשיתי בעבר ושלא הצלחתי לעשות גם
עליהם ,ואפילו בקלילות תודות לצ'יינסטי הקצר והזריז.
במעבר למצב  lowשל השלדה ,ירדה זווית הראש ל 67-מעלות וגם הציר
המרכזי הונמך בכמה מילימטרים .במצב זה ניכר היה שינוי לטובת ירידות
תלולות ומהירות ,שהחזירו אותי לזכרונות רחוקים מאופני ה DH-שלי
(תנצב"ה) .בסיכומו של יום ,לשבילי ארצנו העדפתי את מצב ה,High-
שהוריד את פגיעת הפדלים בסלעים לאפס ואם נאמר את האמת השאיר
אותי ברמה סבירה יחסית לאזור הנוחות שלי .רוכבים נועזים יותר ,החיים
בשביל הירידות ומקדשים את אלילת הסטראבה ,יעדיפו כנראה להישאר
וליהנות מהגיאומטריה האגרסיבית יותר.

שוטף פלוס 27
כזכור ,הבטחנו השוואה קצרה בין התנהגות האופניים כשהם מצוידים
בגלגלי  29לעומת  .27.5+הגלגלים שנבחרו נלקחו מהדגם המקביל של
הפיול  9.8המיועד לגלגלי הפלוס ומגיע עם בולם קדמי של 140מ"מ.
גלגלים אלה הם בעלי חישוק ברוחב  40וצמיגים ברוחב  2.8מבית
בונטרגר וכבר ממבט ראשון לא היה ספק שמבחינת נפח האוויר בצמיג
יש כאן תוספת יפה של שיכוך ואחיזה .מה שהפתיע אותנו היתה העובדה
שחרף הצמיג הענק לא היו הבדלי משקל בין הסטים ,האם צמיגי
הצ'ופקברה הגדולים יהיו פחות חסינים לאורך זמן? על כך נפרט במבחן
הייעודי של דגם ה  27.5+שיצא בגליון הבא.
אל המבחן יצאנו שני רוכבים אל הסינגלים היותר טכניים ומהירים בחורשן,
בדווש חזק על פני מכשולים ניתן היה להרגיש איך הצמיג הענק מבודד
ובולע את פגעי הקרקע מהרוכב .במגמת ירידה חזקה הורגש שיפור
באחיזה בסיבובים המדורדרים ובשיפועי הסלעים אם כי ,לעניות דעתי ,לא
בצורה דרמטית .יחד עם זאת ,רוכב הלוקח את האופניים אל הקצה כנראה
ויקזז עוד כמה שניות משיאו האישי .בעליה חזרה על דרכי עפר הרגשתי
התנגדות גלגול מוגברת והיגוי איטי במעט ,שוב לא בצורה דרמטית ,מה
שהוביל אותי למסקנה הבלתי נמנעת  -כך או כך מדובר באופניים נהדרים.
בסיכומו של ניסוי ,אני אישית מתחבר יותר לתצורת ה 29-שהרגישו לי
חדים יותר להיגוי (על כ  PSI 28קשיחים) ,אבל יכול להבין בקלות את
הפופולריות העולה בשימוש בגלגלי הפלוס (על כ  PSI 20מפנקים) אשר
ללא ספק נותנים עוד קצת ביטחון ואחיזה בדרדרת ותנאי רכיבה אלימים.
חלקים בולטים
אם לא היה ברור מהפתיחה עד כמה החבילה מוצלחת נוסיף ונציין גם את
הריוורב ,מוט האוכף האינטגרלי של רוקשוקס במהדורת  ,2017המבטיחה
מנגנון חדש ואמין מאי פעם .נציין גם את המזלג הקדמי ,FOX 34 ,שמגיע
גם הוא בתקן ה . BOOST-המזלג הוא בעל מנגנון שיכוך ( GRIPהאח הזול
והמוצלח לא פחות של דגם ה ) FIT4-ובמקום ציפוי הקשימה הנוצץ הוא
מתהדר בצינורות שחורים ,נאים ומתפקדים לא פחות טוב לטעמי.
סוגרים את החבילה מעצורי שימנו  XTומערכת הילוכים  11* 2גם היא
מדגם  .XTמכיוון שמדובר היה במבחן ארוך טווח ,החלטנו להחליף את
שתי הפלטות לפלטת  32בתצורת  ,11*1פשוט כי ככה אנחנו אוהבים את
אופני השבילים שלנו .כצפוי ההחלפה הורידה כ  350גרם והעמידה את
האופניים על משקל כללי של  12.9ק"ג כולל פדלים ,מתקן בקבוק והרבה
חומר אטימה בצמיגי הטיובלס השמנמנים.
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סיכום
במשך שלושה חודשים העברתי את האופניים דרך רוב 'פארקי' הרכיבה,
הסינגלים המפרקים והעליות ה'מפנקות' הפופולאריים לרוכב השבילים
הישראלי .למעט כיוון הילוכים בודד ,לא נתקלתי בבעיה טכנית אחת ,אפילו
לא פנצ'רון – אפס תקלות ושקט מופתי.
האופניים מספקים היגוי מעולה ועקיבת שטח יציבה ונעימה ,כל זאת בלי
לאבד כלום מיעילות הדיווש המתגמלת.

עבור רוכב השבילים נמליץ לעבור הסבה לפלטה קדמית אחת כבר במעמד
הקניה ואולי התאמת כידון רחב יותר לרוכבי קצוות  750מ"מ כבר לא
מספיקים להם.
מעבר לכך ,יש את נושא הגלגלים והצמיגים שאינם מן הקלים אך במבחן
התוצאה סיפקו את הסחורה בגדול ,הן באמינות והן באחיזה .רוכבים
קלילים וזורמים ישמחו לשמוע שהחלפת צמיגים וגלגלים בלבד המיועדים
לסגנון פחות אגרסיבי יכולה להוריד בקלות 700גרם של מסה מסתובבת

(ותודה לאמנדה ,הרוכבת התותחית על הטיפ) .תכלס ,זה המון! אבל
אישית ,לא הייתי משנה את התצורה המקורית.
מעבר לשתי הגיאומטריות המוצעות ,יש כאן גם עסקה קוסמת למי
שחשקה נפשו בשני זוגות בכרטיס אחד 27.5+ .בשרני ומפנק לימי
הסינגלים האגרסיביים ,ובתוספת סט גלגלים קליל של  29אפשר להגיע
בקלות לאופניים של 12.2ק"ג שיבלעו את סינגל עין השופט בהנאה
מרובה ויבקשו ממך עוד.

בשורה התחתונה אלה ה FUEL EX-המהירים ביותר ,היציבים ביותר,
הוורסטיליים ביותר שאי פעם יצאו מבית טרק .הם כוללים כל טריק מודרני
שהיה עד עכשיו נחלתם של יצרני בוטיק פורצי דרך ומצד שני בעליי גימור
וירידה לפרטים שרק מחלקת מו"פ ומהלך ייצור קפדני יכולים להוציא.
שאפו!
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זה רק ספורט

  יואב מאור

שעות פתיחה
הנושא שלפנינו הפעם כנראה רלוונטי לעוד תחומי עסקים ,אבל להם אין
טור ב We:Ride -ולנו יש...
זה שוב אני ,עם הטור הזה שבו עובדי הענף מתלוננים עליכם ,הלקוחות.
ממש "שוברים שתיקה" של האופניים .מומלץ לקרוא ברוח טובה ,עם חיוך
על הפנים ,להנהן בהסכמה ,תוך כדי קריאות "וואלה ,נכון" ,ו"-טוב ,זה
לא אני".
אקספוזיציה כמו לעוד חנויות ,גם לחנות האופניים יש שעות פתיחה.
אפשר לברר מה הן בכמה דרכים ,כמו :השלט או המדבקה על דלת החנות,
גוגל דוט קום גם יכול לעזור לפעמים בהשגת מידע ,עמוד האינטרנט או
דף הפייסבוק ,או שיחת טלפון עם אחת מגרסאות השאלה הכי נפוצה:
"מתי פתוח?"" ,רק התקשרתי לוודא שאתם פתוחים"" ,אז אתם שם?",
והמהדרין אף יוסיפו " -פתוח רצוף ,כן?" ,כאילו שמישהו סוגר בצהריים
ויוצא לתת איזה שנ"צ טוב .תזרו עוד מלח על הפצעים ,למה לא ,בכיף.
אין לי מושג למה ,ומי החליט על כך ומתי ,אך רוב החנויות עובדות 10
שעות ביום (!) שהן שעתיים יותר ממה שאדם מן היישוב עובד בדרך
כלל .חלק מהעניין הוא באמת כדי להיות נגישים לאותו אדם מן היישוב.
ז"א ,פוטנציאלית ,חנות האופניים המקומית שלכם "עובדת" יותר מכם.
מישהו ממש טרח וחשב מה יהיה הכי נוח ללקוחות ,ולו רק כדי שתוכלו
להספיק ולהיכנס לפני או אחרי העבודה שלכם ,ולחרוך את כרטיס האשראי

