
תרבות אופניים ישראלית 
נובמבר 2016 // גליון 028 weride.co.il

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

weride.co.il
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שקית שתיה 
בנפח 1.5 

ליטר 

קליפס 
מגנטי

ריתמה 
ניתקת

כיסי צד 
נוחים

מחזירי 
אור

HIPSTERהיפסטר /
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים

http://source-israel.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=lkKv46iRk-k
https://www.facebook.com/shoresh.il/
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Jump Jump - חבורת מועדון Go Ride מתרגלים תימרוני אוויר we:Photo

צלום: גור שמבן 
אלמוג אלפומה ב‑360 טייבל
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Jump Jump - חבורת מועדון Go Ride מתרגלים תימרוני אוויר we:Photo

צלום: גור שמבן 
אייל צוריה בעיצומו של 360
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דימה ריפקין על Niner RIP החדשים
צילום: אילן שחם

מבחן בעמוד 72

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

מפיק אילון שגיא / 
עורך אחראי אריק פלדמן /

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

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

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

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

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

צילום וידאו ועריכה דותן הלוי

טלפון המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

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

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

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

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

בהתאם, כל עוד זה לא בין 14:00-16:00.
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88 ......................................................... צ'ימיצ'ורי
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איילון שגיא: רוכב, חושב 
כותב אחרי שסייע לארבעה 

פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם 
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא 

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

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

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

והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש 
את שבילי הארץ כבר שני 

עשורים, כותב ומצלם על כך 
למיטב המגזינים ואפילו לספר 

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

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

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

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

IlanShacham.com "...?מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 

מסוף שנות התשעים של המאה 
הקודמת ולא נראה שמתעייף. 

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

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

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

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

אסף פישר: בוחן את מה 
שאריק מקצה לו רוכב שטח 

מאז 1996 )לפני המצאת הוי-
ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 

לא מזקק קילומטרים של סינגלים 
במדבר על אופני מבחן, הוא מגלגל כספים של 

חברות סטארט-אפ, שותה בירה ומנסה את כוחו 
 בגידולן של איה ורוני

רועי קאפח: חובב ציוד 
ומאסטר ווילי גם כשרועי 

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

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

לרכוב רועי אוהב לחפור על ציוד או לתקן ולתחזק 
אופניים והוא גם מאחד המנהלים של דף הפייסבוק 
"מכונאות אופניים". בשנים האחרונות רועי מעדיף 

צמיגים דקים אבל מאוחר בלילה הוא רוקם מזימות 
ובהם הוא חוזר לתת בראש בשטח. בנוסף על הכל, 

רועי הוא אחד מלוגמי הבירה המיומנים והזריזים 
שנראו בשבילי ישראל.

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

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

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

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

דותן הלוי: צלם וידאו 
וסטילס כשהוא לא מצלם 

משהו, הוא רוכב בשטח ומצלם 
משהו. נמצא במערכת יחסים 

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

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

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

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

מהראשונים לחזות את אופנת הסגפנות ההזויה 
על סינגל ספיד בשבילי המידלאיסט ולתרגל אותה 

כמנטור לקהילה שלמה. בעברו נהג לעסוק בסימון 
כל דרופ הזוי רק כי הוא שם, היום הוא מתון יותר 

בגבהים אך קיצוני יותר במרחקים.

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

זה מגדיר את עצמו רוכב הרים, 
אבל נאלץ להסתפק בגבעות, 

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

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

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

כשבנות המשפחה מאשרות.

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

מהוותיקים והמוכרים בענף. 
כצלם הבית של מגזין "אופניים" 

מיום היווסדו, הוא ליווה 
בתמונותיו את התפתחותו של ספורט הרכיבה 

מתחביב של כמה משוגעים, עד שנהפך לתרבות 
פנאי מובילה בישראל. במשך שנים שימש צלם 

חדשות ראשי ועורך צילום של "הארץ". כשהוא לא 
 BMX מצלם הוא רוכב כמו שרק ילד שגדל על אופני

יודע לרכב: הרבה אוויר, קצת קרקע, וערימות של 
alonron.com סטייל

נמרוד כהן )נימי( מאז זכה 
במקום השני ברשימה קיקיונית 
של 100 המשפיעים בענף של 

מגזין ״אופניים״ ז״ל )ואתם 
יודעים מה אומרים על מקום 

שני(, נימי פועל במרץ לקידום הענף בכלל ולקידומו 
האישי בפרט. יזם ומפיק-על של תחרויות ואירועי 

רכיבה, כרוז מבוקש, כותב בחסד, ורוכב חזק 
בסגנונות רכיבה שונים. אם עוד לא נתקלתם בו או 
שמעתם אותו עד היום זה רק בגלל האופי השקט 

והמופנם שלו...

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

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

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

גיל בניטה: חזק במותגים 
חפרנות זה שם המשחק אצל 

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

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

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

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

הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו 
 .BIKEDEAL בעלים משותף של חברת

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

בינו וספורט מקרי לחלוטין, רכב 
 BMX( 13 על אופניים עד גיל

של חברת בסידן(, כיום מעדיף 
לרכב על אופנוע דוש )רחמנא לצלן לרכב בשטח( 
כי זה לא מעייף. מאמין שתמונה טובה זה הרגע 

הקטנצ'יק לפני שהרוכב מתרסק. 

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

הקפטן והרוח החיה של קבוצת 
"סיקס אינץ " אחת מהקבוצות 

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

בארץ ובחו"ל, רכב על לא מעט זוגות אופנים ובעיקר 
חפר לעומקו של הכדור ב-10 שנים שהוא על 

האופניים. כשהוא לא רוכב)וזה לא קורה הרבה..(, 
הוא מחלק את זמנו בין התעדכנות אובססיבית בכל 

הקשור באופניים, לבין חלוקת טיפים להמונים 
בעניני רכישה, שדרוג או סטיילינג. על כך, הוצמד לו 

הכינוי "הדולה")תומך לידה(.

we:Startמשתתפים

משתתפים
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למידע נוסף �

FOX SERVICE CENTERS
סניף בית אורן, קיבוץ בית אורן | טל: 04-8307340 

סניף תל אביב, המסגר 17 | טל: 03-6415590 

 
שירות מקצועי

 
שמנים וחלקים

מקוריים

 
אחריות מלאה


הרחבות אחריות

 
Fox צוות מוסמך


משלוחים חינם

thesingletrack.co.il

"הבולם הטוב 
ביותר שרכבתי 
עליו מעולם"
  בן קדמי

p
s 

d
es
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n

https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://dotanhalevy.zenfolio.com/
https://www.facebook.com/ben.kedmy/posts/10154597667994485?pnref=story
http://www.thesingletrack.co.il/
http://www.thesingletrack.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%9E%D7%96%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_2017/32_STEP-CAST/FACTORY_32/FOX_32_27.5%7Cfs%7C29_STEP_CAST
http://www.thesingletrack.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%90%D7%AA%D7%A8/%D7%9E%D7%96%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA_2017/32_STEP-CAST/FACTORY_32/FOX_32_27.5%7Cfs%7C29_STEP_CAST
http://www.psdesign.co.il


13 |  12
טל"ח, המבצע עד גמר המלאי או עד להודעה אחרת

תל אביב

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

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

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

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

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

מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות. עשוי 
להכיל בוטנים

יואב מאור שוטף הכלים, 
מנקה הרצפות, המכונאי, 

המנהל והבעלים של 
"הקליניקה לאופניים" 

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

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

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

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

טל רוזוב: כדי להיות מורה 
טוב, צריך לאהוב ללמוד 

 ,Sababike מייסד חברת
מתמחה בלהפוך רוכבים 

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

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

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

נועה לוריה מאוהבת ברכיבת 
שטח מימי סובב גליל 1995 

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

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

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

מרק כתום

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

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

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

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

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

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

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

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

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

גיא )חיית( בר צעיר הכתבים 
של המערכת ורוכב האנדורו 
הכי בינ"ל שלנו. מחשיב את 
עצמו כרוכב דאונהיל תחרותי 
לשעבר, רק כי כרגע הוא נותן 
לכולם בראש באנדורו וב-XC. ה"חייה" מחלק את 

חייו בין תחרויות אנדורו ו-XC מקומיות, פתיחת 
קווים הזויים בחורשים, ייצוג ישראל בסבב האנדורו 

העולמי, ומשרה נחשקת בסטארטאפ. תכלס דיי 
עסוק לגילו...

אוריאל כהן בן 33 אב 
לשניים, ירושלמי מלידה אבל גר 

במודיעין, החל כצלם רכב בעיתון 
הארץ אצל יואב קווה, וגמר 

כצלם אופניים אצל אריק... אבל 
עדיין הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם 

הרשמי במשחקים הפראולימפיים בלונדון 2012. 
אוריאל רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת 

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

כפיר "הורוד באדם" כחלון: 
כבישוננו לענייני אופניים 

פריק של הדבר, רכב בכל 
הדיסיפלינות ונתקע בכביש. 

רומנטיקן ומורעל של הספורט, 
חולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש 

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

אבל בעיקר על צמיגים דקים.

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

וסינגלים תחת הרגליים, ועדיין 
מחפש את הקצוות של היכולת 

האנושית. רק תנו לו אוכל 

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

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

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

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

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

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

בסטראבה זה לא קרה". 

 שלומי דויטש 
Shlomi Deutsch מכור 

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

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

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

כשמסתובבים איתו ביורובייק , חושבים שהוא 
נולד שם...

פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי 
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר 

שנים, בכביש ובשטח - מתוך 
עקרון. למחייתו ממתג ומעצב 

בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק 
אבל גם למגזינים ולקוחות בתחום האופניים. 

לאחרונה פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה 
ואפשר למצוא אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות 

על אופני כביש בראש ציפור. שוב, אחרי רוכבים 
 טובים וחזקים ממנו. שוב, מתוך עקרון כלשהו...

 | psdesign.co.il

שחר מיליס רוכב שטח ותיק, 
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ 

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

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

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

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

we:Startמשתתפים

http://bit.ly/2c8WT2Z
http://bit.ly/24jXV09
https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
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T H E  S M O O T H A DVA N TAG E

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

sometimes off the pavement.
Smoother is faster with Domane.

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

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

every speed advantage. 
Aero is faster with Madone.

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

For riders who want the ultimate lightweight 
advantage on the lightest production road bike 

line Trek has ever created.
Lightweight is faster with Émonda.

É M O N DA DO MAN E MADO N E

Trek performance race bikes have what it 
takes to get you to the line first, however 

you ride: climbing the high Alps, sprinting off 
the front in a solo break, putting in the long, 
hard miles. Trek has the perfect road weapon 

for every kind of victory.

CHOOS E  
YOUR  

WEAPON

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

דגמי 2017 עכשיו במלאי

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


יער בן שמן 
 28.10.2016MEGADEMODAY2016
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we:Ride Demo Day 2016 בשיתוף אתר המסלולים 
של קק״ל: גדול יותר, מלוטש יותר, זורם יותר...

we:Newsדותן הלוי   אלון רון, אוריאל כהן   נימי, אריק פלדמן Demo Day 2016 סיכום 

Demo Day 2016 סיכום 

https://www.youtube.com/watch?v=feWwbzb8aH0&t=42s
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ה‑ Demo Day השלישי של מגזין we:Ride מאחורינו, 
האדרנלין כבר שקע והתפוגג לו במחזור הדם, ואפשר 

לנסות לסכם את הדבר הגדול הזה.
התחלנו בקטן כיזמות שמילאה וואקום: לא הייתה 
תערוכת אופניים או אירוע מרכזי אחר המרכז את 

הגורמים המסחריים של שוק האופניים הישראלי. אבל 
היום, כשהילד בן שלוש, הענף צמא לאירוע הזה, 

הרוכבים מצפים לו, היבואנים והמציגים מחכים לו והדמו 
דיי הפך לאירוע המסחרי הגדול בענף האופניים בארץ.

במהלך תכנון מתחם הדמו של 2016, השטח המוקצה 

ביער הוגדל פעמיים )סה״כ הוקמו 110 דוכנים...( 
בהתאם לדרישות השוק.

 המטרה השנה הייתה בעיקר לשדרג את חווית 
המשתמש של המבקר בדמו דיי, להרחיב את מגוון 

הדגמים וזוגות האופניים להתנסות ולהכניס לאקספו 
מציגים מתחומים משיקים לספורט שלנו. השנה נכנסו 

לראשונה מציגי ציוד אאוטדור, מתוך ראייה של חוויית 
רכיבה כוללת ומקיפה, לא רק לרכיבה עצמה, אלא 

גם ללילה שלפני ולשעות שאחרי הרכיבה. לא רחוק 
היום ונביא גם יבואני קפה, יין וכורסאות עיסוי כחלק 

מראייה זאת...
בסופו של יום הצלחנו גם הפעם להניע כמות מציגים, 

כמות קהל ואווירה שלא נחוותה מעולם בארץ בשום 
תערוכה או מתחם אקספו בתחום. 

דמו דיי 2016 בסימן צמיחה 
גם השנה קיבלנו תמיכה אדירה מהגוף החשוב ביותר 
לתרבות ופעילות אופני ההרים בארץ הלא הוא הקרן 

הקיימת לישראל. הארגון שפורץ ובונה לנו אלפי ק"מ של 
סינגלים, שמנגיש את המידע לאלפי אנשים ע"י אתר 
המסלולים שלו, הגוף שתומך באירועים חשובים כמו 

האפיק ישראל, פעילות רוכבים בקהילה וכו'. זה התחיל 
כאמור מהגדלת ההקצאה על חלקת היער המרכזית 

שקיבלנו אשתקד והמשיך דרך התגייסות וחסות ראשית 
של אתר המסלולים קק״ל בפעם השנייה ברציפות. 

חסות שאפשרה לנו להציע למאות אורחי המתחם בכל 
רגע נתון מתחם מפנק ומוצל עם פינות רביצה, מוזיקת 
רקע נעימה, ותערוכת תמונות הרוכבים המדהימה של 

קק"ל שהוצגה על העצים. גם השנה נמזגו אלפי כוסות 
בירה באדיבות חברת טמפו משקאות בע"מ. 

אחד הסימנים לכך שהדמו דיי הוא אירוע הכרחי ונכון 

we:NewsDemo Day 2016 סיכום 
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www.daa.co.il

₪ 5,149
החל מ-

הגיע הזמן להתקדם!

מערכת ההילוכים
האלקטרונית המתקדמת 

בעולם לאופני שטח

רכיבי המערכת האלקטרונית בתצורת סינגל: מעביר אחורי, שיפטר, סוללה, 
מטען, מסך וחיווטים )לא כולל עזרים לחיווט חיצוני(

ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים

לחץ להתרשמות

הגיעה לישראל!

בענף שלנו הוא רמת הביקוש הגבוהה של המציגים ושל 
המבקרים שעולה משנה לשנה. ב‑2016 יותר מציגים, 

פנו אלינו ולא אנחנו חיזרנו אחר דלתותיהם, אלו שלקחו 
חלק בשנים קודמות ביקשו שטח גדול יותר, הביא ויותר 
עובדים, העמידו יותר זוגות הדגמה, והוציאו הרבה יותר 
רכיבות. היו גם יותר הגרלות עם פרסים יקרי ערך: טיול 
לחו״ל, מכשירי ניווט, קורסי רכיבה, ציוד רכיבה יקר וכו'. 
מבחינתנו כמארגנים, קהל המבקרים שנכנס למתחם 

ונרשם לרכיבות דמו ללא תשלום נהנה ממגוון גדול יותר, 
ממתחם מסודר יותר, ובעיקר מזרימה טובה יותר. על אף 

קצת דרמות של משבי רוח וגשם בערב שלפני, נהנינו 
ממזג האוויר הטוב ביותר בתולדות הדמו, שבילים עם 

אחיזה מושלמת ואוויר צלול נקי מאבק.

עכשיו קצת סטטיסטיקה ברשותכם: 
45 מציגים	 
40 מותגי אופניים	 
60 מותגי ציוד נלווה 	 
110 אוהלי גזיבו	 
175 דגמי אופניים שונים	 
300 זוגות אופניים לרכיבה	 
2,900 רכיבות מבחן שהוזמנו באתר המיוחד	 

2,200 רכיבות שבוצעו בפועל	 
 3500 רוכבים שעברו בעמדות ההרשמה, שבאו 	 

להסתובב, ליהנות מהאווירה ולשתות לנו את הבירה
אפרופו בירה – יותר מ‑3,000 כוסות של בירה 	 

גולדסטאר לא מסוננת, מכבי מחוזקת ושנדי, שנמזגו 
.we:Ride ע"י צוות הברמנים של

נתונים אלו שוב מצביעים על אחד מאירועי האופניים 
הגדולים ביותר שנערכו עד כה במחוזותינו, ומי שהגיע 

נהנה מסדר וארגון קפדניים וזורמים והרבה הרבה 
פינוקים ואטרקציות.

חברים יקרים הסבתם לנו אושר גדול, אנו רוצים 
להודות לכל אחד ואחד מכם שתמך בנו לאורך הדרך 
עם תגובות על המגזין ותגובות על האירוע, בהיענות 

להרשמה ובעיקר בהצבעה ברגליים. זאת הרוח הגבית 
והפרגון הטוב ביותר שיכולנו לבקש ולקבל כדי שנוכל 

להמשיך ולעשות באהבה גדולה את מה שאנחנו עושים, 
והדרך שלכם לסמן לנו שכדאי לארגן עבורכם עוד 

אירועים חווייתיים. 
האירוע המדהים הזה לא היה יוצא אל הפועל ללא כמה 
גורמים חשובים מאוד שהלכו איתנו יד ביד משלב הרעיון 

ועד יום שישי האחרון, ברשותכם נבקש להודות להם:

we:Newsאפיק ישראל Playtika

https://vimeo.com/180222932
http://www.daa.co.il/
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לאנשי קק"ל ואתר מסלולי האופניים שלהם, 	 
שממשיכים להאמין בנו ובחזון שלנו ונתנו חסות מרכזית 

למתחם הצ׳ילאאוט המפנק באירוע, וביניהם: תמר 
לבון, אילה כהן, מירה, אלי, ליאוניד, ראשד.

ליבואנים, למפיצים ולמציגים שהולכים אתנו גם בשנה 	 
השלישית, מפרגנים, משקיעים ותומכים.

לטמפו משקאות בע"מ, יצרני ומפיצי בירה גולדסטאר, 	 
בירה מכבי ומשקה שנדי, שנתנו בוסט חיטה ותיבלו 

את האירוע שלנו בחיוכים מכל עבר. לירון דותן חבר יקר 
שעוזר ומקשר כל פעם מחדש.

לאוהד בן חמו מבאלאנס אקסטרים, שסיפק והקים את 	 
כל לוגסטיקת המתחם, מדגלון ועד גנרטור שמחשמל 

עיר שלמה, ותרם רבות לשדרוג רמת האירוע 
משנה לשנה.

ליובל דוידוב מ One Bike Studio, על הקמת וארגון 	 
תחרויות הטריינרים הקטלניות.

 לערן אביבי, הכרוז הנצחי והבלתי נלאה של מיטב 	 
אירועי האאוטדור בארץ.

לצוות מגזין we:Ride, ככל הנראה הצוות הטוב ביקום. 	 
הכותבים הטובים ביותר, הצלמים הטובים ביותר 

והמפיקים הטובים ביותר, שתמכו לאורך כל הדרך ונתנו 
את הנשמה בהכנות וביום האירוע עצמו. מעל לכל אנו 

רוצים להודות למתנדבים הרבים מקרב ידידי המגזין, 
המשפחות והחברים של החברים שנתנו את הדם 

בהכנות ואת הזיעה באירוע בנתינה גדולה ובחיוך ענק, 
אוהבים אתכם עד כלות, אתם הסיבה שהכל תקתק 
והיה מלא באהבה ובנתינה – וזה הורגש על ידי כל 

לקוח וכל עובר אורח בדמו דיי!
אחרונים וחביבים לכם ציבור הקוראים/ מבקרים, שוב 	 

תודה על התמיכה והפרגון.
אם שכחנו מישהו, אנחנו מתנצלים, זה האנדורפינים זה 

לא אנחנו...
תודה גדולה לכולכם,

we:Ride אריק פלדמן, עדי גיא
נימי כהן, עז הרים הדרכות והפקות

http://giant.co.il/
http://giant.co.il/
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  פליקס ברון

http://bhbikes.co.il/
http://bhbikes.co.il/
http://bhbikes.co.il/
https://www.facebook.com/BHBikesIsrael/
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we:NewsBikepacking   אילן כרמל

בשנים האחרונות אנו עדים להתעצמות תופעת הבייקפאקינג, מז'אנר למשוגעים בלבד לז'אנר 
קצת פחות שולי אשר ללא ספק מייצר הרבה באז. את הבאז הזה קלטו גם מנהלי השיווק של 
החברות הגדולות וכך גם חברות כמו ספשלייזד, טרק, ג'איינט, רוקי-מאונטיין ועוד מצטרפות 

לחברות שנתנו את הטון עד כה כמו סלסה, קונה וסורלי והמגניבות. זנב-קשיח, שיכוך-מלא, גרבל/
סייקלו/דרופ-בר וכמובן כל מגוון גלגלי הפלוס והפאט-בייק שמתלבשים על הז'אנר ככפפה, כולם 

 קורצים לחגיגת ה"אדוונצ'ר בייק". 
למרות שלכאורה כל מה שצריך להרפתקת אופניים הם בעיקר אופניים, קצת ציוד קמפינג ותכנון 

מסלול טוב, השוק הקטן הזה ממשיך לצמוח ויחד אתו צומחת גם תעשיית מוצרים נלווים ומלאי 
חדשנות המוסיפים את הנופך הייעודי למסע רכוב. בקיצור, מדובר על עולם שהוא חלומו של כל 

 הרפתקן חובב טבע, אופניים, שבצורים ושדרוגים.
בכתבה זו לא ניגע בדגמי האופניים הקורצים לז'אנר, אך ננסה לסקור מה חדש בגזרת הציוד ומה 

יכול להפוך גם את המסע הבא שלכם לקצת יותר נוח.

את זכות הראשונים ניתן לחברת סלסה אשר הייתה 
מהראשונות לזהות את הפוטנציאל באופני הרפתקאות, 

סלסה יצאו השנה עם ליין שלם של תיקיי בייקפאקינג 
בשם EXP אשר מעבר להיותם מדוגמים להפליא 

ובמבחר גדלים וצבעים )ובתנאי שאתם רוצים שחור( 
מחדשים עם רתמה חדשה וקשיחה לתיקי כידון בשם 

 ANYTHING CRADLE, אשר מאפשרת מעבר נוח של 
כבלי ההילוכים והבלמים יחד עם הידוק אמין חזק של כל 

תיק קדמי שברשותכם ובפרט תיק DRY BAG מהסוג 
החביב על חובבי הז'אנר. נציין שאת קונספט הרתמה 
 ,REVELATE DESIGNS אנחנו מכירים כבר מחברת

שכבודה במקומה כנושאת דגל הדיגומים, אבל עוד 
נחזור אליה.

כאמור גם ספשלייזד החליטה לצאת להרפתקה וכצפוי 
עשתה זאת בגדול, סדרת ה‑BURA-BURA הייעודית 

מספקת את כל תיקי המסע ומגדילה לעשות באמצעות 
ציפוי הגנה מלאה ממים )שחור כמובן(. מבין שלל 

הפריטים בולטת גם פה רתמה עמוסת פיצ'רים לטובת 
תיק כידון, אשר יכולה להתאים לכידוני כביש או שטח 

כאחד. בכל מקרה, כל הליין נראה מדהים והיינו שמחים 
מאד לבחון אותו בהזדמנות.

את החדשנות מביאה ספשלייזד בצורת תיקי אוכף 
יציבים במיוחד אשר משתמשים בתומכות מתכת 

המחברות את מוט האוכף לחלק העליון של התיק, ללא 
ספק בשורה לרוכבים אשר לוקחים את המסע לצד 

הטכני יותר וסובלים מנדנוד התיק מצד לצד.

חדשות הבייקפקינג

Salsa Anything Cradle
Specialized Bura Bura

חדשות הבייקפקינג

http://salsacycles.com
http://salsacycles.com/culture/introducing_salsa_exp_series_bikepacking_bags
https://www.specialized.com/us/en/accessories/bags
https://www.specialized.com/us/en/accessories/bags
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ראוי לציין שאת קונספט ייצוב התיק ראינו כבר קודם 
אצל אחת מחברות התיקים המוערכות בענף )גם 

אם מהקטנות(  PORCELAIN ROCKET אבל אנחנו 
משוכנעים שעורכי‑הדין של ספשלייזד יודעים איך 

להישמר ולשמור על פטנטים... בכל מקרה קבלו הצצה 
ל MISTER FUSION אשר משתמש בקשת מתכתית 

לייצוב תחתית התיק. 

אם כבר נגענו ב"רקטת החרסינה" הרי החידוש הכי 
מרענן לטעמינו )תופים....( מתאם תיק אוכף למוטות 
מתכווננים!! אז נכון שלפי התמונה עדיין מדובר באב‑

טיפוס, ונכון שהחברה לא ידועה באספקה סדירה 
ומהירה של מוצרים... אבל בהחלט יש למה לצפות 

)ודי בטוח שעוד מהחברות שהוזכרו למעלה שמו עין 
על הנושא(.

 ,REVELATE DESIGNS-הבטחנו ולכן נקיים לחזור ל
כנראה החברה היותר פופולארית )לפחות בקרב מכרינו( 

לתיקי בייקפאקינג מעולים. גם להם גרסה חדשה 
לנרתיק יציב עבור תיק אוכף אחורי, אשר עושה שימוש 

בחלק תחתון קשיח ומאפשר שליפה קלה ודחיסה 
.DRY BAG  אופטימלית של

Porcelain Rocket - Mister Fusion

Speciliazed Bura Bura

Porcelain Rocket - dropper seatpack

http://www.mondraker.co.il/
http://www.porcelainrocket.com
http://www.revelatedesigns.com
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ONE  B IKE  TO  R ULE  THEM ALL

Want a rugged, capable long-travel trai l bike with the spritely 

manners of an XC bike? Get it with Fuel EX. Fuel EX blends 

the best of both worlds in one uncompromising package.

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

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

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

FUEL  EX

דגמי 2017 עכשיו במלאי

בנוסף, הוציאו תיק קוקפיט חדש ומשופר )גרסה 4 
ליתר דיוק( של דגם ה‑FEEDBACK הפופולרי והשימושי 
שלהם אשר מאפשר פתיחה וסגירה ביד אחת )מגניב!(, 

כיסים חיצוניים, אפשרויות חיבור שונות לכידון ולסטם, 
נפח גדול משמעותית וכמובן איכות ללא פשרות. 

אז כאמור החברות הגדולות כבר כאן, החברות הקטנות 

ממשיכות לחדש, ולנו רק נותר לצאת וליהנות ממזג 
האוויר הכי נוח בעולם למסעות בייקפאקינג כל השנה. 

למי מבינכם שיש קצת זמן וידיים טובות מוזמן לייצר 
בעצמו רתמה שימושית לתיק הכידון כמתואר בלינק 

הזה ואנחנו מבטיחים לצאת ולנסות את הרעיון הגאוני 
הזה של gabriel amadeus למוט אוכף מתכוונן.. 

בהצלחה! 

Revelate Designs Terrapin

DIY מתאם לכיסא מתכוונן

Relative Design Feedback

http://bit.ly/298FhEJ
http://bicycletimesmag.com/how-to-make-your-own-handlebar-roll-harness
http://bicycletimesmag.com/how-to-make-your-own-handlebar-roll-harness
http://bicycletimesmag.com/how-to-make-your-own-handlebar-roll-harness
https://www.instagram.com/gabrielamadeus/
https://www.youtube.com/watch?v=LKWwfcY1UZ4
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אחרמדברי בסגנון מרוץ סינגלים 
%'#@תימים של חוויה נדירה שתעיף לכם 4

www.samarathon.co.il! נפתחהההרשמה 
אביב יחזקאל ועומר שפירא, מובילי הקטגוריה המעורבת, בסינגל עמודי שלמה, פארק תמנע, סטייג׳ 1 של סמרתון 2016. צילום: אוריאל כהן

samarathon.co.il
ההרשמה במחירי Early Birds מוזלים עד ה‑8/12

16-18/2/2017
3 ימי חוויה מדברית נדירה

http://epicisrael.org.il/
http://www.samarathon.co.il/
http://www.samarathon.co.il
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דימה קוליקוב
מקום ראשון בליגה למקומות עבודה 2016 

מכאנאופן אומן בייק טריפ-ראשל״צ

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

American Classic
Wide Lightning 29

Joe's NO FLATS
 Super Sealant

Veetire co
Trax XC 2.1

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

 תחום רכיבת אופני ההרים בישראל מתפתח במהירות. 
דומה כי כמעט כל רכב שני או שלישי הנע על כבישי 

ישראל בימי שישי ושבת בבוקר נושא עמו זוג אופניים 
תלוי מאחור או על הגג.

בשנים 2003-2002 היו בארץ שני שבילי אופניים באורך כולל של כ-30 ק"מ 
ואילו היום יש עשרות שבילי אופניים מסוג סינגל באורך של יותר מ-1,000 

ק"מ, ושבילים רבים נוספים נמצאים על שולחנות השרטוט.

קרן קימת לישראל היא הגוף המוביל בארץ בפיתוח תשתיות לרכיבת שטח 
הן מבחינת כמות השבילים הנמצאת ביערותיה והן מבחינת הידע המקצועי 

הנצבר בקרב עובדי קק"ל בנושא.

השבילים השונים ביערות קק"ל מאפשרים חוויה של רכיבה בטבע בשביל צר 
עשוי קרקע טבעית המתמזג עם סביבתו כאילו היה שם מאז ומעולם.

מעטים הם הרוכבים המודעים למאמצים הרבים המושקעים בתכנון שביל 
אופניים ובבנייתו.

לכל פעולה המתבצעת ביער יש השלכות על מערכות החי והצומח, הקרקע 
ועוד. כך גם לבניית שבילי אופניים. מדובר בתשתית רציפה קולטת קהל 

בשטח פתוח, מעין כביש עשוי אדמה טבעית בזעיר אנפין. מערכת כזו צריכה 
לעבור תכנון קפדני טרם ביצועה.

בשלב הראשון יש לכתוב הנחיות פרוגרמתיות המגדירות את האופן שבו 
יתוכנן השביל. במסגרת זו מגדירים את קהל היעד ואת מטרות השביל 

)קהילתיות, תיירות, מושכן אזורי או ארצי ועוד(, מחליטים אם מדובר בשביל 
בודד או במערכת שבילים, קובעים את גבולות התכנון ועוד. עבודה זו נעשית 
על פי רוב בצוות הכולל את אנשי התכנון במרחב, את מנהל האזור, יערנים, 

רכזי קהילה ויער ומחלקת היער. 

 זהר צפון – מנהל מח' תכנון מרחב דרום   ארכיון הצילומים, קק"ל

איך שביל נולד
תכנון ובניית שבילי אופניים ביערות קק"ל

איך שביל נולד
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בשלב השני מתחילים את תהליך התכנון. התכנון יכול להסתכם בתכנית אב 
לשבילי אופניים – תכנית המגדירה את החזון, את היעדים ואת המטרות 

ומסמנת באופן גס את השבילים השונים. עכשיו מתחילים לרדת לפרטים 
- מגדירים סדרי עדיפות ויוצאים לתכנון מפורט של השבילים. כשהמערכת 

מורכבת יותר הנטייה היא להתחיל בתכנית אב. שלב התכנון נעשה על 
ידי מתכנן שבילי אופניים, לפעמים בשילוב אדריכל נוף, ומטרתו לוודא 

שהשבילים יבוצעו באופן התואם את המטרות שהוגדרו בפרוגרמה.
במסגרת התכנון צריך להביא בחשבון את כל ההיבטים הכרוכים בהכנסת 

תשתית הרכיבה ליער. צריך לתכנן את המבואות, להביא בחשבון את נפחי 
התנועה הצפויים ואת שעות הפעילות ולוודא שלא ייווצרו מפגעים תנועתיים 

ולא תופרע מנוחת התושבים הגרים בסמוך. כמו כן צריך לבדוק זכויות קניין 

בקרקע וייעודי קרקע ולמפות את ערכי הטבע, הנוף והמורשת כדי להימנע 
מפגיעה בהם מחד גיסא ולזהות את אלה היכולים לשמש אטרקציות לרוכבים 

מאידך גיסא. בסוף שלב התכנון הראשוני נוצר "מסדרון שביל" – רצועה 
תחומה שבתוכה השביל יעבור לאחר תכנונו הסופי. בשלב הזה אפשר 

להעריך את עלות השביל ואת מרכיבי הביצוע שלו.
בשלב התכנון המפורט מתכננים את התוואי המדויק של השביל. לעתים 

קרובות התכנון הזה נעשה בצמוד לביצוע השביל.
תכנון קפדני של מערכת שבילים נמשך זמן רב ודורש מעורבות אנשי מקצוע, 

שימוש בשכבות שונות של מידע גיאוגרפי, הגדרה מדויקת של המטרות 
והיעדים והרבה סבלנות.

ביצוע השבילים נעשה בדרך כלל על ידי עובדי קק"ל בליווי מקצועי צמוד 
של מתכנן שבילי אופניים. בתחילת הדרך עבודות הבנייה נעשו בעבודה 

ידנית אך בשנים האחרונות יש מעבר לשילוב בין עבודה ידנית לעבודת מיני 
מחפרון המבצע את הפריצה הראשונית של התוואי ואת המעבר באזורים 

סלעיים. אופי הביצוע וקצב הביצוע משתנים מתא שטח אחד למשנהו 
ותלויים במרכיבים מקומיים כגון שיפוע, סוג הקרקע ועוד. צוות העובד 

בקצב של 300 מ' ביום יכול להגיע לאזור מסולע המאט את ההתקדמות 
ל-20 מ' ביום. 

לפני תחילת הביצוע יש לסמן את התוואי בדגלונים צבעוניים במרחקים 
קבועים. סימון זה מציין את רצועת העבודה ומאפשר לראות את התכנון 

בשטח. שביל טוב הוא שביל בר- קיימא. כדי שהשביל שלנו יהיה כזה עלינו 

להתייחס להיבטי הידרולוגיה וסחיפת קרקע כדי להבטיח שהוא יישאר 
במקומו גם בעתיד. יש לוודא שהשביל לא הופך לתעלת ניקוז ולדאוג להוצאת 
מי נגר במקומות מתוכננים; יש לבצע פרטי ניקוז בחציית ערוצים; ויש לבנות 

את השביל על קרקע הניתנת להידוק כדי שפני השביל לא יתפוררו תחת 
צמיגי הרוכבים.

לאחר השלמת הביצוע יש לדאוג למיפוי, לסימון ולשילוט השביל כתנאי 
לפתיחתו לרוכבים. כל מאמצי התכנון והביצוע מושקעים כדי שהרוכב יקבל 

את החוויה הטבעית ביותר שאנו יכולים לספק לו תוך טשטוש הסימנים 
להתערבות האדם בביצוע השביל עד כמה שאפשר 
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05:30 בבוקר, הרכבת שלנו יוצאת עוד פחות מחמש דקות, וכרגיל נימי 
עוצר בחריקת בלמים בדקה ה-90. אנחנו רצים אל הרציף ומגיעים בדיוק 

כשהרכבת עומדת לצאת מתחנת הרצליה לכיוון דרום. אנחת רווחה. בשנים 
האחרונות התפתחה רשת הרכבות בארץ בצורה משמעותית וגם המודעות 

להובלת אופניים ברכבת עלתה. הרכבת היא אמצעי תחבורה נעים ונח 
וכבר יצא לי לנסוע בה עם האופניים לפני או אחרי רכיבה. מזה די הרבה 
זמן אני זומם לעשות רכיבת נקודה לנקודה הכוללת יציאה מהבית ברכבת 

וחזרה ברכיבה. מאז שנפתח הקו לבאר שבע ועימו תחנות בקרית גת 
ולהבים, נוצרו הזדמנויות חדשות להרפתקאות. וכזה תכנון בדיוק עבר לי 

בראש – לצאת ברכבת ללהבים ולרכב חזרה הביתה להרצליה. מי שנסע 
בכביש 6 מכיר את המרחבים הפתוחים משני צידי הכביש. בחלקם יצא 
לי לרכב, כמו למשל באיזור המטווחים בין להבים ללכיש, אולם בחלקים 

אחרים, בעיקר ממערב לכביש 6, לא רכבתי מעולם. 