בקופת החנות .לצורך העניין ,יש אפילו כאלה שבימים מסוימים פותחים
מוקדם במיוחד ,ויש כאלה שסוגרים מאוחר במיוחד .אך לא משנה מה
הן שעות הפתיחה ,דבר אחד בטוח  -הלקוח הישראלי מתייחס אליהן
כהמלצה בלבד.
סיפורים אמיתיים לא נגענו שבע אפס חמש ,הדלת סגורה (אך לא
נעולה) ,האורות כבויים ,חושך ,הבוס סוגר קופה וסופר את הפדיון היומי.
זת'ומרת ,כל בנאדם נורמלי מבין שהעסק סגור ...לקוח פותח את הדלת,
נכנס ואומר משהו בסגנון“ :אני רק פנימית” או “מה ,כבר סגרתם?”
יום אחר ,חמש דקות לסגירה ,הצוות כבר עסוק בהכנסת האופניים והציוד
לתוך החנות ,כל כלי העבודה מסודרים במקומם ,ויש מצב שבירות-סוף-יום
כבר נפתחו .זוג נכנס ומתעניין באופניים חדשים לילד ,ולא משנה כרגע אם
מדובר באופני כניסה או באופני קרבון קצה ב.₪ 50,000-
מה עושים? פרדוקס הבחירה .אותם לקוחות של אחרי הדקה התשעים,
מצפים ככל הנראה לקבל שירות ,ומי יודע ,אולי אפילו אשכרה לקנות
משהו! ומה עם עובדי החנות? האם לא הוגן שיכבדו את הזמן שלהם ,ועוד
אחרי  10שעות עבודה? אולי הבוס כבר קיבל ווטסאפ-תזכורת מהאישה,
שהערב הם אצל ההורים שלה ודיר באלאק שיאחר? או אולי זה המכונאי
הדלפון ,שחייב לתפוס את האוטובוס של שבע ורבע הביתה ,כי הגרוטאה

במוסך כבר יומיים?
עוד פעם חמש דקות? ומהצד השני ,האם נשמע לכם הגיוני לקנות
אופניים בחמש דקות? כבר כתבתי ששום דבר לא לוקח חמש דקות,
לא? בתסריט הכי טוב והלקוח סגור על עצמו ומשוכנע ,קניית אופניים
היא עניין של חצי שעה לפחות .הכי טוב והכי כיף לבוא כשיש לכולם
זמן ,לשוחח ולשמוע הסברים ,לרכוב רכיבה קצרה מחוץ לחנות ולקבל
את היחס הטוב ,הראוי והנכון ,ואולי גם קפה .לבצע התאמה וכיוון של
האופניים החדשים ,לשים חומר בגלגלים ומתקן בקבוק (על חשבון
הבית ,בטח ,בטח) .אולי לרכוש קסדה וכפפות ,או חולצה ,ושמישהו יבוא
לעזור להרכיב את המתקן על האוטו ,או להראות איך מפרקים גלגל" ,כי
באופניים הקודמים לא היה לי פטנט כזה".
וכמובן ,לא לשכוח את המו"מ הקלאסי במעמד התשלום (יש מצב שזה
דורש טור בפני עצמו) ,על "טוב ,כמה הנחה אתה עושה לי"" ,כמה זה על
מזומן"" ,לא צריך חשבונית אבאל'ה ,גם אני עצמאי (קריצה ,קריצה)"
ביורופה זה אחרת באחד מביקוריי בהולנד ,הזדמנתי לחנות בגדים,
בערך רבע שעה לפני שעת הסגירה .חמש דקות לסגירה ,נשמעת כריזה
שהקופה עומדת להיסגר ושהלקוחות מתבקשים לגשת אליה .יענו,
"תחטפו את הדבר מהקולב הכי קרוב אליכם ,ותגיעו לסגור חשבון" .שש

אפס אפס והלקוחות מתבקשים לצאת מהחנות .שלום ,תודה ,סליחה.
גורם שלישי סיפר לי (אולי זה שקר ,אולי לא ,אבל תורם לנקודה שאני
נוגע בה) שבצרפת ,דקה אחרי השעה שבע בערב ,אין אפילו שיחות (!)
בענייני עבודה .אם פגשת במכולת השכונתית את המכונאי שלך ,אתה יכול
לדבר איתו רק על כמה התייקר הבאגט ,ולא חלילה על הרעש הזה שיש לך
מהאופניים ,אבל רק כשאתה מדווש בעליה...
כבוד הדדי בסוף אני תמיד חוזר לעניין הזה ,של יחסי אנוש .כולנו בני
אדם .גם הלקוחות וגם העובדים .גם בחנות האופניים ,גם בשירות
של פלאפון ,וגם בקופה ב"רמי לוי" .רק שלהבדיל ,בחנות האופניים
אין מאבטח ישיש שעומד בכניסה ומונע מאנשים להיכנס אחרי שעות
הפתיחה .מה קשור כבוד ,ועוד הדדי? שעות הפתיחה הן שלכם ועבורכם,
אבל לא רק .הן גם של עובדי החנות .כמו שתתבאסו לגלות שהחנות לא
פתוחה בתשע אפס אפס ,למרות שזה מה שכתוב באתר ,או שתתאכזבו
לגלות שסגור בעשרה לשבע  -תזכרו שגם בצד השני ,יש בני אדם ,עם
חיים אחרי שעות הפתיחה .אז בחייכם ,תנו כבוד .גם לשעות.
טיפ לקינוח אתה ממש חייב את הפנימית הזאת ,אבל הווייז אומר שתגיע
בשבע ודקה? תן צלצול ותבקש שיחכו לך ,או שיחייבו בטלפון וישאירו
אותה במקום מוסכם .הרבה יותר נחמד ומוערך ,בחיי
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 נימי  ,שחר מיליס  אלון רון  נימי  ,יובל סוייבלמן

Santa Cruz Hightower
יבואן :ציר מרכזי | מחיר24,000 :

SantaHigh
Cruztower
סנטה קרוז הציגו הקיץ את אחד מזוגות האופניים החשובים ביותר עבור השוק הישראלי:
ה .Hightower-הדגם שהחליף את ה Tallboy Long Travel-הפופולרי במחוזותינו .הטולבוי ,LT
או בקיצור ה ,LT-זכה לתשבחות ברחבי העולם שהשתקפו גם במכירות מצוינות .אך מאז הושק
בתחילת  2012נותר לא-מעודכן ביחס למתחרים שהוצגו חדשות לבקרים ,עד שנעלם מאתר
החברה בשנה שעברה ,והותיר חלל שעורר ספקולציות מהמון לקוחות סקרנים .כיום לסנטה קרוז
בסך הכל שני דגמי  29אינץ׳ עם שיכוך מלא :ה Talboy-החדשים עם מהלך של  110מ״מ וזוויות
לשימושי קרוס קאנטרי ומרתון וה Hightower-שבמבחן עם  135מ״מ מאחור וזוויות שמכוונות
לצד האגרסיבי של הרכיבה  
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Santa Cruz Hightower

Highlights

•שלדת קרבון עם גלגלי  29אינץ׳ או  Plus 27בסטנדרט Boost
•מתלה  VPPדור שלישי המייצר מהלך של  135מ"מ
•מערכת הינע SRAM GX1
•מעצורי SHIMANO XT
•זווית צינור ראש  67מעלות
•זווית צינור כסא אפקטיבית  74.3מעלות
•אורך תומכות שרשרת  435מ"מ
•משקל "רטוב"  -כולל פדלים –  14.1ק"ג עם גלגלים וצמיגים
מקוריים 13.72 ,ק"ג עם גלגלי  DT 1501וצמיגים חלופיים
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שלדה  -זה לא עדכון תוכנה ,זו תוכנה חדשה לגמרי
בארבע השנים האחרונות חלו התפתחויות טכנולוגיות מרשימות לצד
אפנות חדשות שיש להגיב אליהן .ה Hightower-לא מפספס חידוש
או טרנד אחד ,וכיוון שאלו אופניים חדשים לחלוטין ,ולא דור חדש של
זוג קיים ,הם זכו לשם חדש .מלפנים ומאחור אנו מוצאים את סטנדרט
ה Boost-העכשווי לצירי גלגלים וקראנק מורחבים .בתוך הצינור
התחתון עובר צינור קרבון פנימי שמאפשר חיווט כבלים פנימי חסר
מאמץ .לעומת הטולבוי שהוצעו לקהל הרחב גם באלומיניום ,הדגם
הנוכחי מוצע רק בשתי רמות קרבון :ה C-שבמבחן מקרבון פשוט ,זול
וכבד יותר ( 230גרמים הבדל) ,וה CC-היוקרתי והקל יותר .שתי הרמות

Santa Cruz Hightower

מציעות רמת קשיחות ועמידות זהה .בדומה ל Nomad-אין אפשרות
הרכבת מעביר קדמי .האופניים גם חולקים מיקום חוליות מתלה דומה
לנומאד ומשולש אחורי סימטרי הדומה לזה שבנומאד ,חזק וקשיח יותר
מהמשולש האחורי של הטולבוי/ברונסון בו אין צלע אנכית בDrive-
 .Sideהעברת עיגון חוליית המתלה העליונה לצינור העליון מאפשר
הרכבת כלוב בקבוק במקום הקלאסי באמצע המשולש הקדמי .צינור
הכיסא קצר ב 3-ס״מ שלמים מהטולבוי ,וכעת מאפשר שימוש במוט
כיסא טלסקופי עם מהלך של  150מ״מ גם לרוכבים נמוכים .חוליית
המתלה התחתונה מכונסת עמוק בתוך השלדה והמשולש האחורי ,ולא
עוד בולטת מתחת לציר המרכזי .אחרון חביב הוא הפיצ׳ר הכי להיט

בתחום :האופניים תואמים הן לגלגלי  29אינץ׳ והן לגלגלי  27אינץ׳
 Plusברוחב של עד  2.8אינץ׳ ,בדומה לאופני השבילים והאנדורו של
חברות כמו  Trekו.Niner-
שלדת הקרבון ברמת  Cשוקלת  2.9ק״ג .דגם ה CC-שוקל  2.67ק״ג
(הטולבוי קרבון  LTשקלו  2.4ק״ג).
גאומטריה Newest School -
גם כאן הכל חדש לגמרי והכל הכי עדכני שיש .מה שהולך עכשיו זה
 Long & Slackאז החברה בסנטה קרוז האריכו את הטופ טיוב ב15-
מ״מ והוא עומד כעת על  601מ״מ בשלדת מדיום .זווית צינור הראש

מותנה ב 2.4-מעלות ל 67-מעלות .תומכות השרשרת קוצרו ב15-
מ״מ(!) ואורכן כעת על  435מ״מ .הציר המרכזי הונמך בחצי ס״מ והוא
כעת בגובה  33.7ס״מ .לצינור הכיסא זווית של  74.3מעלות ,תלולה
בכמעט  2מעלות מהטולבוי .כל אלו הם שינויים מאוד משמעותיים
ומורגשים .לא ניואנסים ולא ״בקטנה״ .אופניים אחרים ,אמרתי לכם.
אבל יש פה ״אבל״ .לטולבוי היו  4מידות לבחור מתוכן .לHightower-
יש  3מידות בלבד ,מתוכן המדיום שבחנו היא הכי קטנה .זה יכול לפספס
רוכבים מסוימים שייפלו בין המידות.
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מתלה  VPP -דור שלישי
זה לא פלא שהמתלה של ה Hightower-עובד בצורה שלמה וחסרת
באגים .סנטה קרוז הובילו את מהפיכת המתלים כפולי החוליות,
כשרכשו את פטנט מתלה ה VPP-ב .1999-החברה מייצרת אופניים
עם המתלה הזה משנת  ,2000כך שיש לה ניסיון וידע מצטבר של 16
שנים ,וזהו הדור השלישי של המתלים האלו .חוליות המתלה קצרות
וחסונות וחגות על מסבים גדולים ,וכבר מזמן אין גמישות צדדית וגם לא
מתפתחים חופשים אחרי שימוש מסיבי .המתלה בגרסתו הנוכחית מאוד
פרוגרסיבי ,כלומר מתקשח די מהר כשצוללים לתוך מהלכו ,וזאת על מנת
להגביר את יעילות הדיווש שלו .בסדרת ה C-הזולה יותר הוא מגיע עם
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בולם רוקשוקס מונארך  RTבעל שני מצבים :פתוח לגמרי ונעול ,וביחד
הם מייצרים  135מ״מ מהלך בגלגל האחורי.
על השביל
קיבלתי את האופניים מהעורך ,וקצת נבהלתי .הם נראים ״הרבה
אופניים״ .השלדה מאוד מסיבית עם צינור תחתון רבוע בחתך ממש
גדול .הציר המרכזי יושב בתוך קופסת קרבון מסיבית בה יושב גם ציר
חוליית המתלה התחתונה .גם צומת צינור הראש בנויה ברוחב לב
דומה .ביחד עם המתלים הארוכים ובסיס גלגלים ארוך כתוצאה מזווית
הראש המתונה ששולחת את הגלגל הקדמי לפנים ,מתקבל רושם

של אופניים גדולים .אבל כשמתיישבים מרגישים מיד בבית ,ברמה
מפתיעה .הצינור העליון הארוך משודך לסטם ממש קצר ( 40מ״מ)
והכידון המצוין של רייס פייס ברוחב  780מ״מ נפל לי בול לידיים .אגב,
שניהם בקוטר המוגדל של  35מ״מ ,והרגישו מעולה .בכלל ,אם יש דבר
שבלט עבורי במבחן הזה הוא תנוחת הרוכב הקרובה למושלמת עבור
המימדים שלי ,וכתוצאה מכך ההיגוי הטבעי והשליטה הטבעית באוויר.
מלבד הרושם הויזואלי של קופסאות הקרבון בשני המיקומים שהזכרתי,
מדובר על עיצוב מאוד פשוט ונקי ,עם חוליות די נסתרות מהעין ,חיווט
פנימי וצינורות עגולים ,עבים ויפים .הרכבתי כלוב בקבוק ,אביזר חובה
מבחינתי במיוחד לאופניים עם יומרות אנדורו תחרותיות (מים בגמלגב,

איזוטוני בבקבוק) ,דוושות ( XTR Trailהגרסה עם הכלוב) והיידה,
למשקל האלקטרוני .האופניים שקלו  14.1מוכנים לקרב.
הטולבוי  LTהרגישו אופני קרוס קאנטרי ארוכי מהלך ,ואכן חבר׳ה בנו
זוגות במשקל של  12-12.5ק״ג .ה Hightower-מרגישים כמו אופני
אנדורו ,ולא נכון יהיה לבנות אותם קל מדי .החוסן של השלדה מגיע
לא רק מעוד חומר ,מפרופיל צינורות שונה ומההתקדמות הטכנולוגית
בגזרת הקרבון .גם סטנדרט ה Boost-שמקשיח את השלדה ואת
הגלגלים תורם את חלקו ,וכך גם המשולש האחורי הסימטרי הקשיח.
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את ה Hightower-קיבלתי למבחן קצת אחרי שהחלטתי להשחיז
חלודה ולחזור לרכוב אגרסיבי ,מהר ,חזק וטכני .או לפחות לנסות ולחזור
לרכוב כך…
אם להתחיל מהסוף ,אז האופניים האלו פתחו לי צ׳אקרות שהיו חסומות
זה זמן רב .כל זוג אופניים עם מהלך וזוויות דומות היה מאפשר לי
להגביר מהירות ,לקפוץ ,לנחות ,לנסות קווים אתגריים וכולי ,אבל רק
זוג אופניים ממש טוב יעשה את כל אלו כבר על הרכיבה הראשונה ,בלי
שהרוכב יתאמץ ויסתכן ועם אספקת מלא-מלא כיף בדרך.
הגברת הביטחון בירידות תלולות וטכניות היא מיידית .זווית ראש מתונה
מאפשרת תקיפת מכשולים ודריסתם גם במדרון תלול .הפייק עם מהלך
 140מ״מ עושה את העבודה ,אפילו בגרסתו הפשוטה יותר שמגיעה
כאן ,דורס ובולע שטח ,ומציל את הרוכב בעת נחיתות איומות מקפיצות
עיוורות .כיוונתי אותו על  ,PSI 55נמוך בכ PSI 15-מההמלצה על גוף
המזלג .הוא סגר מהלך לא אחת ,אבל בלע הפרעות קטנות בהצטיינות,
ובכלל ,טוענים שסגירת מהלך אמורה לקרות כמה פעמים בכל רכיבה
אגרסיבית  -אחרת המזלג מכוון קשה מדי והרוכב לא מנצל את כל
מהלכו .גם בסיס הגלגלים הארוך עוזר ביצירת יציבות כיוונית מרשימה,
אך תומכות השרשרת הקצרות ביחד עם הכידון הרחב והסטם הקצר
מאפשרים לאופניים להסתובב באופן אינטואיטיבי ,שלא דורש השקעת
מאמץ מיוחדת בכידון .זה בהחלט אחד מזוגות ה 29-אינץ׳ שמסווים
את גודל הגלגל שלהם בצורה הכי טובה שאפשר ומרגישים קרוב מאוד
להיגוי וזריזות של אופני  27.5אינץ׳.
בעוונותי היו לי בעבר  6זוגות סנטה קרוז ,שניים מתוכם עם מתלה
 VPPועוד שני אינטנס עם אותו מתלה .רוצה לומר שאני מכיר היטב
את החברה ואת המתלה ,אבל מפעם ,לא מעכשיו .ביישומו המודרני
מתלה ה VPP-פחות רך ומגהץ הכל ממה שזכרתי ,אך מספק פידבק
מעולה מהשביל ונעדר את השקיעה המוגזמת באמצע המהלך .העקומה
הפרוגרסיבית מייצרת מתלה שקבוע יותר במקום (מתנדנד ושוקע
פחות) ,ולכן יעילות הדיווש שלו גבוהה יותר .זה פוגע קלות ביכולת
הבליעה והגיהוץ של מהמורות ,אך זו פשרה טובה ונכונה לטעמי ,כי
האופניים עדיין מבודדים את הרוכב יפה מתחלואי השביל .יש זוגות
שמעלימים את השטח בצורה מרשימה יותר ,אך כמעט כולם ידוושו כמו
עגלה ביחס לסנטה קרוז .ביחס למתלה ה DW-שנמצא אצל המתחרים,
מתלה ה VPP-מעט פחות יעיל דיווש כשהבולם במצב פתוח ,אך עוקב
טוב יותר אחר שטח משובש.
סיבובים מכל סוג הם שדה הציד הנצחי של האופניים האלו .לא נתקלתי
בשום סיבוב צפוף ושום סוויצ׳בק שגרמו לי להרגיש נחיתות עם גלגלי
ה 29-אינץ׳ ,תומכות השרשרת קצרות ,ולעיתים ,אם אתה שובר כיוון,
עם האגן״ באמצע סיבוב טכני צפוף ,הגלגל האחורי פשוט קופץ איתך
הצידה בלי שהתכוונת לכך .מגניב .לעומת זאת בסיבובים במהירות
גבוהה  -על דרכי כורכר או בסינגלטרק  -האופניים פשוט נדבקו לקרקע,
גם כשעקבתי אחרי רוכבים מהירים ממני שהכירו את השביל טוב יותר.