המטרה: סנצ'ורי 
לצורך העניין תכננתי מסלול של כ160ק"מ, כך שאם כבר אז תצא מזה 

רכיבת סנצ'ורי במיילים. על סמך הבנתי והיכרותי עם האזור תכננתי את 
המסלול כך שיתאים לאופני גראבל. חופש סוכות היווה הזדמנות מצויינת 

וברגע האחרון הצלחתי לגייס את חברי נימי להרפתקה. אחרי המתנה 

קצרה והחלפת רכבת בתל-אביב, אנחנו בדרכינו דרומה. נימי מנסה 
לנעול את עצמו בשירותים, אבל בסוף הוא מצליח לצאת ואנחנו מוצאים 

את עצמינו בלהבים. 07:15 אנחנו כבר על האופניים בעיירה הרדומה, 
מנווטים את דרכינו בבוקר הקריר לכיוון יער להב. די מהר אנחנו מתחילים 
לטפס כמה קירות תלולים והדופק בשמיים. תוך כמה דקות אנחנו מגיעים 

לסינגל להב באזור מרכז ג'ו אלון ומתחילים לזרום איתו לכיוון מערב. 
הסינגל בנוי נהדר, ולמעט אבן פה ושם שמצריכה תשומת לב הוא ממש 
זורם גם עם אופני גראבל. הברמים דורשים צילום, ולאחר עצירת צילום 

קצרה אנחנו ממשיכים. בקצה המערבי של הסינגל אנחנו נפרדים ממנו, 

רוכבים מקטע קצר על כביש להב-דבירה, ומושכים צפונה לכיוון בא"ח 
צנחנים. זהו אזור המוכר לנו מרכיבות גראבל קודמות, כולל המתיש לכיש 
שעבר בו לפני כשנתיים. להבדיל מהפעם קודמת בה ירד גשם והקרקע 

נהייתה עיסתית ודביקה, הפעם התנאים מעולים. תן זריז חוצה את השביל 
בריצה לפנינו, ואנחנו מתפתים להגביר קצב. זהו איזור גבעות שומם 
עם שטחי אש, שזור בשבילי כורכר איכותיים שנסללו ע"י הצבא. אחד 

האזוריים הידידותיים בארץ לרכיבת גראבל. אנחנו פונים מערבה לאורך 
נחל אדוריים, וגם כאן מטפסים ויורדים מגבעה לגבעה בקצב מהיר. לאחר 
כשעתיים וקצת וכ50 ק"מ אנחנו עוצרים למילוי מים וקולה צוננת בפארק 
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הרפתקאות קטן צפונית למושב לכיש המתעורר לקראת גל מבקרים של 
חול המועד. מסתבר שלחצנו די חזק, ושנינו מרגישים סימנים ראשונים 

של עייפות קלה. 

הדרך ארוכה היא ורבה רבה 
אנחנו ממשיכים להתגלגל מערבה דרך יער המלאכים, חוצים את כביש 
6, רוכבים מעט לאורכו, ואז ממשכים מערבה לכיוון קיבוץ גת, שם אנו 
תופסים את תוואי הרכבת ורוכבים לאורכו צפונה. זהו שטח חקלאי של 

גבעות שטוחות, ישובים שקטים, מסוג האזורים שלא מגיעים אליהם בלי 
סיבה טובה. אני מרגיש שאיבדתי קצת אויר בגלגל האחורי, עוצר לנפח, 

ואנחנו מחליטים להמשיך. זוהי דליפה קלה שתמשיך איתנו עוד מספר 
שעות ותחייב עצירת ניפוח כל כחצי שעה. תחנת המילוי הבאה אמורה 

להיות בתחנת הדלק על כביש 6. אנחנו מתקדמים צפונה ברוח אף צפונית 
ערה, לוחצים חזק, אבל התחנה לא נראית באופק. מידי פעם אנחנו 

נתקלים באיזה חבורת מטיילים, דתיים רובם, בכל זאת זה חול המועד, 
אבל רוב הזמן זה אנחנו והשבילים. אנחנו חוצים את כביש 383 באיזור 

כפר מנחם, חוצים את כביש 3 ליד רבדים ומגיעים למעבר מתחת לכביש 
7. המעבר מוצף במה שנראה כמו בוץ עד גובה הברכיים. אנחנו מנסים 
להמשיך קצת מערבה אבל משלא נראה מעבר אחר באופק אני מחליט 

לחזור ולעבור בבוץ. נימי לעומתי מחליט לעבור בשיטת "האריתראים 
בנתניה" – מה שאומר לעבור את הכביש המהיר בריצה עם האופניים על 

הכתף. אני עובר בוץ בהליכה, אופניים על הכתף כך שלא יתפס בוץ על 
הגלגלים או המעביר האחורי, ואנחנו נפגשים בקצה השני. בשלב הזה 

אנחנו כבר ממש מוכנים למנוחה, אבל התחנה עדיין אינה נראית באופק. 
ייקח עוד כחצי שעה, ועוד 12 ק"מ עד שנגיע לתחנת הדלק על כביש 6. 

זהו אחד מהמקרים המוכרים בהם אתה בטוח שהעצירה קרובה, מדלג 
על ג'ל או חטיף, ומוצא את עצמך מגיע לעצירה בשארית הכוחות. אנחנו 

עושים עצירה של כרבע שעה, מפרקים גייטורייד, קולה, כמויות מים, 
ממלאים אויר בתחנה, וממשיכים צפונה. 

כעבור כמה דקות אנחנו חולפים במבוך הגשרים והדרכים של מחלף 
נשרים, וממשיכים צפונה במה שנראה כמו שביל אופניים המקיף את 

מפעל המלט. מול כפר דניאל אנחנו חוצים את כביש 6 לכיוון יער בן שמן, 
אבל למרות שהתכנית המקורית היתה לעשות סיבוב ביער, דיון קצרצר 

מביא אותנו להמשיך על הכביש צפונה עד למושב חדיד. אנחנו חוצים את 
חדיד, ומשם לכפר טרומן, עוד עצירת תדלוק, ואנחנו באיירפורט סיטי, 
עוצרים בחנות האופניים "אידאל", לבדוק מה עם הגלגל שלי שמאבד 

אויר. מסתבר שלא היה כמעט חומר. אחרי טיפול מהיר וקפה אנחנו 
ממשיכים צפונה, בדרך מוכרת יחסית לכיוון גבעת כח, משם לאורך הרכבת 
למצודת אפק, כפר הבפטיסטים, ירקון ואנחנו מגיעים לרמת החייל. אנחנו 

כבר 8 שעות בדרכים, עם 145ק"מ ברגליים, וחם לנו. המסלול המתוכנן 
היה דרך נמל ת"א ולאורך הים להרצליה, אבל נימי קופץ על ההצעה לקצר 

דרך רמת השרון. הסיכון הוא שאנו לא מכירים את שבילי האזור ואין לנו 
מסלול, ואכן, תוך כמה דקות אנחנו מוצאים את עצמנו בחול עמוק וטובעני. 

עם 150ק"מ ברגליים, החול לא בא לנו כל כך טוב, אבל אחרי כמה דקות 
אנחנו חוצים את מרכז הטניס, ורוכבים בשבילי האופניים של רמת השרון 

לכיוון בסיס גלילות. עוד התברברות קלה ליד בית הקברות של הרצליה, 

ואנחנו כבר רואים את הסוף. אנחנו עוצרים את השעון בתחנת הרכבת 
של הרצליה על 8 שעות ו42 דקות, 156 ק"מ וכ1400 מטרים טיפוס. את 

הבירה הצוננת שמחכה בצידנית באוטו אנחנו שותים בלגימה אחת. 

אפילוג 
לא יודע מה נימי הולך לספר לכם במסגרת – טוב, בואו נאמר שיש לי 

כיוון... – אבל עבורי זאת היתה רכיבה חווייתית ומאתגרת. הקונספט של 
רכיבת נקודה-לנקודה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש כמוצלח ושובר 
שגרה. הרכיבה אל עבר יעד השונה מנקודת המוצא נותן תחושה של 

מסע, גם אם זוהי רכיבה של יום אחד, וגם אם היא מובילה הביתה. 
הרכיבה במסלול ישר יחסית מדרום לצפון אפשרה לנו לכסות תא שטח 

גדול, עם נופים משתנים, המתחיל באזור שומם יחסית ומסתיים בגוש דן 
הצפוף. הבדל תהומי בין שטחי האש של להב ובין שבילי האופניים ברמת 

החייל. בחירת המסלול היתה מצוינת עבור אופני הגראבל, ורוח האף 
חייבה ישיבה נמוכה ועבודה מאומצת. נימי מקטר לי שהיה לו קשה, אבל 

אני יודע שהוא כבר מחכה לפעם הבאה. 
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אוקיי, לקחתי פסק זמן של 4 חודשים מרכיבות, והתאמנתי בשחייה. 
אחרי ששחיתי 3 ק״מ בכנרת במשחה ספידו הבינלאומי, הגיע הזמן לשוב 
לאהבה הראשונה שלי – לרכיבות. ומה יותר טוב מאשר להשתתף באירוע 

רכיבה אדיר ואתגרי?
אז סימנתי לעצמי את הצ׳ימצו׳רי, רכיבת 100 מייל )162 ק״מ( מדברית על 

אופני הרים, והתחלתי לדחוף רכיבות בחודש וחצי שנותרו לאירוע.
עד ל״צחי צ׳אלנג׳ להבים-הרצליה״ הספקתי להשתתף בשתי רכיבות שטח 

ארוכות ורגועות וברכיבת כביש אחת, אך משום מה, כשצחי שלח הודעה 
עם תיאור המיזם ושאל מי בא גם, היה נראה לי שלהצטרף אליו זה מעשה 

טבעי, הגיוני ונכון עבורי.
אחר כך, בחלוף הסערה, שאלתי את עצמי למה פור פאק סייק חשבתי 

שלהתחיל אימונים לרכיבת מאה מייל על אופני הרים ברכיבת מאה מייל על 
אופני גראבל זה רעיון טוב וישים. עד כה לא נמצאה תשובה. בכל אופן, זו 

הייתה הטעות הראשונה.
כהרגלי בקודש, הלכתי לישון מאוחר לאללה מטושטש מול המסך. 

אחרי שעתיים בערך )טעות שנייה( השעון צלצל ונאלצתי לקום ולנסוע 
להרצליה. ירדנו בלהבים, וצחי, חזק כמו קוזק וטרי טרי מאפיק ישראל 

ומהאימונים אליו, דוחף לי קצב גבוה בכביש שעובר ביישוב. קצת קשה לי 
ומהיר לי מדי הקצב הזה על הסובוח, אבל האגו שלי לא מאפשר לי לפלוט 
״תוריד קצת״. אז אכלתי תחת וסתמתי. טעות שלישית. בכניסה ליער להב 
אנחנו פוגשים עליית כורכר אימתנית. תלולה למדי, מדורדרת, ארוכה. יום 

קודם לכן העברתי את קראנק הקומפקט מאופני הגראבל עליהם אני רוכב 

לאופניים אחרים, ופה יש לי קראנק רגיל. הפלטה הקטנה מלפנים עם 39 
שיניים. אני יורק דם בעלייה בדופק 200 והברכיים שלי קופצות החוצה 

דרך העור, שכה יהיה לי טוב. טעות רביעית. די מהר מזהים את סינגל להב 
ואנחנו מיד קופצים לתוכו. אני עובר קדימה ומרביץ קצב. ברור לי שאשלם 

על זה בהמשך, אבל זו לא טעות, זו בחירה וככה עושים חיים חברים.
השעתיים הבאות היו לא קלות עבורי, אבל מעניינות וזורמות. צחי לגמרי 
החזק בזוג שלנו, ואני יונק לו את הגלגל האחורי דקות ארוכות בלי בושה 

וללא החלפה. כשהוא יתעייף, והוא יתעייף, אעזור לו מדי פעם. הסיוט 
שלי התחיל כשהתחלנו את המישורים הארוכים לכיוון הרצליה. מראש 

אני לא חובב מישורים גדול, לא אוהב אותם, לא טוב בהם, מבחינתי הם 
דבר מיותר. אז להיכנס לשעות של מישורים חסרי תוחלת ועניין, פעם 

לצד כביש 6 ופעם לצד מסילת הרכבת? לא יודע כמה שעות רכבנו כך, 
אבל זה הרגיש לי כמו נצח. מילא רגליים גמורות, מילא צוואר וכתפיים 

דואבים – זה בסיסי ברכיבת גראבל ארוכה ואתגרית - אבל אין ספק שאת 
שני השלישים האחרונים של הרכיבה לא ממש אהבתי. ישר מדי, צמוד 

מדי לרכבת ולכביש, משעמם מדי, לא כיף. את המסלול שצחי תכנן טענתי 
בלילה הקודם בערך ב-23:00 ישירות למכשיר וברור שלא העפתי בו מבט. 

טעות חמישית? לא באמת, חלוקת התפקידים הקבועה היא שזק מכין 
מסלולים ומנווט ואני רוכב. אני, איש קטן, יודע רק לקטול בדיעבד.

אז חברים יקרים, אתם יודעים מה זו חוויה, נכון? סיוט שנגמר. ובכן הייתה 
לי אחלה חוויה ברכיבה מלהבים להרצליה. רק שאם אתם משום מה 

בוחרים לשחזר את המיזם שלנו, נסו לעשות משהו עם המסלול... 

צחי צ'אלנג' we:Gravel

איך לא להתכונן לצ׳ימיצ׳ורי
כתב: נמרוד כהן
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עוד שלושה חודשים בדיוק תיערך תחרות אופני ההרים 
הרב יומית החורפית שלנו ‑ הסמרתון )16-18.2.2017(, 

מרתון אופני הרים מדברי, שמארגניו, ירון דרעי מקיבוץ 
סמר ונימי כהן מ״עז הרים״, מקפידים לתת לו אופי 

ייחודי ומזמין, גם בבחירת המסלולים עתירי הסינגלים, 
גם בהשקעה בכפר הרוכבים שמלא בפינות זולה ובעל 

אווירה רגועה ונהנתנית, בהופעה חיה בערב שישי, 
מדליות גמל רוכב לכל מסיים בעבודת יד מהקרמיקאית 

של הקיבוץ ועוד.
האירוע הציג גרף גידול יפה בשנתיים הראשונות: 

משני ימי תחרות וכמאה רוכבים בשנתו הראשונה, קפץ 
בשנה השנייה לשלושה ימי תחרות, הראשון פרולוג 

לראשונה בארץ עם למעלה ממאתיים רוכבים. לקראת 
שנתו השלישית המארגנים ״הגדילו בשקל תשעים״ את 
האירוע לארבעה ימי רכיבה וכפר רוכבים מדלג, אך אחרי 

דין ודברים עם מספר רוכבים ומשתתפי עבר, החליטו 
לחזור לפורמט המנצח של 2016, עם שלושה ימי רכיבה 

)פרולוג ושני סטייג׳ים( ומחנה קבע אחד.
לא ניכנס כרגע לשיקולי המשתתפים בפוטנציה, שלא 

מעוניינים להגדיל אירוע שאורך חמשוש )ומחייב יום 
חופש אחד בלבד מהעבודה( לאירוע שייארך רבעוש, אך 

רק נאמר זאת:
לבקשתכם האירוע הוחזר לגודל הקומפקטי של חמישי‑

שישי‑שבת, אז יאללה, הירשמו בטירוף…
 ,early birds המחיר המוזל לנרשמים מוקדמים, יעני

מסתיים ב‑8.12. רק מציינים.

הפרולוג בשדה בוקר - מה זה, ולמה זה טוב?
ההגדרה המילונאית של ״פרולוג״ ביחס לסטייג׳ רגיל, 
היא מקצה קצר ואינטנסיבי יותר. לרוב המקצה הוא 

בהזנקה אינדיבידואלית, ולא בזינוק המוני. השנה זוגות 
המשתתפים יתחילו את הסמרתון בחניון הרועה, שדה 
בוקר, ממנו יוזנקו אישית בהפרשים של דקה זה מזה, 

להקפה מהממת שאורכה 35 ק״מ.
לפרולוג מספר יתרונות עבור הרוכבים:

הוא מאפשר כניסה רכה למירוץ. מזנקים לבד ״נגד 
השעון״ ולא בין עוד מאות זוגות מרפקים לידך בענן אבק 

מלחיץ. רוכבים 35 ק״מ מדבריים ״בלבד״ ולא סטייג׳ 
באורך מלא.

הפרולוג הוא מקצה דירוג, ותוצאותיו קובעות מאיזו 
בוקסה יזנק צמד הרוכבים ביומיים הבאים )רוכבים 

מהירים מזנקים מלפנים, פחות מהירים מאחור(. למעשה 

זה חוסך מהרוכבים את העמידה המוקדמת על קו הזינוק 
בבוקר היום הראשון של האירוע, על מנת לתפוס מקום 
טוב בקדמת הפלוטון. ביום הראשון אתם מזנקים לבד, 
ביום השני והשלישי אתם כבר מוסדרים מראש על ידי 

המארגנים על סמך תוצאות הפרולוג שלכם.
העצירה לפרולוג בשדה בוקר מפשטת את המנהלות 
והנסיעה לכל זוג רוכבים. ראשית כיוון שפרולוג פחות 

ארוך, לא חייבים לזנק מוקדם מאוד בבוקר על אף שעון 
החורף. כל זוג מקבל מראש את זמן ההזנקה שלו ויכול 
לצאת דרומה בהתאם. שנית, במקום לנסוע לזינוק עד 

פארק תמנע, ולצאת ליום הראשון בתחרות אחרי שעות 
נהיגה ארוכות, נוסעים ״רק״ עד שדה בוקר, עוצרים 

לפרולוג, אוכלים ושותים משהו בסיום, וממשיכים דרומה 
לתמנע. הפרולוג למעשה מחלק את הנסיעה לסמרתון 

לשני חלקים ‑ וזה נחמד.

מסלולי 2017 - טובים יותר, מעניינים יותר, 
שלמים יותר 

מסלול הפרולוג הוארך מ‑25 ק״מ ל‑35 ק״מ כדי לתת 
יותר בשר ליום הראשון, ולגרום לרוכבים להשאיר 

יותר אנרגיה על המסלול… הוא הועתק מסינגל נחל 
חווה ושפת מכתש רמון לחניון נחל הרועה, על בסיס 

סינגל חלוקים וסינגל האלמנה. ביחס ל‑loop של 
שנה שעברה, בפרולוג הנוכחי יהיו פחות רגעי נשיונל 

ג׳יאוגראפיק לצילומי רחפן מעל מכתש רמון, אבל 
הרכיבה הרבה יותר טובה ומעניינת. יש יותר אחוזי 

סינגלטרק, יותר טיפוס, וההקפה שלמה ומאוזנת יותר, 
עם ריכוז דרכי ג׳יפים באמצע וסינגלים טכניים יותר 
בהתחלה ובסופה, חלקם וותיקים ומוכרים, וחלקם 

יפתיעו אתכם.
בסטייג׳ השני והשלישי נערכו שני שינויים משמעותיים, 
שישדרגו את חוויית המשתמש ואת ליבת המוצר ‑ את 

 הרכיבה עצמה.
השינוי הראשון הוא האחדת מסלולי הסמרתון הבינוני 

והסמרתון הארוך למסלול אחד שאורכו ורמת הקושי שלו 
בין הבינוני לבין הארוך של שנה שעברה. זה אומר שמי 
שרכב ארוך בעבר, ירכב השנה קצת פחות קילומטרים, 

אך יעלה את הקצב והמאמץ, ומי שרכב בינוני, יעלה 
קצת את הסף והיעד שלו. אבל הפואנטה החשובה 

לכולם היא לא ״כמה רוכבים״, אלא ״מה רוכבים״. השנה 
תרכבו יותר סינגלים ודרכים מהממות, ופחות דרכי 

כורכר שטוחות ומהירות שכל מטרתן יציאה מהכפר או 
חזרה לכפר.

we:Samarathon2017 סמרתון
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איך זה יקרה בדיוק? 
השינוי השני הוא ששני מסלולי הסטייג׳ים השנה הם 

Point To Point, נקודה לנקודה, כלומר מזנקים 
בנקודה אחת ורוכבים רצוף ומעניין עד ל‑Finish בכפר 

הרוכבים. בכל בוקר הרוכבים מוקפצים אל עבר קו 
הזינוק המרוחק מהכפר, בבוקר שישי הקפצה של 25 

דק׳ ובבוקר שבת הקפצה של 45 דק׳. בפרקטיקה, 
אופני הרוכבים מוקפצים לזינוק כבר בערב שלפני, 

והרוכבים עצמם עולים לאוטובוסים מוכנים לרכיבה מיד 
לאחר ארוחת הבוקר המוקדמת. מעבר לחוויית הרוכב 

האופטימלית במסלולי נקודה לנקודה, גם מתכנני 
המסלולים מקבלים מתנה גדולה מאוד: הם מצליחים 

להתנתק מכפר הרוכבים, מהצורך לייצר מסלול טבעתי‑
מעגלי, יכולים להכניס את הרוכבים לתאי שטח חדשים, 

מעניינים ומגוונים יותר, ובעיקר ‑ לצמצם משמעותית את 
ה‑garbage miles של הדרכים השטוחות והמהירות, 
אך המשעממות, שיוצאות מפארק תמנע וחוזרות אליו.

כפר הרוכבים החדש בפארק תמנע 
פארק תמנע הוא אחד מפלאי הטבע הכי חזקים בארץ. 

רוכבי האופניים שטיילו בחו״ל, וספציפית במואב שביוטה, 
העניקו לתמנע את השם ״מואב הקטנה״ בשל הדמיון 

הנופי למכת הרכיבה הבינלאומית )שבמין הפוך על 
הפוך קסום, קיבלה את שמה ממואב המקראית...(. בלב 

הפארק שוכן לו חניון האגם, חניון קבע למטיילים עם 
שפע אפשרויות לינה ושירותים שונים. פארק תמנע 
מארח פעילויות טבע רבות לאורך השנה, מהופעות 

״אנאפאזה במדבר״ של להקת בתשבע ועד לפסטיבל 
יוגה מדברי תלת יומי. 

השנה פארק תמנע והסמרתון חתמו על שיתוף פעולה, 
ומשתתפי האירוע הם הנהנים העיקריים מכך. ברגע 

שכפר הרוכבים מתארח במקום מוסדר שאמון על אירוח 
פעילויות טבע ומטיילים, להבדיל מכפר שמוקם אד‑

הוק בשטח, כל פינה בכפר משתדרגת. חדר האוכל על 
שולחנות, בחלל בנוי, מואר, עם חשמל ומקרן קבועים, 
התדריכים וגם ההופעה החיה נראים ונשמעים אחרת, 

יש תאי מקלחות ושירותים רבים, גם לנשים וגם לגברים, 
ולא שירותים כימיים ניידים רחמנא ליצלן )אם כי מי 

שזוכר את מקלחות השטח המפנקות של סמרתון 2016 
יתגעגע אליהן לתמיד. מילה(. חניית הרכבים מוסדרת, 

מסלולי הרכיבה נמצאים ועוברים ממש בכפר )סינגל 
תמנע המקורי עובר בחניון האגם(, בירות נמזגות שם 

לאורך כל השנה… הבנתם את הרעיון.

ביחד עם פארק תמנע, הסמרתון מציע מספר אפשרויות 
לינה, לכל כיס ואופי:

הבא את שלך, B.Y.O. ‑ אתה מביא את האוהל שלך 
מהבית, מקים אותו בחמישי אחה״צ, מקפל אותו בשבת 

בצהריים. המארגנים יספקו לך שטח מוקצה, מזרון 
לשינה, רשת צל ואת כל שירותי הכפר והקמפינג. זוהי 

אופציה אידיאלית לחבורות רוכבים שרוצות לארגן לעצמן 
״מיני קמפ״ פרטי, ומקימות את אוהליהן יחד עם מחצלות 

זולה פרטיות באמצע, לרוכבים שאוהבים את הפרטיות 
של האוהל שלהם ולמי שרוצה להשקיע את המינימום 
האפשרי בשקלים. מחיר עד ה‑8.12 ‑ 1,430 שקלים.
לינה באוהל בדואי משותף, חאן תמנע ‑ בחאן שלושה 

אוהלים בדואיים גדולים ומדוגמים, אטומים לרוח ולגשם, 
עם שטיחים עבים, שקעי חשמל, תנורי חימום ומחיצות 

שמחלקות את החלל להרבה חללים קטנים. לא ניתן 
להקים אוהל פרטי בתוך האוהל הבדואי הגדול… זוהי 

אופציה מעולה ולא יקרה למי שלא מעונין להביא 
ולהקים אוהל מהבית, היא אידיאלית למי שמגיע עם 

עוד כמה חברים )שסוגרים יחד חלל(, או למי שמסתדר 
בסבבה בלינה משותפת עם עוד כמה נפשות. המלצת 

 המארגנים ‑ אטמי אוזניים טובים )‑: 

מחיר עד ל‑8.12 ‑ 1,550 שקלים )תוספת של 60 
.).B.Y.O‑שקלים ללילה על חבילת ה

לינה בחדרים של בית הארחה באזור. בקיבוץ אליפז, כ‑5 
דקות נסיעה מחניון האגם בתמנע נמכרו כל החדרים 

הזוגיים ונותרו חדרים ל‑4 רוכבים. בקיבוץ אילות, כ‑20 
דקות נסיעה מחניון האגם נותרו חדרים משני הסוגים, 

לזוג ולרביעייה.
פרטים נוספים על אפשרויות הלינה ובכלל באתר 

www.samarathon.co.il :האירוע

אז לסיכום 
האירוע חוזר במתכונת המוכרת אך באופן חווייתי 

ומשודרג, עם רכיבות איכותיות יותר.
המחירים עולים ב‑8.12, מהרו להירשם, להבטיח את 

מקומכם ובחרו את אפשרות הלינה שמתאימה לכם.
תכנית אימון לחובבנים שמצטרפים לחוויית הסמרתון של 

12 שבועות תעלה בקרוב! 

we:Samarathon2017 סמרתון

http://www.samarathon.co.il/
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www.groopy.net / 053-7747769 :במרכז הגגונים של גרופי THULE להזמנות כל מוצרי

http://www.groopy.net
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו 

שלל אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד. 
הדרכים להתמודדות הן רבות ומגוונות, כל אחד על 
פי אופיו, תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים. 

לסדרת כתבות מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה, 
רתמנו למענכם את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית 

בישראל לסדנת רכיבה פרטית. בהתייעצות עם 
המגה "מאסטרים" בחרנו להביא לכם מספר טיפים 
לשיפור הזרימה, היכולת הטכנית, ההנאה והסטייל 

שלכם ברכיבה. 

הפעם נעסוק ב‑Flow, מילה קטנה עם משמעות 
גדולה. אם בעלייה, דיווש במישור או ירידה הזרימה היא 

זאת שלרוב תכתיב את מידת ההנאה שלנו מרכיבה. 
הזרימה היא שילוב של גורמים רבים במהלך רכיבה, 
חלקם הגדול קשור לטכניקת הרכיבה שלנו בקטע 

השביל הנתון. בסרטון זה ינסו שני המנטורים לבודד, 
ללטש ולהדגיש חלק מגורמים אלו. הפעם הם עושים 

זאת בעזרת טכניקת עריכה מתקדמת ביותר שהושאלה 
במיוחד מבוליווד. יאללה תזרמו 

טכניקות רכיבה להמונים 

זרימה

טכניקות רכיבה להמונים  we:Techni

טכניקות רכיבה להמונים 

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון 

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 XC, מתחרה אנדורו, מתחרה DH בדימוס 
ותופר מרחקים לא שפויים בתחרויות מגה בייקפאינג. 

בשאר הזמן הוא מדריך קבוצות ובודדים בטכניקת רכיבה 
מתקדמות בשילוב דמיון מודרך.
yesodot.bike | פייסבוק.

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‑ 
DH,אלוף 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.

https://www.facebook.com/bkedmy/?ref=br_rs
http://yesodot.bike/
https://www.facebook.com/%D7%93%D7%9F-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94-357533367763861/
https://www.youtube.com/watch?v=tKXUw7tx3UI
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PYGA Stage Max 

חברת PYGA היא אמנם שחקנית חדשה למדי בסצנת האופניים 
העולמית, וכנראה שאת שמה אתם שומעים פה לראשונה, אבל 
אל תתנו ל"צעירות" להטעות אתכם‑ מדובר בחברה הבנויה על 

שורשים עמוקים של נסיון ומקצוענות. מייסד החברה הוא לא אחר 
מאשר פטריק מורווד האגדי, בונה שלדות ומעצב מתלים מהטובים 

שהיו אי פעם בעולם, ובעליה לשעבר של חברת MOREWOOD עליה 
השלום... 

החברה הדרום אפריקאית מיובאת לארץ על ידי סינגלמאניה, ואנחנו 
קיבלנו לידינו את דגם ה‑Stage Max, בעל גלגלי ה‑29 אינץ', אותם 

מגדירה החברה כ"אופני מרתון על סטרואידים"...
מדובר באופניים הבנויים על שלדת קרבון, עם מהלך של 126 מ"מ 
מאחור, ו‑140 מ"מ מלפנים, שנועדו לתת מענה לרוכב המשתתף 

בתחרויות מרתון או XC מדי פעם, אבל אוהב בעיקר לתת בראש 
בשבילים ובסינגלים מכל הסוגים והמינים. 

 יצאנו לדרדרת הסתווית לבדוק האם הדרום אפריקאים יוכלו לזכות 
   .בליבו של הרוכש הלבנטיני הפוטנציאלי

יבואן: סינגלמאניה
מחיר: 16,900 ₪

PYGA Stage Max  we:Testחנוך רדליך  דותן הלוי  חנוך רדליך 

 PYGA Stage Max :מבחן
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Highlights

שלדת קרבון מלאה וקלילה‑ כולל חוליית נדנדה )2.4 ק"ג עם בולם אחורי(	 
מתלה ארבע זרועות בתצורת ציר יחיד המייצר 126 מ"מ מהלך	 
שיטת FIVE+ ‑ למיקום טוב יותר של קו השרשרת	 
מקום לשני בקבוקים בתוך המשולש הקדמי	 
מערכת הינע X1 של סראם	 
זווית צינור ראש‑ 67.5 מעלות	 
משקל רטוב, כולל דוושות‑ 12.1 קילוגרמים	 

PYGA Stage Max  we:Test
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בולם היושב בצורה אנכית לקרקע, ועל כך מגיע להם 
שאפו אמיתי!

זווית ההיגוי היא 67.5 מעלות, אורך תומכות השרשרת 
הוא 438 מ"מ קצרצרים, ואורך הצינור העליון הוא 600 

מילימטרים ארוכים למדי, כמיטב האופנה העכשווית. 
 ,FIVE+ משתמשים בטכנולוגיה אותה הם מכנים PYGA
אשר נועדה להסיט את הקסטה 5 מילימטרים "החוצה" 

לכיוון ה‑DriveSide, לטובת קו שרשרת ישר וניטראלי 

יותר, בכל טווח גלגלי השיניים מאחור. השימוש בשיטה 
זו מחייב בניה ייעודית של הגלגל, כך שישב בדיוק במרכז 

המשולש האחורי. 
מר מורווד טוען שאין שום סיבה להשתמש בצירי בוסט, 
אשר מסיטים את הקסטה עוד יותר רחוק ממה שצריך, 

ובכך פוגעים בקו השרשרת המיטבי. 

על השביל 
ה‑Stage Max הם אופניים מרשימים‑ נראים בנויים 

שלדה וחלקים
שלדת ה‑Stage Max בנויה כולה מקרבון, כולל 

המשולש האחורי וחוליית הנדנדה. עבודת הקרבון 
יפהפייה ומושקעת, וכוללת מחשבה רבה על חיווט )ניתן 

להעביר את החיווט בתוך השלדה או מחוצה לה‑ אם 
אתם מכונאים ביתיים( ועל מראה נקי ואסתטי. מיסבי 
המתלה גדולים מאד, לטובת קשיחות צידית מרבית, 

והמראה הקרבי רק מתחדד בצביעה הכתומה בגימור 
מט של אופני המבחן. 

השלדות של PYGA מתבססות על ארבע זרועות 
בתצורת ציר יחיד, )Faux Four Bar( כשהציר האחורי 

נמצא על תומכות האוכף קרוב מאוד לציר הגלגל. הבולם 
האחורי מחובר לשלדה בצורה יוצאת דופן‑ כאשר צידו 

התחתון חבוי בתוך בניה יפהפייה ומורכבת של צינור מוט 
האוכף. מלאכת מחשבת של קרבון. 

החברים ב‑PYGA הצליחו להכניס שני מתקני בקבוק 
בתוך המשולש הקדמי )!!(, כאשר אחד יושב לו בחלק 

התחתון של הצינור העליון... יוצא דופן בשלדות בעלות 

PYGA Stage Max  we:Test
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לתלפיות, אך קלילים בצורה מרשימה. התמקמות 
ראשונה על האוכף מגלה אופניים ארוכים למדי, אך 

הסטם הקצרצר )50 מ"מ( ממקם את הרוכב באופן מאד 
טבעי על האופניים. האצה מהמקום עם בולמי זעזועים 

פתוחים‑ והאופניים פשוט מזנקים קדימה כמעט ללא 
השתהות. משקל קליל של 12.1 קילוגרם תורם מאד 

לעובדה זו, אבל תכנון נכון של המתלה האחורי ומיקום 
מיטבי של הציר היחיד עליו נע המתלה תורם לא פחות. 

החלק הקדמי של האופניים מרגיש גבוה, כצפוי 

מאופניים בעלי 140 מילימטרים של מהלך, אבל 
התנוחה פרושה לפנים ומזכירה אופני מרתון קצרי 

מהלך. מאד התחברתי לתנוחה הזו, כי היא משקפת 
את סגנון הרכיבה שלי‑ סינגלים מכל הסוגים, אבל עם 

קריצה לעליות ומרחקים מדי פעם. 
דיווש רציף על שבילים רחבים ומהירים מגלה מתלה 

סופר יעיל מאחור, גם ללא שימוש במצב הפלטפורמה 
היציבה, ורגישות נהדרת למכות קטנות, מבלי להרגיש 
מנותק מן הקרקע. שוב, מזכיר אופני מרתון קלאסיים. 

בעת טיפוסים ארוכים ותלולים‑ מצב פלטפורמה מייצב 
את המתלה גם תחת עמידה, ורק הפרונט המעט 

גבוה הולך לו קצת "לטייל", ומזכיר שאחרי הכל, מדובר 
באופניים ארוכי מהלך‑ לא באופני XC קשוחים. 

כניסה לסינגלים מעלה את החיוך כבר מהרגע הראשון‑ 
הגיאומטריה של האופניים האלו קולעת בול בפוני: 
זווית מתונה לצינור ההיגוי, צינור עליון ארוך יחסית, 

סטם קצרצר ומעל הכל‑ הרמוניה נפלאה בין המתלים, 
שמרגישים כאילו משלימים אחד את השני לחלוטין. 