Santa Cruz Hightower

אם יש לך תכונות של כלב סטאף מטומטם ואתה לא מרפה מהרוכב
שלפניך  -האופניים האלו בטוח יביאו אותך למחוזות חדשים .הציר
המרכזי מאוד נמוך ומייצר מרכז כובד נמוך שמאפשר השכבות בטוחות.
תוסיפו לזה מוט כיסא שיורד ממש למטה ( 150מ״מ הנמכה) ומאפשר
לרוכב להנמיך את עצמו וצמיגים על גבול המוגזמים לטעמי (שני מקסיס
מיניון  Rברוחב  2.3ומשקל  850גרמים האחד) עם אחיזה פנומנלית,
וביחד עם גאומטריה משובחת שייצרה היגוי עילאי ומיקום רוכב מצוין
על הכידון ,אתם פשוט תצטיינו בסיבובים.
אגב ,אותו ציר מרכזי נמוך ידאג לזה שתדפקו את הדוושות בסלעים
בטיפוסים טכניים או שפשוט תצטרכו לשים אליהן לב כל הזמן.
גם בתחום הקפיצות ,הדרופים וזמן אוויר יש לי רק סופרלטיבים
ל .Hightower-ביום הצילומים לאופניים חיפשנו ומצאנו את שאריות
הקפיצות בסינגל רימון החדש שבנה יפתח סהר .בעוד אני מקשיב
להלמות הלב המתרגש ,שלא לומר נלחץ ,מגיע רוכב צעיר על טרק
צהבהבים וקטנים מדי עם גלגלי  27.5ודופק לנו וויפים וטייבלים של
החיים .בשיא הטבעיות שאלתי אותו אם ייאות להצטלם על האופניים
שאינו מכיר ,״לדגמן למגזין מוביל בתחום״ ,והבחור ,יובל סוייבלמן
המוכשר ,הסכים בשיא הטבעיות .כפי שניתן להתרשם בתמונות ,הילד
נתן את אותו סט קפיצות גם על הסנטה קרוז ,כבר מהניסיון הראשון
והתחבר לאופניים מיד .התגובה שלו הייתה שאם ככה מרגישים אופני
 29אינץ׳ ,אין לו שום סיבה לא לרכוב על כאלו .ברכיבה אחרת קפצתי
איתם מספר דרופים בשבילי משמר העמק ,אחרי הפסקת קפיצות של
יותר משנה ושוב התרשמתי מהטבעיות שנחה על מי שרוכב עליהם ועל
הביטחון שהאופניים יודעים לתת .פה המתלה הפרוגרסיבי עובד מעולה.
אתה לא מרגיש כמו ״מהלך אינסופי״ או איזה בולשיט שיווקי שכזה ,אבל
אתה בהחלט מרגיש התקשחות הולכת וגדלה מבלי לטרוק את המתלה
לסוף מהלכו.
אה ,יש גם את הרכיבה זה של עליות בכל רכיבה .ובכן ,בעליית סינגל
טכני המתלה טוב מאוד אך לא מצוין .הוא עוקב אחרי הקרקע מעולה
ושומר על אחיזה גבוהה (לא חכמה עם המיניונים) ,אך הוא דורש מאמץ
גבוה מצד הרוכב (לא יעיל דיווש לגמרי) ,ושוקע מעט אחורה בעת
ניסיונות כיבוש של מדרגות סלע גבוהות .נכון שאשפר לנעול מתלה,
אך המונארך הפשוט הוא בולם של  On/Offשחסר את מצב הביניים
האמצעי שיש בגרסתו היקרה יותר ,ה .RLT3-בכל עליית כורכר ארוכה
נעלתי בולם ורכבתי בסבבה .בעליות האלו מי שקובע את הקצב או
היעילות הם רגלי הרוכב בלבד ,לא עקומת מהלך ולא סוג המתלה…
האופניים מגיעים עם קראנק רייס פייס ופלטה עם  30שיניים .ביחד עם
קסטת  10-42של סראם לא מצאתי שום עלייה שהכניעה אותי בתקופת
המבחן .הטאץ׳ של גלגל'ש  30לאופניים במשקל ובזוויות האלו נכון
וחשוב .לא חוויתי נפילת שרשרת אחת במהלך המבחן ,לכן אני לא מוצא
מקום להמליץ על התקנת מכווין שרשרת ,על אף שהשלדה ערוכה לכך.

DOMANE
S M O O T H E R I S FA S T E R

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

1-599-500-689
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חלקים בולטים
•מזלג רוקשוקס פייק RC 140
•בולם אחורי רוקשוקס מונארך RT
•גלגלי רייס פייס  AR27על צירי נובטק
•מערכת הינע 1x11 SRAM GX
•מעצורי Shimano XT
•מוט כיסא טלסקופי רוקשוקס ריברב  150מ״מ בחיווט פנימי
•סטם וכידון רייספייס בקוטר  35מ״מ
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טענות ,מענות?
הגלגלים המקוריים אמינים וחזקים ,אבל לא הכי קלים וגם נראו לי כמו
הנקודה בה התפשרו מנהלי המוצר של סנטה קרוז ,כדי לייצר חבילה
שלמה במחיר אטרקטיבי .כדי להרגיש את מלוא התכונות הדינמיות של
האופניים ,השתלטתי השתלטות אלימה על סט גלגלי מבחן בסטנדרט
 Boostשהסתובב במערכת  -ה DT XM1501-המשובחים .את הצמיג
האחורי החלפתי למקסיס ארדנט רייס ברוחב  2.2אינץ׳ ,טכני ,מהיר
וחוסך משקל ,ואת הקדמי במקסיס היי רולר  ,2.3אמנם במשקל זהה
למיניון  ,Rאבל מתגלגל הרבה יותר מהר .האופניים שקלו בסט אפ הזה
 400גרמים פחות ,כלומר עם בחירת צמיגים מדויקת יותר אפשר בקלות

לחסוך פה חצי קילו מאוד משמעותי .ה DT-היו קשיחים ומהירים יותר,
עם  Engagementמיידי ושדרגו את כל חוויית הרכיבה .המבחן המלא
בקרוב .באתר של סנטה קרוז מציעים שדרוג גלגלים אחד בלבד  -לקרבון
של  Enveתמורת עוד  ...2,000$אבל אפשר למצוא  Wheelsetזול
בהרבה שעדיין ישדרג את החבילה והרכיבה.
הצמיגים המקוריים מאוד אגרסיביים .אוחזים מעולה ,מתגלגלים לאט,
והופכים את האופניים לעצלים יחסית .מבחינתי הם או לרוכבים סופר
אגרסיביים ,שינצלו אותם ,או לרוכבים מתחילים שייהנו מרשת הביטחון
שהם מקנים .אם אתה לא באחד הקצוות האלו ,החלף למשהו קל ומהיר
יותר ,גם אם הוא עמיד פחות.

מתלה ה VPP-מרגיש בדיוק כמו  135המ״מ המוצהרים שלו .זה אחלה,
אבל יש מתלים שמרגישים יותר מהמהלך המוצהר שלהם ,ומרשימים
מאוד ביכולות בליעת המהמורות שלהם .הטובים ביותר בשוק יעשו
זאת מבלי לפגוע ביעילות הדיווש שלהם .ל Hightower-נתתי ציון טוב
מאוד בשיכוך ובבליעה וציון בינוני פלוס ליעילות הדיווש עם בולם פתוח,
בעיקר כי בניסיונות לתת ספרינט ביציאה מסיבוב בירידה (הסוף של
סינגל  )IMBAהוא לא הרשים ובלע חלק מאנרגיית הרוכב.
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מה עם האופנה הזו של  27פלוס 29/אינץ׳?
לא יצא לי לבחון את הגלגלים השמנים ואת הראליות של רוכב אחד
שאוחז בשני הקצוות ומחליף ביניהם מעת לעת .ההמרה דורשת
הפיכת  Flip Chipשנמצא בחוליית המתלה העליונה (שתי דקות עם
מפתח אלן) ,סט גלגלים וצמיגים נוסף  -פעולה הדורשת כיוון מחדש
של המעצורים על המזלג והשלדה ,אלא אם כן לסט הנוסף צירים זהים
לחלוטין לסט הראשון ,והחלפת מהלך במזלג ( 140מ״מ ל150 ,29-
מ״מ ל .)27Plus-ההחלפה הזו יכולה להיעשות רק אצל מכונאי מזלגות
רוקשוקס מוסמך ,והיא דורשת החלפת חלקים פנימית ,כלומר הפקה,

Santa Cruz Hightower

זמן וכסף ,ובאופן כללי ,לא משהו שהפרייבטיר יעשה בבית.
סיכום  -יורש ראוי ל( LT-המלפפון היכה את הגנן)
סנטה קרוז נהנתה בעבר ממעמד מיתולוגי בארץ ,אך מהעיניים
שלי ביער זוהרו של המותג עומעם בשנים האחרונות וחבל שכך.
ה Hightower-הם אופניים שעובדים מעולה ,בראש ובראשונה בגלל
גאומטריה קרובה למושלמת ,ואחר כך בשל ביצועי מתלה מרשימים
ובחירת חלקים מדויקת .הכל עובד טוב והרמוני באופניים האלו
בגלל מורשת לא עתיקה אך די מפוארת ועתירת תארים של חברת
 .Santa Cruzהם בונים שלדות קרבון מזה שנים ,במיוחד לשימושים

אגרסיביים .הם מאוד מבינים את הקינמטיקה של מתלה כפול חוליות,
אולי יותר מכל חברה אחרת בעולם .הם מחזיקים באחת מנבחרות
הדאונהיל הוותיקות והחזקות בעולם ,והסופר סטארים שלהם
(סטיב פיט ,גרג מינאר ,ג׳וש ברייסלנד וכמובן דני מקסקיל) נותנים
אינפוטים שלא יסולאו בפז למהנדסים במהלך תכנון ובדיקת האופניים.
וזה עוד לפני שדיברנו על מקדם ה Coolness-הגבוה של החברה הזו.
כל אחד מהרכיבים האלו מייצר את הרכיבה המרשימה שחווינו על
האופניים האלו.
ה Hightower-מתאימים לרוכב אגרסיבי למדי ,שלא רוצה ללכת

עד הסוף (כלומר אופניים עם  150מ״מ מהלך מאחור ו150-160-
מלפנים) ,כי הוא לא גר ליד וויסלר… בכל קטע אגרסיבי הם יבלטו
לטובה מבין עשרות הזוגות ששם בחוץ ,ויעזרו מאוד לרוכב :בחופשת
רכיבה ישראלית בסמר ,בתחרות אנדורו בסבב המקומי או בחופשה
השנתית בפארק כלשהו באירופה .ובכל קטע לא אגרסיבי לא תרגישו
שאתם סוחבים משקולת עתירת משקל מיותר .לרוכב הזה האופניים
האלו מושלמים ,ולסנטה קרוז ולמפיץ המקומי יש ביד אופני  29אינץ׳
אגרסיביים ,שבהחלט יכולים להחזיר למותג האדיר הזה את הזוהר
שהוא ראוי לו
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איך עושה דולפין בכנרת?

 נימי  אורי רונית צלמים

איך עושה דולפין בכנרת?
בכתבה הראשונה על פרויקט השחייה Get Speedo Fit
התוודענו ליתרונות שמציעה השחייה בתור ספורט משלים ותומך
לרוכבים ,וליווינו את נימי בחודש וחצי הראשונים לאימוניו
בפרויקט .חודשיים לאחר מכן ,ואנחנו פוגשים אותו מיד לאחר
כיבוש היעד של הפרויקט :סיום משחה ספידו הבינלאומי בכנרת.
כחודש וחצי לפני תאריך היעד למשחה  3ק״מ בכנרת ,אני בתוך שגרה
מבורכת של שחיות ואימונים .בכל יום ראשון אימון קבוצתי משותף של

חברי הנבחרת ,ואם זה לא שבוע עמוס במיוחד בעבודה ,אני מוסיף
עוד שני אימוני בוקר במרכז של עולם המים בפולג ,כעשרים דקות
נסיעה מהבית.
האימונים הסדירים של ״עולם המים״
פה נחשפתי ליופי של אימוני השחייה .כן ,יופי ,לא טעיתי בבחירת המילים
שלי ,ומכלל המתנות שקיבלתי במהלך הפרויקט ,אין ספק שזו המתנה
היקרה מכולן.

במרכז השחייה של עולם המים בחוף פולג ,יש אימונים בכל בוקר (ובחלק
מהערבים) :ברבע לשש ,בשמונה ובתשע .כל אימון אורך שעה בדיוק,
וכל יום בשבוע מועבר על ידי מאמן אחר .עם הזמן הכרתי את רוב מאמני
הבוקר ,ואת האופי הייחודי לכל אחת ואחד מהם ,שעובר היטב דרך
האימון .אורי מדבר הרבה ,מלא ידע וסיפורים .זה מעניין מאוד אבל פחות
מתאים למי שבא רק לתת בראש .לי זה דווקא התאים .סינדי דידקטית
ומדויקת ,עובדים קשה באימונים שלה ,אבל עדיין אפשר לתפקד אחריהם.

גלילי ואיילת מגיעים מרקע תחרותי וזה בולט ,כי האימונים שלהם קורעים
לך את הצורה.
אין סוף לגיוון ולתרגילים השונים והמעניינים שמעבירים לך בבריכה ,וזה
מפתיע בהתחלה ,כי בריכה זה מין מתקן פשוט וחסר פיצ׳רים .לא ככה?
המאמנים משתמשים בסטופר ,בתחרויות עם השחיינים האחרים במסלול
שלך ,בתחרויות בין מסלולים ,תרגילי גרירה של שחיין אחר ,תחרויות
שליחים ,עשרות אינטרוולים והמון קריאטיביות כיד הדמיון הטובה של
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כל מאמן .אחרי אינטרוול מאומץ לרוב יבוא תרגיל רגוע יותר ,לאיזון ,אבל
לפעמים לא ( :-מה שבטוח הוא שהאינטרוולים מעבירים את הזמן מאוד
מהר ועם הרבה עניין .אתה לא יכול להשתעמם בצורה הזו ,וזה הדבר הכי
רחוק מלהשלים מכסה של  40-60בריכות ברצף.
מאמני השחייה הם יצורים רב ערוציים ברמה מעוררת השתאות .הם
מקריאים זמנים במשך כל אינטרוול ל 5-6-מסלולים במקביל ,כשכל
אחד מהם על זמן יציאה אחר ,עם מספר בריכות אחר ,ועם שחיינים
ברמה אחרת.
כל האמור לעיל המביא אותי להרהורים על עומק הידע האימוני של ענף
השחייה בארץ ביחס לידע המצטבר של ענף הרכיבה הצעיר יחסית.
בהשוואה לענף הרכיבה התחרותית ,לשחייה יש בסיס ידע של עשרות
שנים ,דורות של שחיינים ונבחרות אולימפיות ,ידע מקצועי ומאמנים
שיובאו מחו״ל ,דורות של שחיינים שחונכו בקולג׳ים האמריקאיים עם
מלגות ספורט בתכניות המובילות והמקצועיות בעולם ,עשרות קבוצות
ומועדונים ,משחים המוניים ועוד.
על השונה והדומה בין אימון שחייה קבוצתי לאימון
אופניים קבוצתי
הבדל בולט מענף האופניים היה כמות הנשים באימוני המסטרס,

איך עושה דולפין בכנרת?