כאשר המהירות עולה ועולה, האופניים יציבים לגמרי 
וכאילו מתריסים‑ "קדימה, שחרר את הבלמים". כיף 

לא נורמלי. 
הרוכב ממוקם כך שהוא בקלות מעביר משקל קדימה, 
לשיפור אחיזה בכניסה לסיבובים, והאופניים מרגישים 
כמו "שגר ושכח" כשהפניות מתחילות להגיע ברצף. 

מי שניכנע לסיבוב ולכוחות הפועלים על האופניים הם 
הצמיגים, אשר על אף רוחבם המוצהר )2.25(, נראים 

ברוחב 2.0... אני מעריך שהאשם הוא לא בצמיגים 

PYGA Stage Max  we:Test
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עצמם, אלא בגלגלי ה‑Roam40 של סראם, שרוחב 
החישוק הפנימי שלהם הוא 21 מ"מ בלבד. חישוק צר 
"סוגר" מאד את הצמיג ופוגע לרעה ברוחבו המוצהר 

ובהתנהגות שלו. לאופניים האלה מגיע לקבל חישוקים 
רחבים יותר‑ 28 מ"מ לפחות...

כשתוסיפו סלעים למשוואה, תגלו שהמתלים בולעים 
את חטטי הקרקע ביעילות מירבית, בלי איבוד אחיזה 

מיותר, ורק התקשחות קלילה תחת בלימה חזקה בירידה 
תלולה, תזכיר שמדובר במתלה ציר יחיד. שחררו את 

הבלמים מעט יותר במסלעות, ותגלו אופני שבילים לא 
פחות ממדהימים. 

עוד מקום בו האופניים הפתיעו לטובה היה טיפוסים 
תלולים וטכניים‑ הצמיגים לא עוזבים את הקרקע, 

והאופניים ממשיכים להתקדם‑ תוצאה של מתלה רגיש 
ויעיל ומשקל כללי נמוך של האופניים. 

חלקים בולטים 
בולמי הזעזועים הם באחריות חברת רוקשוקס, עם 
פייק מלפנים ומונארך RT3 מאחור, והמעצורים הם 

מדגם‑GUIDE של חברת סראם גם כן. מערכת ההינע 
שהגיעה על אופני המבחן היא ה‑GX של סראם, אך 
 X1‑ החל משבוע הבא האופניים ישווקו עם מערכת

באותו המחיר. ולבסוף‑ מוט מושב מתכוונן של רוקשוקס. 
הצמיגים על אופני המבחן הם מבית ONZA, עם דגם 

ה‑Canis מלפנים ודגם ה‑Svelt מאחור, שניהם ברוחב 
2.25, ומבחינת מבנה הקוביות שלהם, הם מכוונים 

בדיוק לתפר שבין מרתון לאופני שבילים. 
זה המקום להדגיש שהיבואן, סינגלמאניה, מאפשר 

ללקוח לשנות ולהחליף חלקים מן המפרט המקורי ללא 
עלות, בתנאי שמדובר על חלקים ברמה דומה, כמובן... 
בא לך מעצורים אחרים? שום בעיה‑ יוחלף. בולם קדמי 

של חברה אחרת? קיבלת. יש לי הרגשה שהלקוחות 
הישראלים יהיו מרוצים למדי לדעת את זה. 

טענות ועניינים 
סעיף הבעיות מתייחס לכמה מן החלקים ולא לשלדה 
ולהתנהגות האופניים‑ כיוון שמדובר באחת השלדות 
המוצלחות ביותר עליהן רכבתי מעולם. בניה נכונה 

PYGA Stage Max  we:Test
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של האופניים האלו תעלה לכם חיוך אמיתי בכל פעם 
שתניפו רגל מעל האוכף, אז שימו לב לבחירת החלקים...
בלמי הסראם Guide הם בעלי עוצמה חזקה, אך מהלך 

הידית חסר את אותו "קיר" מוכר כמו בבלמי שימאנו 
למשל‑ אשר נותן לך את ההרגשה המדויקת לרגע בו 
הגלגל הולך להינעל. זו לא פעם ראשונה שאני נתקל 

בספוגיות הזו בבלמי ה‑Guide וחבל. 
 XC מתאימים יותר לאופני Roam40 גלגלי הסראם

 Stage‑מהדור הקודם. לאופניים עם יכולות כמו של ה

Max מגיע לקבל גלגלים בעלי חישוק עם מפתח 
רחב יותר. 30 מילימטרים נראה לי אידיאלי. 

מזלג הפייק ברמת RC שהגיע על אופני המבחן עובד 
מעולה במכות בינוניות וגדולות, אך חסרה לו מעט 

רגישות למכות קטנות. הורדת לחץ אוויר משפרת בעיה 
זו, אך פוגמת בהתנהגות שלו תחת מכות גדולות, והוא 

סוגר מהלך מהר מדי. הייתי שמח לו היתה לו חוגה 
לכוונון ה‑Low Speed Compression או לחילופין 

לקבל את דגם ה‑RTC3. מעבר לכך הוא תיפקד מעולה. 

סיכום 
מעטות הפעמים בהן אופני קרבון בעלי גיאומטריה 

מעולה והתנהגות נפלאה פוגשים מחיר שהוא כמעט 
לא הגיוני ביחס למתחרים האחרים בשוק. כבר בחנתי 

לא מעט אופניים שהביאו עימם תמורה יוצאת דופן 
למחיר‑ אך אכזבו בסעיף ההתנהגות. בחנתי גם אופניים 
שהתנהגו מדהים והיו מאובזרים לעילא‑ אך הם גם עלו 

בהתאם. 

ה‑PYGA Stage Max הם אחד מזוגות האופניים 
המהנים ביותר שבחנתי, והם מצליחים ליצור את משולש 

הזהב הזה‑ זה שנמתח בין שלדת קרבון עם גיאומטריה 
מעולה ומתלה נהדר, לבין חבילת חלקים טובה ולבסוף‑ 

מחיר שהוא לא פחות ממפתיע. 
כמה שינויים במפרט החלקים, כאמור לעיל, יעלה מעט 
את מחיר האופניים, אך עדיין יהווה תחרות אמיתית מול 

כל היצרנים הגדולים והמובילים בשוק. 
הדרום אפריקאים האלה הצליחו להפתיע אותי 

PYGA Stage Max  we:Test
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Trek 
Fuel EX 9.8 
27.5+ 

אם אתם משפשפים עיניים לוודא שאתם אכן על הגליון של החודש, אז 
לא, אתם לא טועים. בחודש שעבר פרסמנו מבחן על טרק פיול 9.8 בגרסת 

ה‑29 שלהם, והחודש הגיע זמנה של גרסת ה+27.5. באופן יוצא מן הכלל בתחום 
האופניים הישראלי, CTC היבואן הישראלי של Trek העמיד לרשותנו שני זוגות 

אופניים מבחן במקביל – כך שיצא לנו לבחון את שתי התצורות – גלגלי 29 וגלגלי 
+27.5 שבהן מגיעים אופני השבילים החדשים של הקונצרן מוויסקונסין, כולל 
החלפת גלגלים בזמן אמת בין שני הזוגות ורכיבה איטרטיבית על שבילים זהים.

למען הסר ספק, השלדות זהות לחלוטין וגם המפרט זהה כמעט לחלוטין למעט 
הגלגלים והבדל של 10 מ"מ מהלך בבולם הקדמי לטובת ה‑27.5 )140 מ"מ 
לעומת 130 מ"מ(, כך שלמעשה האופניים מאפשרים החזקת שני סטים של 

גלגלים המאפשרים החלפה שלהם ללא כל שינוי אחד בתצורת האופניים.
לאחר שקראתם את המבחן של ה‑29 בחודש שעבר ננסה להעביר את החוויה 

 השונה שמספקים גלגלי ה+27.5 ברכיבה

Trek Fuel EX 9.8 27.5+  we:Testבן קדמי  אסף ספקטור  עדי בלן 

יבואן: Trek ישראל, CTC | מחיר: 25,800 ₪ 

Trek Fuel EX 9.8 27.5+ :מבחן

http://www.ctc.co.il/product/trek-fuel-ex-9-8-29-2017/
http://www.ctc.co.il/product/trek-fuel-ex-9-8-29-2017/
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מפ'יצר קטן )אך קריטי לשקט הנפשי שלכם( הלא הוא 
הפתח המיוחד ב‑Downtube המאפשר לחבוק באזיקון 

את הכבלים המולכים בתוך השלדה על מנת למנוע 
נקישות וקרקושים אפשריים.

על השביל 
הפיול במידה 17.5 הרגישו כמדיום קלאסי והתאימו 
לנו מהרגע הראשון כמו כפפה. האופניים מרגישים 

מהרגע הראשון כחבילה מושלמת הגדולה מסך חלקיה 
)בניגוד לשלדה המורכבים עליה אי אילו חלקים שמנהל 

המוצר בחר(. במטאפורה לעולם המיחשוב – הטרק 
מרגישים כמו MacBook מגניב ומהוקצע שבו התוכנה 
והחומרה נוצרו באותו "מפעל" ולא כמו Lenovo שחור 
ומרובע שיוצר בסין והותקנה עליו מערכת הפעלה של 

"וינדוס" מסיאטל.
תנוחת הישיבה על הפיול נייטרלית ונוחה מאוד, 

שלדה ומתלים 
ככל שמשקיעים יותר זמן בלבחון וללמוד את פרטי 

השלדה של הפיול אפשר להבין ולהעריך את כמות 
המחשבה, הביצוע המדהים והירידה לפרטים של 
מהנדסי הפיתוח של טרק בדגם זה. הפיול EX של 

אשתקד היו אופניים מעולים )אפילו כתבתי כך בעצמי 
בגיליון 18(, ולמרות זאת החליטו בטרק ללכת על 

שלדה חדשה לגמרי! שינויים אמנם לא גדולים אך דיי 

מהפכניים. למשל ה‑Knock Block )הגבלת התנועה 
של ההד‑סט מעבר לזווית מסוימת( שאפשר להם לקצר 
ולשנות את מבנה ה‑Downtube ללא חשש מפגישה 

של כתר המזלג בשלדה. פיצ'ר "קטן" זה פתח את 
הדרך לשלדה קשיחה וקלה יותר )לטענת ה‑R&D של 

טרק כמובן(
התפעלנו במיוחד משינוי הגאומטריה שנעשה באופן 

אינטואיטיבי ופשוט ביותר על ידי שני ברגי אלן. כמו גם 

Trek Fuel EX 9.8 27.5+  we:Test
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Highlights

שלדת קרבון מלאה למעט תומכות שרשרת	 
מתלה ABP המשובח והמוכח של טרק	 
חישוקים ברוחב 40 מ"מ וצמיגי צ'ופהקברה 	 

2.8 אינ'ץ
זווית ראש 67.2 מעלות )במצב הגבוה(	 
אורך תומכות שרשרת 433 מ"מ	 
משקל "רטוב" ‑ כולל פדלים – 13.1 ק"ג	 

Trek Fuel EX 9.8 27.5+  we:Test
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מה תוואי הקרקע בעליה או כמה היא "טחונה", כל עוד 
ישבנו ופידלנו בנחת, הצ'ופהקברה אחזו את השביל 

ללא רחמים.
אבל, אם קראתם מבחן או שניים שלנו בעבר, רגע 

האמת מגיע מבחינתנו שמסיימים את העליה, לוחצים 
על הידית של מוט האוכף ועוברים לעמדת מוצא 

אגרסיבית, וכאן הפיול הצליחו להתעלות על הציפיות 
ובגדול! המבחן כולו נערך בתנאי דרדרת קשים של 

סוף הקיץ )אוקטובר יבש זה אמ‑אמא של קיץ( וכאן 
אפקט ה"פלוס" שיחק לידינו. הלחץ הנמוך )הגענו 

ל‑sweet spot של לחץ אוויר עם 18 ו‑PSI 16 בצמיג 
האחורי והקדמי בהתאמה( והרוחב של הצמיגים מייצר 

שטח מגע גדול מאוד עם הקרקע ואחיזה אדירה גם על 
שבילים מפורקים לחלוטין. ב"דרומי" בקנדה הצלחתי 

להתקרב לזמן הטוב ביותר שלי )שנמדד בתנאי אחיזה 
מעולים עם רוח גב( על שביל שניתן לתאר אותו רק 

כזו שתאפשר גמיעת מרחקים ארוכים ברכיבות 
אפיק מזדמנות ועדיין מרגישה זקופה ונוחה לרכיבת 

שבילים אגרסיבית.
ה‑Fuel EX 9.8 של 2016 הינם אופניים מצויינים, 
בעיקר אהבנו את יכולת הדיווש המופלאה שלהם, 

 ”Dark Side“‑ולמרות הצעד שדגם 2017 עשה לכיוון ה
של רכיבת השבילים עם הגדלת המהלך ושינויי 

הגאומטריה, הפיול הם עדיין מכונת דיווש משובחת. 

בעיקר הופתענו לגלות שצמיגי הצ'ופהקברה 
השמנמנים לא מייצרים התנגדות גלגל גבוהה כפי 

שציפינו בתחילה. ישנו מחיר מסויים שמשלמים כאן 
בהתנגדות גלגול אבל הוא קטן בהרבה מהצפוי – 

החלפת ראש בראש עם גלגלי ה‑29 על כמה עליות 
בהר חורשן הוכיחה לנו שהדבר אינו בדמיוננו.

האחיזה שצמיגי הפלוס מייצרים בעליות טכניות היא 
חוויה בפני עצמה, לאט לאט גילינו שלא כל כך משנה 

Trek Fuel EX 9.8 27.5+  we:Test
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כאיי חורבות של חריצים ואבנים משוחררות. המתלה 
של הפיול מעולה ומאוזן מאוד עם הבולם הקדמי 

והאחיזה הרבה של הצמיגים מהווים מכפיל כוח לבלמים 
המעולים של שימאנו, הרגשנו כל הזמן נינוחים, מהירים 

ובעיקר בשליטה.
הטרק מאוזנים להפליא, מרגישים זריזים מצד אחד 

וגם יציבים במהירויות גבוהות מצד שני, ככל שהמבחן 
התארך, התקשנו יותר ויותר למצוא נקודות תורפה 

משמעותיות בפיול. אולם במידה ואתם אוהבים 
)ומסוגלים( להסתובב בצורה מאוד חדה ואגרסיבית – 
הצמיגים הרחבים בלחץ נמוך לא יספקו את הנשיכה 

הצפויה משיני הדופן, וכשתלחצו אותם מאוד חזק הם 
"ימרחו" או "יתגלגלו" בשיא הסיבוב. )לפחות בצמיגי 

הצ'ופהקברה שנבחנו( זו תחושה מעט מוזרה ולא 
נעימה, אך מדובר באמת במקרי קצה יחסית )וגם 

כנראה ברוכבי קצה(. נקודות התורפה היחידה שמצאנו 
בסט‑אפ הן הבחירה בשימוש בשתי פלטות קדמיות 
ומעביר קדמי – מה שגרם לנפילות שרשרת בודדות 

אך מעצבנות. 

טעימה מגלגלי 29
במהלך המבחן ביצענו החלפת גלגלים עם דגם ה‑29 

המקביל על מנת לחוש בהבדלים ולנסות להבין מה 
עדיף לרוכב הארצישראלי הממוצע. ההפתעה הגדולה 

באמת היא, שהפער בתחושה בין האופניים הוא קטן 
משמעותית משציפינו. זה לגמרי לא שמיים וארץ, יותר 

ברמת ניואנסים והעדפות אישיות, שני הסט‑אפים 
מרגישים מצוין ושניהם מרגישים כמו אופני שבילים 

אגרסיבים מאותה הקטגוריה.
הסט‑אפ עם הגלגלים השמנמנים מספק אלמנט נוסף 

של שיכוך הנובע מנפח והרכות שמספקים צמיגים 
בלחץ אוויר נמוך כל כך. זה מאפשר רכיבה נעימה יותר 
והפרדה טובה יותר של הרוכב מהשיבושים בשבילים, 

ההבדל בסוף רכיבה היה מורגש בשרירי אמות הידיים 
שלנו שנותרו טריים הרבה יותר מלאחר רכיבה על 

צמיגים סטנדרטיים.
היתרון הקל של ה‑29 היה כצפוי בעליות, התנגדות 

הגלגול מעט נמוכה יותר וקוטר הגלגל הגדול יותר מספק 
עבירות טובה ושמירת תנע מעט טובה יותר. נוכל להבין 
רוכבים שיעדיפו את ה‑29 גם בירידות ובשבילים טכניים 

לא פשוטים כיוון שהם מרגישים מעט חדים ומדויקים 
יותר, ומאפשרים בחירת קווים מעט עיקבית יותר.

חלקים בולטים 
ככלל, חבילת החלקים של ה‑Fuel EX זהה לזו של 

ה‑29, למעט הגלגלים והבולם הקדמי, ומורכבת 
ממערכת XT מלאה )הינע ומעצורים( ובולמי פוקס ברמת 

Performance, 34 קידמי ו‑EVOL + RE:Activ אחורי.
זו חבילה מעולה ולמעשה למעט החלפת האוכף לאחד 

שנוח יותר לעכוזנו הענוג, לא רצינו להחליף חלק כלשהו 
במפרט על מנת להרגיש בנוח על הפיול.

להפתעתנו הפיול בתצורת +27.5 עם חישוקי סאן רינגל 
ברוחב 40 מ"מ, העטופים בצמיגי צ'ופהקברה ברוחב 
2.8 א'ינץ היו קלים יותר מגרסת ה‑29, השג מרשים 

בהתחשב ברוחב החישוקים ונפחם של הצמיגים. 
הצמיגים עצמם נראים בחלק הרזה של קטגוריית צמיגי 
הפלוס, נראה שטרק נזהרו מאוד שלא ל"העמיס" יותר 

מדי משקל מסתובב על האופניים כדי לשמור על זריזותם 
)כפי שאתם מבינים השתלם להם ביג טיים!(

השינוי היחיד שהיינו בוחרים לבצע במעמד הקנייה, הוא 
כאמור מעבר לתצורת 1x11 על מנת לחסוך עוד כ‑300 
גרם מהאופניים ולמנוע את נפילות השרשרת הבודדות 

שהיו לנו במהלך המבחן, יחד עם זאת אפשר להבין 
בחירה בשתי פלטות לשימושים של מרתונים ורכיבות 

אפיק )שהאופניים בהחלט מסוגלים להן(

Trek Fuel EX 9.8 27.5+  we:Test



83 |  82

Trek Fuel EX 9.8 27.5+  we:Test



85 |  84

בדרדרת לעומת גרסת ה‑29, נפח האוויר והלחץ הנמוך 
בצמיג גם מהווה אלמנט נוסף של שיכוך ו"הפרדה" 

מהשביל, לטוב )פחות מעייף ברכיבות טכניות ארוכות( 
ולרע )מעט חד ומדויק פחות מצמיגים סטנדרטיים(.

ואם תשאלו איזו גרסא אנחנו מעדיפים, כנראה 
שהתשובה האמיתית ביותר היא – תלוי, תלוי בעונת 

השנה, במתווה השבילים וכמובן ברוכב עצמו. כותב 
שורות אלו היה שמח מאוד להחזיק שני סטים של 

גלגלים, אחד 29 מהיר וקליל יותר לתנאים המהודקים 
של החורף וסט +27.5 המאפשר רכיבה אגרסיבית 

ובטוחה יותר בדרדרת הקייצית שלנו 

סיכום 
 .Trek‑לאורך כל המבחן התפעלנו שוב ושוב מה

בניית אופניים שבילים ורסטיליים כל כך היא תמיד 
סדרה אינסופית של טרייד‑אופים ובחירות קשות בין 
חלקים כאלו לאחרים, בין גאומטריה אגריסיבית לבין 

יעילות דיווש, וכמובן השילוש הקדוש של מחיר ‑ 
משקל ‑ עמידות.

בהתחשב בכך ובמונחים של ספורט אמריקאי, החבורה 
העליזה מוויסקונסין הצליחה להעיף הפעם הום ראן, 

הפיול הם אחד מאופני השבילים הטובים ביותר שרכבנו 
עליהם בשנים האחרונות, נ‑ק‑ו‑ד‑ה.

גרסת ה+27.5 הפתיעה אותנו לטובה ביעילות הגילגול 
והדיווש שלה תוך כדי שהיא מספקת אחיזה משופרת 
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טלפון נייח? מי צריך את זה?
בימינו, ימי פוסט-המהפיכה התקשורתית, בעלי עסקים עדיין מוצאים 
לנכון להתקין טלפון בעסק. טלפון, לא פלאפון. קווי. נייח. זה שמופיע 

בדפי זהב. ב-144. בגוגל. זה שעל כרטיס הביקור ובאתר. בניגוד לבעלי 
עסקים, שמתוקף עיסוקם הם ניידים, ו/או עושים ביקורי בית, כמו: 

טכנאי מזגנים, טכנאי מקררים, וטרינר, סוחרי בריטניקה לנוער, ואולי 
סוכן הביטוח – למי שיש מקום פיזי, סביר שיהיה לו טלפון נייח. הטלפון 

נמצא שם כדי שהחנות ועובדיה יוכלו להיות זמינים כמה שיותר, במסגרת 
שעות הפעילות. מה קורה מחוץ לשעות הפעילות? האם גם מעבר לשעות 
העבודה, על עובדי החנות להיות זמינים לכל שאלה או בעיה? ובכן, נושא 

טעון לפנינו, כאמור.

בעל הבית השתגע
יש הרבה לקוחות שחשוב להם משום מה, לדבר עם "בעל הבית". 

במיוחד כשזה מגיע לענייני כספים. "מי פה בעל הבית?", "אתה בעל 
הבית?", ו"איפה בעל הבית?" הן חלק מהגרסאות שנזרקות בהקשר הזה. 

ללקוחות אחרים חשוב לקבל את מספר 'הנייד האישי' של בעל הבית. אני 
מכיר אנשים שמיד ומבלי להסס, יתנו את המספר ויוסיפו בחיוך "מוזמן 

להתקשר בכיף", ואני מכיר כמה שיעמדו במצב לא נעים, ויתקשו להסביר 
למה הם לא רוצים בעצם לתת את המספר שלהם. עבור אותם אנשים - 

אני כאן.

אני לא זמין
תבואו ותשאלו "מה הביג דיל? מה הבעיה לתת ללקוח את הפלאפון האישי 

שלך?", "נותן שירות צריך להיות זמין 24/7!", "לא לענות ללקוחות - זה 
שירות גרוע", ועוד. תקראו לי מיושן, אבל אני בדעה שהפלאפון צריך 
להישאר זמין לצרכים אישיים: טלפון מהאישה, טלפון מהגן של הילד, 

טלפון ממתרימי קבר רחל, טלפון ממנהל הבנק וכו'. חוצמזה שבהמשך 
לנושא שעות הפתיחה, יש 10שעות ביממה בהן "בעל הבית" זמין במקום 

אחד מאוד ספציפי, לרוב בלי יכולת להימלט. שם תוכלו לתפוס אותו. יתר 
שעות היממה, הן מה שנקרא "זמן חופשי", בו היינו שמחים לשמור על 

ראש ומצפון נקי מענייני עבודה. כמו כולם, לא? עכשיו תבואו ותגידו "אבל 

we:Give a sh#tתרשום מספר   יואב מאור

תרשום מספר
זה הטור בו עובדי הענף מתלוננים עליכם, הלקוחות. בהפוך על הפוך שכזה, פשוט כי גם אנחנו בני אדם וזה. 

הנושא שלפנינו הפעם הוא סופר-רגיש, ושוב נוגע במרקם העדין הזה שבין חנות-לקוח, אדם לאדם. מומלץ 
לקרוא ברוח טובה, עם חיוך על הפנים, להמהם בהסכמה, ולקחת ללב רק מה שבאמת צריך.

זה לא אותו דבר! אתם עובדים בתחביב שלכם! זה כיף! תיהנו!" - אבל 
אתם באמת חושבים שזה כיף לנסות לדלות מהזכרון ב-2200 בלילה, אם 

יש במלאי מגני ברך במידה S בחנות? וברצינות, איפה ומתי נמתח הקו 
בין נותן שירות לאדם פרטי מן המניין? ואולי בכלל מדובר בפרסונה כפולת 

פנים - נותן שירות חביב ומסביר פנים ביום, ואדם עייף, רוטן ורגזן בלילה? 
אין לדעת במי מהם תתקלו אחרי חצות...

נפלאות הפייסבוק
שכחו מפלאפונים, היום יש דף פייסבוק לחנות! אפשר לרשום הודעה 
ולצפות לתגובה מתישהו. הבעיה שאחראי הפייסבוק של החנות, הוא 
לא כזה מאסטר-פייסבוק-על ולוקח לו מלא זמן להגיב, או שהוא מגיב 

למחרת, השם ישמור. והלקוח חייב תשובה עכשיו! "בוא'נה השירות שם 
על הפנים", "כל דבר לוקח להם מלא זמן", "לא עונים שם אף פעם", ועוד 

כהנה וכהנה. מה הפתרון? סבלנות. אם זאת לא בעיה או שאלה דחופה, 
אז הודעה בפייסבוק היא בהחלט פתרון. אבל אם רוצים תשובה ברורה 

ורצינית - טלפון החנות הוא הכתובת. אגב, טלפון החנות הוא לא הכתובת 
לשיחות בסגנון: "יש לי רעש חזק מהפדל בדיווש בעליה, מה עושים?", או 

"כשאני על ההילוך הקל ביותר – השרשרת נופלת לי לשפיצים, אני יכול 
לסדר לבד?"...חבר'ה, לא ניתן לתקן אופניים דרך הטלפון, כמו שלא ניתן 

לקבל טיפול שיניים בטלפון.

נפלאות התלונה
עזבו פלאפונים, היום לכל אחד יש פייסבוק! ואפשר לפתוח צ'אט פייסבוקי 
עם אחד מעובדי החנות, בכל שעות היממה! כך נפתח אפיק חדש גם למי 

שלא אוחז במספר הנייד שלהם. כך אפשר לקבל הודעה מלקוח בחמש 
בבוקר, רגע לפני שהוא יוצא לרכיבה, בה הוא מתלונן שהטיובלס שהותקן 
אתמול לא החזיק בלילה, ועכשיו הגלגל "שטוח" לגמרי. או לקבל הודעה 
באחת בלילה מלקוחה שקנתה טייטס הערב, ונפרם בו חוט בדיוק בתפר, 

והיא רוצה לבוא ולהחזיר אותו. עכשיו נניח שאותו עובד חנות אכן זמין 
בשעות האלה, הוא נמצא במלכוד - מה עליו לעשות, להגיב או לא להגיב? 
ומצד הלקוח, מה הציפייה? לקבל תשובה? שמישהו יבוא לעזור לנפח את 
הטיובלס? או סתם שמישהו ילך לישון פחות טוב בידיעה שהטייטס יוחזר 

בבוקר? אני מתאר לעצמי שזאת דרך אחת לפרוק ולהוציא את התסכול, 
אבל באמת שחוץ מתגובה לאקונית, או תגובה צפויה כמו: "צור איתנו 

קשר ב-9 בבוקר מחר", אין הרבה מה לעשות במקרים כאלה.'

הטלפון מצלצל
התמזל מזלכם ו"זכיתם" במספר הפלאפון הישיר של בעל הבית? במקרה 
של חנות האופניים שלנו, למשל, קיים כלל לא כתוב: אם הפלאפון האישי 
והטלפון בחנות מצלצלים בו זמנית - עונים קודם כל לטלפון בחנות. יותר 
מזה, אם בכל זאת בחרתם לצלצל לפלאפון בשעות העבודה )משום מה(, 

והוא לא עונה – סימן שהוא מדבר בקו של החנות. או בדיוק מסביר ללקוח 
על הגיאומטריה המשופרת בדגם החדש ההוא, או עסוק עם ידיים מלאות 

בגריז. או בשנ"צ. בקיצור, הכי טוב בטלפון של החנות, נו.

יחסי אנוש
אז שוב אנו חוזרים לנושא הזה של שעות הפתיחה. במדינה שבה מספר 
שעות העבודה השבועיות הוא הגבוה ביותר באירופה, ובענף שבו שעות 

העבודה רבות וכוללות גם את יום שישי - אותו בעל הבית, רק משתוקק 
לשעות המנוחה או הבילוי הפרטיות שלו. יכול מאוד להיות, שחלק מנטל 
הניהול או העצמאות, כולל בתוכו מסירות ושירות בכל שעה ובכל מקום. 

ואולי יש פה עניין של תרבות ומוסר עבודה כזה או אחר. אם עובד הייטק 
לוקח איתו את הלפטופ ועובד מהבית, למה שגם מכונאי האופניים שלכם 
יהיה פטור מזה? כמו תמיד, יחסי אנוש טובים וכבוד הדדי יענו ללקוח על 

כל צרכיו, ויתנו מזור לנפשו של העובד. במסגרת שעות העבודה כמובן.

טיפ לקינוח
אם אתם עדיין להוטים על מספר הפלאפון של מי מעובדי החנות, נסו 

לדמיין שזאת אותה יפייפיה חלומית קשה להשגה, שאף פעם לא היה לכם 
האומץ להתחיל איתה. נראה אתכם מבקשים ממנה מספר 

פינה אישית: יואב מאור
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יש רגעים מכוננים, יש תאריכים שבדיעבד ברור שיצרו 
מציאות חדשה. כזו היא לידת הצ'ימיצ'ורי, הגביע הקדוש 

של רכיבות האפיק. וזה סיפורה.
אני: "תגיד אריק, איך אני אמור להתחיל לכתוב על 

הצ'ימיצ'ורי?"
אריק פ: "תנסה לתאר את האירוע, לכתוב על האתגר 

והמסלול, על חוויות שלך..."
אני: "אתה יודע שאני לא יכול להזדהות, כן?"

אריק פ: "למה?"
אני: "כי זו רכיבת חברים בלי מארגנים, בלי הפקה וללא 

עלות. פשוט מסלול וזהו. מי שרוצה לבוא סבבה. על 
אחריותו" 

אריק פ: "הבנתי. אנונימי" 
אני: "אז לכתוב שהוא ארוך?"

אריק פ: "כן, אבל ביותר מילים"
אני: "לכתוב שיש הרבה עליות?"

אריק פ: "גם... אבל תנסה לפרט" 
אני: "הנה, קבל: מסלול מדברי ארוך וקשוח שמתקיים 

 בפעם התשיעית. 
 מספיק מילים?

אה, השנה יהיה גם מיניצ'ורי.. "
אריק פ: ".. זה לא הולך להיות קל.. "

איך אפשר לתאר את אחת מהרכיבות הכי מוכרות 
 וותיקות בישראל? 

מדובר ברכיבת 100 מייל מדברית מבית היוצר של 
קומונת "4 אפיק" שמתקיימת זאת השנה התשיעית 

ברציפות. השם "צ'ימיצ'ורי" הוא עיוות של המילה 
"סנצ'ורי" )סנצ'ורי‑מאה( והושתת על ידי אייל 

צ'רניחובסקי, מראשוני ומקימי הקומונה. ההשראה לכל 
העסק היה ה"אמריקן סנצ'ורי" שהוא חלק מקונספט 

רכיבות מאה‑מייל הנפוצות ברחבי ארצות הברית. 
הצ'ימיצ'ורי לעומת זאת נערך על מסלול מעגלי קבוע 

שכמעט ולא השתנה במשך השנים. 
162 הקילומטרים המאוזנים ו‑2,300 המטרים האנכיים 

בשבילי המדבר, יוצרים יחד חבילת רכיבה משמעותית 
מאוד. שילוב של עליות קשות, קטעים רצופים בחלוקי 
נחל )"דשדש"(, נקודת מילוי מים בודדת בשדה בוקר 
ושתי נקודות "מילוט" בלבד לאורך המסלול יאתגר כל 

רוכב, מיומן ככל שיהיה. לצד הקושי שבהשלמת המסלול, 
המדבר מספק גם חוויה עמוקה ומיוחדת שקשה לקבל 
במקום אחר. הנוף החום‑צהוב האינסופי, השקט, קול 

פצפוץ הצמיגים על השביל והחברות שנוצרת בדרך הם 
לב ליבו של הצ'ימיצ'ורי.

"פסטה פארטי" 
כמו בכל שנה הצ'ימי )כינוי החיבה לצ'ימיצ'ורי( מתחיל, 

למעשה, עם "מסיבת הפסטה הגדולה" הנערכת בערב 
שלפני הזינוק. בסופ"ש הראשון של דצמבר, מתכנסים 

המשתתפים בבית ספר שדה של חצבה וחולקים את 
פחמימותיהם ותבשיליהם עם רוכבים אחרים. אחרי 
העמסת הפחמימות הקולקטיבית ותדרוך הבטיחות 

המסורתי של גדעון הירש מיחידת החילוץ, נוהגים 
"זקני השבט" לחלוק צ'זבטים וסיפורי גבורה מראשית 

ימי הצ'ימיצורי והקומונה. מכיוון שעבור רבים מהם 
הצ'ימיצו'רי נתפס בתחילת דרכם "כאתגר האולטימטיבי" 

והיווה שער הכניסה אל עולם רכיבות האינדיורנס, אין 
פלא, שהסיפורים המעלפים רוויים רגש רב. חלק מהם 
אף פורסמו כפוסט בקומונת "4 אפיק" בתפוז. לפניכם 

לינק לדבריהם של אמיתי טפלא שהצהיר בגאווה 
"צ'ימצ'רתי!" ודן "קטן" ברגשטיין ז"ל, היטיב לתאר 

 בהומור אופייני את חוויותיו מהאירוע.
"הטיולית של דניאל הגיעה לראס עם אור אחרון בשעה 

17:00, שם פגשנו את אורי עם מלא קלמנטינות בבגאז' 
ואת ה"מאסטר רוכב" ‑ עודד דנון שבדיוק גמרו סיבוב 

 ערב לשחרור מנטאלי לפני הטיול של מחר.
אחרי שהבנו איפה נישן, התפנינו להתחיל את המשימה 
הקדושה של העמסת הפחמימות, פתחנו בקצת פסטה 

והמשכנו בעוד קצת פסטה ולקינוח קיבלנו חליטת 
ג'ינג'ר, ציפורן ) אצבע (, לימון, קינמון ואולי עוד מרכיב או 
שניים ששכחתי פרי ידיו של עודד ‑ בתוספת הדבש של 

דניאל, התקבלה תערובת מופלאה בטעמה.... "
את הפוסט המלא )שני חלקים!( של "קטן" ניתן עדיין 

לקרוא בדף ארוע בתפוז. מתגעגעים אליך חבר! 
בסוף הערב ואחרי שיפצורים אחרונים לאופניים, נכנסים 

הרוכבים הנרגשים למיטה, אוהל או שק שינה ומנסים 
לעצום עין ולצבור כוחות בשעות המעטות שנותרו עד 

-5:00 שעת הזינוק..

תעשה לי חצי מנה עם הרבה חריף- "מיניצ'ורי"!
כאמור, מיטב רוכבי האפיק הישראלים נוהגים לפקוד 
את האירוע באופן קבוע. ביניהם תמצאו כאלו שעשו 
את הצ'ימי יותר מפעם או פעמיים ובאו לשפר זמנים 

ולשבור שיא אישי, אחרים שיודעים שהם מסוגלים לסיים, 
אך יעדיפו לקחת את הזמן וליהנות מזמן איכות במדבר. 
אבל מה עם שאר הרוכבים? אותם משתתפים חדשים 

ונרגשים שמרגישים ש‑162 הק"מ קצת גדולים עליהם? 
ובכן, קבלו את ה"מיני‑צ'ורי"‑האופציה הקצרה 
והידידותית יותר לרוכבים חדשים ושומרי שבת.