להערכתי בין  30%ל .40%-הרוב הגברי דחוק ולא מוחץ כמו בענף הדו-
גלגלי שלנו .ביחס לעולם השחייה ,עולם הרכיבה הוא בדומיננטיות גברית
מוחלטת ,וזה משעמם ,מוגבל והרבה פחות כיף .בבריכה נהניתי מאוד
מכמות השחייניות בקבוצה ,וממש התמוגגתי מכמות השחייניות שנתנו
לי בראש .רובן לא היו צעירות ,כולן אמהות וחלק אף סבתות ,חלקן רזות
אבל חלקן ממש לא ,וכולן שוחות בסגנון מדהים ,מהירות ,יעילות וכאמור -
טחנו אותי…
בכלל ,חוויית השחייה בקבוצה היא חוויה שמלמדת ענווה .באחד
האימונים שובצתי לאימון שלם במסלול המהיר ביותר .קיבלתי בתמורה
סטרס פיזי לצד סטרס נפשי ,הגעתי לקוצר נשימה וראיתי מקרוב שחיינים
מהירים באמת ,ולא מדובר פה על נערים אלופי הארץ ,אלא על גילאי
מאסטרס ,בעלי משפחות וג׳ובים אמיתיים .הרמה שיש לשחיינים ששחו
והתאמנו מילדות היא משהו אחר ,משהו שכנראה אי אפשר להשלים בגיל
מאוחר ,ולא משנה כמה אימוני מאסטרס תדחוף .יש להם את הסגנון,
הציפה המאוזנת ,והיכולת לשחות חזק ,גם אם לא ביקרו בבריכה שנים
והחליטו לעשות קאמבק ממש עכשיו עם עודף משקל רציני.
הדבר האחרון ששכנע אותי שקבוצת שחייה מוסדרת וקרובה לבית
היא הדרך הנכונה להתחבר לספורט ,הוא החוויה החברתית באימונים.

החבר׳ה מכירים היטב זה את זה ,יש חברויות מחוץ לבריכה עם מפגשים
משפחתיים וטיולים משותפים ,יש כמה מחנות אימון בשנה במלונות עם
בריכות רציניות ברחבי הארץ ,והם מתמלאים היטב והחבר׳ה חוזרים משם
עמוסי חוויות ,בכושר והלומי אלכוהול .בסוף האימון יהיה לרוב נוהל קפה
וכריך במקומות קבועים ,עם שיחות מעניינות ואחלה נטוורקינג .החומר
האנושי שפוגשים הוא מהמעלה הראשונה  -מראשון המאמנים ועד
לאחרון השחיינים .כיף גדול.
ומה איתי ,אתם שואלים? ההפכתי לדולפין?
התשובה לשאלה המכוננת ״ומה איתי״ היא אמביוולנטית במקרה
הזה .מחד הפכתי לסוג של שחיין ,כלומר למישהו שיודע לשחות ,ואף
שוחה במסגרת מספר פעמים בשבוע .ביחס לתחילת הפרויקט ,עברתי
מטמורפוזה ,שינוי של שמיים וארץ ,הגוף התחזק ,הריאות הגדילו נפח
ויכולת התמודדות ,הסגנון השתפר לאין שיעור ,ומצאתי את הcomfort -
 zoneשלי ,את הקצב המרתוני הנינוח בו אני יכול לבלות פרקי זמן ארוכים
מבלי להתעייף .מאידך ,ככל שהתאמנתי והשתפרתי ראיתי גם כמה אני
רחוק מהרמה של חבר׳ה מיומנים באמת ,שיודעים לשחות מהר ,חזק,
בחצי מהמאמץ שלי ובמגוון סגנונות.
אני טיפוס הישגי ותחרותי ,ואחרי שסימנתי וי על ״לדעת לשחות״ ,אני

רוצה לשחות מהר וחזק ,רק שזה לא בא לי בקלות .את הקצב המרתוני
המאומץ שלי ,התחרותי ,לא מצאתי עדיין .בכל אימון מאומץ וקשה ,קרי
בדופק גבוה ,היכולות שלי נדפקו אקספוננטיאלית .אתה במרדף אחרי
שחיין ,הדופק עולה ,השרירים במאמץ ומיד הסגנון שלי נדפק .התנועות
כבר לא ארוכות ושלמות ,הנשימה לא שלמה ואני לא מכניס מספיק חמצן
למערכת .כל אלו גורמים למהירות שלי לרדת ,הפער מהשחיין שלפני גדל,
אני מתאמץ עוד יותר ,הסגנון נדפק עוד יותר ,ההספק יורד… והנה יש לנו
פה כדור שלג רציני.
מצבי כרגע משול לרוכבים שמסיימים אפיק או צ׳ימיצ׳ורי ,אך לא בקצב
תחרותי ומבלי לקבוע תוצאה איכותית ,ואלו שני עולמות שונים לגמרי של
יכולות ושל מאמץ.
האימונים בהם שולבו סגנונות שחייה אחרים מחתירה היו לי מאוד קשים,
וגילו עוד חור ביכולות שלי .פרפר אני לא יודע לשחות ואני נכחד במים
אחרי ¾ בריכה בערך .שחיית חזה בעייתית לי כי אני מנוע מלבעוט עם
הרגליים לצדדים בגלל הברך הפגועה שלי .גם גב אני לא כל כך יודע
לשחות .מטבע הדברים אני כמעט ולא מתאמן על הסגנונות האלו .מי
שירצה לרדת לעומק מקצועיות השחייה (אני לדוגמא) יצטרך להפוך
לשחיין עגול וידען ולא להתמקד רק בחתירה.
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אימוני שחייה בים  -מים פתוחים
לדאבוני היו לי שני אימוני ים בלבד עד למשחה .גם בגלל ים סוער
בתאריכים שקבענו מראש בתקופת ההכנה וגם בגלל שקל יותר לתאם
אימון בריכה משותף לקבוצת סלבס…
השחייה בים היא עולם אחר .זה כמעט כמו עולם רכיבת השטח ועולם
רכיבת הכביש .יש זרמים ,בלגן של כיוונים והתמצאות ,גלים ,בליעת מים,
קשיי ניווט ,אבל היי ,הציפה מגניבה וקל להשעין ראש שטוח מטה אל
פני הקרקעית .עבורי הים גם מאזן את הכלור והפלורסנטים של הבריכה,
כלומר עושה טוב יותר לנשמה .באימוני המים הפתוחים למדנו שיטות
לכניסה לים סוער ,שחייה בזוגות ,דראפטינג על הרגליים של השחיין
שלפניך ,חיפוש מצוף וניווט תוך כדי שחייה ועוד .כאמור ,לא תרגלנו
זאת מספיק לטעמי ,אבל השחייה בים התיכון קשורה למשחה המיועד
בכנרת קשר רופף לאללה .בכנרת יש אפס ראות אבל גם כמעט ואין גלים,
והזרמים לרוב מינוריים.
דו״ח ציוד  -מה חשוב ושימושי ומה פחות
הנה הפריטים בלעדיהם לא יצאתי מהבית:
תיק רשת עם רצועות גב .אישית רכשתי לי אחד ירוק של ספידו בחנות
של עולם המים אבל יש כל מיני .חשוב מאוד כי לרוב מאימון בוקר זזים
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ישר לעבודה ,הציוד הרטוב מסריח ברכב הלוהט וכולי .תיק רשת מאפשר
ייבוש מהיר.
משקפת שחייה הכי נוחה שיכולה להיות .פה תשקיעו בחיפושים,
בדיקות והתאמות ,ולאו דווקא תשקיעו כסף רב .המוכרים לרוב יודעים
להתאים לכם משקפת לפנים הפרטיים שלכם .חשוב לראות באימונים
שהמשקפת לא מתמלאת אדים מהר ,לא מתמלאת מים ,ונוחה גם אחרי
שעה של שימוש רצוף.
בגד ים  -בסוף השתמשתי רוב הזמן בגזרה המשולשת הרגילה והכי
קלאסית ,לא מכנסון ,לא טייטס ולא משהו באמצע .למה? כי המינימליזם
היה לי הכי נוח בבריכה ובשחייה.
כפות ופולי  -כתבתי אותם יחד ,כי לרוב כשנותנים תרגיל עם כפות ,שמים
פולי בין הרגליים ,כדי שלא ישקעו וידפקו לך את הציפה והשחייה .הכפות
הן כלי מאוד מורגש שיכול להיות אגרסיבי בשימוש .הן מעמיסות הרבה על
הכתפיים והידיים ומפתחות כוח בשרירי הזרועות ופלג הגוף העליון כמו
דחיפת משקולות .כפות קטנות משקולות קטנות ,כפות גדולות ,משקולות
גדולות וכולי.
סנפירים  -מחזק רגליים ,נמצא בשימוש כמעט כל אימון כמעט אצל
כל מאמן.