במרוצת הזמן המציאו לעצמם חלק מהרוכבים מסלולים 
שונים ומשונים כדרך להתמודדות עם האתגר. כך נוצרו 

צ'ימי וצ'ורי‑יומיים עם חנוך רדליך, ה"חצי‑מיצ'ורי" או 
פשוט יציאה מוקדמת יותר לדרך על מנת לנסות ולסיים 

עם מרבית המשתתפים. 

אופציית ה"חצי‑מיצ'ורי" הפכה להיות האלטרנטיבה 
המוצלחת )אך לא אופטימלית לנוכח ההקפצות רכבים 

 הנדרשת רחמנא ליצלן( והנרכבת ביותר למסלול המלא. 
בשנת 2011 יצאה קבוצת חברים עם ניסיון ברכיבות 

אפיק אבל עם מעט בטחון עצמי, לרכיבת "חצימיצ'ורי" 
 של 90 הק"מ‑משדה בוקר לחצבה. 

עם לא מעט לוגיסטיקה והרבה צקצוקי לשון משאר 
הרוכבים "הקליקו" עם שחר קובי פינטו, יונה דביר, אורי 
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http://www.tapuz.co.il/Communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=30131&msgid=45302485&archive=1
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ניצן, אפי פלאח ומאיר בוקאי. למי שמכיר את הרוכבים 
האלה זה עשוי להישמע מצחיק ש"אושיות" 4 אפיק 
בסדר גודל כזה, נרתעו מהמסלול השלם. אפי ומאיר 

רכבו על אופני סינגלספיד ונהנו מטיול משעשע ומצחיק 
במיוחד, דבר אופייני לרכיבות עם מאיר. קילומטרים 

בודדים מתחילת הרכיבה עקף עודד דנון את הקבוצה 
ברוח סערה. אחרי זמן לא רב, הגיע חנוך רדליך, אף 

הוא על אופני סינגלספיד וחלף על פניהם במרדף 
מהיר אחרי המוביל. על אף מפגן הקצב המרשים, רוח 

הצוות נשארה איתנה והחבורה המשיכה בקצב טיול 
מבלי להאיץ אפילו קמ"ש אחד. בהמשך, פגשו החברים 

את חנוך שוב, כשהוא עסוק בתיקון מותחן השרשרת 
שהחליט לפרוש מהמרוץ במנהרה המחברת אל 

נחל חווה.
אז נחזור למיניצ'ורי... השנה יוצע לרכיבה מסלול 

מקוצר ו‑"חוקי" של 90 ק"מ שיכלול את רוב ה"סוכריות" 
שהצ'מיצ'ורי מציע. הרוכבים במסלול ה‑"מיני" יקליקו 

ב‑05:00 בבוקר יחד עם שאר רוכבי הצ'ימיצורי ויתפצלו 
בהמשך למסלול חדש שמתחיל בנחל צין וממשיך עד 

נחל חווה, שם יחברו למסלול הצ'ימיצורי המלא.
רוכבי ה‑"מיני‑צ'ורי" יזכו לקחת חלק במסורת 

ה‑"צ'ימיצ'ורי" ו‑"מסיבת הפסטה" ואולי אף יצאו בשנה 
הבאה למסלול השלם, אחרי שיראו שהשד לא נורא 

כל כך.

לפרטים נוספים על הרכיבה ושאלות\תשובות ניתן 
להכנס לדף הארוע בפייסבוק

הידעת? 
לא מעט רוכבים רואים את הצ'ימיצ'ורי גם כמסלול 
תחרותי אתגרי. שניים מהם הם שקד פראנק ויובל 

פרידמן שקבעו את שיא כל הזמנים וגמעו את המרחק 
ב‑7 שעות ו 18 דקות שרכבו יחד בצ'ימיצ'ורי של 2014!! 

או הילד האגדי חנוך רדליך שבשנת 2015 עשה צ'ימי‑
יויו ורכב את הצ'ימיצ'ורי הלוך... וחזור! אגב חנוך הוא בין 

היחידים שרכב את כל הצ'ימיצורים שהיו!

הקומונה מתה, יחי הקומונה החדשה! 
'4 אינטש, אפיק מרתון' היה שמה הראשון של קבוצת 

חברים )אייל צ'רניחובסקי, יורם רוזן, גיא חלמיש וערן 
זילברמן. בחודשים לאחר הצטרפו גם דני )גרביים( ז, 

אילן טבת שמאי בקר וירון כהן( שחשבה על הרעיון ליצור 
קבוצה רכיבה לבעלי מהלך קצר )4 אינץ'( ושוחרי רכיבות 

אפיק ארוכות )הסיסמא: המהלך קצר – המרחקים 
ארוכים(. באותם ימים של אמצע שנות ה‑2000 סצנת 

אופני השטח הייתה בתנופה אבל אופיינה בעיקר 
ברכיבות מדבר קצרות, סינגלים בכרמל\ בן‑שמן ועוד 

אתרים מעניינים. היו מי שחיפשו קצת יותר ארוך, קצת 
יותר לאט אבל הרבה יותר אופניים. 

למה קומונה?? כשמספר החברים בקבוצה החלו 
להתרבות והצורך בשיתוף וביצירת מרכז מידע אחד 

עלה, מצאו המנהלים )אייל צ'( את הפורום האגדי של 
תפוז. הפורומים של תפוז נקראו "קומונות" ומאז השם 

הושרש. הפורום אגב עדיין קיים , אבל העידן הטכנולוגי 
התפתח ומאז עברו חברי הקבוצה )עם לא מעט 

מהמורות בדרך( לדיונים בקבוצות הפייסבוק והווטסאפ! 
הקומונה, שעד שנת 2010 כללה עשרות חברים בלבד, 

הלכה וגדלה, ויותר רוכבים למדו לאהוב את המרחבים, 
השעות הארוכות על האוכף ואת הדיון החי והסוער בדפי 

תפוז הארוכים. הקומונה שניסתה לשמור על אוירה 
משפחתית ואינטימיות לעיתים התקשתה להכיל את 

עודף תשומת הלב והחברים הפעילים בה. מאז ועד היום 
הדברים השתנו ללא היכר... אבל קודם צריך לציין את 

המשבר הגדול של 2011. 
 "אני: אייל, ספר לי קצת על המשבר של 2011.

אייל צ': תצטרך להיות קצת יותר מדויק, בשנת 2011 
בכל יום היה משבר בקומונה" 

אי שם בסוף שנת 2011 לקראת אירוע הצ'ימיצ'ורי 
הרביעי, ישבו מנהלי הקומונה והחליטו על תאריך 

לרכיבה. אותה החלטה קטנה ואזוטרית הביאה 
להתפרצות רגשות עצומה בין חברי הקבוצה הפעילים, 

שכל אחד רצה לעשות רק טוב ולהשפיע, אבל משך 
לכיוון אחר. באותם ימים היו פעילים כמה עשרות רוכבים 
באירועי הקומונה, את עוצמת הרגשות והאגו הישראלי 

ניתן עדיין לקרוא בדברי הימים בקומונת תפוז. מי שרצה 
להשפיע ולא נשמע, פרש. מי שרצה להוביל ולקבוע, 

דעך. את הרוח הדועכת הרגישו בכל קהילת האופניים 
בארץ. אומר רק שמאז הקומונה כבר לא הייתה כמקודם 

וגדולים ממני הגדירו את סוף הקומונה! 
בשנים האחרונות בהובלתו של אמיתי טפלא תפסה 
הקומונה אופי ציבורי יותר ופתוח לקהל. רוכבים מכל 

סצנת הרכיבה המקומית לוקחים חלק באירועי הקומונה 
הרבים שצצו כמו פטריות אחרי הגשם. הפקות כמו ה‑24 

שעות, אפיכניסה, מבצע יואב, 4000 ועוד.. בוחנים את 
החוסן הפיזי והמנטלי של הרוכבים ברכיבות מופרעות 

ולא הגיוניות. 
שנת 2017 תהיה שנה גדושה באירועי רכיבה מסורתיים 
ואירועים חדשים חד פעמיים מעניינים ככל שרוקח מוחם 
המופרע של כשפיי המסלולים כגון אילן טבת ודני חסיד. 
ניתן להתעדכן בכל הנ"ל בדף הפייסבוק של הקומונה. 
בעוד שחלק מהרכיבות פתוח לציבור, רוב הרכיבות זמין 

רק לחברים בקומונה. 
הקומונה החדשה פחות אישית ויותר ציבורית והדיון 
במדיות הטכנולוגיות השונות חוצה גילאים ואזורים 

גאוגרפיים ומאפשר חיבור של חברים עם שריטה דומה 
מכל מקום בארצנו הקטנטונת.

 GO4Epic# !צאו לרכב, ניפגש בשבילים

we:Centuryצ'ימיצ'ורי

https://www.facebook.com/events/1812161359030342/
https://www.facebook.com/groups/4EPIC/
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Niner RIP 9 
RDO 2017

יבואן: Recycles | מחיר: 22,890 ₪ 

ניינר, פשש איזו חברה! המותג האמריקאי הצעיר יחסית נוסד בסוף 2004 סביב סטייטמנט‑ 29 או 
כלום! כריס סוגי וסטיב דומאנית נשבעו אמונים זה לזה במורשת פיתוח והפצת הגלגלים הגדולים 
עוד שכולם עסקו בזווית הראש הנכונה ביותר על גלגלי 26. לאורך השנים החברה פיתחה דגמים 
לכל דיסציפלינות השטח ולכל מטרה, כשלכולם מקבלים את שילוש הניינר הקדוש‑ גלגלים בקוטר 

 ”Pedal Damn It“ 29 כמובן, תושבת ייחודית להושבת פקק בירה על הסטם והסלוגן הסגפני
שמזכיר לך כמה אתה עגלה )במובן החיובי של המילה – מבלי לפגוע בקהילת העגלות(. ובכן 

לא עוד! אמנם פקק הבירה עדיין שם, וגם הסלוגן על הטופ טיוב, אבל גלגלי ה‑29 הם כבר לא 
קונצנזוס, וניינר נותנים אפשרות בחירה גם בלהיט התורן הלא הוא צמיג ה‑27 פלוס )שבסוף גם 

הוא בקוטר 29 בקירוב(. 
  החדשים והמעודכנים בגרסת ה‑"29 של ניינר RIP 9‑והפעם על המוקד, אופני

Niner RIP 9 RDO 2017  we:Test דימה רפקין  אילן שחם  שחר מיליס 

Niner RIP 9 RDO 2017 :מבחן

http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-rip-9-rdo-2star-17
http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-rip-9-rdo-2star-17
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Highlights
•	 RDO•שלדת•קרבון
מתלה•CVA 150•מ"מ	•
אפשרות•לגלגלי•29•עם•צמיגים•עד•"2.5/•גלגלי•27 	•

פלוס,•עם•צמיגים•עד•"3
מהלך•מזלג•160•מ"מ•ל•29,•170•מ"מ•ל•+27.5 	•
•	BOOst•ציר•אחורי•148•מ"מ•בתקן

אורך•צינור•עליון•592•מ"מ	•
זווית•צינור•ראש•67•מעלות	•
זווית•צינור•כיסא•אפקטיבית•75.5•מעלות	•
אורך•תומכות•שרשרת•439•מ"מ•	•
בסיס•גלגלים•1178•מ"מ	•
משקל•"רטוב"•כולל•פדלים•–•13.8•ק"ג•	•
•	M•נתונים•למידה

Niner RIP 9 RDO 2017  we:Test
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חמקמקים. ואכן לניינר יש עדת מעריצים לא מבוטלת, 
אך ה‑RIP של 2017 פונים לקהל מאד מסוים, שזה 
שלרוב אינו נמנה עם ה‑"ניינרדים" הטיפוסיים של 

החברה. זאת מפני שעד כה, איך לומר זאת בעדינות, 
ניינר לא הצליחו לייצר אופני AM אגרסיבי/אנדורו 
מרגשים. בטח לא בהשוואה למפלצות השטח של 

מתחריהם. נראה היה שגם כשהוציאו דגם אגרסיבי יותר, 
 RIP הוא היה בגדר מעט מדי ומאוחר מדי. אז האם ניינר

החדשים בגרסת ה‑29 מספקים את הסחורה? זאת ועוד 
בכתבה שלפניכם.

על גיאומטריה, מתלים ומה שביניהם 
לא יודע אם זה רק אני אבל השם RIP, הקיצור הלועזי 
של "נוח על משכבך בשלום" או ת.צ.נ.ב.ה, ביחד עם 

המתלה בעל השם CVA )מינוח רפואי לשבץ מוחי( לא 
מסתדר. ובכלל, אם על הסטם היה קליפס קטן לגליון 

דגם זה עבר אבולוציה משמעותית מאד בשנים 
האחרונות, והפך בסגנון "מהפך במטבח" או "היפה 

והחנון" מאופני AM למכונת אנדורו מהוקצעת. מהלך 
המתלה האחורי למשל עבר טרנספורמציה במרוצת 

השנים מ‑120 מ"מ, ל‑125 מ"מ ועד 150 מ"מ בשנת 
2017. אורך תומכות השרשרת עבר תהליך דומה וקוצר 

בלא פחות מ‑11 מ"מ!! כמו כן עודכנה גם זווית הראש 
והטופ טיוב הוארך עפ"י כללי הגאומטריה המודרנית 

המקובלת. שלדת ה‑RDO החדשה קיבלה קימורים 
נאים, ציר אחורי בתקן בוסט 148 מ"מ עם אפשרות 

להתאים גלגלי 27 פלוס עד רוחב של "3, וללא מעביר 
קדמי. חזון אחרית הימים!

כאמור, אם מישהו אמור לדעת לתכנן אופני "29 זה 
ניינר. הם מחזיקים באהבה ללא תנאים לגודל הגלגל 
מיומם הראשון ובמהלך השנים צלחו בהצלחה רבה 

לא מעט טרנדים, שינויים ותמורות במגוון קטרי גלגל 

Niner RIP 9 RDO 2017  we:Test
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חוסר איזון מסויים.
הסרת המעביר הקדמי והגדלת מפתח המשולש 

האחורי לתקן בוסט אפשרו למהנדסי החברה לגלח 
11 מ"מ מאורך תומכות השרשרת בהשוואה לדגם 

היוצא ולייצבו על 439 מ"מ. תומכות שרשרת קצרות 
מסייעות לרוכב בהעברות משקל בפניות, ולתחושת 

הזריזות של האופניים. ולכן זהו אחד השיפורים 
המבורכים והדרושים בדגם זה. לצורך השוואה, באופני 

Evil The Wreconing אורך תומכות השרשרת קצרות 
ב‑9 מ"מ נוספים ועומדים על 430 מ"מ )לגלגל 29 

ומהלך של 161 מ"מ(.
אני חייב להודות שלמרות המבנה המאסיבי של חוליית 

המתלה התחתונה קצת מפחיד אותי מיקומה מתחת 
לשלדה. למעשה היא משמשת בפועל סוג של באש 

גארד ונוטה לספוג חבטות מסלעים מתגלגלים. מעניין 
איך הדבר משפיע )אם בכלל( לאורך זמן.

רפואי במקום לפקק בקבוק הבירה, היו לנו אופנים 
מושלמים ל‑Halloween )ליל כל הקדושים, בו אנשים 

מתחפשים בתחפושות מפחידות(
מתלה ה‑CVA אשר מלווה את כל דגמי השיכוך מלא 

של ניינר, הוא למעשה מתלה כפול חוליות. ייחודו בכך 
שהחוליה התחתונה ממוקמת מתחת לציר המרכזי 

ומאפשרת נטרול של כוחות הפידול והבלימה על 
המתלה. מתלה זה זכה לשבחים רבים בעיקר בשל 

אדישותו לגודל גלגל השיניים הקדמי. זהו יתרון מובהק 
עבור רוכבי ה‑XC/מרתון ובכלל מי שיש לו מעביר קדמי. 
ב‑RIP 9 כאמור אין אפשרות להרכבת מעביר קדמי אך 

אין זה גורע מאיכות השיכוך. להיפך. 
נתוני אורך הצינור העליון על הנייר קצרים יחסית 

למקובל כיום אך ה‑Reach ארוך יותר ותנוחת הישיבה 
מעט רכונה קדימה. למרות שבפידול בישיבה הכל מרגיש 

בדיוק במקום, דווקא בתנוחת המוצא בעמידה חשתי 

Niner RIP 9 RDO 2017  we:Test

https://www.youtube.com/watch?v=UUkeUeejATw
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על השביל 
התרגשנו מאד לבחון את ה‑RIP 9 מכוון שבתור רוכבים 

שהעדפותיהם נוטות יותר לכוון הרכיבות האגרסיביות, 
עתירות הסלעים, שורשים ומדרונות תלולים בירידה, 
ניינר טרם ספקו זוג אופניים מתאים ומרגש עבורנו. 

למעשה, גם אותו דגם בדיוק, שכבר הראה "סימני חיים" 
הווה אופני AM טובים מאוד אך לא אופני "כסאח" במובן 

האגרסיבי יותר של הסקלה. לכן עדכון הגיאומטריה 
והרכיבים השנה גרמה לנו לצפות בכליון עיניים שייגמר 

כבר הDEMO DAY ושנוכל לקחת אותם למבחן. 
כוון מתלים לאיזור 25-30% ויצאנו לדרך. 

רכיבה ראשונה: האופניים מרגישים מאד בבית בתנוחת 
הישיבה ומספר פידולים בכח מתפרץ כבר באיזור החניה 

הראו שיש כאן מתלה צייתן שמזניק את האופניים קדימה 
בפידול. עקב עומק המתלה, את רוב טיפוסי הכורכר 
ביצעתי במצב בולם מוקשח וכל הירידות והמישורים 

במצב פתוח בבולם הרוקשוקס מונארך פלוס שמגיע 
על ה‑RIP. בטיפוסים מנהלתיים האופניים לא הרגישו 

כבדים או מסורבלים יותר מאופנים קצרי המהלך אחרים 
בקטגוריה בעלי משקל דומה. וזוהי נקודת זכות למתלה. 

את הירידה הראשונה ביצעתי בסינגל "קפריסין" 
בחורשן. סינגל שמתחיל בפידול מהיר בין השיחים עם 

מספר פניות במהירות גבוהה ימינה ושמאלה. האופניים 
הרגישו צייתניים ביותר וששו לשנות כוון ולזנק קדימה 

עם כל מכת פידול. חיוך רחב ואדיוטי נמרח לי על הפנים. 
קפצוץ קטן מעל שביל חוצה ונכנסים לקטע הטכני של 

השביל. ישר, תלול, עם חריץ עמוק, בורות, שורשים 
ומספר רב של גדמי עצים שצריך לתמרן ביניהם. כאן 

ציפיתי לרחף מעל הכל, לבלום מאוחר לתוך הסוויצ'בק 
בתעלה ולצאת בטיסה. אבל לאכזבתי האופניים קיפצצו 

בין הבורות, המתלה בעט כמו שור ברודיאו, היה קשה 
לשמר את המהירות הגבוהה מהירידה. אולם ברגע 

שנגמר הקטע המגרזן, האופניים חזרו להיות צייתניים 
וזריזים כבמטה קסם. בהמשך הרכיבה ניכר כי האופניים 

מאוזנים יותר בתנוחת רכיבה המטה את שווי המשקל 
באופן מתון קדימה מעל הבולם הקדמי. התרשמותי 

מהרכיבה הראשונה הייתה שכנראה פיספסתי משהו 
בהבנת האופניים והמתלה, וצריך להמשיך לבדוק. 

רכיבות ההמשך: ברכיבות ההמשך חקרתי את טווח 

לחץ האויר בבולמים ומסקנותי בנושא הם כדלקמן: עם 
סאג של 35-40%, האופניים אמנם משטחים את פני 

השטח ברכות ועם עומק מתלה מאד מפנק אך התכונות 
האחרות אבדו כליל. האופניים מסורבלים וכבדים, 

ולא ציתניים אפילו בפניות )אולי בהקשר לזוית הראש 
המשתנה כתוצאה ממצב הסאג הנמוך(

את נקודת האיזון מצאתי בסאג באזור 32-33%. לאחר 
רכיבה מעולה במרכז מירב עם תפקוד מתלה מעולה, 

חזרתי לחורשן להתעמת עם תחושת ההחמצה של 
סינגל "קפריסין". יצאנו לדרך, בכניסה לסינגל צוברים 
מהירות תוך שניות, גם כעת, האופניים ציתניים ביותר 

בפניות. צמיגי המקסיס "2.4 נפתחים מאוד על החישוק 
הרחב והחדש של סטנס ומייצרים אחיזה מעולה בקרקע 
גם בפודרה של סינגל אופנועים שכזה. האופניים פונים 

בקלות ובבטחון, ושוב, קפצוץ מעל לשביל החוצה 
לתוך הקטע הטכני ו... יוסטון יש לנו אופני 150 מ"מ!!! 
תחושת הרכיבה על ענן, של שיכוך עמוק שיודע לייצר 
אחיזה של איזון )עדיין בתנוחה מעט קדמית להעדפותי 

הכלליות( העיפו אותי בקו האוירי הדמיוני שציירתי לי 
בראש בין גדמי העצים באופן מדוייק. בלימה מאוחרת, 

ברררפ ימינה לתוך החריץ ומיד שמאלה חזק בכח ג'י 
גבוה. זה הכיף של לצאת ולרכב. דופק בשמיים וחיוך 

מוסתר בצד הפה של "פיצחתי אותך מדרפאקר".
בהמשך הרכיבה, בבחינה מדוקדקת יותר עם כיול 

מתלים זה, האופניים אינם זריזים כמו בסט אפ הראשוני 
ומורגשת שקיעה בפידול )כצפוי מאופנים ארוכי מהלך 

שכאלו(, יחד עם זאת עדיין מדובר על אופניים זריזים 
וצייתנים יחסית לגודלם. כוון המתלים הנו מציאת 

הפשרה הטובה ביותר עבורך כרוכב בין יעילות פידול 
ליעילות שיכוך. בניינר ההבדלים מאד מורגשים ועל 
כן, מי שרוכב על דגם זה או שוקל לקנותם, השקיעו 

זמן ונסיונות עם לחצי האויר עד למציאת המצב 
האופטימלי עבורכם!

חלקים בולטים 
 Stars 2‑האופניים שקיבלנו למבחן הגיעו במפרט ה
המקורי של היצרן ללא כל שינויים מקומיים. האופנים 
הגיעו עם בולם רוקשוקס מונארך פלוס מאחור ומזלג 

ליריק 160 מלפנים, כידון רייספייס בקוטר 35 מ"מ 
ברוחב 760 מ"מ. חישוקי סטן Flow MK3 רחבים 
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סיכום 
ה‑RIP 9 RDO בגרסת 2017 הם אקורד הכניסה 

של ניינר למועדון האקסקלוסיבי של אופני 29 ארוכי 
מהלך ליישומי אנדורו. החברים בניינר הצליחו להוציא 
תחת ידם אופנים המיישרים קו עם הדגמים המובילים 

בעולם האנדורו 29, עם מתלה ארוך ועמוק מחד, 
ומאידך יעילות דיווש ויכולת תמרון של אופניים קטנים 

בהרבה. המתלה כאמור רגיש לכיול ודורש התעמקות 
ולימוד על מנת להוציא ממנו את המיטב, אך בשורה 

התחתונה ה‑Rip החדשים הם אופניים טובים, ברמת 
גימור גבוהה, משקל מעולה, ובחירת חלקים סבירה. 

כאלה שייקחו כל רוכב בביטחון רב דרך השטח הטכני/
אגרסיבי מבלי להוציא לו את הנשמה בדרך לשם 

וקשיחים עם צמיגי, Maxxis Minion DHR מלפנים, 
ו‑Ardent SC 2.4 מאחור. לחובבי האופטמימזציה, 

החלפה של שני צמיגים אלו לצמיגים פחות אגרסיביים 
ומתאימים יותר לקרקע הארצישראלית תחסוך לפחות 

300 גרם במשקל המתגלגל. על העצירה בלמי שימאנו 
SLX חזקים ואמינים ומוט כיסא Dropzone R בסיסי של 

KS עם חווט חיצוני )?!( מאכזב. לא מפרט קצה, ובכל 

זאת הודות לשלדה הקלה )יחסית( משקל האופניים כולל 
פדלים עומד על 13.8 ק"ג בלבד.

לשלדה מספר פתחים לחווט פנימי של הכבלים אם כי 
כבל הבלם האחורי ממוקם בחוץ )ללא אפשרות לחווט 

פנימי( וכבל מוט האוכף גם כן היה בחוץ בגלל סוג המוט 
במפרט זה. התוצאה היא מספר כבלים בולטים החורגים 

מהנוף הטיפוסי של שלדות קרבון מתקדמות וחבל.
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משמר העמק לאילת בשלושה ימים - הרקע למעשה 
חנות האופניים טרק ישראל בקיבוץ משמר העמק היא מוסד רציני בקרב 

תושבי האזור, וזה בראש ובראשונה בזכות המוסד בזכות עצמו שמנהל 
אותה, גלי רונן. הברנש בעל רקע תחרותי עם תארים כמו אלוף ישראל 

ברכיבת כביש נגד השעון שלוש פעמים )קטגוריית עילית, כן?( לצד זכייה 
כמעט משולשת במקום הראשון בקטגוריית המסטרס בתחרות אפיק 

 multiple times ישראל, מוחזק על ידי אשתו, ענבר רונן, אלופת ישראל
באופני הרים, קרוס קאנטרי ומרתון )וגם פעם אחת בכביש אם אתן 

מתעקשים(, האיש מאחורי רוב תחרויות אופני ההרים ורוב הסינגלים 
שהפכו את יער משמר העמק )יער העמקים( לפני כמעט עשור למה שהוא 

כיום, וזה רק על קצה המזלג כמו שאומרים.
החנות עצמה היא אחד הלבבות הפועמים החזקים באזור העמק. תמיד 

יש בה ערימות אופניים בסדנה עם שני מכונאים לפחות ומולם שרפרפים, 
קפה, עוגיות שמישהו הביא, מכונת ברד מתוק בקיץ ומקרר שמלא במה 

שהלקוחות פינקו או במה שהצוות הביא מהכלבו.
אני מיטיב לתאר את החנות הזו כי בחלק נאה מהשנתיים האחרונות אני 
משתדל להגיע אליה אחת לשבוע לרכיבת הלילה שגלי מוציא עם קומץ 

קורבנות מובחרים. תמצאו שם את זיגי ובאומל, זהבי ויעקובסון, אורן 
ועמוס, זאביק וזמיר, רמי פרטנר ורמי קפטן ועוד אורח מזדמן פה ושם, 
מיפתי ועד הלז״מ. הרכיבות האלו מבוססות על loop סינגלים ועליות 

באזור יער משמר העמק. מתחילים הכי חזק, מהר מהר מגבירים ומסיימים 
אחרי שעתיים-שלוש בחנות לנוהל מקלחת-אוכל-בירות והביתה. גלי תופר 

לופים מדהימים, מגוונים ומאתגרים, באומנות של יחידי סגולה. 
בכל שנה לקראת האפיק, הרכיבות מתארכות ומגיעים עד תמרת וכפר 

החורש, רמת ישי וטבעון, בת שלמה, חורשן ועוד. הקצב קטלני ולא 
מתפשר, ואם אין לך כושר בשיא, אז רד להקבצה ב׳ שנוצרת לעיתים 

או נווט בחזרה בדד לבסיס, מקווים שהבאת נצנץ... ככה זה כשמחצית 
המשתתפים הם פודיומיסטים באפיק.

הירידה המסורתית לאילת 
זה כבר כמה שנים, שלוש או ארבע בפורמט הנוכחי, שגלי וחבר מרעיו 
הכבישונים רוכבים מהחנות לאילת בסוף השבוע הראשון של נובמבר. 
שלושה ימי רכיבה לפנים, רכב מנהלות מלווה עם ציוד אישי חטיפים, 

איזוטוני ואוכל ״רגיל״, לינה באכסניות או בתי הארחה עם ארוחות ערב 
ובוקר שעושות את העבודה, צידניות מלאות בבירות איכותיות, קפה 
טוב - הבנתם את הראש. החבר׳ה מגוונים יחסית בגילם ובכושרם, 

אבל אקזמפלרים אחד אחד, ורובם נעים על הטווח שבין חזקים 
לחזקים לאללה...

בשנה שעברה הוזמנתי לפוגרום, סליחה, לטיול הכביש המאומץ הזה, אבל 
התחייבות אחרת גרמה לי לנבצרות. בכל ערב צפיתי בשלל תמונות של 

מחויכים ושזופים בגרבי לחץ ומדבקות Compex, ואכלתי את הלב.
כנהוג בימינו התקשורת מנוהלת דרך קבוצת וואטסאפ שמנהל יריב שלכת, 

רוכב וותיק וחזק. ברגע שהגיעה ההודעה הראשונה והחגיגית על עוד 
הפקה של ״טיולי שלכת״, דקרתי מיד את התאריך והודעתי אותו לעצמי, 

לאישה, לשותפים, לעובדים ולכל העולם ואחותו. הטיימינג התאים לי 
בול לשלב בו אני נמצא, מנסה לחזור ולהיות בעיקר ״רוכב״ אחרי ארבעה 
חודשים בהם הייתי בעיקר ״שחיין״. כדי להזיז את עצמי ולקבל מוטיבציה 
להעמסת קילומטרים, החלטתי להשתתף ברכיבת הצ׳ימיצ׳ורי שמיועדת 
לתחילת דצמבר, וה-road trip, בדיוק חודש לפניה, יהיה אחלה מחנה 

אימון להעמסת נפחים והשלמת עומק.

הכנות וציוד 
הדבר הכי חשוב ליצירת חוויית רכיבה טובה במסע שכזה, אחרי יכולת 

הרכיבה האישית שלך, הוא המכונה. האופניים. מדובר על הרבה 
קילומטרים, שעות ארוכות, מאמץ גדול ורציף, יום אחרי יום, וכדאי 

שהמדיום יהיה אופטימלי ובעל יכולות. שלדה זהה לחלוטין לזו שיש לי 
בבית זכתה גם בג׳ירו וגם בוואולטה לפני שש או שבע שנים, ועליה יש 
 Dura Ace 10 גלגלי אלומיניום אול אראונד קלים ואמינים עם מערכת

חשמלית. האופניים הפרטיים שלי מדהימים עבורי אבל הם רחוקים 
מלהיות הקצה העכשווי או משהו בשכונה שלו. בכל מקרה, ברור שלהביא 

אותי לאילת הם יביאו בלי הרבה בעיות. 
עם זאת... אם אפשר להתפנק רגע על ציוד של מקצוען, אז למה לא 

בעצם? הרי )גם( בשביל זה אנחנו עובדים בענף, לא ככה?
 SLR מבחן מחמיא בטירוף של הקולגה גיא חלמיש על אופני טרק אמונדה

קלילים ומהירים גורם לי להרים טלפון ליבואן אמיר פרזנטי ולשאול אותו 
אם האופניים פנויים, במקרה, לשלושה שבועות פלוס מינוס. עשר דקות 
לאחר מכן אני בדרך למחסן טרק ברשפון להעמיס את היצירה השחורה-

ורודה, ויומיים לאחר מכן אני אוסף אותם מטרק פולג עם זוג צמיגי 
טובולאר חדשים ברוחב 25 מ״מ, זוג כלובי בקבוק ורודים ואף צמיג טובולר 

חלופי, שיהיה. אחרי שתי רכיבות היכרות וכוונונים לאופניים, אחת באזור 
ג׳וערה ובא״ח גולני ואחת באזור נס הרים-עין כרם-צובה אני יודע שיש לי 
ביד מטוס ברמת מקצועני פרו טור. אמרתי כבר שהזוג שהושאל היו אופני 

החסות של אביב יחזקאל עד שנבחר להצטרף לסייקלינג אקדמי???
אחרי שסימנתי וי על הפריט החשוב ביותר, אני עובר לפריטים החשובים 

גם הם, אך מעט פחות: כל מה שקשור לממשק של הרוכב לאופניים, 
ולממשק שלו עם החוץ: מזג האוויר, השמש, הרוח.

אז שמתי בצד את הביבים הכי טובים ומרופדים שיש לי בארון, שני סוגים 

של קרם נגד שפשפות למריחה על הפד, או בשמו המקצועי: קרם תחת, 
משקפי שמש, שרוולי ידיים ורגליים, וסט רוח, באף, וגם מעיל גשם דק על 

כל מקרה, והרבה ביגוד ״אזרחי״ חם ללילות ובמיוחד ללילה במצפה רמון.
העמסתי ערימות של חטיפים, ג׳לים, כדורי מלח וגם כדורים משככי כאבים, 

קצת אלכוהול, ספר בשביל לסחוב משהו טפשי, והרבה פרגון מהבית… 
אה, במקרה שלי תוסיפו על כל הכתוב לעיל גם הרבה הרבה סּפרים 

)spares( ולכן התיק שלי היה בגודל ובמשקל של קראוון ולא הפסיק 
לעורר תגובות זדוניות עד לרגע האחרון במסע.

בוקר מוקדם של יום חול, טרק משמר העמק 
נולי, קורבן חוזר משנה שעברה וסוג של גיס ואני מגיעים לחנות לקראת 

שש וחצי ובחצר כבר המולה. רוכבים בביגוד מלא ורגליים בוהקות מהגילוח 
של מקלחת אמש מעמיסים ארגזים, מיכלי שתייה ותיקים לרכב ולעגלה 
הנגררת, גברים מתחבקים ומחליפים צ׳אפחות. על שולחן העץ הגדול 

קפה שחור, חטיפים, קסדות, משקפי שמש, כפפות ושקית חטיפים וג׳לים 
פגי תוקף שמישהו הביא. לקחת או לא לקחת? לקחת!

חלק מהפרצופים מוכרים לי מרכיבות הלילה, חלק מוכרים לי מהחנות 
וחלק חדשים עבורי. כולם מסבירי פנים וחייכניים ורובם פה כבר שנה 

שלישית. אני מתרגש. מבט על זוגות האופניים המלוקקים השעונים על כל 

קיר ומתקן מסביב מראה שהמוסדות האלו, החנות וגלי, משפיעים איפה 
שחשוב. 14 מתוך 18 זוגות הם טרק. כמה madone שני דורות אחורה, 

כמה madone גרסת הברקס התחתון, כמה madone חדשים ורובוטיים 
בלוק ובפיצ׳רים וכמה emonde זהים לאלו שהגיעו איתי. בואו רגע 

נסיים עם הסטטיסטיקה הציודית: מתוך 18 זוגות אופניים ל-4 היו גלגלי 
אלומיניום, ול-14 גלגלי קרבון מתוכם שני טובולאר )שלי ושל באומל(. 8 

מתוך 18 זוגות מצוידים במערכות הילוכים חשמליות וזו חתיכת תגלית 
בשבילי, שמחזיק ב-3 זוגות מחושמלים בבית )הרים, גראבל וכביש( וחושב 
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שזה שדרוג ענק לחוויית הרכיבה. מסתבר שבכביש זה תפס כבר. זוגות 
האופניים שלא מבית Trek היו שני Look יפהפיים, Cervelo אחד ועוד 

.Ritte יצירה מהממת מבית
אין ספק שכל זוגות האופניים מאוד מושקעים, ומה שמעניין שהם לא 

שייכים רק לאמידים שבחבורה הזו. זה לא עניין של רמת שכר, אלא של 
סולם עדיפויות בחיים, ולמעט עבדכם הנאמן, כולם פה מאוד אדוקים 

באהבת רכיבת הכביש שלהם.

יום חמישי משמר העמק למצדה - החימום 
המספרים: 194 ק״מ על 1,620 מטרים טיפוס אנכי, זמן נטו 5:30 שעות 

)35 קמ״ש ממוצע(, זמן ברוטו 6:30 שעות.
כולם עומדים מוכנים לקרב מול החנות הסגורה עדיין, ומקבלים תדרוך קצר 
מגלי שמסביר את העומד לבוא: מקטעי הרכיבה, סגנון הרכיבה בכל מקטע 
)קבוצתי רגוע או אישי הכל פתוח, מהיר יותר או פחות(, הפסקות הריענון 

המתוכננות וחוקים כלליים. התדריך נגמר ויאללה, יוצאים. פעם ראשונה 
שאני יוצא מהחנות על אופני כביש ולא הרים.

ההתחלה די מלחיצה אותי. כביש 65 עד צומת מגידו בשיפוצים ויש 
גדר בטון גבוהה משני הצדדים במקום שוליים, כך שמכוניות ומשאיות 

נצמדות אלינו לגמרי או מתעכבות מאחור ומצפצפות. פונים לכביש הסרגל 
והתנועה הצפופה ממשיכה להציק, פונים ימינה לכביש התענכים לכיוון 
הגלבוע, וזה עדיין עם תנועה מורגשת ועם שול מאוד צר. אגב, על הכל 

דובר והוסבר בתדריך, אז לפחות הכינו אותי לזה, ורכב הליווי הפרטי שלנו 
עם ישי גינדין הנהג והאבא של הרוכבים כבר התגלה כחשוב ואפקטיבי.

אני רוכב לצד יוסי רוכב וותיק וחזק בחליפה מדוגמת, לצד דוקטור סרטני 
רופא עיניים ורוכב ומתחרה וותיק בכביש ובטריאתלון, מכיר את חגי 

אינדיאני ים תיכוני גדול וחזק ואת שלכת המפורסם מטיולי שלכת. אט אט 
אני חוזר להרגיש טבעי בעת רכיבה בדבוקה, דבר שלא עשיתי זה זמן רב. 
אני מסמן לעצמי על מי בא לי לשבת ועל מי פחות, מנסה להשתחרר ולא 

לשבת קפוץ על האופניים, משתדל לא לזרוע טרור סביבי, וככל שמתקרבים 
לגלבוע שוכח את הלחץ של ההתחלה ומפנה מקום להנאה. בסקי פונים 
ימינה לדרך נוף גלבוע, מתגלגלים ומתחילים לטפס בקצב קבוצתי ובמזג 

אוויר מושלם. בירידה ממלכישוע לכיוון שדה תרומות גלי משחרר את הרסן 
מהסוסים, ואלו מיד דוהרים. חבורת החוד שמונה 6-8 רוכבים טסה מטה 
בטירוף. המובילים יושבים על הרמה בין הכיסא לסטם כמו סאגן או פרום 

)כאן, החל משנייה 58(, ואין לי ספק שכדי להחזיק איתם אצטרך לסגל את 
התנוחה המפחידה הזו. 

במחסום בזק, שער הכניסה לדרך הבקעה, אנחנו עוצרים לעצירת רענון 
ומילוי בקבוקים קצרה. כמעט 60 ק״מ מאחורינו, עוד 140 ק״מ לפנינו, 

ותחילת השיעמומון הבלתי נגמר מבחינתי האישית. להלן פרדוקס 
המישורים: אני שונא אותם ולכן אני גרוע בהם או שאני גרוע בהם ולכן 
אני שונא אותם? ברמה המנטלית מישורים משעממים ומפרקים אותי. 
ברמה הפיזיולוגית הם מחייבים אותך לתנוחה קבועה ומקובעת, הכל 

מתחיל לשרוף ולהציק, וכל חוסר התאמה בבייק פיט, בישיבה שלך, במנח 
הצוואר, בנקודות חמות בכף הרגל, הכל צף ומציק. זהו היום הראשון 

למסע, כולם טריים ומרביצים קצב - גם אני - והחבר׳ה החזקים עולים 
להובלות מטורפות באורך ובקצב. באומל קרנף המישורים, גל משה 

שמתברר שיוצא לנו משהו מזה שהוא איירונמן, גלי הנג״שיסט, יעקובסון 
הסופר-רוכב, זיו, שחר, יריב, כל אחד מאלו נותן משיכה מטורפת בתורו.

הקצב גבוה למדי עם מקטעים נאים מעל 40 קמ״ש, ההחלפות לא 

תכופות, אף אחד לא ממשטר אותנו מהרכב, כך שהרכיבה אמנם חזקה, 
אך לא מרגישה כמו אימון, ואני מתחיל להיפתח להנאה שכביש הבקעה 

מייצר, על אף שמישורים ואני זה לא גליק גדול. אין ספק שהכביש לא 
חווייתי, נועז ומהמם כמו הרכיבה בכביש אלון שמעלינו במערב, אבל זו 
פיסת גאוגרפיה ישראלית ופיסת היסטוריה ישראלית. עוברים יישובים, 

ערביים ויהודיים, שלא פוגשים כל יום, פוגשים להרף עין אוכלוסיה שונה 
מהגלריה היומיומית שלי, והמפגש הזה, הויז׳ואלס שמתחלפים בקצב 
ובמהירות של אופניים, להבדיל מאלו של רכב, שוקעים ונצרבים בזכרון 

עמוק וחזק יותר.
אנחנו חולפים על פני יריחו הענקית והבלתי נגישה, וזה מעלה לי זיכרונות 

ילדות מרחוב שוקק חיים עם מסעדות, בתי קפה ודוכני פירות ענקיים 
וצבעוניים באמצע הרחוב הראשי של יריחו היפהפייה. קאסר אל יהוד, בית 
הערבה והופס, עוצרים להפסקה המרכזית של היום באורחן צומת אלמוג. 

גלית, עובדת או מנהלת במקום ובת קיבוץ בית הערבה, מתנפלת עלינו 
כשאנו מתיישבים יחפים להשיב את נפשינו על הספות שבחצר האורחן. 
כמו מקצוענים אנחנו שותים קולה כאילו זה מים, והיא עושה לנו שמח, 

שואלת אותנו אם אנחנו מכירים את אביעד רייפר המקסים ודורשת שנקנה 
באורחן ולא רק נביא אוכל מהבית. הבוס נובח פקודה ואנחנו מתנתקים 

בסרבנות מהפינה המוצלת, עולים בחזרה לאוכף הצר והקשיח ומתחילים 
לדווש דרומה לאורך גדת ים המלח. הכביש עצמו מרגיש מסוכן לפרקים 

ולא קלאסי לרכיבה, אבל רכב הליווי עושה מלאכתו נאמנה והדרך כבר 

לא כזו משעממת אותי. יש עליות וירידות, חלקן אפילו מורגשות, יש נוף 
מהמם וראות טובה, יש בכביש פיתולים וסיבובים. אמחייע.

שוב זיכרונות עולים להם כמו אדים מהכביש תחת שמש יוקדת. מפה 
נכנסתי פעם לשטח למסיבת טבע, שם צפינו במטר מטאורים, פה הייתי 

בחוף עם ריין נייקוויסט וקבוצת ה-BMX הבינלאומית של Haro, ושם היו 
פעם מעיינות חמים שרק המקומיים הכירו. ה״מחוג״ במחשב הרכיבה שלי 
מונה 150 ק״מ, 160 ואז 170. אני חוצה גבול תאורטי ונכנס לתוך הרכיבה 

הארוכה בחיי מבחינת קילומטרים. הגוף דואב כבר, הישבן מציק, הצוואר 
גם, ובעיקר דקירה חדה וכואבת בברך ימין, אותה ברך בעייתית ומשוחזרת 

שלי, בכל פעם שאני דוחף הילוך, דיווש או מעלה קצב. כנראה שיכולתי 
להתאים את האופניים, הכיסא והכידון טוב יותר. העייפות והכאבים 

המצטברים גורמים לי להפסיק לחוות את הרגע ולהתחיל לפנטז על הרגע 
שאחרי. חזיונות של בקבוק בירה צונן חוזרים ועולים לי לתודעה. במקום 

להסתכל כמה עשינו, אני בעיקר עסוק בכמה נשאר - אתם מכירים את זה.
15 ק״מ למצדה, אחד החבר׳ה עושה טעות קטנה של חוסר ריכוז, נופל 
ולוקח איתו שני רוכבים. אני ממש מאחור כי ירדתי לפתוח חטיף עקשן 
בלי להפריע, ועוצר ברקס חירום ממש על השלדות והרוכבים הדואבים. 
שפשופים קלים פחות או יותר, עור משויף אדום וכואב, שריטות קלות 

ביצירות הקרבון, אוזן עקומה, דוושה וסרט כידון משופשפים ומעביר אחורי 
אחד בשפיצים, אבל אף אחד לא גולש לדרמה. ההתרחשות בקבוצה 

עניינית ומלאת דאגה. הרכב עוצר בשול הצר שיש ושומר עלינו מרכבים 
ומשאיות, האבחון והטיפול מהירים, מי שיכול לרכוב ממשיך מי שמושבת 

לעת עתה מועמס על הרכב וממשיכים למצדה.
הקצב המאומץ ממשיך ממש עד למאות המטרים האחרונים בעיקר כי 

הוותיקים ניסו לשבור את המהירות הממוצעת של הסטייג׳ הזה משנה 
שעברה. עמדנו במשימה בכבוד והעלינו אותו ל-35 קמ״ש. כבוד.

בית ההארחה מצדה מקבל את פנינו עם look מרשים והרבה דקלים 
גבוהים. בעוד מר שלכת מתארגן בקבלה על חתימות ומפתחות לחדרים, 

כולם במבואה כבר עמוק בבירות הצוננות. ככה, רק מורידים קסדה, חולצה 
ונעליים ומתחילים, אהעמ, להתאושש.

אחרי בירה או שתיים אני מבין שננטשתי ברחבה, ומדדה לחדר נחמד 
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ומרווח לארבעה, אותו אני חולק עם באומל וזיגי המקצוענים ועם נולי 
הנסיך. מקלחת זריזה ואני יורד לבריכה. כן כן בריכה גדולה צלולה 

וקרירה. חלק אומרים שזה טוב להתאוששות, וחלק קראו מחקר חדש 
חדש שמפריך את זה. חמוש ב-Speedo שלי טבלתי, יצאתי ושתיתי 

בערך כמו באפרה סקי של חופשת סקי אוסטרית טיפוסית. פרנציסקנר 
לחובבי החיטה, לה שופ לחובבי הבלגיות וכמובן וויסקי לחובבי האלכוהול 

הקשה ולגלי שלא שותה בירה באופן עקרוני ופסקני. לא רציתי להעליב 
אף עדה אז נתתי בשלושתם. הבדיחות, הצחוקים, הסיפורים ומורשות 

הקרב קורעים את כולנו, אבל המציל סוגר את הבריכה ומחשיך אז 
אנחנו מתפזרים.

ארוחת הערב הייתה גדולה ועשירה בחדר אוכל רועש עם תפוסה מלאה. 
משם לחצר בה חלק עושים מתיחות וחלק מתמקדים בקפה ועוגות, 

עוד צחוקים, תור ל-Compex )מכשיר חשמלי ששולח גירויים עצביים 
לשרירים עם אלקטרודות ומסייע בשחרור והתאוששות, שבאומל המקצוען 
הביא( וסבב תה בחדר של הרביעייה שלנו, אטמי אוזניים כי בית ספר ערבי 

שלם עשה לילה בבית הארחה עם משחקי חברה קולניים בחצר לתוך 
הלילה, ו-fade out. תם היום הראשון לטיול. 

Strava-מסלול היום הראשון ב

יום שישי מצדה למצפה רמון - העסק ביש 
המספרים: 208 ק״מ על 3,150 מטרים של טיפוס אנכי, זמן נטו 

7:45 שעות )27 קמ״ש ממוצע(, זמן ברוטו 8:42 שעות.
למה עסק ביש? איך אמרה אחת התגובות לקובץ הסטרבה שהעליתי? ״לא 
בחרתם בדרך הכי קלה״. או קצרה לצורך העניין. היום השני הוגדר מראש 

כ-Queen Stage של היירוע, וגלי אמר כבר בתדריך ליום הראשון שהוא 
רק החימום ליום השני. זהו מסלול שהוא גם ארוך, גם צובר הרבה טיפוס, 

וגם מגיעים אליו עם גוף שכבר דואב ולא פרשי-פרש כי כבר דחפנו 190 
ק״מ )וארבע!( יום קודם לכן.

אי לכך מתחילים בחימום רגוע וזורם לכיוון עין בוקק וטיילת המלונות. 
גל וזיו, שני איירונמנים ושותפים לאפיק ישראל עם מבנה גוף קומפקטי 

משהו שזוכים לכינוי ״טים הוביט״ נמצאים הרבה מלפנים. זהו תפקיד 
כפוי טובה כי אתה גם עובד למען כולם וטוחן את עצמך וגם מקבל כל 

הזמן צעקות, עקיצות והוראות מכל התחתים מאחור שיש להם מה להגיד 
על הקצב וההתחשבות. בכל מקרה הם קטרים מטורפים שיכולים למשוך 
את כל הקרונות של הרכבת מאחור גם שעתיים. מול מלונות ים המלח אנו 

חולפים מול פלוטון גדול למדי של דינמו רייסינג. זה מחזה מרנין לב אז 
באומל צורח ״יה מאנייק״ למישהו שהוא זיהה שם. מקסים.

מגיעים לצומת זוהר, ויאללה, ימינה לטיפוס הראשון של היום לכיוון ערד. 
זה הקטע הקריאטיבי של היום, שמראה שגלי ושלכת הם סוג של גיבורים, 
כי רוכב שפוי בנפשו היה ממשיך דרומה לאורך ים המלח על כביש 90 עד 

צומת הערבה. במקום זה אנחנו נבצע מעקף, נעלה לחתרורים, נפנה 
לכיוון צומת צפית לאורך מישור רותם, ונרד בחזרה לצומת הערבה. למה? 

כי אנחנו יכולים, מסתבר.
אנחנו רוכבים את העלייה מים המלח בקצב אחיד ואם מגבירים מקבלים 

מיד נזיפה מגלי השוטר הטוב, שהוא גם השוטר הרע. בדרך אנו מתפעלים 
מחד מביצועי אופנוענים שטסים מולנו ומשחיזים מגפיים, ברכיים ורגליות, 

ומאידך ממקבץ האנדרטאות המרשים בעיקול המוות. אחרי 16.5 ק״מ 
וכ-660 מטרים מגיעים לצומת חתרורים, ולוקחים שמאלה למישור רותם. 

כביש מתפתל ושכוח אל עובר לצד מפעלי הפוספטים, רותם אמפרט ומגיע 
בסופו לצומת צפית. משמאלנו, לכיוון מזרח, בנקודה סמויה מן העין, עולה 

לו המסוע ממפעלי ים המלח ועד לכאן, למפעלים הצמודים לכביש. אותו 
מסוע שירכבו לאורכו בשטח כמה גיבורים הזויים בדזרט צ׳אלנג׳ בדצמבר. 

הלאה, פונים שמאלה בצומת צפית לכביש 25 שיורד מדימונה לצומת 

הערבה ומתחילים לטוס. החשודים המידיים הרגילים עפים קדימה בטירוף 
חושים ובתנוחות אירודינאמיות מוזרות. אני ממשיך לצבור פז״מ במנח 
המלחיץ הזה ומרגיש בו יותר ויותר טבעי. עמוס טוחן את כולנו בחיתוך 

הסיבובים המדויק והבטוח שלו ובאומל הגדול )אסור להגיד ״כבד״ לרוכב( 
משיג את כולם בכל קו ישר.

בצומת הערבה הקטרים עוברים קדימה ומושכים חזק דרומה על כביש 
הערבה. עליות, ירידות, כלי רכב עוקפים ואני בולע כדור ראשון נגד כאבים. 
למעשה הברך כואבת לי מהפעם הראשונה בה התחלנו ללחוץ, בכל דיווש 
יש לי דקירה חדה וכתוצאה מכך אני לא לגמרי מרוכז, לא לגמרי ברכיבה. 
השיטה הבסיסית שלי במקרים כאלו היא התעלמות. אני מנסה לא לספר 

ולא לדבר על זה, לא עם עצמי ולא עם אף אחד אחר, כי ההתעסקות 
והמחשבה על כך איכשהו מעצימה את העסק. אבל הכאב לא נרגע, לא 

נעלם ויש לפני עוד דרך ארוכה.
מרחוק מתגלות אנטנות הסלולר של מפגש חצבה וזה אומר שאו-טו-טו 

חוזרים לעומק המדבר. בצומת עיר אובות אנחנו עוזבים את כביש הערבה 
ופונים מערבה אל עבר המכתש הגדול, לעליית חימום מתונה באורך 14 

ק״מ שתביא אותנו למעלה העקרבים מלא ההוד.
בירידה האחרונה בואכה המעלה החבר׳ה משחררים רסן כי אנחנו לא 

הולכים לרכוב אותו בקצב קבוצתי אחיד... עמוס גרי נעמד ראשון ואחריו 
מתחיל הבלגן. לאלו שהגיעו טריים יחסית ויש להם אנרגיה להיאבק 

בעלייה ואחד בשני, הקפיצה של עמוס תפקדה כמו יריית זינוק. מעלה 
עקרבים קשה ותלול, אבל אפשר לווסת בו כמה כוח תוציא, ורוב הזמן 

לא חייבים לעמוד. אני מכיר אותו בעיקר על אופני הרים מהצ׳ימיצ׳ורים 
בהם השתתפתי בעבר, אבל בכביש יש הילוכים אחרים לגמרי. המובילים 

מתחילים לפתוח ממני פער ואני עובר לעמידה כדי להיצמד אליהם אבל 
הברך מיד שולחת מסר חד, אז אני חוזר לדיווש מאומץ בישיבה. לאנדרטת 
חיל ההנדסה שמסמלת את סוף המעלה מגיעים ראשונים זיגי וה-61 ק״ג 

שלו, ויריב שלכת אחריו. אני מצליח לעקוץ את זיו לקראת סוף המעלה 
ולסיים שלישי בפודיום שאני החלטתי עליו...

אחרי צילום לצד האנדרטה כדי לקבע תקשורתית את ההישג )-: אנו 
ממשיכים יחד לאורך נחל עקרבים כמדומני המהמם ביופיו. בצ׳ימיצ׳ורי 

תמיד עוברים פה מוקדם מאוד, בערך בשש בבוקר, כשקפוא לאללה ועדיין 
חשוך יחסית. עכשיו שמש בחוץ וכולנו מחויכים ונעימים אחרי האתגר 

הרציני של היום. רק מה, יש לנו עוד קרוב למאה ק״מ...
רוכבים יחד דרך חניון חולות צבעוניים ודרך הגבעות המתגלגלות לכיוון 

מעלה אבנון התלול שמטפס לירוחם. במעלה עצמו הנוהל הרגיל, חזקים 
ותחרותיים קדימה להיאבק והשאר כל אחד בקצב שנוח וטוב לו. בלחיצה 

הראשונה שלי הכאב בברך כל כך חד שאני מיד מתיישב ומנסה להרגיע 
לחץ על הדוושות. רק מה, זה מעלה קצר יותר אך תלול יותר מהעקרבים, 
ואי אפשר שלא להפעיל בו לחץ על הברכיים. אז אני לוחץ ומקלל, מקלל 

ולוחץ ולפחות זה נגמר מהר.
החברה מתאספים אט אט בחניון פארק ירוחם לעצירה המרכזית של היום. 
שלל פינוקים ואוכל באדיבות ישי כבר מחכה לנו, וכולם מנסים לאכול מהר 

כדי שנתחיל כבר לדווש כדי לגמור עם האירוע הזה. שעון החורף נכנס 
לתוקף בדיוק לפני שבוע ולא בא לנו להתעסק עם רכיבה למצפה רמון 

בשעת בין הערביים.
עוד רולינס הילס עד אזור מדרשת שדה בוקר האהובה, ירידה לצומת מחנה 

רמון/בית השאנטי, עלייה בסבבה לעבדת, מבט עורג לארומה שם לא 

we:Roadרואד טריפ לאילת
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נעצור לקפה, עלייה טובה לכלא נפחא אותה עלינו קבוצתי ואחראי, שתיים 
שלוש אמבטיות עד צומת הרוחות של בה״ד 1 ודי זהו, מפה זה זורם 

במישור מדומה עד לכיכר של מצפה. אנחנו גולשים בקור מורגש לבית 
ספר שדה מצפה רמון על הכביש שמוביל לחוות האלפקות, יקב נענע, 
מצפה הכוכבים ושאר האטרקציות, והכביש המחורר מזכיר באיכויותיו 

גראבל משובש. פנייה שמאלה ומתגלה לעינינו שער הכניסה לבית הספר. 
זהו זהו, הגענו לסוף היום הכי ארוך בחיי על אופניים. מאתיים ושמונה 
קילומטרים ארוכיייייים ויותר מ-3,000 מטרים של טיפוס אנכי. יום עם 

הרבה בשר.
מכאן הנוהל כבר ידוע ומתוקתק. שלכת הולך למשרד לסדר ת׳עניינים, 

ושאר החבר׳ה מביאים צידניות בירות וציוד מהרכב. ההבדל מיום אתמול 
שכעת כבר כל אחד יודע אם הוא מעדיף פרנצסקנר או לה שופ, ושהקהל 
בחדר האוכל הורכב הפעם מעשרות דתיים מרחבי דרום אמריקה, שישבו 

בנים לחוד בנות לחוד והפציצו שירים יהודיים בספרדית. אה, בקבוק 
החיזוק שפורק הפעם היה טקילה פטרון ולא וויסקי כמו במצדה. שלא 

במפתיע, אחרי יומיים של 200 ק״מ ליום, כולם ישנו מוקדם וכמו בולי עץ, 
והפליצו כמו כורים גרעיניים. יומיים של ג׳לים, סוכריות, איזוטוני, אבקות 
חלבון ושאר ירקות הופכים כל אחד לתא לחץ מהלך. הבעיה היחידה היא 
במקטעים שחופפים לאוכלוסיה אזרחית רגילה בתחנות דלק, בתי קפה 

או חדרי אוכל. הרוכבים המסוקסים שלנו פשוט התרגלו לשחרר לחץ מיד 
כשהוא נבנה, ללא עכבות חברתיות ומבלי לבדוק מי לידך, ולוקח קצת זמן 

להשתחרר מההרגל החדש והממכר הזה...
Strava-מסלול היום השני ב

יום שבת מצפה רמון לאילת - הטיול 
המספרים: 167 ק״מ על 1,460 מטרים של טיפוס אנכי, זמן נטו 5 שעות 

)33.5 קמ״ש ממוצע(, זמן ברוטו 5:52 שעות.
חדר האוכל של בית ספר השדה נפתח רק בשבע וחצי בבוקר, ובמקום 

לבקש שיפתחו מוקדם יותר במיוחד עבורנו זרמנו עם זה. מדהים איך תוך 
יומיים משתנה לי הפרספקטיבה, אבל ההרגשה וההסתכלות על היום 

האחרון לרואד טריפ, היא שלפנינו יום ״קצר״ ולא קשה במיוחד: הרי יש 
בסטייג׳ הזה 164 ק״מ ו-1,500 מטרים של טיפוס אנכי בלבד, אז למה 

להילחץ ולצאת מוקדם, נכון?
אך השיקול האמיתי הוא הקור המקפיא בירידה ממצפה רמון למכתש רמון 
בשעות הבוקר המוקדמות. מצפה רמון, עם גובה של 850 מטרים ורוחות 

חזקות, היא אחד המקומות הקרים בארץ, ובזכות היציאה הלא-מוקדמת 
אנחנו יכולים לצאת עטופים בוסטים ושרוולים בלבד, ולא במיטב מחלצות 

החורף שלנו. בתדריך היומי גלי מודיע שהקצב היום יהיה קבוצתי 
ומתחשב בכולם לאורך כל הדרך, כי כולם מרגישים את המאמץ של היומיים 

הקודמים, אך הפערים ביכולות הולכים וגדלים בין החוד לירכתיים.
היום השלישי ראוי לתואר ״טיול רכיבה״ בעיקר בגלל חוויית הרכיבה 

המושלמת שהוא מספק. הירידה לאילת דרך המכתש וכביש 12 היא לא 
פחות ממדהימה, ותגרום לכל תייר אופניים שיגיע ארצה להשפריץ ניטים 

)עוד אומרים את זה?(. לא נעים לי להודות, אבל זו פעם ראשונה בחיי 
שאני רוכב את המסלול הזה, ואני פשוט עף גבוה בהנאה לא חוקית. 

בירידה למכתש הנוף והראות מושלמים ובאומל ואני טסים נמוך במרדף 
אחרי עמוס השועל. השועל חותך כל סיבוב מוקדם וחד, ובכל חיתוך כזה 

פותח עלינו 15-20 מטרים ללא מאמץ, שגורמים לנו לעבוד קשה מאוד כדי 
לתפוס אותו עד לעיקול הבא, בו הכל חוזר חלילה. אחרי כמה קילומטרים 

עוצרים בשולי הכביש להתקלף, זורקים את הביגוד הארוך לרכב הליווי 
וממשיכים דרומה בקצב מהיר אך נוח. עוברים את הפארן ואחריו את 

הציחור, סותמים את האף בצומת ציחור מריח הפיפי החריף שאופף את 
הצומת, ופונים בה ימינה למקטע השטוח והמשעמם שיעביר אותנו דרך 

שיטים ובסיס שיזפון אל ההפסקה המפנקת והמיוחלת בפונדק נאות 
סמדר. בפונדק שבדיוק נפתח כשהגענו החלפנו חוויות עם חבורת רוכבי 

אופנועי קאסטום שהגיעה עם כל האביזרים הנלווים, ג׳אקטים ווסטים 
מעור, בנדנות, מדרכי רגליים רחבים וגישה כללית של Easy Riders. כמובן 
שלא וויתרנו על היוגורט ומיצי הפירות האורגניים הנפלאים, הכל במחירים 

״ללא תחרות״. משם נותרו לנו כשעתיים מעט מאתגרות עד למחסום 
נטפים )כרגע אין שם מחסום(, וממנו כ-14 ק״מ של ירידה מהירה עד 

אילת. האמת שהמקטע הזה עבר מהר. הסוסים כבר מריחים את האורווה, 
יש אווירת סוף קורס שבזכות גלי לא התבטאה בחוסר משמעת דבוקתית 

על הכביש, אבל כן התבטאה בהרבה צחוקים ודיבורים, וכמובן בירידות 
ספורטיביות על הדמויות הקבועות שמושכות אש. נגיד באומל או עבדכם 

הנאמן. החצי הראשון של המקטע )אזור רמת עבדת( שטוח ומהיר, אך 
החלק השני בואכה אילת מעניין יותר לרכיבה עם כמה אמבטיות וקירות, 

כמה פיתולים וירידות מהירות והרבה גדר חדשה ומרשימה ממערב לנו.
בעלייה האחרונה למחסום נטפים שוב נפרצים הגבולות וכל מי שמעוניין 

להיות מקדימה בקרב על הירידה תוקף all out בעמידה כדי להיכנס 
לירידה בחוד. את הירידה המהירה והמפותלת לאילת אנחנו מתחילים 

שישייה. באומל בורח קדימה כחץ שלוח, נכנס לתנוחת העובר המכונס 
ומתחיל לפתוח פער. בתוך הפיתולים עמוס גרי ואני מצליחים לתפוס 

אותו ומגיעים יחד לכיכר שחמון בכניסה לאילת. את הצמצום עשינו 
בחיתוך קווים מדויק ואמיץ בכל סיבוב, כשעמוס חמוש בידע ואני באומץ... 

אי אפשר לצמצם את עשרות שנות הניסיון של הבחור הצעיר הזה 
בכמה רכיבות כביש, ואני מרגיש שקיבלתי בית ספר רציני של שלושה 

ימים מהטופ.
קשה לי להסביר כמה נהניתי מהרכיבות עצמן, מהחברה ומכל חוויית 

הכביש האינטנסיבית והטוטלית של שלושת הימים האחרונים. אני שב 
ומבטיח לעצמי שזה חייב להיות יותר תכוף בחיי ופחות חד-פעמי, כי זה 
פשוט נורא נורא כיף. המקצוענות בתכנון המסלולים ובניהול העדין אך 
תקיף של גלי ויעקובסון, השירות והתמיכה של הרכב המלווה ושל ישי 
גינדין, בקבוקי המים שהובאו תוך כדי רכיבה וחולקו על ידי רז ובאומל, 

 all-ההפסקות הקפדניות והמדודות, התקלוט המאוזן בין קצב קבוצתי ל
out תחרותי, הכל היה מדויק ומושלם.

Strava-מסלול היום השלישי ב
רוח פנים מטורפת קיבלה אותנו בכניסה לאילת, והדבוקה המאושרת 
רוכבת יחד צפוף למלון לאונרדו פלזה, שם לוקח לנו בערך 40 שניות 
להעיף קסדות ונעליים ולנווט לצידניות המקוררות. פה פשוט אפשר 

לתת לתמונות לדבר - מי שלא ראה חיוכים כאלו לא ראה סיפוק ומלאות 
מהחיים מימיו.

תק מקלחת, תק ארוחת צהריים מפוצצת בחדר האוכל של המלון, תק 
העמסת אופניים וציוד לרכב ולאוטובוס ואנחנו מתחילים את הדרך הארוכה 

צפונה בחזרה לחנות במשמר העמק, אבל היי, מישהו אחר נוהג וכולם 
משוחררים לישון, לדבר עם הבית, לבדוק מה קרה בפייסבוק או לכתוב איזו 

כתבת סיקור...
חזרנו עייפים אך מרוצים לאללה כמו חתולים שהתחברו ישירות לצינור של 

מיכל ענק שמלא בשמנת איכותית.
בבקשה לא לקבוע איתי כלום לתחילת נובמבר 2017, אני רוכב בדיוק.
הכתב מבקש להודות לאריה ואמיר פרזנטי מחברת CTC יבואני ומפיצי 

אופני TREK על השאלת האופניים למסע 
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איך מרגיש לרכוב על אופני קצה מודרניים של הפרו-טור? 
 קל, קשיח, מהיר, סקסי.

מחיר 38,300 חדשים, 18,000 לזוג המשומש קלות עליו רכבתי )מציאה! 
לא צוחק…(

האמונדה היו אצלי שבועיים בדיוק, בהם הצלחתי לדחוס שש רכיבות )2 
רכיבות הכנה, 3 ימי מסע ורכיבת שחרור אחת( ו-791 ק״מ, כך שהצלחתי 

לבסס עליהם חוות דעת עמוקה.
שלדת ה-SLR הקלילה )פחות מ-700 גרמים!( הייתה הקלה ביותר בעולם 

בייצור סדרתי כשהושקה לפני פחות משנתיים. ביחד עם סופר-גלגלים 
)פירוט בהמשך(, מערכות Shimano Ultegra פשוטות יחסית לשלדה 

ולגלגלים וכידון אלומיניום, שני כלובי בקבוק, דוושות Look KEO ומתקן 
למחשבון הרכיבה, האופניים שקלו 6.7 ק״ג בדיוק.

רוצה לומר שהאופניים האלו קלים כמו חנקן.
כאמור, אופני הכביש שלי הם ״לא ילד״, אבל הם כבר בני 6 או 7 שנים, 

ומעולם עד לאמונדה לא רכבתי עם גלגלי קרבון בכביש, לא גבוהי פרופיל 
ולא נמוכים, לא קלינצ׳רים ולא טובולרס. אז קשה לי להסביר לכם את גודל 

ההבדל ואת רמת השדרוג בהרגשה ובביצועים שחשתי.

יתרון )לא( חוקי 
השורה התחתונה היא שהאופניים האלו יצרו לי יתרון חבוי בעליות. הוא 

חבוי כי לא סיפרתי עליו לאף אחד במהלך המסע, אבל הרגשתי אותו בכל 
דיווש. השלדה קלה בטירוף, ויותר מזה, היא קשיחה בטירוף. על ידי תכנון 

ובנייה נכונים ומודרניים, זו לא קשיחות רעה, שמעיפה סתימות ודוחסת 
דיסקים בין חולייתיים, אלא קשיחות טובה, כזו שלא מבזבזת עשירית וואט 

שיוצא מהרגליים של הרוכב על גמישות ועל עיוות. הציר המרכזי וצינור 
הכיסא שמתחבר אליו הם הרחבים שראיתי ודגמתי. בצילום ההמחשה 

שמתי בקבוק של קאמלבק על תחתית צינור הכיסא. הם באותו רוחב… אין 
גמישות מורגשת באזור הציר המרכזי כשנעמדים ומפציצים. מה שאתה 
יכול להוציא מעצמך יושקע בתנועה קדימה. הקשיחות הזו ממשיכה עם 
כידון אלומיניום בעיצוב Ergo שטוח, שפרט לפרופיל מהנוחים שדגמתי, 

גם הוא לא מתעוות במילימטר כשמדוושים חזק בעמידה. אז עוד שורה 
תחתונה: האופניים האלו מאוד מפרגנים לדיווש בעמידה. ממש מבקשים 

ממך להיעמד ולהפציץ, וכשאתה עושה זאת הם נוחים ויעילים באופן 
יוצא דופן.

הפקטור השלישי במשוואה המוצלחת של האמונדה הוא הגלגלים. 
ה-Bontrager Aeolus 5.0 Tubular היו ללא ספק הכוכב של הרכיבות. 

אגזים ואומר שכל אופניים שתרכיבו עליהם את הגלגלים האלו יהפכו 
למטוס דו-שימושי, גם בעליות וגם במישורים. כיוון שזו הפעם הראשונה 
שלי על קרבון עמוק פרופיל יחסית )50 מ״מ זה לא כזה גבוה(, הרגשתי 
היטב את ההבדל במישורים ובהובלה מול הרוח. יש את הרעש המגניב 

הזה של גלגל אירודינאמי בעל פרופיל, יש את שימור המהירות, היו רכיבות 
בדד לא-מישוריות עם קצב ממוצע של מעל 30 קמ״ש בלי להתאבד על זה, 

 .game changer-היתרון ביחס לגלגל אלומיניום ״רגיל״ הוא מוחשי ו
כשמגיעים לעליות מגלים שהסט הזה הוא בן הלוויה המושלם לשלדה 
הקלה והקשיחה. נחזור ליתרון החבוי. הגלגל בפרופיל 50 מ״מ נראה 

מסיבי, תופס הרבה נפח ויזואלי, ולכן המסקנה הלא מדעית היא שהוא 
בטח כבד.