מגבת ספורט /מנדפת ,בקבוק שמפו /סבון /סבון פנים
משולב ,דיאודורנט  -כדי להתרחץ היטב עם מינימום ציוד לפני המשך
יום העבודה.
בשחייה בים אני ממליץ גם על כובע ים לבן או כתום ועל מצוף לשחיינים
(מצוף כתום או וורוד זוהר ,הקשור ברצועה לחגורת מותן) .שני אלו יהפכו
אותכם לבולטים למדי לעיני גולשים ,סאפיסטים ,גולשי רוח וכולי ,ויעזרו
לכם להימנע מתאונה ימית.
בחלק מהאימונים השתמשנו בקרש ,אבל קרש להשאלה יש כמעט בכל
הבריכות אז חסכתי מקום בתיק… בשנורקל האמצע השתמשנו פעם אחת
בלבד ואטמי אוזניים שכחתי להביא רוב הזמן ,אז לעתים קרובות היו לי מים
בתוך האוזן במשך כמה ימים.
 - D Dayמשחה ספידו הבינלאומי בכנרת 2016
הגענו לטבריה בשעת בוקר מוקדמת ,שלא לומר הזויה ( .)06:00במגרש
החניה כבר מאות רכבים של משכימי קום ,ואנחנו שוב מרגישים כמו
נבחרת מושקעת .סביבנו נמצאים צלם הפרויקט ,מנהלת השיווק של
ספידו ,המפיץ הישראלי שהוא גם יזם המשחה ,אורי וסינדי המאמנים
ויניב ,בן הזוג של מאי שבא לעזור לה ועזר בסוף לכולנו 6 .אנשי צוות על
ארבעה שחיינים זה די נחמד.

מחצית מחברי הנבחרת כלל לא בארץ… המשחה המקורי תוכנן לתאריך
אחר מוקדם יותר ,ודחייתו לא אפשרה לחלק מהחבר׳ה להשתתף .לאחר
קבלת ערכות המשתתף עלינו להסעות שלקחו אותנו לחוף שקמים ממנו
יזנק מקצה  3ק״מ .קצת חימום ומתיחות על המים ומאי ,רונית ואני
הולכים לעמוד בתור לזינוקים העממיים.
רגע ,אמרתי עממיים??? כן ,רשמו אותנו למקצה העממי .חשבו שתהיה
גם שם מדידת זמנים ,אבל לא הייתה ,וברור שזה סוג של פספוס מבחינתי
 מן הסתם אחרי  3וחצי חודשי הכנה אתה רוצה מדידת זמנים ,אבל לאהייתה ,אז זרמתי עם פתרון של לשאול מישהו בזינוק מה השעה ,ומישהו
אחר בסיום…
תכנית השחייה שלי היא לזנק רגוע ,למצוא כמה שיותר מהר את הקצב
הנוח שלי ולשחות אותו עד הסוף .כיוון שאני שוחה קילומטר בעשרים
דקות בקצב נוח ,הנחתי שלשחות  3ק״מ ברציפות ביחד עם מעט זרמים
או אתגרי ניווט ,ייקח לי בין שעה וחמש דקות לשעה ועשר.
מאי הציעה ״בוא נתחיל לשחות בק טו בק ונראה מה יהיה אחרי כמה זמן״
אבל לא בניתי עליה כי ידעתי שהיא רוצה לרדת משעה .לבחורה שילוב
של יכולות אתלטיות נדירות עם ראש תחרותי והישגי ברמות קשות .כבר
באימונים המשותפים היא נפנפה אותי ,וכשניסיתי להיצמד אליה במדידה
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של  1ק״מ בבריכה ,זה שרף אותי די מהר .אז הנהנתי למשמע הצעתה
מבלי להתכוון לזה .ידעתי שלא אפתח מספיק מהר לטעמה ,ובכלל ,רציתי
לשחות לבד ,בלי לחץ ובלי גורמים שעשויים להוציא אותי מהקצב שלי.
הנערים התחרותיים יצאו לדרך עם מספרים על הידיים וכל הבלגן ,ואנחנו
מיד אחריהם .מור ״בוא נתחיל בק טו בק״ מאי עפה קדימה והתחילה
לחתור עם ראשוני הילדים .אני עדיין מסדר את המשקפת שמשום מה
לא יושבת לי טוב ,ומתחיל לשחות בצד ,רגוע ומתרגל אט אט להרגשה.
רק מה ,במקום להתרגל אני קצת קלאסטרופובי… לא רואים כלום במים!
אפור ועכור ,בקושי רואים את הידיים ,ובטח שלא קרקע או דגים .עשרות
שחיינים עוקפים אותי משני הצדדים ,זה כמובן מלחיץ אותי ואני מנסה
להתמקד בשינון התנועות הארוכות ,הגלישה והנשימה הנכונה .איכשהו,
חמש או עשר דקות לתוך השחייה נכנסתי לקצב נוח ונעים והתחלתי
ליהנות מהכול  -מהשחייה ,מטמפרטורת המים הנעימה ,מזה שיש מלא
מלא שחיינים ואירוע מסביב ,מקו החוף של טבריה ומהגוף שנכנס למצב
עבודה יעיל ונעים.
כאמור ,לא היה לי מושג איך לשמור על עצמי עד הסוף כי לא שחיתי מרחק
כזה מעולם .הקצב ששחיתי בו הביא אותי לפיניש בלי דרמות ,כיווצים או
קוצר נשימה .הבעיות העיקריות איתן התמודדתי היו קשיי ניווט ,אדים
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במשקפיים וסינוור ישיר מהשמש בכל פעם שנשמתי לצד ימין.
הניווט היה אישיו רציני למעשה .יש פה כמובן עניין של ניסיון ותרגול,
כי עד למשחה התרגלתי לשחות רק במקום מואר ,עם מים צלולים וקו
ישר שמסומן מתחת למים עליו קל לשמור .פה נדרשנו לנווט לעבר
מצופים כחולים ,רק שהם לא היו מצופים ,אלא רפסודות שטוחות
ונמוכות ,לא כחולים אלא אפורים ,ומלאכת המציאה שלהם על רקע
המים האפורים ,ביחד עם האדים שנוצרו לי על המשקפת הייתה קשה
מאוד .בסוף זה נפתר על ידי עצירות במקום מדי פעם לנגב את עדשות
המשקפת ,ועצירות מהירות יותר לחיפוש הרפסודה הבאה .במים היו מלא
אנשים :שחיינים ,קייאקיסטים ,ילדים על הרפסודות ועוד .כולם חייכנים
ותקשורתיים ,רק שאף אחד מהם לא הצליח להגיד לי כמה עברנו ,כמה
נשאר ואיפה בדיוק השער של הפיניש לע$*₪ל...
לבסוף הגעתי לשער המיוחל עם הרגשת הישג גדולה והרגשה מעולה
בגוף .עמדתי בקצב שתכננתי ,יצאתי מהמים לא גמור (ממש הפוך לאיך
שאני מסיים תחרויות אופניים) ואם הייתי צריך להמשיך לשחות בקצב
הזה עוד קילומטר כנראה שזו לא הייתה בעיה .שאלתי עובר אורח מה
השעה ,הפחתתי את שעת הזינוק המיועדת (תוכנן ל )08:30-ויצא לי
שעה ושש דקות .טוב? סבבה .תחרותי? לא כל כך… מעניין לי? ת׳תחת.

מאי טורבו מור ,אגב ,עשתה  57דקות או אולי פחות .גם המדידה שלה
הייתה בקירוב .הילד מתחת לגיל  13שניצח עשה זאת ב 38-דקות ,זמן
זהה לאישה שניצחה .מדהימים.
Après Swim
בזה אני דווקא מבין ומנוסה ,אז הבאתי צידנית מלאה בבירות ,ואני שמח
לבשר שהיא חוסלה די מהר .החבר׳ה התקבצו ,שתו ,הצטלמו וביחד
חיכינו לסינדי ועידו לאזאן ששחו ביחד את מקצה  1.5ק״מ .ההפקה של
ההפנינג מסביב לא עניינה אותי יותר מדי ,כי מגלשות מים עם תור של
עשרות ילדים זה לא הקטע שלי .אבל עשרות פינות ישיבה מוצלות על
הדשא עם מאות כיסאות ,מוזיקת רקע ומלא מלא אנשים יפים וחייכניים
בבגדי ים זה משהו שמעלה אותך אנרגטית ,אז שמחתי שמחה גדולה.
ברחבת חוף גיא היו מלא משפחות ,מלא ילדים ,והתחוור לי שכמו שלנו
יש שבט שרוטים שנודד מאירוע לאירוע ,מרכיבה לרכיבה ,גם לשחיינים
יש שבט כזה והמוני שרוטים שמתים על זה .רק שאצלם זה הרבה יותר
רחב וגדול (כ 2,500-איש לקחו חלק במשחה!) ,הרבה יותר עממי מחד
ותחרותי מאידך ,יש מלא צעירים ,מלא קבוצות ,מלא ילדים ומשפחות,
מלא ילדות ,נערות ונשים .בקיצור ,זה נתן לי פרספקטיבה חיצונית על
הענף שלנו ,שגם בשיא פופולריותו ,הוא עדיין אזוטרי ביחס לאירוע שחייה
תחרותי גדול.