נכון? לא נכון. 
זהו סט טובולאר, וטובולארים חוסכים בעקרון כ-200 גרמים מסט 
קלינצ׳רים זהה. צמד הבונטיס בגרסת הטובולר שוקלים כ-1,240 

 Aeolus 3.0 Clincher גרמים! זה משקל פסיכי, קל יותר מגלגלי הטיפוס

TLR שזיגי רוכב איתם. וכשאתה נעמד לדווש, לגלגל יש אפס גמישות 
בגלל הפרופיל הגבוה שלו. אז יש לנו פה סט גלגלים מעולה ומהיר 

במישורים ומדהים לגמרי בטיפוס, סט שהופך אופניים שאמורים להיות 
.All Arounder-והופכם ל Pure Climber

יש לסט הגלגלים מינוסים? 
מינוס פרקטי בחיי היומיום הוא כל נושא הטובולר. טובולרים נמכרים פחות 

ופחות בכל שנה בארץ ובעולם, בגלל שלרוכב הפרטי קשה יותר לתפעל 
את החיים איתם )טיפול בתקרים, החלפת צמיג, מחיר צמיג חדש(. אבל 
על אף צמצום פער הביצועים ביחס לגלגל וצמיג קלינצ׳ר, לטובולר עדיין 

יתרון קל ברכיבה עצמה. גם במשקל, גם בהרגשת הכביש ובהתנגדות 
הגלגול, גם ביכולת ההשכבה. לקראת המסע הורכבו לי זוג צמיגי בונטרגר 

 PSI 95-100 חדשים ברוחב 25 מ״מ, שנופחו ללחצים של R4 Tubular
ועזרו לרכך במקצת את הרכיבה הנוקשה של האופניים הקשיחים ולתת לי 
ערימות ענק של בטחון בסיבובים ובמרדפים המלומדים שלי בירידות אחרי 

עמוס ובאומל.
בעצת מלומד הכביש של we:Ride, לני אנגלהרט מ-Isravelo שרוכב 

רק על טובולורים, מילאתי 30 מ״ל של חומר אטימה לטובולר של 
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Effetto Mariposa בכל צמיג. פרט לכך שהפסיק לרדת לי אוויר מהצמיג 
בלילות )מומלץ לאחסן את האופניים עם הונטיל למעלה כדי שלא ייסתם(, 

צוידתי גם בבקבוקון קטן עם סיכה וחומר אטימה אחר, המאפשר לך 
לסתום חתכים וחורים שעלולים להיווצר במהלך הרכיבה. החומר שבתוך 

הבקבוקון עובד יחד עם נוזל האטימה שכבר בצמיג, על מנת לייצר תולעת 
גומי בתוך החתך. לשמחתי לא ניסיתי את הבקבוקון כי לא סבלתי מתקרים, 

אך זה עדיף לטעמי מלרכוב עם צמיג טובולר נוסף בכיס או מתחת לאוכף.

ירידות 
אתחיל בכך שאני לא הדיסנדר הכי מהיר בסצנת הכביש הישראלית. 

רחוק מזה. פרט לכשרון סביר, אני פשוט חסר קילומטרים, שעות אוכף 
וניסיון מספיק, כדי לדעת כמה ומתי להשכיב ואת הקווים המושלמים. 

קיבלתי על זה תזכורות חדות במרדפים אחרי סטיב שומכר ויובל פרידמן 
מקבוצת ״אשכולות״ ובמסע אחרי עמוס ובאומל. ועם זאת, הטבעיות 
בה הצלחתי לרדוף אחרי הנפשות המוזכרות לעיל, ה-KOM שלקחתי 

לכמה שניות ביחד עם עמוס במקטע הירידה מנטפים לשחמון )הירידה 
לאילת, KOM שהחזיק דקה עד שבאומל העלה את הקובץ שלו…(, כל 

אלו נזקפים לזכות האמונדה והגלגלים. אלו אופניים עם היגוי מאוד טבעי 
בירידות, קומבינציית הגלגלים/צמיגים מהירה מאוד ומשרה בטחון, 

והטובולרים מאפשרים להשחיז פניות ועיקולים. בהתחלה חשבתי שזה 
מדהים ש״אופני עליות״ מתפקדים כל כך טוב בירידות, אבל אחר כך 

הבנתי והוסבר לי, שלא מייצרים ״אופני עליות״, אלא אופניים לסטייג׳ים 
אלפיניים, ובסטייג׳ אלפיני יש עליות מטורפות ואז ירידות מטורפות, לכן 

האופניים צריכים לתפקד בטופ של הטופ בשני המתארים.

לוק זה לא הכל בחיים, אבל זה חשוב 
האופניים האלו מאוד סקסיים בעיני. שחור מט טוטאלי עם נגיעות ורודות. 

גלגלים בפרופיל גבוה. חיווט פנימי איפה שאפשר, ובעיקר - צורה של 
אופניים קלאסיים ולא מראה הרובוטריק עם הכנפונים )המדון החדשים( 

שלי די קשה להתחבר אליו רגשית. נכון שלמדון יש יתרון בכל קילומטר 
מישורי במהירות גבוהה, אבל הגלגלים מצמצמים מעט את הפער הזה, 

והלוק וביצועי הטיפוס יותר ממאזנים את המשוואה עבורי. 

מה לא מושלם? 
הנוחות. לא האופניים הכי נוחים שרכבתי עליהם בחיי, אך גם לא משהו 

שהציק לי מעבר לנורמל ברכיבות של 200 ק״מ.
האולטגרה. ראשית, אולי אין פער מורגש בין מערכת 105 למערכת 

אולטגרה )אני חושב שיש, אבל כך נהוג לכתוב ולקרוא(, אבל יש פער 
ביצועים מורגש בין האולטגרה לדורה אייס. הידיות מעבירות הילוכים 

פחות חלק וביותר מאמץ, אני חושב שאפילו הזווית שיש להזיז את הידית 
כדי להעביר הילוך גדולה יותר באולטגרה מאשר בדורה אייס, אבל לא 

מצאתי לכך סימוכין. בכל אופן, גם בגלל ההרגשה וגם בגלל כל רמת הקצה 
של האופניים האלו - להשקיע בדורה-אייס או במערכת קצה אחרת, ולא 
להתפשר בשביל עוד כמה אלפי שקלים… לא שיש לי סכומים כאלו, אבל 

.Dura ace אם כבר 38,000, אז שיהיה 42,000, רק עם
ובאותה נשימה - מכאני זה לא חשמלי. אל תאמינו לי, ואל תאמינו 
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לשימאנו. תאמינו לכל היצרנים, כולל החדשים האזוטריים לעת עתה. 
מכאני זה אאוט, חשמלי זה אין. הרבה פחות מאמץ ותנועתיות כדי להעלות 
או להוריד הילוך, מדויק יותר, מהיר יותר, שקט יותר, אמינות מוכחת, הבדל 

משקל זניח, יאללה חברים, להתקדם. ביום הראשון היה לי ממש מוזר 
להזיז את האצבעות כל כך הרבה, ועוד בכוח, כדי להוריד הילוך )כדי לעשות 
קל יותר(. אני פשוט רגיל לתת קטנה על מתג חשמלי ולשמוע את ה״זזזט״ 

המגניב הזה תוך כדי העברת הילוך חסרת מאמץ.
מעצורי בונטרגר עם רפידות ייעודיות לגלגלי קרבון. ביצועי המעצורים היו 

המינוס היחידי איתו התמודדתי בעת הרכיבות על האמונדה. ההרגשה 
ספוגית, המודולוציה לא משהו )לא עוצר, לא עוצר, לא עוצר, עוצר( 

והעוצמה בינונית מינוס ביחס למעצורי הדורה אייס הרגילים עם חישוקי 
האלומיניום שיש לי בבית. ברור שיש פה את הלם המפגש הראשוני 

עם חישוקי ומעצורי קרבון )עוצר פחות טוב, נקודה, וזה עוד במזג אוויר 
יבש(, אך המעצורים לא קלים לכוונון וכיול כמו שימאנו, וקיבלתי המלצות 

להחלפת הרפידות הייעודיות לרפידות קרבון של מותג אחר, שאמורות 
לעצור טוב יותר. בכל אופן, למי שזה עתה עבר ממעצורים טובים על 

חישוקי קרבון ההבדל מורגש מאוד ואף מלחיץ.
נושא המחיר - נדרשתי לסוגיית המחיר הגבוה של הזוג הספציפי הזה 
לא אחת בשיחות חולין עם רוכבים. חלק השתמשו במילים שערורייתי 

וחוצפה. אני רואה את הדברים אחרת. ראשית, זו שלדת הקצה של טרק. 
של מולמה בטור דה פראנס הקרוב לצורך העניין. שלדה תוצרת ארה״ב 

בעבודת יד, עם קרבון בלה בלה תעשייה ביטחונית סודית אמריקאית 

בלה בלה. זה עולה פרמיה, ופרמיה יקרה. יקר לך? יש רמות מחיר 
וקרבון נחותות יותר, תוצרת טייוואן, מרכז ידע וטכנולוגיה בקרבון ככל 

הנראה המוביל בעולם. אז קנה דגם זול יותר, ששוקל 150 גרמים יותר, 
 TREK ותפסיק לאכול ת׳ראש. פנטזיות פרו טור אמיתיות, שכתוב עליהם
או שם אחר עם סטטוס דומה, עולות הרבה כסף. הדבר השני שמקפיץ 
את המחיר הוא סט הגלגלים. סט יקר מאוד שעולה רשמית כ-12,000 

שקלים. שוב, יקר? הזמינו סט יקר פחות. הדבר האחרון שמייקר את הזוג 
הספציפי הזה הוא הזמנתו במסגרת Project One, שיטת הקסטומיזציה 

של טרק שמאפשרת ללקוח לבחור כל צבע וכל מכלול, ומייקרת את 
האופניים ב-200$.

אופני פרו טור - מורגש? 
בהחלט. האופניים האלו היו שייכים לאביב יחזקאל, כשקיבל אותם כרוכב 

Team CCC בחסות של טרק ישראל. לכן כידון האלומיניום שמקובל ואהוב 
על ידי מקצוענים ולכן סט הגלגלים המטורף והטובולרס. אני רגיל לרכוב 
על אופני קצה, הכי הכי, עם גלגלי ומכלולי קרבון, שאין מה לשדרג בהם 
ובמשקל נוצה, רק שאני רגיל לזה בשטח. הרכיבה על קצה הטכנולוגיה 

העכשווית בכביש הראתה לי כמה הזוג הפרטי שלי בבית כבר מיושן, כמה 
התקדמות הייתה בענף הכביש ובקרבון בשנים האחרונות, כמה גלגלים 

הם דבר קריטי וסופר מורגש, וכמה הקצה הוא כזה - בקצה. את היתרונות 
לביצועי הרוכב הרגשתי בכל קילומטר עליהם: בעלייה, במישור, בירידה, 

בסיבובים. השאלה היחידה איתה נותרתי היא אילו אופני קצה יהיו פנויים 
עבורי למסע לאילת בשנה הבאה 

http://www.eyarok.org.il/bike/
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נשבעתי לפני כשנתיים שאכתוב את האמת, את כל 
 האמת ורק את האמת! 

האמת? זו הפעילות הספורטיבית הקשה ביותר שיצא 
לי לעשות אי פעם...

כבר כמה שנים שאני שומע על רוכבים שהשתתפו 
במסע בית השאנטי. מעבר לתרומה הנפלאה 

לעמותה מיוחדת במינה ומעבר לעובדה שמדובר 
בהפקה מרהיבה, הרכיבה עצמה נראתה לי הזויה. 

אם הייתי צריך "לרדת" ברכב מתל אביב לאזור 
מצפה רמון, הייתי מפנה כשעתיים ומשהו מסדר 

היום, דואג למיכל דלק מלא, נשנושים ורק אז יוצא 
לדרך הארוכה. אבל לדמיין את עצמי רוכב את 

המרחק הזה באופניים? No F&%ing way!. נו, 
אבל מכיוון שהשנה הנוכחית עומדת בסימן אתגרים 

מעולם המדע הבדיוני, נרשמתי. אני כבר מנוסה 
בעניין קבלת ההחלטות, במקום לחשוב, להתכונן, 

לדחות, להתרגש, שוב לחשוב ואולי בסופו של דבר 

לא לקחת חלק באתגרים שכאלה, אני נרשם, יוצא 
בזמן שנקבע, מנסה ובמקרה הגרוע ביותר... מצליח. 

במסגרת אימוני הטריאתלון אני רוכב פעם בשבוע 
רכיבת קריטריום )מעגלית( לילית של כ‑ 30 קילומטר 

עם מוטי )השכן שלא ישן וגם רוכב כביש בחסד וגם 
הצלם של הסייקלינג אקדמי(. הנחתי מבעוד מועד 
שאצליח לשרוד את המרחק מבחינה מנטאלית אך 

לא היה לי מושג כיצד יגיב הגוף למרחק שהינו פי 
שש מהמרחק שאני בדרך כלל עובר. כדי שלא אתפס 
כחסר אחריות או בשפת העם טמבל, אני חייב לכתוב 
כמה מילים על הסיכון שלקחתי או יותר נכון על ניהול 
הסיכונים שעשיתי לקראת ובזמן המסע. טרם היציאה 

הבנתי שישנן תחנות ריענון לאורך הדרך. הבנתי 
שישנו אוטובוס ליווי לצורך איסוף הרוכבים שמטעמים 

שונים אינם יכולים להמשיך את המסע ובסופו של 
דבר אני נמצא עם כרטיס אשראי וטלפון סלולארי 

במרחק סביר ממרכז הארץ.

שש בבוקר, בלומפילד, חושך, מעט קריר, קו הזינוק. 
מראה מדהים! אלף מאתיים רוכבי כביש ערוכים 

ומוכנים ליציאה לדרך. חלק מהרוכבים מאורגנים 
בקבוצות הרכיבה שלהם וחלק גדול של עצמאיים 

כמוני מתערבבים בנחיל הרוכבים הענק. כחמש דקות 
מהיציאה לדרך ואני מוצא את עצמי על איילון דרום 

בין הפלטונים )פלטון הינה קבוצת רוכבים אשר רוכבת 
בצורה צמודה ומתודית יחדיו( השונים. הכביש סגור 
הרמטית ואני בהיי מטורף, מנסה לספוג את הרגע. 

מחייך לעצמי ואפילו מעט מרוצה מעצמי על ההעזה 
ואפילו החוצפה בהרשמה לאירוע מעין זה.

הקצב טוב ולא גבוה במיוחד, אני מחזיק מעמד 
ואפילו מספיק להביט בנוף סביב. הפסקה ראשונה 
לאחר 45 קילומטרים. אוכלים משהו בקטנה, פיפי 

בשדות של ניצנים וממשיכים. עכשיו אני כבר נמצא 
עמוק בטריטוריה לא מוכרת מבחינת הקילומטראז' 
ועברנו פחות מרבע דרך... כשהגעתי לבארי לאחר 

כ‑90 קילומטר אני עדיין מחייך, אמנם הרגשתי את 
העייפות, אך האדרנלין עשה את שלו ושמר אותי 

בתמונה. יש לציין כי כל הדרך לבארי רכבתי עם מוטי. 
מוטי בעצמו החליט להתנסות באתגר מיוחד משלו 
בדמות רכיבה על אופני ברומפטון מתקפלים )גלגלי 
16 אינצ'( לאורך כל הדרך. משוגע! תחנת הריענון 

בבארי גדושה בכל טוב לרוכבים, מים ומשקאות 
איזוטוניים, בננות, חלבה, לחם עם שוקולד או חמאת 

בוטנים וריבה )אני חולה על זה באופן אישי עוד 
מהילדות בארה"ב(, מוסיקה, רוכבים, רוכבות והכל 

נראה ורוד, אופטימי וצוהל.
היציאה מבארי הייתה חלקה אך לקראת הקילומטר 

ה‑105 נעמדתי על האופניים על מנת לשחרר 
מעט את עכוזי )הקרוי לעיתים גם תחת( והרגשתי 

שהשרירים בשתי הרגליים מאותתים לי שהנה, עוד 
רגע קט הם "נתפסים", פורשים לגמלאות ומשאירים 
אותי זרוק כמו קרש בתעלה שלצד הכביש. זו הרגשה 

פרק טו'
 180 קילומטר, ולא, 

לא הולך ברגל!
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live  שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר
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שעדיין לא חוויתי והיא הלחיצה אותי בטירוף. 
אני עדיין כ‑70 קילומטר רחוק מהיעד והרגשתי 
שבקרוב לא אוכל להמשיך לפדל ואולי אפילו לא 

לרדת מהאופניים בצורה מכובדת. האטתי וניסיתי 
להבין מה הגוף משדר. בינתיים, מוטי שלא היה 

ער לירידת הקצב שלי, נעלם לו באופק בזמן שאני 
הולך ודועך... בשלב זה של המסע כבר הייתי עסוק 
בהישרדות, לא דאגתי להביט בנוף )בקטע הזה של 
המסלול גם אין הרבה על מה(, לא חיפשתי קבוצות 
רכיבה שאוכל להצטרף אליהן וכבר לא עניינה אותי 
המהירות או המרחק שעברנו. המחשבות החיוביות 
הפכו למטושטשות ועמומות ובמקומן החלו להזדחל 
לתודעתי מחשבות מייאשות. לפתע הרעיון לעצור, 
לעלות לאוטובוס ולסיים את הסבל, נראה כאופציה 
סבירה אך עצם המחשבה על כתבה במגזין בה לא 

אוכל לספר בגאווה על כך שסיימתי את הרכיבה 

סיפקה לי את זריקת העידוד לה הייתי זקוק כדי 
לסיים את מה שהתחלתי לפני כמה שעות ו‑110 

קילומטרים. בשלב הזה הגוף בהחלט רצה חד 
משמעית להפסיק, אבל תוך שאני מנהל מלחמת 

חורמה מנטאלית, החלטתי שאני מרצוני ‑ לא פורש! 
ההגעה לתחנת הריענון בצאלים לוותה ברגשות 

מעורבים, מצד אחד ‑ שמח לראות שהגעתי לתחנת 
הריענון השלישית אך מצד שני, מבואס ממצבי 

המדרדר. בתחנת הריענון פגשתי את מוטי ולמקרה 
שפספס את המבט הנוגה והכאוב שלי, דאגתי לעדכן 

אותו במצבי. הרוכב הוותיק לא נלחץ, הביא לי טבליות 
איזוטון ובעיקר הסביר שאין לי מה להילחץ מהמצב. 
שתיתי המון מים, הצטיידתי במלחים ואיזוטון נוסף, 
מתחתי את עצמי )כמעט למוות( ויצאנו שוב לדרך. 

מצאלים ועד סוף הרכיבה, הוכיח מוטי )עם אופני 
הברומפטון( חברות אמיתית. תמיכה מוראלית בעזרת 

הומור בגוונים שונים, תמיכה טכנית בתצורה כימית 
כגון כדור לכאבים, מלחים וכדומה ובעיקר תמיכה 
חברית בכך שבחר להאט את הקצב, לרכוב לצידי 
ולא להשאיר אותי לבדי מאחור. במצבי המנטאלי, 

הרגשתי שאני הרוכב האחרון במסע ושרק לי קשה 
אך נוכחתי לראות שאט אט רוכבים רבים נשרכים 
מאחור, עוצרים בצד ונלחמים. אמנם נהוג לומר 
כי "צרת רבים היא נחמת טיפשים" אך בכל זאת 
המוטיבציה האישית עלתה פלאים כאשר הבנתי 

שאני לא היחיד שנאבק.
עוד קילומטר, עוד טיפוס, עוד בננה והגענו לבית 

השאנטי! מאד קל היה להתפתות לכתוב כי האתגר 
עבר ב"סבבה" אך כפי שכבר ציינתי בתחילה, 

הבטחתי לומר רק את האמת... את הכותרת לכתבה 
ניסחתי על האופניים בקילומטר המאה ועשרים 

ומעבר למחשבה על עצמי ועל הקרובים אליי, 
המחשבה על הכתבה, על הבמה שניתנה לי, פרויקט 

הבריאות והקהל, לו אני רוצה לתת השראה, דחפו 
 אותי קדימה.

לאחר שהגעתי לקו הסיום, המח עשה את שלו, 
הרגשת האופוריה והניצחון הקהתה אט אט את 

מכאובי הקושי והמאבק. 173.1 קילומטר, 1200 מטר 
טיפוס, 7:21 שעות רכיבה נטו, 5 בננות, 4 סנדוויצים 
)חלק עם שוקולד וחלק עם חמאת בוטנים וריבה(, 10 

 בקבוקי מים, אחד אלוהינו!
איך אמר מישהו: "הכאב ‑ רגעי, הכניעה – נצחית".

אני שוקל 90 קילוגרם, מקפיד על תזונה, מקפיד על 
פעילות גופנית וממשיך קדימה בכל הכח.

לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע 
ניתן להיכנס לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט 

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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בחודש שעבר התקיים מרוץ אפיק ישראל, בו לקחו חלק 
שני זוגות רוכבי אופניים אשר קיבלו חסות, הכוללת 

תדרוך ושימוש במוצרים של 'ברא צמחים'. בין המוצרים 
שהוכנסו לתוכנית האימונים המיוחדת של הרוכבים 

ניתן למצוא מספר צמחי מרפא, שמשמשים שנים רבות 
בתרבויות שונות לשם מיצוי היכולת הגופנית ולשיפור 

עמידת הגוף באתגרים הפיזיים הקשים.
שרון קוצר, הרבליסט קליני ומנהל מחקר ופיתוח ב'ברא 

צמחים': "בנינו לספורטאים מעטפת טיפולית מלאה 
וייחודית, אשר יכולה ללכת בשילוב עם רפואת ספורט. 

צמחי מרפא משתלבים עם כל טיפול אחר שספורטאים 
עושים, הנושא של ספורט אתגרי בארץ מאוד מתפתח 
וצמחי מרפא ו'ברא צמחים' מציעים הרבה פתרונות."

המאקה 
הינו צמח רב שנתי הנמנה על משפחת המצליבים. 

הצמח נפוץ בהרי פרו ובוליביה בחלקים הגבוהים של 
האנדים ) 3800-4400 מטר מעל פני הים(. הייחודית 

של הצמח נובעת מיכולתו לשרוד בגובה כזה ואף לגדול 
ולפרוח, כאשר רבות מתכונותיו נובעות מכך. הצמח 

מגיע לגובה של עד כ‑ 20 ס"מ ופקעותיו דומות לצנון או 
לפת. הוא בעל רכיבים תזונתיים רבים, ביניהם; פחמימות 

מורכבות, סיבים תזונתיים, חלבונים וחומצות אמינו, 
שומנים, ויטמינים, מינרלים ורכיבים אורגניים נוספים. 

בתחום הספורט, צמח המאקה נחשב יעיל בחיזוק בזמן 
ביצוע פעילות גופנית, היות והוא נחשב למזון על אשר 

מכיל את כל אבות המזון בתוספת של ויטמינים ומינרלים, 
אשר חשוב לצרוך בעת פעילות גופנית, כדי לספק לגוף 

את כל שהוא זקוק לו. 

כיום, ניתן למצוא את המאקה במגוון דרכים, לדוגמא: 
אבקת השורש הטחון, ג'לים של השורש המעובד, ועד 
למיצויים יבשים בסטנדרטים שונים. בשנים האחרונות 
מחקרים רבים בחנו את המאקה ואת יכולת ההשפעה 
שלו בתחום של מיניות הגבר והאישה, והתמיכה שהוא 
מעניק בתקופת גיל המעבר. המאקה הוא אחד מצמחי 
המרפא הפופלריים בעולם, ונהוג להשתמש בו במגוון 
רחב של מצבים החל מחיזוק כללי, השלמה תזונתית, 
דרך תמיכה בהנקה וכלה בבעיות הקשורות למיניות 

הגבר והאישה.

צמחי מרפא לספורטאים

כך חצינו את קו הסיום במרוץ אפיק ישראל: 

מאקה, כורכומין וספירולינה

 כתבה פרסומית  יח"צ

צמחי מרפא לספורטאים
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we:Plants

כורכום - כורכומין 
הכורכום הוא צמח נפוץ ברחבי דרום אסיה ובתת 

היבשת ההודית. שורש הצמח מצוי בשימוש קולינרי 
ורפואי נרחב ברחבי העולם, מזה אלפי שנים. שורש 

הכורכום משמש כאחד התבלינים החשובים במטבחי 
אסיה השונים, כאשר הוא נצרך מדי יום, על ידי למעלה 

משליש מאוכלוסיית העולם. בשימוש רפואי מסורתי, 
הכורכום משמש לטיפול במגוון רחב של מחלות בדרכי 
העיכול, במערכת הלב וכלי הדם, לטיפול בבעיות שלד 
ומפרקים, בדלקות כרוניות, במחלות עור ועוד. בשנים 

האחרונות נחקר רבות הרכיב הפעיל העיקרי בכורכום‑ 

הכורכומין, בהקשר לפעילותו כנוגד דלקת וליעילותו 
לטיפול במערכת השלד והמפרקים. במחקרים מהשנים 

האחרונות הראה הכורכום גם השפעה מווסתת על 
מערכת החיסון והממסד הרפואי מגלה עניין רב מאד 

בפוטנציאל האנטי סרטני של הצמח. מומלץ להשתמש 
בכורכום משולב עם רכיבים פוספוליפידים, המאפשרים 

ספיגה מקסימאלית שלו בגוף האדם, בשיעור גבוה ויעיל 
בהשוואה לכורכומין רגיל ללא רכיבים פוספוליפידים.

ספירולינה 
הספירולינה היא מיקרו אצה ייחודית, מצורות החיים 

הקדומות ביותר על פני כדור הארץ, בעלת ערך 

תזונתי גבוה, המוגדרת כמזון על. זהו תוסף מזון עשיר 
בחלבונים, פיגמנטים, חומצות אמינו, ויטמינים, מינרלים 
ורכיבים חיוניים, המאפשר ליהנות מתועלות בריאותיות 

רבות. במשך אלפי שנים השתמשו בספירולינה, 
באפריקה ובאמריקה, כמקור של מזון מרוכז. הספירולינה 
הוגדרה ע"י האום כמזון העתיד. בשנים האחרונות זוכה 

אצת הספירולינה לפופולריות רבה כתוסף מזון שאף 
נבדק מחקרית. הספירולינה מיוצרת בישראל, מיובשת 
בשמש בשיטת רואו‑פוד, מבלי לפגוע בתכולת חומצות 

השומן החיוניות ושאר הרכיבים התזונתיים.
אסף בלדב, התמודד במרוץ אפיק ישראל תחת חסות 

'ברא צמחים': "עמדנו ביעדים שהצבנו לעצמנו, רצינו 
להיות בין העשרים הראשונים בקטגוריית הבוגרים מתוך 
130 ועשינו זאת. היום שלנו התחיל בהשקמה מוקדמת, 

ארוחת בוקר, לאחר מכן יציאה לחימום של חצי שעה, 
בשש וחצי היה הזינוק. בכל יום המסלול היה שונה וארך 

בין 98‑60 ק"מ ליום. לקחתי את המוצרים של 'ברא' 
כחצי שנה לפני התחרות בצורה רצופה ועל בסיס יום 

יומי. לא סבלתי מדלקות, דבר מאוד שכיח בפעילות 
מסוג זה והתחושה הייתה טובה מאוד, המוצרים תרמו 

לתחושה חיונית ולעובדה שהייתי בריא והצלחתי לעמוד 
ביעדים שהצבתי לעצמי" 

צמחי מרפא לספורטאים
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הטיפים אמנם מובאים בלשון זכר, אך מיועדים גם לבנות 
המין החזק... אם כי, סטטיסטית, הבעייה נפוצה בעיקר 

אצל גברים מסיבות שנעוצות בעיקר בהיותינו גברים, על 
 כל החסרונות המשתמעים מכך. 

בנקאות פרטית אם יש לכם חשבונות נפרדים, עדיף 
שתבטל את חשבונך האישי ותעביר את *כל* השקלין 
והתקילין לחשבון משותף עם בן/בת הזוג. את העברת 

ההכנסות ממכירת ציוד )כולל מכירת כידון הטיטניום 
הלא‑מספיק‑רחב לפראייר אחר( בקש לקבל בהעברה 

בנקאית לחשבון המשותף, אחרת המזומנים יישבו 
בארנק, והארנק הזה רותח... מה זה רותח...

רשתות חברתיות רובינו מכירים אותו, החבר הוירטואלי 
מהפייס/וואצאפ/טינדר )אהממ...( מומחה בעיניי עצמו 
לכל מה שחדיש או חנטאריש, מצטט מאמרים ומשדרג 

שבמשדרגים. מחליף בולמים כמו גרביים ואופניים 
כמו נעליים, בעודו מדווש וירטואלית בפורומי אופניים 

מהעולם. כל זמן שמדובר בכסף שלו שיהנה בכיף, אבל 
מהמלצותיו של משדרג כרוני מומלץ להתרחק, בפרט אם 

מדובר ברוכב דרעק.
חדשנות יתרה קרבון זה נפלא, בוסט זה מודרני ופלוס 

זה בומבה – אבל לא כל פלוס מתאים לך. גם ברגעים 
הקשים, מול המוכר החייכן האוחז בדגם חדש ונוצץ, 

חשוב לשנן שהפלוס מגיע תמיד למוכר, אבל לא תמיד 

לקונה. בקיצור, גם אם כל המומחים והבוחנים מהללים, 
קח רכיבת מבחן או שתים או עשר לפני שאתה מאמץ 

את הטרנד החם הבא. 
הלימה על פי משנתו של אמנונימוס: על הרוכב לשמור 
על הלימה נאותה בין רמת הרכיבה לרמת הציוד. רוצה 

לומר – לא, אתה לא באמת חייב פדל 'אקס‑טי‑ארס' הקל 
בעשרות גרמים בודדים מהפדל שכבר יש לך. ולא, אתה 
לא סם היל בהסתערות על גביע העולם, וכרוכב ממוצע, 
בסינגל ממוצע, ביער ישראלי ממוצע, לא צריך מעצורים 
מדגם 'TIKVA ארבעה פיסטונים' ‑ דיאור משומש יעשה 

אחלה עבודה.
דגימות והדגמות בגדול מומלץ להמנע מהגעה 

לימי הדגמות סטייל המגה‑דמו‑דיי של מגזין האופניים 
הטוב במזרח התיכון. עדיף להישאר בבית, לסגור את 

הפייסבוק, לעצום עיניים ולשנן "שלי הכי טוב, שלי הכי 
טוב". אם כבר הגעת ליום הדגמות שכזה ודגמת אופניים 

מהטופ – שתה את הבירה שלך בנחת והמשך לשנן 
"וואלה שלי הכי טוב והכי משתלם, אבא, אבא תרחם!".

מרוץ החימוש כמאמר המשדרג הלטיני המפורסם 
אלכסנדר פופ: להוריד 100 גרם בגלגלים זה אנושי, 

לרזות 2 קילו, אלוהי... מצד שני אתה כנראה לא מתחרה 
XC כחוש בעל פוטנציאל פודיום ואופציית ההרזיה היא 

יותר זולה, יותר בריאה ויותר חתיכית. בקיצור, פחות 
שווארמה + חומוסצ'יפסלט ואתה מוריד בקלות מסה 

מתגלגלת מהצמיג האישי שלך, עוקף את חבריך, מקבל 
מחמאות משכנותיך ושומר על שקליך.

 Pimp My :בלינג הוצאות על רכיבי שופוני )בלעז
Ride( הן ללא ספק הבזבזניות ביותר שכן בלינג מיותר 

 לעולם לא יוחזר. 
אף אחד, אף קונה יד‑שניה, לא יחזיר לך קמצוץ 

מההוצאה שהוצאת כדי לצפות את כל הברגים באנודייז 
סגול מאאמם. חוץ מזה, סגול? באמת? זה לא פימפינג 

אם זה נראה כמו טלטאביז. 
אופנה בימים קשים אלה של אופנת רכיבה צעקנית 

המותאמת בהגזמה לשלדה, לקסדה ולנעל, אולי עדיף 
לעצור שנייה לפני הרכישה הבאה. רגע לפני הצטיידות 
נוספת 'בהוט‑קוטור' מבית עלי‑אקספרס‑מידות‑קטנות‑
משלוח‑איטי, שאל את עצמך: האם המחיר הנמוך שווה 
הזמנת 3 קיטים מתוך תקווה לתאם קומבינציה ראויה? 

האם אתה באמת רוצה להראות רכוב בפיג'מת גזר 
זרחני? ומאיפה הצורך הזה לעזאזל להיות שלט פרסומת 

למותג כלשהו? אגב, זו לא לויאליות אם אתה קונה את 
החיקוי )#רקאומר(.

ניצול זמן באופן מוזר הפיתרון הזמין והפשוט ביותר הוא 

לרכוב יותר ולצמצם את הזמן המת הזה בין רכיבות שהוא 
כידוע הגורם מספר אחת לנדודי שינה ומחשבות כפירה 

וחפירה. על הדרך תוכל גם לראות את אותם סגפנים 
הרוכבים על אופני KONA יוניט סינגלספיד, והם חזקים, 

טבעיים ויפים, חפים ממחשבות שדרוג מטונפות, שמחים 
בחלקם ועוקפים אותך בדרכם. בקיצור, משוגעים אבל 

מבינים שהרוכב חשוב מסכום שדרוגיו.
 XC סיכומון וטיפ אחרון כאמור, אם אתה לא רוכב

בעל אספירציות לפודיום, לא מכור לנצנצים ולא מאמץ 
טרנדים כפייתי שמוכן להוציא סכומים גבוהים כדי להיות 

שפן ניסיון על דגמים חדשים, מוטב שתירגע ותחשוב 
טוב טוב אם הסיבה שאתה לא נהנה כמו פעם או 

שהחברים צריכים לחכות לך היא אתה או האופניים. 
ברוב במקרים אנו מהמרים שלא באופניים או ברכיבים 

הטיפל'ה כבדים טמונה הבעיה ולכן עדיף שתשקיע 
בעצמך, אם באמצעות קורס רכיבה טכנית, אימוני כושר 

ממוקדים או סתם דיאטה קלה. את הכסף שתחסוך 
שמור לחופשת אופניים יפה, אחד השדרוגים אם לא ה‑. 
בונוס מכור לשדרוגיטיס וחייב לבדוק בעצמך כל טרנד? 

רוצה רק לטעום אבל לא להשאיר בבית? בוא להיות בוחן 
במגזין האופניים המוביל בישראל ובא לציון גואל 

we:Tip
UPGRADITIS

את  נשתף  בהם  קצרים  מאמרים  סדרת 
לכם  לעזור  כדי  שלנו  המעטים  חכמת 
לא  גורל  הרי  נושאים  עם  בהתמודדות 
 2017 חידושי  לקראת  הפעם,  קריטיים. 
אספנו  בפרט,  פריידיי  והבלאק  בכלל 
מחלת  עם  להתמודדות  טיפים  מספר 
השדרוגיטיס הכרונית המכה בנו ללא רחם

                  

שדרוגיטיס  we:Tipאילן כרמל 

we:Tip ‑ שדרוגיטיס
מוגדרת   )Upgraditis )מלטינית  שדרוגיטיס 
כרונית  מחלה  לשדרוג,  מסופקת  לא  כתשוקה 
בכיסם  הפרוטה  אשר  רוכבים  בקרב  הנפוצה 
הבולטים:  מסימניה  בעוכריהם.  הפנוי  והזמן 
קריאה אובססיבית של כתבות בנושאי אופניים, 
ידי  על  המומלץ  חדש  טרנד  כל  של  בליעה 
"מומחים", ביקור דו‑יומי בלוחות יד‑שניה, חיפוש 
אונליין,  באתרי  "מבצעים"  אחר  שבועי  תלת 
אימפולסיבית  בקניה  תכופה  חלקים  החלפת 
ללא התחשבות במשכנתא/שכ"ד/טיפול שיניים 
לילדים, פרסום שבח והלל לחלקים הנ"ל בקבוצת 
של  מכירה  בפייסבוק,  "שדרג‑טוק"  התמיכה 
 אותן רכישות חדשות כדי לממן חלקים/אופניים

    חדשים יותר. 
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Royal היא חברה בריטית המתמחה ומתמקדת בביגוד עבור רכיבת שטח בלבד, החברה מזוהה כמובן עם סטיב פיט, 
רוכב הדאונהיל האנגלי האגדי שפרש בגיל 41 המופלג בתום עונת הוורלד קאפ הנוכחית )ויש שיאמרו שהייתה יפה 

עונה אחת קודם(
כיף לראות חברות ציוד המפוקסות על סגמנט מסוים ואינם מנסות להתאים לכולם, היצע המוצרים של רויאל מצומצם 

יחסית, מה שמפיח בנו תקווה שהושקעו מחשבה בתהליך התכנון והיצור של כל אחד מהפריטים בליין.
.Impact ומכנסי Turbulence מסער, היבואן המקומי של רויאל, קיבלנו למבחן סט ביגוד כחלחל‑ירקרק שכלל חולצת

 Turbulence חולצת
מחיר: 300 ₪ 

החולצה מוגדרת כחולצה רכיבה תחרותית בעלת גזרה 
רפויה, שאמורה להיות נוחה לכל סוג רכיבת שטח, 

החולצה עשויה מ 100% פוליאסטר כפי שניתן לצפות, 
ומורכבת מבד תרמי דוחה לחות בקדמת ובגב החולצה, 

ובפנלים עשויים רשת בצידי הגוף לשיפור האוורור.
בשימוש הגזרה של ה‑Turbulence הייתה מעט רפויה 

ורחבה מדי לטעמנו, היינו שמחים למשהו מעט צמוד 
ומחמיא יותר, אם כי הגזרה הרחבה מאפשרת לבישת 

מיגון גוף באותם ימים שאתם רוכבים במנרה. הבד עצמו 
הרגיש נעים, נידף זיעה היטב וגם לאחר כביסות לא 

מעטות הצבע והגרפיקה נראו חדשים לחלוטין.
סיכום רויאל הפיקו חולצת רכיבה מוצלחת ונעימה, אין 
כאן פריצת דרך בתעשיה, אבל היי, זאת חולצת רכיבה, 
לא סטנדרט חדש להדסטים. היינו שמחים לגזרת מעט 

צרה יותר ופחות "פריריידית" אבל מעבר לכך אין לנו 
טענות אמיתיות.