לקחנו את ערכות המסיים הנחמדות שספידו חילקה בסיום ובהן מדליה,
משקפי שחייה של ספידו ,תיק גב קטן וממותג ,עוגה ומים ,שתינו עוד
קצת והלכנו לאכול במסעדת המבורגרים קרובה ,בה פגשנו עשרות
פליטי משחה.
היום שאחרי
המשחה התקיים באמצע תקופת החגים ,ויום אחריו התקיים משחה
תנינים במעגן מיכאל בערב סוכות .הרבה מהשרוטים מהפסקה הקודמת
שאלו אותי אם יראו אותי במשחה מחר.
חול המועד סוכות התחיל ,חוזרים לעבוד ,רק שהפרויקט נגמר ולי אין כבר
אימוני בוקר בעולם המים .הסימפטומים שאני חווה הם של התמכרות
שלא באה על סיפוקה ,הגוף והנפש התרגלו לשחייה כמה פעמים בשבוע,
ועכשיו זועקים לבריכה .עם זאת ,במקביל לתופעה הזו ,אני עף בטירוף על
כל הזדמנות רכיבה ,ומכל סוג וז׳אנר .just bring it on ,ככה זה כשאתה
לא רוכב יותר מדי במשך כ 4-חודשים.
הגוף שלי השתנה בתקופה הזו .מסת השריר עלתה ,במיוחד בפלג הגוף
העליון .התחזקתי ,התחטבתי ,התחתכתי .רזיתי .לא יודע למה .אולי בגלל
שאין נוהל בירות קבוע ומוגזם בסוף כל אימון ,להבדיל מנוהל סוף רכיבה
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עם החבר׳ה .אולי בגלל שלא פירקתי כמויות אוכל מטורפות אחרי אימוני
השחייה ,אבל המשקל לא משקר ורזיתי כשני ק״ג.
עקב הרזון והחוסן המשופר הופיעו לי בגוף צורות גיאומטריות כמו
הריבועים האלו בבטן וכמו שרירי החזה המפותחים .פרט לlook-
המשודרג ,הייתה לי הרגשה כללית טובה עם הגוף רוב הזמן .כמעט ללא
כאבים קבועים וללא שרירים תפוסים או כאבי גב תחתון .השלד והשרירים
נהנים מאוד מהשחייה ,והכי נהנים המפרקים .המשקל שלך נתמך על ידי
המים וזה עושה פלאות.
אז איך זה עזר לי ברכיבה?
פרויקט  Get Speedo Fitהתיימר להראות לספורטאים מענפים אחרים
ששילוב שחייה פעם-פעמיים בשבוע ישפר את הביצועים בספורט הליבה
שלהם ,ויעשה להם טוב באופן כללי לגוף ולנשמה .אני עד שהיומרה
הזו הצליחה במקרה שלי .השחייה עזרה לי ותעזור לי עוד הרבה ,אבל
התשובה המלאה מורכבת יותר.
אימוני השחייה שובצו במקום רכיבות אימון ,וההצטרפות לפרויקט ספידו
באה במקביל להחלטה לא להתחרות השנה באפיק ישראל .לכן לא בדקתי
לעומק כמה שחייה עוזרת למי שמתאמן חזק ליעד רכיבה תחרותי כלשהו.
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אגב ,כנראה שלא אבדוק זאת לעולם ,כי למי יש זמן וכוח להוסיף 2-3
אימוני שחייה שבועיים על  4-5אימוני אופניים???
במהלך הפרויקט רכבתי בין רכיבה אחת לשתיים בשבוע ,בעיקר בסופשים.
חלק מהן היו מאומצות מאוד וחלק זורמות .בכל הרכיבות תפקדתי מצוין
ביחס לחברים מאומנים וחזקים .לא הייתי חזק וחד כמו באמצע תכנית
האימון לאפיק בשנה שעברה ,אבל בהחלט לא הייתי עלה נידף כמו מישהו
שהפסיק לרכוב מבלי לעשות ספורט אחר .כמובן שרכיבה מבוססת על
שרירי רגליים ועכוז ,ולא רק על יכולת אווירנית ,ואת אלו לא פיתחנו יותר
מדי באימוני השחייה ,לכן כדי להצטיין ברכיבה צריך בעיקר לרכוב ,אבל אין
ספק שהשחייה נטו נתנה לי כושר ,סבולת וכוח לא רעים בכלל.
לקראת סיום הפרויקט התחלתי לחזור לעניינים ברכיבות סופש׳ ארוכות,
בשטח ובכביש ,עם חברים חזקים ואף עם קבוצת כביש ,כהכנה לפרויקט
הרכיבה הבא שלי .הביצועים הפתיעו אותי ואת החברים לרכיבה .כוח
לשייט בוואטים גבוהים במישור לא היה לי לאורך זמן ,כנראה כי זה מגיע
מרגליים נטו ,אבל הביצועים בעליות הפתיעו לטובה ,כנראה בגלל המשקל
שירד ,החיזוק הכללי למערכת השרירים והשיפור ביכולת האנאירובית.
בנוסף ,חזרתי במהלך הפרויקט לרכיבה אגרסיבית (על הSanta Cruz-

 Hightowerשהמבחן שלהם מופיע כאן) ,אול מאונטן או איך שקוראים
לזה .ואין ספק שהשחייה עזרה לי המון בקאמבק הזה .חיזוק פלג הגוף
העליון מכין אותך טוב לחבטות בכידון ,נחיתות מדרופים וקפיצות ,ואם
צריך ,לא עלינו ,אז גם לנפילות.
סוף דבר? מה עושים עם המתנה הזו
אני מרגיש שקיבלתי מתנה גדולה מאוד מחברת ספידו ישראל .צירפתי עוד
כלי אדיר לארגז הכלים שלי ,ובת׳כלס הכנסתי עוד ספורט לחיי ,וזה חתיכת
דבר למישהו ש״רק רוכב על אופניים״ כבר יותר מעשרים שנה.
מספר מכרים וחברים דיברו איתי במהלך הפרויקט ויצאו מהארון בקשר
לזה שגם הם שוחים ,כבר תקופה ,זה עושה להם ממש טוב ולכן אין להם
כוונה להפסיק עם זה .אני באותה סירה .הספורט החדש שהרווחתי הוא
מהנה ,משפר ,תורם ,מגניב  -ואפילו מחטב ,אז למה שאני (או אשתי)
נרצה להפסיק עם זה?
ברור לי מה אני רוצה שיקרה  -להמשיך לשחות ,עם מסגרת ,אבל במינון
נמוך יותר לטובת החזרת הרכיבות למרכז הבמה .איך אעשה זאת בדיוק אני
עדיין לא יודע ,אבל זה הכיוון ,וכשאתה מפוקס  -דברים קורים .בינתיים,
בשביל לא לאבד פוקוס ,נרשמתי למשחה ומחר אני הולך לברר עם סינדי

פרטים על מנוי בבריכה בפולג ,רק שהפעם זה אני משלם ,לא ספידו…
ואתם קוראים יקרים ,מוזמנים להיכנס לאתר  ,getspeedofit.co.ilלעקוב
אחר סדרת האימונים החינמיים שהכינו אורי וסינדי ,ובסיום התכנית
להצטרף למשחה ספידו הבינלאומי בכנרת שיתקיים ב .5-6.05.17-אני
וצידנית הבירות נהיה שם.
תודות
ל Speedo Israel-שחשבה ,יזמה והפיקה  -לנופר היקרה ולעידן וקנין.
לירון דור שהמליץ עלי לפרויקט.
לצוות של עולם המים שהם פשוט  A Classברמה האנושית ,ברמה
המקצועית וברמת ה .vibe-אני התמכרתי.
לחברי ל ,Speedo Fit Team-הון אנושי משובח ורב תחומי ,כרישים
רציניים כל אחת/ד בתחומה/ו  -גם בעשייה וגם בהצגתה החוצה בכל
סוגי המדיה החברתית המודרנית .למדתי מכולכם המון ואוהב את כולכן/ם.
עד כאן,
נימי הדו-אתלט
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