יותר אוורור, נוחות פחות גזרה רחבה מידי

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

מבחן לסט ביגוד 
 Royal Racing של

מבחני ציוד we:Testעדי בלן 

יבואן: סער

מבחני ציוד

http://www.biketec.co.il
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Impact מכנסי
מחיר: 550 ₪ 

ה Impact הם המולטי‑טול של המכנסיים בליין של 
רויאל, הם מיועדים לכל דיסיפלינת רכיבה החל מרכיבת 

שבילים ועד DH, הם קלים ודקים למדי ורויאל טוענים 
גם לעמידות גבוהה, ה‑Impact עשויים מ‑93% 

פוליאסטר ו‑7% ספנדקס לגמישות ואלסטיות רבה.
הגזרה של המכנסיים ארוכה יחסית )מעט מתחת לברך(, 

למכנסיים שני כיסים קדמיים וסגירה נוחה של וו ושני 
תיק‑תקים. יש גם סקוצ' המאפשר הידוק של המכנסיים 

 Impact‑על המותניים להתאמה מדויקת יותר. ה
אינם מגיעים עם מכנס טייץ' פנימי ואם אתם בעניין 

של דיווש, תצטרכו ללבוש מתחת את המכנס או הביב 
החביבים עליכם.

בשימוש האימפקט הם מכנסיים נוחים מאוד, מהרגע 
הראשון שלבשנו אותם, הם הפכו לברירת המחדל 

בארון בגדי הרכיבה שלנו. הבד דק ונעים מאוד, הגזרה 
התאימה לנו היטב ולא נתקלנו ולו פעם אחת בתפיסת 
הבד על האוכף או בכל חלק אחר באופניים. גם רכיבה 

עם מגיני ברכיים לא שינתה את דעתנו, ההתאמה לכמה 
סוגי מגינים הייתה מצוינת.

הכיסים נוחים ושימשו אותנו לאחסון טלפון ומפתחות 
בדרך לרכיבה ולעיתים גם ג'לים או אוכל במהלך 

הרכיבה. לשמחתנו לא התרסקנו במהלך המבחן, כך 
שעמידות בפני קרעים לא נבדקה באופן יסודי, אבל 

רכיבות וכביסות רבות לא עשו רושם על המכנסיים והם 
נראים חדשים לחלוטין.

מעט התאכזנו שהתאמת הצבעים בין המכנסיים 
והחולצה שקיבלנו למבחן אינה מושלמת, ואולי כבר היה 

עדיף ללכת על התאמת צבעים שונה.
סיכום ה‑Impact הוא מכנס מצוין לכמעט כל רוכב, הוא 

דק, מאוורר, ונוח מאוד. הגזרה מחמיאה וגם הגרפיקה 
יפה. מה עוד אפשר לבקש? היינו שמחים לקבל טייץ' 
תואם ואיכותי עם מכנסיים שכאלה, אבל הדבר כמובן 

היה גורר מחיר יקר יותר.
יותר גזרה, נוחות, אוורור פחות לא מצאנו דבר 

הזמן עכשיו!

מבחני ציוד we:Test

https://www.youtube.com/watch?v=UUkeUeejATw
http://bit.ly/2eFu8w8
http://bit.ly/1UTA3i0
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 Posko מבחן לגלגלי
Bike Way מבית

נראה שהעניינים מתחילים להתחמם לאחרונה בגזרת גלגלי הקרבון 
לשטח. עד לא מכבר זאת הייתה נחלתם הכמעט בלעדית של יצרנים 

שעיקר התמחותם הייתה גלגלים, וכחלק מאבולוציית הפיתוח שלהם 
ושל הקרבון עצמו, הם הוסיפו ללין האלומיניום שלהם גם חישוקים 

מהזהב השחור של תעשיית האופניים. עכשיו כשהקרבון הרבה יותר זמין 
ובעיקר הרבה יותר זול לייצור במפעלי הענק במזרח, יצרנים רבים החלו 
לפתח ולשווק גלגלי קרבון תחת מותגי הבית או מותגי גלגלים חדשים. 

אחד מאלה הוא זיו ענפי, הבעלים של "קונצרן" Bike way- חנות 
אופניים, מעבדה, קבוצת רכיבה, חברת הפקה, יבואן חלקים אקזוטיים, 

בונה גלגלים מחונן ועתה הבעלים והמייסד של מותג גלגלי הקרבון 
.Posko ,לשטח

 זיו רב הפעלים נחשב כאחד מבוני הגלגלים הבכירים בענף האופניים 
 )Alchemist( המקומי. אחרי התעסקות רבת שנים ביבוא גלגלים

וחישוקים )Pacenti( ועם ניסיון של שנים רבות בבניית גלגלים הוא 
 DNA-החליט שהוא לא מתפשר על מוצרים של אחרים ובונה מותג עם ה
הפרטי שלו. לכאורה כיום זה לא מסובך מידי לייסד מותג גלגלים, אופניים 
או חלקים משלך, עשרות המפעלים במזרח הרחוק רק מחכים להדביק את 

המדבקה האישית והמעוצבת של "יצרנים" חדשים על אלפי המוצרים 

הגנריים שהם מייצרים במפעלי הענק שלהם. אולם לרוב, אף אחד מהם 
לא יוכל להבטיח לך שמה שנראה בעין בביתן התערוכה כמוצר מושלם, 

יעמוד תחת עומס ולא יקרוס או יתקלקל. לשם כך צריך לכתת רגלים, 
לבדוק, לבדוק ולבדוק שוב, וזה בדיוק מה שזיו עשה. אחרי שבחר יצרן 

מומלץ וביקר בפס הייצור שלו, ובדק את מוצריו ברכיבות רבות, הוא עיצב 
ופיתח יחד אתו פרופיל חישוק שיתאם את צרכיו ואת אופיו כבונה. הניסיון 

הראשון עלה פחות יפה וגלגלי הדוגמא יחד עם התבנית היקרה נגנזו 
ושופרו לטובת חישוקי ה-Posko הסופיים אותם קיבלנו למבחן על סט 
הגלגלים. פוסקו, ד"א הוא לא אחר מאשר בוב ספוג, החבר ממסעדת 

הסרטן הפריך, בהגייה ייחודית של בנו הקטן של זיו ורביד. 
זיו מציע מספר אפשריות לבניה על בסיס נאבות שונות. את גלגלי המבחן 

קיבלנו על בסיס נאבות Tune בסטנדרט בוסט, 148 מ"מ מאחור, 
/XC -110 מ"מ מלפנים. הגלגלים בקוטר 29 אינ'ץ ומיועדים לרכיבת מ

מרתון עד רכיבת AM. הגלגלים נבחנו באורך תקופה של שלושה חודשים 
על פלטפורמת המבחנים של המגזין, אופני Niner RKT עם מהלך מתלים 

של 100 מ"מ, ועל אופני AM במבחן עם מהלך מתלה של 120 מ"מ 
מאחור ו-140 מ"מ מלפנים.

על השביל: הסט נבחן כאמור לאורך תקופה של שלושה חודשים בתנאים 
שונים ומגוונים, החל מרכיבות XC מהירות ואינטנסיביות ועד רכיבות סמי 

אנדורו אגרסיביות ומסולעות. ראשית אי אפשר להתעלם ממראה הגלגלים, 
החישוקים הגבוהים והרחבים מקנים לגלגלים מראה ייחודי ומאוד קרבי. 

תוסיפו לכך את העיצוב המינימליסטי והייחודי של דביר אלמוג בלוגו 
ויש כאן תכשיט יפיפה שיקפיץ כל אופניים. הרושם הראשוני מהגלגלים 

ברכיבה או אפילו במישוש הוא משקלם הקל. ישנה טעות רווחת הסוברת 
כי גלגלי קרבון תמיד יהיו קלים מגלגלי אלומיניום, וכאן הטעות. ובכן לא 

תמיד, למעשה לרוב לא. המשקלים אמנם נמוכים, אבל בגלגלי אלומיניום 
אפשר להגיע למשקלים נמוכים אף יותר. יתרונם הוא בקשיחותם- 

קשיחותם של גלגלי קרבון לא דומה לשוב דבר אחר, מכאן גם ההבדלים 
בתחושת הרכיבה אליהם. רכיבה על גלגל קרבון לא דומה בתחושה לאף 

גלגל אלומיניום לא משנה כמה טוב וקשיח הוא יבנה. גלגלי המבחן שלנו 
נבנו על בסיס נאבות Tune, אקזוטיקה גרמנית במיטבה. הן קלות במיוחד 
ומתגלגלת עוד יותר במיוחד. הגלגול הקיצוני של הנאבה )מייסבים רגלים 

לא קרמיים!!( והקשיחות של הגלגלים יוצרת תחושת מהירות מדהימה, 
אמנם זה לא תמיד תואם את הסטרבה, אבל התחושה היא שהכל ברגלים, 

הגלגלים לא עוצרים. ה-Posko אמנם לא תואמים לחלוטין את אופנת 

החישוקים הסופר רחבים עם 30 מ"מ רוחב וצפונה, אך הם רחבים דיו 
בשביל לפתוח את הצמיגים ולתרום באופן מובהק לאחיזה ולביטחון שלנו 

כרוכבים. אולי חלק מהאבולוציה של זיו כיצרן גלגלים היא להתיישר עם 
אופנה )שמוכרת( ולא לדבוק רק באני מאמין הפרטי שלו. כאמור גלגלי 
קרבון ניחנים בקשיחות גבוהה, זה מובנה בחומר ותלוי כמובן בבניה. 
במקרה זה החתך של הפוסקו הוא גבוה במיוחד, הדבר ניכר במראה 

Bikeway יצרן: זיו ענפי
₪ 8,900 :Tune מחיר על נאבות

₪ 7,500 :DT 240 מחיר על נאבות

מבחני ציוד we:Testאריק פלדמן 

נתונים כללים:
קוטר גלגל: 29 אינץ' )בעתיד קטרים 	 

נוספים(.
חישוק hookless עם 32 חור בנוי 	 

מקרבון T700 בשכבות מנוגדות
חירור א-סימטרי	 
רוחב חישוק פנימי- 26.5 מ"מ	 
רוחב חישוק חיצוני- 33.5 מ"מ	 

גובה- 33 מ"מ	 
עומק ביד- 4.5 מ"מ	 
 	Tune Kong boost -נאבה אחורית
 	Tune King boost -נאבה קידמת
 	DT revelation -שפיצים
ניפלים- אלומיניום	 
משקל סט- 1540 גרם 	 

https://www.youtube.com/watch?v=d1PUtZ33nLw


הייחודי )והמדהים יש לומר( של החישוק אבל מורגש בעיקר ברכיבה. 
הגלגלים סופר קשיחים לטוב ולרע. רוכבים/ מתחרים אשר מחפשים את 

הקשיחות האולטימטיבית ימצאו בהם את מבוקשם ואף יותר, רוכבים 
על אופני זנב קשיח, כנראה שפחות. את המבחן עשינו כאמור על אופני 

שיכוך מלא, שם הם הפגינו קשיחות שהייתה מבורכת מאוד בעניינו, 
במיוחד שהם הורכבו על שלדות קרבון שהפכו אותם לחדות וקשיחות אף 

יותר מהרגיל. 
עמידות: ככלל חישוקי קרבון טובים, חזקים יותר מחישוקי אלומיניום, 

אבל הרבה פחות סובלניים לטעויות או תקלות אוויר. אחד החסרונות 
המובהקים והמאוד כואבים של חישוקי קרבון הוא עמידותם בפני מכות. 
מכה ישירה על הקרבון מסלע ברוב המקרים תשבית אותו ותשלח אותו 

לפח. חישוק אלומיניום יקבל מכה ויתעקם, אמנם מראה של דנט הוא לא 
מלבב במיוחד, אבל ברוב המקרים הוא לא ישבית חישוק וסביר להניח 

שהאטימה גם לא תפגע כלכך מהר. בחישוק קרבון אין דנטים, מכה חזקה 
פרושה קריעת הסיבים, איבוד החוזק המבני של החומר, איבוד האטימה 
וחור רציני בעו"ש. לכן בחישוקי קרבון יש להקפיד הקפדה יתרה על לחץ 

אוויר מתאים ובטח שלא לרכב על פאנצ'ר. במקרה שלנו הקפדנו על לחץ 
אוויר מתאים בצמיגים ולא נרתענו משום אתגר מגרזן במבחן )הודענו 

מראש לזיו...(. לא חווינו בבריחת אויר, שינוי בחישוק או כל תקלה אחרת. 
במהלך כל תקופת המבחן הגלגלים נשארו ישרים ללא רפיון מורגש במתח 

השפיצים וזאת למרות לא מעט התעללויות וקפיצות כאמור. הנאבה הסופר 
איכותית עמדה כמובן בכל העומסים שהצבנו לה במבחן, עבדה ללא דופי 

ולא נצפו בעיות כאלה ואחרות. 
סיכום זאת אמנם הכניסה הראשונה של זיו ענפי למגרש של הגדולים, אבל 

כאן המקום להודות שהוא שיחק אותה בגדול. מעבר לשאפו הענק שמגיע 
לבחור על התעוזה להיכנס לשוק תחרותי וחסר רחמים של גלגלי קרבון 

לשטח, יצאו לו אחלה גלגלים. הם קלים, חזקים, עמידים וסקסיים לאללה. 
המחיר אמנם לא זול, גם בהשוואה למותגי גלגלים גדולים ומוכרים, אך 

מאחר ומדובר בסופו של יום בבניה אישית, ניתן לשנות המחיר על ידי שינוי 
המרכבים השונים. בכל מקרה, להערכתנו מחירי הקרבון ימשיכו לרדת, וגם 

ה-Posko יזכו לעדכון מחיר עפ"י תכתיבי השוק. 
יותר יחס משקל/עמידות, גלגול, קשיחות, מראה פחות מחיר 

מבחני ציוד we:Test

139 |  138

STORE
gr py store.groopy.co.il

 מגיני רגליים
 HACK EVO

₪ 365 ₪ 455

 מגיני ידיים
 HACK EVO

₪ 295 ₪ 380

מגן ברך ושוק 
 DAGGER

₪ 450 ₪ 550

 לרכישה  לרכישה  לרכישה

http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il/items/714567-%D7%9E%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%A7-IXS-DAGGER
http://store.groopy.co.il/35987-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D/55618-Ixs
http://store.groopy.co.il/items/667042-EVO-IXS-Hack-%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A8%D7%A4%D7%A7#Image_2


Bontrager, חטיבת החלקים של קונצרן טרק, מייצרת את כל חלקי 
ואביזרי האופניים שטרק צריכה כדי להציע חבילת אבזור שלמה ככל 

האפשר ללקוחות שלה. בכלל זאת לבוש, הגנה והנעלה. מגוון החלקים 
שמציעה החברה נע בין מוצרי בסיס לרוכב המתחיל הרוכש את אופניו 

הראשונים מהתאגיד ועד חלקי קרבון וציוד קצה אחר לרוכבים תחרותיים 
בשטח ובכביש. תחת המותג ניתן למצוא ביגוד, אביזרים, גלגלים, 

צמיגים, מושבים וגם נעלי רכיבה, הפעם ברשותכם אסכם תקופה של 
חצי שנה על דגם הקצה של בונטרגר בתחום נעלי רכיבה לשטח, נעלי 

.Bontrager XXX-ה
השנה בונטרגר עשו סוג של קפיצת מדרגה בתחום ניראות המוצרים 
הלבישים של המותג, לכן אתחיל הפעם, איך לא מהמראה. ה-XXX הן 

נעליים יפיפיות במראה אנורקטי ומינימליסטי. הן מעוטרות בשני מנגנוני 
רכיסה של חברת Boa עם רצועת וולקרו בודדה באזור שורש הבהונות. 

הנעל האדומה במבחן מקבלת חיזוקי פלסטיק בצבע שחור בצדדים ובאזור 
שמעל האצבעות. סולית הנעל מכילה שני תבריגים להוספת פיני אחיזה 

לאלו שרוכבים בבוץ או מתחרים בסייקלוקרוס רטוב. עקב הנעל וצדי 
תושבת הקליט מכילים משטחי גומי עבים לטובת אחיזה בעת הליכה. 

הגימור של הנעליים והחלקים השונים הוא ללא דופי וישנה התאמה )כמה 
שאפשר בתג מחיר כזה( בין תג המחיר של הנעליים לאיכות אותה אנו 

מקבלים.
התאמת הנעל לרגל ורכיסה את השילוב של שני מנגנוני רכיסה מסוג 

BOA ושילוב פס וולקרו פגשנו במספר גדול של דגמים אחרים וכאן אין 
שום חידוש. להבדיל מיצרנים אחרים המתמקדים בגפה המתאימה את 
עצמה, סוליית קרבון לאפייה בתנור, מגוון רפידות פנימיות ושלל מוצרי 

Feet-Care, ב-XXX של בונטרגר מקבלים את מה שיש ומתמקדים בעיקר. 
ההתאמה לרגל נעשתה מהר מאוד, מכניסים את כף הרגל ומתאימים את 

הוולקרו התחתון פעם אחת, עם החוגות של רכיסות BOA ניתן לשחק 
במהלך הרכיבה וזה פחות חשוב ברכיסה הראשונה.

בשימוש הנעל מוגדרת בקשיחות סוליה 14\14 )כש-14 הכי קשיח( של 
Bontrager וזה אכן מורגש. זאת אחת הפעמים הראשונות שחשתי בנעלי 

שטח קשיחות והעברת אנרגיה אשר מזכירה את האיכויות שנמצאות בנעלי 
כביש. כאן המקום להודות שיש מספר לא מבוטל של דגמים אשר נחשבים 
קשיחים מאוד, אבל אין לי את האפשרות לבדוק אותם בגלל בעיית כף רגל 
רחבה. אפרופו כפות רגליים רחבות, את נעלי XXX מדדתי בחנות והרגשתי 
שהם טיפה צרות לי, מצד שני אני יודע שאחרי כמה ימי רכיבה ועוד רכיבה 

אחת על רטוב הנעליים יתרחבו ויתאימו לכפות שלי, וכך אכן היה. אחרי 
שבועיים של שימוש הנעליים יושבות מושלם על הרגל, אין נקודות של 

לחץ או הרדמות של חלקים שונים בכף הרגל. זה פלוס גדול מאוד לרוכבים 
עם כפות רחבות.

באחת הרכיבות הראשונות שלי עם הנעליים עשיתי טעות בניווט ומצאתי 
את עצמי מטפס ברגל על סלעים, כאן הנעליים החליקו כל הזמן והוכיחו 
שעדיף לשמור אותם לייעודן- רכיבות קרוס קאנטרי, מרתון וסייקלוקרוס, 

ולא טיול רגלי עם האופניים. 
סיכום שישה חודשים פלוס עם נעלי XXX גרמו לי להתאהב בהם, 

הקשיחות היוצאת דופן שלהם היא מדהימה, בעיקר כשהיא לא באה 
על חשבון נוחות. ההתאמה לכפות רגלים רחבות היא נקודת חוזקה 

משמעותית בשוק שרק עכשיו מגלה שלא כל רוכבי ההרים בעולם הם 
לואיג'י הדקיק. נוחות הרכיבה עם הנעליים הייתה ועודנה חגיגה, לא 

שורף, לא כואב ולא נרדם, לא משנה אחרי כמה שעות. הרכיסה של 
מנגנוני BOA מקלים על התאמת הנעל ועוד יותר עוזרים לעשות כיוונים 

במהלך הרכיבה בסיבוב אצבע. חרירי האוורור שכמעט בלתי נראים בצדי 
הנעליים ובלשונית עושים את עבודתם נאמנה וגם ברכיבות מאוד חמות 
כפות הרגליים לא שחו בשלולית זיעה. נקודת זכות נוספת ל XXX מגיעה 
מתחום העמידות, הנעלים עברו איתי לא פחות מ-2874 קילומטרים ללא 
תקלה, בלאי או סימנים להתעייפות החומר. בשורה התחתונה, אלו נעלי 

XC-מרתון ברמה הגבוהה ביותר עם ביצועים מעולים ורמת נוחות שלא 
מוצאים בקלות. 

יותר נוחות, מראה, משקל, התאמה לכפות רחבות, עמידות פחות מחיר 
מחיר מחיר 

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

Bontrager XXX

מבחני ציוד we:Testרועי קאפח 

CTC :יבואן
מחיר: 1949 ש"ח
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Camelbak ממשיכה לחדש עם תיקי שתייה בעיצובים סופר-מעניינים, 
כשהכיוון הוא שכלול ופיתוח של המגמה להוריד את המשקל מהכתפיים 

אל אזור הגב התחתון. 
Solstice )"יום ההיפוך" – היום הקצר ביותר או הארוך ביותר בשנה( הוא 
דגם הנשים של תיק הרכיבה הבינוני Skyline שתכולתו 10 ליטר: 3 ליטר 

נוזלים + 7 ליטר מקום אכסון. 
בעיניי מדובר בתיק מרשים מאד, שבנוסף לשלל הפיצ'רים והאביזרים 
שתמצאו גם בתיק היוניסקס המקביל, זכה לחשיבה מיוחדת והתאמה 
לרוכבות מהמין הנאה. מערכת הגב קוצרה והוצרה, ורצועות הכתפיים 
קיבלו צורת S משמעותית שמאפשרת התאמה מעולה, במיוחד לאחר 

שמתאימים בקפידה את אורכן ואת אורך רצועת החזה הרוחבית. 
מערכת השתייה זו פעם ראשונה שאני מתנסה בתיק עם מערכת 

שתייה נמוכה וחייבת לציין שזה נוח ביותר. הגב העליון, אזור השכמות 
והכתפיים חופשיים יותר, יש יותר מקום לתנועתיות ומשחק, והתיק יושב 

צמוד מאד, כך שהוא לא מיטלטל ונחבט מחד, אבל גם לא לוחץ ומעיק 
מאידך. רצועות המותן מאפשרות הצמדה יעילה של רוב המשקל לאזור 
המותן ועצמות האגן וגם בירידות חדות ומשופעות מאד התיק לא גולש 

קדימה או לצדדים. 
מבחינת מילוי וריקון, זו אולי המערכת הנוחה ביותר שיצא לי לפגוש. רוכסן 
בצורת ח' מאפשר לשלוף את שקית השתייה החוצה בקלות רבה, וחשוב 

מזה – גם להכניס אותה חזרה בקלות רבה ולהושיב אותה במקומה כשהיא 
מלאה לגמרי ב-3 ליטר מים. חיסכון של זמן והתעסקות. קמלבק חידשו את 

ידית האחיזה של פיית השקית והיא עכשיו מוארכת ומאפשרת לאחוז את 
הפתח באופן מאוזן בזמן המילוי, גם כשהשקית נהיית כבדה. גאוני. 
מתוך רצועות המותן מבצבצות שתי רצועות דקות שניתן באמצעותן 

להמשיך ולהדק את שקית השתייה המתרוקנת אל הגב התחתון, פעולה 
שניתן לעשות לפי הצורך גם תוך כדי רכיבה. 

חלוקה פנימית למרות מראהו הקטן, התיק מרווח ונוח מאד לסידור 

פנימי. בתוך החלל המרכזי שני כיסים: האחד כיס רשת מרוכסן, שבו גם 
רצועה לתליית מחזיק מפתחות – מתאים לכסף, כרטיסים וכו'. כיס שני 

פתוח וממנו נשלף פאוץ' נפרד המחולק ל-3 תאים מרוכסנים. אני מצאתי 
שזה פתרון מעולה לריכוז כל החפצים הקטנים שנוטים להתפזר בתיק – 

כפות, מפתח שרשרת, סט תולעים. הוא מאפשר להוציא אותם במרוכז מן 
התיק וגם שומר ומגן עליהם. 

מעל הרוכסן המרכזי רוכסן קטן נוסף, של כיס מרופד בפליס לטלפון הנייד, 
נגן וכיו"ב חפצים שזקוקים לריפוד ושמירה משריטות.

המעטפת על התיק 3 אפשרויות לתלייה ונשיאה של חפצים נלווים: כיס 
גדול מבד נמתח, שתי רצועות בתחתית התיק ושני ווים צידיים לאבטוח 

מהיר ונוח להפליא של הקסדה. 
על רצועות המותן שני כיסים, יחסית מרווחים, האחד מרוכסן ומתאים 

לחפצים בשימוש תדיר, כמו tool, והשני פתוח לשליפה מהירה – לחטיף, 

ג'לים וכדומה. 
יש לי הערת ביקורת קטנה: הדרך היחידה לתלות את התיק לאכסון היא על 

הרצועה הרחבה המחברת בין רצועות כתפיים בחלק העליון של הרתמה. 
הבעיה היא שהרצועה הזו כנראה לא מיועדת לשימוש הזה והיא נפרמת 

בשוליה. אני מקווה שבעתיד קמלבק יוסיפו טבעת תלייה ייעודית או יוסיפו 
לרצועה הזו גימור מתאים. 

סיכום כמדריכה שמעמיסה על עצמה די הרבה ציוד וגם מים "שלא 
ייחסר", אני נוטה לרכב עם משקלים לא נמוכים, מה שאומר שההבדל בין 
תיק טוב שיושב היטב לבין תיק פחות טוב מורגש מיידית. ואם לא מיידית 
אז אחרי כמה שעות. ה-Solstice הוא תיק מעולה, שימושי ונוח להפליא. 
ניכרה בו השקעה יפה וירידה להרבה מאד פרטים לרווחת הרוכבת. והכל 

מרגיש מאד איכותי ועמיד. 
יותר נוחות, איכות פחות מחיר 

 תיק גב לרוכבות

Camelbak 
Solstice 10LR 

מחיר: 829 ₪
יבואן: סער 

שקית מים: דגם Crux  מבית היצרן, בנפח שלושה ליטרים 
נפח התיק: 10 ליטר, מתוכם 3 ליטר לשקית המים

מבחני ציוד we:Test  נועה לוריה 
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"כמו באירופה. אני רוצה שנראה כמו באירופה. שכל המכוניות יסתובבו 
עם מנשא אחורי.." במילים אילו פתח יניב, מנהל המותג במ.נ מערכות את 

שיחתינו בא הציג בפנינו את המנשא האחורי של Atera הגרמנית.
Atera הינה חברה גרמנית המייצרת מתקני אופניים עבור תעשיית הרכב 

)בין השאר oem עבור מרצדס, ב.מ.וו, פולקסווגן, אופל, סובארו וכו'( 
עוד מהתקופה שהסתובבו להם רוכבים על אופניים עם גלגלי בלון במחוז 

מארין בתחילת שנות ה-70 של האלף הקודם. 
קיבלנו לידינו את הדגם Strada Sport המתאים ל 2 זוגות אופניים ובעל 

יכולת "הרחבה" ל זוג שלישי.
מאפיינים בולטים

חבקי שלדה עם הגנה מגומי כדי שחלילה גם שלדות קרבון לא ישרטו. 	 
כל חבק נסגר עם ראצ'ט.

אפשרות לנעילה של המתקן לרכב ושל כל חבק שילדה בנפרד.	 
התאמה פשוטה לאורכים שונים של אופניים ע"י הזזת תופסני הגלגלים 	 

על גבי המסילה.
התאמה לצמיגים עד רוחב out of the box 2.40. קיים סט ראצ'טים 	 

נוסף ע"מ להתאים לצמיגים עד 3.00 )לאוהבי ז'אנר הפלוס(.
מתקן קל יחסית )15 ק"ג( המתקפל לממדים קטנים יחסית 	 

)100x60x20ס"מ( והוא מסוגל לסחוב עד 60ק"ג סה"כ.
אפשרות להוסיף מסילה להובלת אופניים נוספת, שלישית או רביעית, 	 

תלוי במתקן.
בשימוש ההרכבה של המתקן היא יחסית פשוטה. תחילה מרימים את 
קשת המתקן למצב אנכי )אליו מחוברים הזרועות המחזיקות את שלדת 

האופניים( ונועלים אותו משני צדדיו. לאחר מכן יש להניח על הוו גרירה 
תוך כדי הרמת ולחיצה על ידית הנעילת של המתקן, וברגע שהתחברנו לוו 

מורידים את ידית הנעילה עד שנעצרת. פעולה זו דורשת קצת קואורדינציה 
ומיומנות נרכשת, אבל לא צריך גיבוש טיס בשביל להצליח. 

העמסת האופניים פשוטה גם היא, מניחים את זוג אופניים הראשון 
)הקרוב לרכב( על תופסני הגלגלים ועל זרוע חיבור לצינור העליון או 

התחתון, תלוי באופניים. מעבירים את הרצועה מסביב לצינור האופניים 
ומהדקים בעזרת הראצ'ט עד שהאופניים תפוסים ביציבות. כעת נתפנה 

להדק את תופסני שני הגלגלים בעזרת מנגנון ראצ'ט.
קיימת אפשרות לנעול את הזרוע התופסת את השלדה.

אם נרצה להוסיף זוג נוסף, נבצע את אותן פעולות עם הזרוע הארוכה יותר 
שעל קשת המתקן.

אם כעת חשקה נפשנו לפתוח את דלת המטען של הרכב, )ובהחלט 
חשקה( אין קל מזה. פעולה פשוטה ביותר גורמת למתקן לנוע על צירו כך 

שאופניים מקבילים לרצפה. כעת יש נגישות מלאה לתא מטען.
יש לזכור שהמתקן "מאריך" לנו את רכב, דבר שכדאי להתחשב בו בחנייה, 

למרות שברוב אתרי הרכיבה יש מספיק מקום כדי להישאר עם המתקן 
מחובר. כשהגענו הביתה נאלצנו לפרק את מתקן ולהניחו בתא מטען 

ולפעמיים בחדר עבודה של הבית. למי שיש מחסן צמוד לחנייה, הרבה 
יותר נחמד.

במהלך הנסיעה המתקן יציב ביותר על הרכב, והאופניים יציבים ביותר 
עליו. הפריקה מאוד מהירה ואינטואיטיבית, לא צריך להניף אופנים לגובה, 

לא צריך לאלתר חיבור, פשוט מניחים מהדקים ונוסעים. איכות החביקה 
מעולה, היא לא פוגעת באופניים ולא דורשת לחץ גבוה מידי, כך שהמתקן 

יתאים מאוד גם לשלדות קרבון.
סיכום אחד היתרונות הבולטים של מנשא אחורי לעומת מנשא על הגג 
הוא ה"חסכון" בשני מישורים. מנשא גג מייצר גרר נוסף על הרכב ובכך 

מגביר את צריכת הדלק והוא גם מקור לרעש בזמן הנסיעה. 
אליה וקוץ בה. מתקן אחורי אמנם חוסך דלק, ולא מרעיש, אך מוסיף מימד 

של חשיפת האופניים בפני רכבים הנוסעים מאחורינו ועלולים לרצות 
לראות מקרוב את אופניי "על" שלנו.. מפגש שעלול להיות פחות "בריא" 
לאופניים אלה אם היו על הגג... אין ספק שהרבה יותר קל, מהיר ואפילו 

סקסי במובן מסוים להרכיב את האופנים על מתקן אחורי מסוג זה.
מבט מהיר בחניונים של אתרי רכיבה הנחשקים בארץ, מלמד אותנו שאט 

אט אנו מתקדמים לעבר חזונו של יניב.
באופן אישי היה לנו קשה מאוד להחזיר את המתקן בסיום המבחן ולחזור 
להוביל את האופניים כמו פעם, בלבאנט... אבל כמו כל דבר טוב... אתם 

כבר מכירים את ההמשך.
יותר רמת גימור גבוה, הגנה טובה על שילדת האופניים. תפעול קל 

ופשוט. יכולת קיפול המתקן למימדים יחסית קטנים. אפשרות הוספת 
של פס שלישי )או רביעי( פחות מחייב התקנה של וו גרירה עם 

העלות הכרוכה ) + לוחית רישוי נוספת(. עלות של 1200-2000ש"ח. 
"בולטות" ניכרת וחשופה מאחור מאוד כדאי שזה שהרכב מאחורינו ישמור 

מרחק מאתנו 

 Atera Strada Sport
מנשא אופניים ל וו‑גרירה 

)גרסת 2 זוגות(

יבואן: מ.נ מערכות | מחיר: 3500 ₪, כרגע ב‑20% הנחה

מבחני ציוד we:Test  פבלו קושניר 
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Oakley היא אחת החברות החדשניות והמגניבות בשוק אביזרי הספורט 
בכלל והאופניים בפרט. מוצרי האופטיקה של החברה מהווים סוג של 

בנצ' מארק טכנולוגי ועיצובי לעולם האופטיקה, בייחוד כאשר מדובר על 
משקפי ספורט. 

 James Jannard הוקמה ב-1975 בגראז' של מייסד החברה Oakley
אשר ייצר גריפים לאופנועי מוטוקרוס, אותם מכר ישירות מהטנדר 

שלו באירועי מוטוקרוס ברחבי קליפורניה. הגריפים היו עשויים מגומי 
ייחודי ובכך המוצר נבדל מכל המוצרים שהיו דאז בשוק )אותו גומי הוא 
הגומי המיוחד שOakley משתמשת עד היום לאפונים ולגומי בזרועות 
המשקפיים(. ב-1980 ייצרה Oakley לראשונה משקפי סקי וב-1984 
חשפה את ה-Factory Pilot Eyeshades, לראשונה משקפי אופניים 
ייעודיים שדמו מאוד למשקפי סקי. הדגם אומץ מהר מאוד ע"י אושיות 

סטייל כגון גרג למונד ואנדי המפשטיין ומאז Oakley הלכה וצברה 

פופולריות בתחום..
מלקסאוטיקה ישראל נציגי היצרן בישראל קיבלנו את דגם הדגל של 

אוקלי לשנת הדגם החדשה ה- EvZero Prizm. כשליחי ציבור מסורים 
רכבנו, הזענו, ישבנו לקפה והסתובבנו עימם ברחוב על "אזרחי" וכעת אנו 

שמחים להביא בפניכם את התרשמותנו.
המבחן על דגם EvZero Path Prizm הוא קצת יותר ממבחן רגיל, מאחר 

והוא מתייחס ברובו לעדשות ה-Prizm החדשות והמדוברות ביותר של 
ענקית הספורט האמריקאית. אם להודות, אז גם אני לא הבנתי בדיוק מה 
עומד מאחורי טכנולוגית ה-Prizm, אז כמו סטודנט שנה א' עשיתי תרגיל 
באוריינות דיגיטלית ושם קראתי כתבות וצפיתי בסרטונים שמסבירים על 

הטכנולוגיה החדשה.
לפי אנשי השיווק המושחזים והמנוסים של Oakley, פיתוח העדשות 

החדשות לקח לא פחות מ-15 שנים. בתקופה זאת חיפשו אנשי המחקר 

של היצרן את העדשה המושלמת לספורטאים. עדשה שחוסמת את 
קרינת שמש, עם בידול ספקטרום צבעים רחב תוך כדי העצמה והנמכה 

של צבעים מסוימים וחדות ראייה כמובן. עכשיו ניקח אוויר, נפסיק לקרוא 
הצהרות שיווקיות ונצא לנסות איך המשקפיים מרגישים ברכיבה.

התאמה לפנים דגם Path הוא נטול מסגרת ונטול כל יכולת כיוונון 
והתאמה. כל גמישות של המשקף מגיעה מהעדשה עצמה והמשקפיים 

"מתאימים עצמם" למבנה הפנים. אני "זכיתי" בפנים צרות יחסית 
והמשקפיים ישבו בול. זרועות המשקפיים לא ניתנות לעיצוב כאמור, 

אך הן בעלות קימור קל עם סיומת בזווית חדה יותר לטובת אחיזה טובה 
על הראש, בנוסף לכך הן מצופות בשרוולי הגומי הייחודים ומוכרים של 

החברה. תושבת האף מדובר עשויה גם היא מגומי Oakely קלאסי 
שמרגיש נוח ויציב, אך גם הוא לא ניתן לשינוי והתאמה. היצרן מציע 
אפונים בגלים שונים להתאמה מושלמת. בגלל המבנה הייחודי שלא 

ניתן להתאמה או שינוי, רצוי שנשים וילדים יבדקו שהמשקפיים לא 
זזים בתנועה. 

אוורור וניקוז זיעה למשקפיים יש שני מאפיינים בולטים שתורמים 
מאוד לנידוף זיעה ואדים. הראשון הוא מרחק גדול יחסית בין ארובות העין 

לעדשה, המרחק מאפשר לאדים לצאת מבלי לחסום את חלקה הפנימי 
של העדשה. השני הוא הזווית של העדשה שבחלקה התחתון קרובה 

לארובות העין ובחלקה העליון יחסית רחוקה מהמצח התחתון. זווית זאת 
מאפשרת לזיעה לזרום כלפי מטה מבלי לטפטף על העדשה או ליצור אדי 
מים. למרבה ההפתעה, למשקפיים אין חורי אוורור בחלק הקדמי אבל זה 
לא מפריע. לאורך כל תקופת המבחן לא נתקלנו בתופעה של זליגת זיעה 

או הצטברות אדים. גם שזיעה בכל זאת הגיעה, דיי בניגוב קל בחולצת 
הרכיבה הלחה כדי להחזיר את העדשה למצב נקי.

עדשות ואופטיקה העדשה היא המשקפיים עצמם כאמור בכל המובנים. 

Oakley EvZero Path Prizm מבחן למשקפי שמש

יבואן: Luxottica, אוקלי ישראל
מחיר: 900‑850 ₪

מבחני ציוד we:Test רועי קאפח 
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זה שירות!

Shimano Service Center מצמן ביל"ו, צומת ביל"ו, טלפון 08-9350070
Shimano Service Center סיגמא, צומת מגידו, טלפון 04-9591211

www.daa.co.il

מרכזי השירות של   
בשבילכם כל השנה

מבחני ציוד we:Test

ראשית בגלל הטכנולוגיה החדשה שמשחקת עם הצבעים שאנו רוצים 
להגביר או למתן ושנית בגלל שלמשקפיים אין מסגרת והעדשה היא גם 

הגוף של המשקפיים. האיכות האופטית של העדשה מעולה, הפרדת 
הצבעים והחדות מורגשת מיד שמרכיבים את המשקפיים ויוצאים לאור, 
זאת גם בתנאי אור מוגבלים יחסית כמו עננות או רכיבה ביער. העדשה 
נוחה מאוד לשימוש ארוך ולא הרגשנו כל סימן לעייפות גם אחרי רכיבה 

ארוכה שכללה נהיגה ממושכת עם המשקפים. פרט מעניין לגבי העדשה 
הוא חיזוק פנימי וכמעט בלתי נראה בצורת איקס במרכז העדשה, ששומר 

על העדשה מלהתקפל ונותן לה חוזק נוסף. העדשה מצופה בגימור מראה 
צבעוני שתמיד נראה טוב. 

 ,EvZero Path Prizm-סטיילינג אי אפשר לטעות בנוגע לייעודם של ה
אלה משקפי ספורט לכל דבר ועניין. העדשה הגדולה נטולת המסגרת, 

הקימורים החדים של מסגרת העדשה ואפילו הזווית שהמשקפיים 
יושבים על הפנים יוצרות מראה שונה ובולט שחברת Oakley אלופים בו. 
המשקפיים שונים ולא סולידיים בעליל, אפשר אפילו לומר שהם מפוצצים 

בסטייל. אתם רק צריכים להחליט אם הסטייל הזה מתאים לכם יותר 
או פחות. 

סיכום המשקפיים ואני יחד מעל לחודשיים ואני מרגיש שיצא לנו להכיר 
טוב אחד את השני. מבחינת נוחות במהלך הרכיבה, הם מרגישים קלילים 

וכמעט שלא מורגשים. הזרועות לא מציקות באוזניים גם אחרי רכיבות 
ארוכות, האפון נעים על האף והם מאוד נוחים באופן כללי. הדבר היחיד 

שלא נוח לי אישית היא גובה העדשה בחלקה התחתון שמרגיש קצת 
גבוהה מידי. האוורור ונידוף הזיעה מאוד טובים ולמרות היעדרות חורי 

אוורור, העדשה כמעט שלא מתמלאת באדים או זיעה כאמור- במידה וכן 
נוצרים אדים הם נעלמים ברגע שאנחנו חוזרים לתנועה. 

ה-Prizm, גולת הכותרת של המשקפיים, היא באמת טכנולוגיה שונה 
מעדשות אחרות שהתנסינו בהן, בהחלט מרגישים את עוצמת והפרדת 

הצבעים ולא מרגישים כל הרגשת עייפות במהלך השימוש. יחד עם זאת, 
לא חווינו חוויה אחרת שגרמה לנו לשאול "איפה הייתי עד היום?!". ללא 
ספק מדובר על עדשה סופר איכותית אבל לא כזאת שגרמה לי לחלק את 

כל משקפי הרכיבה האחרים שלי. 
יותר משקל, נוחות, איכות אופטית, גימור פחות צורת עדשה, יכולת 

התאמה מוגבלת, מראה ייחודי 

http://www.daa.co.il/Shimano_sevice_center?bsp=124691
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הדרגתיות, עקביות ואבולוציית מוצר אלה התכונות המאפיינות יותר מכל 
את שימנו, תאגיד החלקים היפני, בכל הקשור לפיתוח המוצרים שלו. 

ה-Di2 מערכת ההילוכים האלקטרוניות של שימנו הוצגה לראשונה על 
גרופ הקצה לכביש, הדורה אייס כבר ב-2009, מאז )לא במפתיע( היא 
חלחלה למערכות אולטגרה, והשמועה מדברת על גרופ 105 אלקטרוני 
עוד השנה. לכן כשהושקה מערכת השטח האלקטרונית הראשונה על 

פלטפורמת ה-XTR ב-2014, היה ברור כמו ואסבי במנת סושי, שזה 
רק עניין של זמן עד שהטכנולוגיה "תחולחל" מטה לכיוון ה-XT )ואולי 

הלאה?(. לא מכבר קיבל עולם האופניים את הבשורה הצפויה על השקת 
ליין ה-XT האלקטרוני שיעמוד לצד המערכת המכנית הנפוצה והמוכרת 

 DAA ביותר של הענק היפני. קצת אחרי הכרזה, הוזמנו אחר כבוד ע"י
למעבדה של רועי בר אל, המכונאי הראשי של שימנו ישראל, להרכבת 

אחת ממערכת הפרטוטייפ של XT Di2 הבודדות בעולם, על פלטפורמת 
המבחנים של המגזין.

המערכת 
מערכת ה-Di2 של שימנו מורכבת ממעביר אחורי וקדמי )לבחירה( עם 

מנועי סרוו קטנים, סוללה נטענת, ידיות הפעלה המשמשות כטריגר/
שיפטר, חיווט אטום למים, מערכת בקרה במסך לד קטן, ומטען/חיבור 

למחשב. ה-Di2 יכולה להגיע כמערכת הינע שלמה, כולל קסטה, שרשרת 
וקראנק, או כמוצר משלים למערכות הינע מכניות רגילות, שאת השיפטר, 

המעבירים והכבלים מחליפה למעשה המערכת האלקטרונית. מערכת 
המבחן הורכבה על ניינר RKT, אופניים אשר מגיעים עם הכנה למערכת 

Di2. לרוב הכנה מסתכמת באוסף של פתחים בשלדה המאפשרים את 
 Di2 העברת החיווט בין הפונקציות השונות של המערכת. אולם להבנתנו

יכולה להיות מורכבת על כל שלדה המאפשרת חיווט פנימי, כאשר את 
הסוללה ניתן למקם לרוב בצינור הכיסא, או בסטירר כמו באופני המבחן 

שלנו )ניתן גם לחבר מבחוץ על תושבת הבקבוק(. במבחן שלנו השתמשנו 
בכידון ובסטם ייעודיים מסדרת Tharsis של Pro המאפשרים העברה 

אלגנטית ונקיה של החיווט בתוכם, אבל ניתן להשתמש בכל כידון וסטם. 
מערכת המבחן כללה מעביר אחורי, שיפטר ימני, מעביר קדמי )לפרקים(, 

מסך שליטה וסוללה. היא הורכבה כתוספת למערכת XT קיימת על בסיס 
קסטה 11-42, שרשרת 11 הילוכים של שימנו, קראנק דאבל XT )לפרקים( 

וקראנק Next בתצורת סינגל של רייספייס. כאמור הוחלפו רק המעביר 
והשיפטר. המבחן נערך לאורך תקופה של כ-3 חודשים בכל המתארים 

המקובלים והפחות מקובלים שבין הירדן לים. את רוב המבחן עשינו 
בתצורת סינגל, אבל התנסינו במהלכו גם בתצורת X2, המסקנות להלן.

פחות במחיר, יותר בביצועים 
אחרי שבכל העולם התרשמו ממערכת ה-XTR האלקטרונית ומהיתרונות 

שהיא מציעה, כולל אנחנו באחת הסקירות הראשונות בעולם שהתפרסמה 
בגליון מס' 3, הסתקרנו מאוד מהמערכת החדשה וה"פשוטה יותר", 

Shimano XT Di2 במבחן ארוך טווח
יבואן: DAA | מחיר: 5,149 ₪ למערכת אלקטרונית בתצורת סינגל

מבחני ציוד we:Test אריק פלדמן 

http://weride.co.il/article.aspx?id=87
http://weride.co.il/article.aspx?id=87
http://www.daa.co.il/%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99_DI2-Shimano_8050_XT_DI2_Single_Group?bsp=78929
https://www.youtube.com/watch?v=pYAUvUlxeo4
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כאשר השאלה הגדולה הייתה, לאיזה רמות מחיר תרד המערכת החדשה 
וה"משונמכת", והאם היא תהיה כדאית לכל רוכב בסופו של יום. 

אז מה בעצם ההבדל בין ה-XT Di2 לבין ה-XTR? ובכן, לא הרבה - העיקר 
מתמצא בחיסכון של גרמים ספורים והרבה כסף. ה-XTR הייתה מאז 

ומעולם ספינת הדגל של שימנו, מוצר של רייסרים שכל מהותו יעילות, 
גילוח משקל וחיסכון בוואטים. סדרת ה-XT לעומת זאת מכוונת ישירות 
לרוכבי השבילים, רוכבים אשר מחפשים מערכת קשוחה, אמינה, עם 
 XT-ביצועים טובים ותג מחיר נוח. אמנם שורת המחיר של מערכת ה

האלקטרונית זולה יותר ממערכת הקצה של היצרן היפני )עדיין לא זול(, 
אבל הטכנולוגיה והביצועים זהים. במראה החיצוני שתי המערכות זהות 

לחלוטין, ופרט לצבע הגימור ומספר גרמים לחובת ה-XT, כנראה שלא 
תחושו בהבדל אם יצא לכם לרכב על שתי המערכות. אגב משקל, הפער 

בין שתי המערכות האלק' עומד על 180 גרם לטובת ה-XTR, בסט אפ של 
1X11 עם קסטה 11-42, ופער של 30 גרם סה"כ בין מערכת XT מכנית 

לזאת האלקטרונית.

הסוד הוא באיכות )ההעברה( 
העברת ההילוכים במערכת האלקטרונית לא דומה באיכותה לשום מערכת 

מכנית אחרת, לא ל-XTR ולא למערכות SRAM, בכלל זאת מערכת האיגל 

החדשה והמרשימה מאוד של היצרן האמריקאי. ההעברה היא מושלמת, 
מדויקת, שקטה, חלקה ומעל הכל עקבית. לא משנה באיזה הילוך 

ובאילו תנאים, לא נדרשת יותר מלחיצה קלה על השיפטר בכדי למקם 
את המעביר במקום המדויק ביותר על הקסטה. מעבר לעקביות )אליה 
 Di2-נתייחס בהמשך( שהיא המעלה החשובה ביותר של המערכת, ה

מציגה שיפור ניכר באיכות ההעברה עצמה. כל לחיצה על השיפטר/
טריגר מייצרת התנגדות ותחושת קליק דומה לזאת של המערכת המכנית, 

בכדי שיהיה ברור שנעשתה פעולת העברה. הדילוג בין גלגלי השיניים 
בקסטה הוא מאוד חלק ומאוד )מאוד, מאוד( מדויק. אמנם מערכות מכניות 
טובות, המכוונות נכון יעשו את עבודת ההעברה באופן דומה, רק שבמקרה 

האלקטרוני לא יכולות להיות טעויות העברה או אי דיוקים שנובעים לרוב 
מעייפות או חוסר רגש - מה שלחצת הוא שתקבל, אין טעויות אנוש! 

זה נכון במיוחד כאשר מדובר על מערכות X2, במקרה זה נדרשת לחיצה 
משמעותית ע"מ להעביר הילוך במעביר הקדמי במערכת מכנית ולרוב קל 
מאוד להוציא אותו מכיוון, במערכת האלקטרונית לוחצים תמיד את אותה 

לחיצה, תמיד באותה עוצמה ותמיד ההילוך נכנס למקומו המדויק. 
העברה תחת לחץ? אין מושג כזה במערכות אלקטרוניות. לא משנה באיזה 

הילוך אתם נמצאים, ולא משנה כמה חזק אתם לוחצים על הפדלים - ברגע 

שהשיפטר נלחץ ההילוך עובר באותה קלות ובאותה חלקות כמו בדיווש 
נינוח במישור. עוד יתרון גדול של ה-Di2 הוא האפשרות להעביר מספר 

הילוכים בלחיצת כפתור אחת. ע"י תכנון מוקדם אפשר לבחור אופציה של 
העברת 3 הילוכים בלחיצה ארוכה, או העברה רציפה של כל 11 ההילוכים 

בלחיצה ארוכה אחת. בנוסף לכך ניתן גם לקבוע את קצב ההעברה בין 
ההילוכים לפי אופי הרכיבה של הרוכב. לדוגמא במצב של עליית קיר מיד 
אחרי ירידה תלולה שדיוושתם בה בכל הכוח בהילוך קשה, לחיצה אחת 

מסדרת אתכם פיקס על אחד ההילוכים הקלים כי לתקוף את העלייה. חסל 
סדר "לא הייתי בהילוך הנכון".

היתרון שבאלקטרוניקה 
הנחת היסוד המקובלת היא, שחלקים אלקטרוניים לא ישרדו את השואה 

שעוברים חלקי ההינע על האופניים בשטח. נכון, חלקים אלקטרוניים 
לרוב לא אוהבים וויברציות, אבק ורטיבות, אבל מערכת הXTR Di2 נמצאת 

בשימוש כבר מספר שנים על ידי רוכבים רבים בעולם ונחשבת כאמינה 
ביותר. בין המשתמשים אפשר למצוא גם לא מעט מתחרי XC/מרתון בטופ 
העולמי )ג'וליאן אבסלון( ומתחרי אנדורו רבים )ר'צי' רוד, ניקו לאוו(, שעל 
אף חוזי החסות שלהם עם שימנו הם לא ייקחו סיכון בכשל של המערכת 

בתחרות חשובה. יתרה מזאת מערכת הדורה אייס איתנו כבר 8 שנים, 

היא מאוד נפוצה יחסית למערכת ההרים ונחשבת טובה ואמינה ביותר. 
מערכת ה-XT Di2 החדשה מבוססת על עיצוב זהה עם אותם מאפיינים 

בדיוק, כנראה בתוספת DNA הפיתוח של שימנו שהתייחסנו אליו בפתיח, 
לכן אין סיבה )לפחות על נייר( שהיא לא תעמוד בתחלואי השטח. אם 

חושבים על התקלות הנפוצות במערכת ההילוכים המכנית, אזי במידה ואין 
התערבות של גורם חיצוני שהתלבש על המעביר שלנו, רובן מסתכמות 

במצב הכבל. גילו, איכותו, מצב המתיחה של הכבל, החיכוך בתוך המוביל 
ותנאי אבק ובוץ הם המשפיעים העיקריים על איכות העברת ההילוכים. 
באופן זה מערכת ה-XT Di2 היא מערכת של שגר ושכח, כל לחיצה על 
השיפטר תמיד תעביר את המעביר למקום המדויק שתוכנן מראש, אין 

כבל- אין שינוי באיכות ההעברה. אבל אל תתבלבלו, אמנם האלקטרוניקה 
לא מושפעת מגורמים חיצוניים כמו מזג אויר ובוץ, אבל השרשרת, הקסטה 

והמעביר כן. כך שבמקרה של רכיבה בעיסת בוץ ישראלי, סלע סורר או 
ענף חצוף, המעביר האלקטרוני עלול להחזיר את עצמו לאלוהי שימנו 
בדיוק כמו זה המכני, רק שבמקרה זה הנזק יעלה הרבה יותר... אגב, 

במקרה של תקלה כתוצאה מהתעקמות או מכה, יש אפשרות לתקן את 
ההעברה בשטח ע"י Crash Recovery Mode ובעזרת כפתור טיוניג 

שנמצא על צג המערכת. בכל מקרה במהלך שלושת חודשי המבחן, 
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חווינו את ה"מיטב" של הקיץ הישראלי, כולל כל סוגי הדרדרת והשבילים 
המגרזנים, כולל מבול שתפס אותנו למבחן עמידות ברטוב )מאוד( ללא 

התרעה מוקדמת, בכל המקרים ה-XT Di2 לא צייץ. ההעברה הייתה קלה, 
חלקה, איכותית, עקבית וממכרת.

 Synchro Shifting
 .Synchro Shifting-לשטח היא ה Di2-גולת הכותרת של מערכות ה

פונקציה זאת הניתנת לתכנות מראש במערכת, מאפשרת פעולה מתואמת 
ואוטומטית בין המעביר הקדמי למעביר האחורי בתפעול של שיפטר 

אחד בלבד )בתנאי שמשתמשים במערכת X2(. פונקציה זאת מאפשרת 
ויתור על השיפטר השמאלי, ומעבר לעובדה שהיא מנקה את הכידון, היא 

חוסכת 93 גרם, והופכת בפועל את המערכת האלקטרונית לקלה יותר 
מהמערכת המכנית. הסינקרו היא לא מערכת אוטומטית כמו ברכבים, היא 

עדיין מעבירה הילוכים באופן ידני דרך השיפטר הימני. המערכת יודעת 
לחשב את יחס ההילוכים והצ'יין ליין הנכון, כך שאם תעלו הילוך לגלגל"ש 

ה-40 שיניים בקסטה, המערכת תשמיע שני ביפים לאזהרה שהעברה 
להילוך הבא תוריד את השרשרת לגלג"ש הקטן מלפנים ותעלה גלג"ש 

אחד מאחור. נשמע כמו חתיכת תמרון, אבל מבחינת הרוכב לא נדרש כלום 
פרט ללחוץ על השיפטר, משם והלאה ה-Di2 עושה את הכל. מעבר לכך 

ההעברה היא כלכך חלקה ושקטה שהרוכב כמעט ולא חש בהליך המסובך 

שמתרחש תחת רגליו. למעשה בגלל הפיצוי של העברת ההילוך גם 
מאחור, קצב הדיווש נשמר ולא משתנה באופן דרסטי כמו בהעברה רגילה 

של הילוך מלפנים. 

תוכנה והתאמה אישית 
בדיוק כמו במערכת ה-XTR Di2, גם במערכת ה-XT Di2 אפשר 

לתכנת מראש את פעולת הסינקרו שיפט, לשנות את אופן ההפעלה 
של השיפטרים, לקבוע את אופי ההעברה, לשנות את הקצב, לאבחן 

בעיות במערכת וכו'. בעבר )ימי הביניים( הדבר היה אפשרי אך ורק ע"י 
חיבור ישיר בין המערכת לבין PC. כיום מערכת הXT מגיעה עם מערכת 
ה-E-Tube החדשה של שימנו המאפשרת חיבור דרך בלוטות' בעזרת 
טאבלט או סמרטפון )כרגע רק מערכת הפעלה IOS של אפל(. ממשק 

המשתמש הוא מאוד פשוט וידידותי גם לאלה שלא שולטים בממשקים 
ממוחשבים, ופשוט גם לאלה שלא שולטים ברזי מערכות ההילוכים. 

במקרה שלנו ברירת המחדל של המערכת בשיפטר הימני שונה בכיוון 
תפעול ההילוכים משיפטר רגיל, לכאורה לא סיפור גדול. אבל מאחר 

ומתוקף תפקידנו אנו נדרשים לעבור בין מערכות הילוכים שונות, זה דיי 
הטריף אותנו. 2 דקות של לימוד ותכנות סידרו לנו את המערכת בדיוק 

באופן ובקצב שבו רצינו את ההעברה. תכלס הרבה יותר פשוט ממברג, 
רגולז' וגובלי תנועה...

חיי סוללה 
השאלה הראשונה )לפני שאלת העמידות( שנשאלת מיד שרואים את 

המערכת החשמלית היא כמובן "מה קורה שנגמרת הסוללה?" אז אפשר 
להירגע... הסוללה אמנם קטנה, אבל ממזרית גדולה!! 58 גרם והספק 
של 500mAh אמורים להספיק ליותר מ-20 שעות שימוש רצופות לפני 

הטענה. 20 שעות של לחיצה רצופה על השיפטר, כן?... בפועל למשתמש 
הרגיל זה אומר )בהערכה( הטענה פעם ב-3 חודשים ואולי אף יותר. 

במקרה שלנו, לאחר שלושה חודשי שימוש, שכללו לכל הפחות 2 רכיבות 
סינגלים בשבוע, למרחק של כ-30 ק"מ בממוצע, הגענו לחיווי של 2 פסים 
מתוך חמישה. אפשר לסכם ולומר בוודאות כמעט גמורה שחיי הסוללה של 

המערכת לא יהווה בעיה לרוב המוחלט של המשתמשים.

סיכום 
לאחר שלושה חודשי שימוש אינטנסיבי במערכת האלקטרונית במקביל 
למערכות מכניות, אנחנו חייבים להודות שהיה לנו קשה כל פעם מחדש 
לחזור למערכת הרגילה. התפעול הקל והאינטואיטיבי, הדיוק, העקביות, 

היכולת להתאים את המערכת, ממשק הכיול והצליל הם לא פחות ממכרים. 
גם שרכבנו בתקופת המבחן על מערכות קצה מכניות כמו האיגל של 

סראם או XTR של שימנו, זה הרגיש כאילו אנחנו חוזרים לתקופת האבן. 
יחד עם זאת לאור כל היתרונות שהובאו כאן אתם ודאי מצפים שנכריז כי 
המערכת האלקטרונית היא סוג של Game Changer, ובכן, לא ממש. 

מערכת ה-XT Di2 היא מערכת מופלאה כמו שוודאי הבנתם, כזאת 
שמשפרת את חווית המשתמש מקצה לקצה, אך בסופו של יום אין בה 

בשורה משמעותית לרוכבי השטח. מערכות הילוכים מכניות מודרניות 
 ,Di2-עובדות מעולה, הן חדות, מדויקות, קלות ועמידות. נכון מערכות ה
עובדות חלק יותר, מדויק יותר ועקבי יותר, אבל לא בפערים כלכך גדולים 

שיגרמו לרוכבים לזנוח אותם ולרוץ ולקנות מערכות אלקטרוניות יקרה 
מאוד. היתרון החד משמעי של ה-Di2 בא לידי ביטוי במערכת X2. שם 
 ,Game Changer היא אכן סוג של Synchro Shifting-פונקציית ה

אולם עם קסטת ה-11-46 ששימנו הציגו יחד עם מערכת ה-XT החדשה 
 ,X1 וקסטות של יצרנים אחרים המציעות יחס הילוכים גבוה מאוד בתצורת
נראה שמקומה של תצורת ה-X2 לא מובטח לאורך זמן. רוכבים המחפשים 

מערכת מתקדמת, מדויקת ביותר, אמינה, עקבית, קלה וממכרת לשימוש 
ימצאו ב-XT Di2 את מבוקשם. אנחנו כאמור מחפשים מכון גמילה מצליל 

 Di2 הסרוו, או לחילופין חברת ליסינג למערכות
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השעה רק 6 ומחצה אחר הצהריים אבל בחוץ כבר חשוך כאילו אמצע 
הלילה. מבאס החושך הזה, אני ממלמל לעצמי, אתה חוזר הביתה ומרגיש 

כאילו כל מה שנשאר לעשות זה להיכנס למיטה ולישון. "לישון?" אני שומע 
את קובי צוחק, "איזה לישון, היום רק מתחיל, יאללה, בואו נשב כי יש לי 
עוד משחק של מכבי נתניה היום והרבה תוכניות לאחר כך". כמי שנרדם 

כל ערב בשמונה אני מביט באיש הזה שידיו שחורות ומשומנות אחרי 
יום עבודה ארוך במהלכו טיפל בתקלות, ענה לטלפונים, הכין משלוחים 
והסביר בפעם המי יודע כמה ללקוחות מה זה קומפרשן ו-30BB ועדיין 
נראה ערני, רענן ומלא אנרגיה ושואל את עצמי מאיפה כל העזוז הזה. 

אריק ואני מזיזים כמה ארגזים כדי לפנות מקום ליד שולחן העבודה עליו 
מונחים בערבוביה פקסים, מעביר אחורי וידית של Reverb. יצחק, אביו 

של קובי מכניס את הראש ומציע לנו לשתות. "קפה" אנחנו אומרים, ברור 
שקפה, כי אין על הקפה של יצחק. כבר בשלב זה ראוי שאפגין גילוי נאות 
ואומר שנפלה בחלקי הזכות לצבור כמות בלתי מבוטלת של "שעות קובי" 

במסגרת חברותנו ארוכת השנים וכמובן בזמן שעבדתי לצידו בעסק כך 
שאני מכיר את האיש ופועלו היטב, אך במסגרת תפקידי העיתונאי כמי 
שלקח על עצמו את האחריות על סדרת הכתבות הזו, אני כאן כדי לספר 

את הסיפור ואריק יוודא שכך אכן יעשה מבלי לגלוש יתר על המידה לגילויי 
חיבה מוגזמים.

קובי בסידן, הידוע גם כ"קובי RockShox", הוא ללא ספק אחת הדמויות 
היותר צבעוניות בענף. כיאה למישהו שרחוק מהמושג "פרווה" כשם 

שמכבי נתניה רחוקה מגמר המונדיאל )אמירה שוודאי תסבך אותי 
קשות...(, קנה לו הברנש הצנום, שם של איש עסקים קשוח, חד לשון 
ומחשבה שאי אפשר "לערבב" אותו, המנהל ביד רמה מחנותו הצנועה 

שאינה דומה להיכלי השן המפוארים בואכה רח' החשמונאים, את ייצוגה 
של אחת החברות הגדולות והמוערכות בעולם בתחום האופניים, הלא 

היא SRAM. בהיותו אסרטיבי, ישיר ולא "תקין פוליטית" לפרקים, אך בא 
בעת הגון, רגיש וגדוש בפטריוטיות, הוא מאותם יחידי סגולה שבדומה 
לכוסברה וגויאבות, ישנם אלו שכל כך אוהבים אותו, עד שאינם יכולים 

בלעדיו, ואחרים, ובכן, איך נגדיר זאת... פשוט לא יודעים כל כך איך לאכול 
אותו... כן, קובי הוא בהחלט סוג של חידה עבור רבים, והרשו לנו להרגיע 

אתכם, הוא ימשיך להישאר אניגמאטי גם אחרי הכתבה הזו, אבל אנו 

מבטיחים לכם נאמנה, שאחרי שתקראו את סיפור החיים הפנטסטי שלו 
ושל משפחתו, תגידו לעצמכם "ואללה, לא ידעתי...".

חמש מזוודות 
העיסוק באופניים זורם בעורקיהם של בני משפחת בסידן )בעסידן 

במקור( כבר שלושה דורות. לסבו של קובי עליו השלום, היו שלוש חנויות 
אופניים עוד במרוקו הרחוקה. "אצל המרוקאים" הוא מתלוצץ, "כל 

אחד אוהב להתרברב שהיה הגנן, הסנדלר או הזמר של המלך, אז אנחנו 
אומרים שסבא שלי היה מתקן האופניים שלו...". סבו ז"ל ואביב של קובי 

)יצחק יבדל"א, השני מבין 11 אחים( הפעילו את החנויות ועבדו בהן 
בהצלחה רבה לרווחת המשפחה. אך דפיקה בדלת באישון ליל קטעה את 
האידיליה שהיתה נמשכת אולי עד היום. שליחי הסוכנות היהודית שניצבו 

במפתן הודיעו ליהודים חדורי הציונות שנפתח חלון הזדמנויות נדיר של 
כמה שעות לעלות לישראל ואם הם בעניין, שיארזו בזריזות ויתייצבו תוך 

שעתיים בנמל. "בגלל הדחיפות" מסביר קובי, "הם נאלצו לארוז בחופזה 
את מיטלטלהם, ממש כמו ביציאת מצריים, ולהתייצב אל הרציף בו עגנה 

הספינה שתיקח אותם לצרפת ומשם לפלסטינה". אל הנמל מגיעים 
הבסידנים עם חמש מזוודות. "באחת מהן" מספר קובי "היו בגדים, 

תכשיטים, כסף וחפצי ערך אחרים, ובארבע האחרות – פנימיות, שפיצים, 
כלי עבודה וחלקי אופניים...". 

יצחק ואביו )שאר הילדים נשארים במרוקו בשלב זה( מגיעים לארץ 
ואת פניהם מקדמת ברוב פאר והדר מעברת כפר יונה משם הם יוצאים 
מיד למצוא לעצמם פרנסה, באופניים כמובן. יצחק מוצא עבודה בחנות 

אופניים בתל אביב והסבא משתלב בעבודה בחנות בנתניה. "חשוב להבין" 
מחדד קובי, "שבתור מי שבמרוקו חלשו על עסק משגשג, ההגעה לארץ 
והצורך להתרגל לתנאים הקשים במעברה ולעבודה כשכירים היו סוג של 

טראומה עבורם, אבל הרצון להיות בארץ ישראל גבר על הכל".

כבד את אביך 
כעבור זמן מה שאר חלקי המשפחה עלו גם הם לארץ ובניהם גם חיים, 

הבן הבכור. באחד הימים החליט חיים לבקר את אביב שכאמור עבד בחנות 
אופניים בנתניה. "כשהוא הגיע אל החנות וביקש מבעל הבית לפגוש 

באביו" מספר קובי וקשה שלא להבחין בניצוץ הכעס שבעיניו, "ענה לו 
זה שהעובד עסוק, ושיואיל להמתין כשעתיים עד להפסקת הצהריים. דוד 
שלי שבאותה התקופה לא דיבר עברית היטב ניסה להסביר לבעל החנות 

בצרפתית ועברית רצוצה שהוא כנראה לא הבין והוא בסך הכל רוצה לראות 
את אבא, אך זכה לאותה תגובה שוב ושוב – תחזור עוד שעתיים".

חיים שנפגע עד עמקי נשמתו מהיחס הפטרוני והמזלזל של בעל החנות 
הודיע חגיגית לאביו עוד באותו היום שהוא מפסיק לאלתר לעבוד בחנות. 

"אך בזאת לא תמה הפרשה", ממשיך קובי והפעם חיוך קטן מתגנב 
אל שפתיו, "עוד באותו היום דוד שלי הוציא את החסכונות וחיפש חנות 

בסמוך לחנות בה עבד סבא שלי. הוא מצא מקום קרוב, פנה ליבואנים 
מקומיים, רכש סחורה והחל למכור אותה ביודעין – במחירי הפסד. כל 

מה שמעסיקו של הסב מכר ב-100 שקל, דוד שלי מכר ב-50 ולא עבר זמן 
רב עד שאותו בעל עסק פשוט לא היה יכול להתחרות יותר". כשהתייצב 

האדון במפתן דלת חנותו של הדוד, הודה כי הובס ואף הציע לו לרכוש את 
כל המלאי במחיר מציאה כי הוא סוגר, לא יכול היה שלא לשאול את בכור 

בני משפחת בסידן מה יצא לו מכל המלחמה הזו. "הרי בפועל הפסדת 
כסף" תמה הנ"ל, "נכון, הפסדתי" ענה חיים, "אבל לכבודו של אבי ולכבוד 

משפחתי אין מחיר". 
"החנות של דוד שלי", מוסיף קובי כבדרך אגב, "עדיין עומדת על תילה 
באותו המקום בדיוק בסמוך לתחנה המרכזית בנתניה, ודוד שלי, שיהיה 

בריא, ממשיך לנהל אותה ביד רמה". 

עניין של זמן 
"את הפנצ'ר הראשון שלי" נזכר קובי ומחייך, "החלפתי לדעתי בגיל חמש 

בערך. אבא שלי שעבד בחנות בתל אביב היה לוקח אותי על הלמברטה 
שלו בחופשים ובכל עת שהיה פנאי". 

כבר אז ידעת שאתה רוצה להתעסק באופניים? אנחנו תמהים, 
"אני חושב" עונה קובי "שזה היה פשוט תהליך טבעי. אני פשוט גדלתי 

לתוך העולם הזה מגיל כל כך צעיר והאמת – תמיד אהבתי אותו. כבר 
בתור ילד קטן תמיד ריתקו אותי כל המנגנונים המכאניים והסקרנות 

שלי, יחד עם העקשנות וחוסר המוכנות לוותר כשאני נתקל בתקלה עד 
שאני לא פותר אותה, מלווים אותי עד היום". מעבר לזה, כל המשפחה 
המורחבת שלי מתעסקת באופניים, הדודים שלי, בני הדודים שלי וגם 

אחי, אבי, לו יש חנות קרוב לכאן ברעננה כך שהבחירה בתחום הייתה די 
טבעית עבורי". 

קובי מספר לנו שמאז אותו יום בו דרכה כף רגלו בחנות האופניים וידיו 
אחזו בפנימית, הרומן שלו עם העולם הדו-גלגלי לא פסק לרגע. 

וזמן לבלות נשאר לך? אנחנו מתלוצצים, "לא רק שנשאר" מעמיד 
אותנו קובי במקום בנחרצות, "אני יכול לומר לכם שהיתה לי ילדות עשירה 

ומלאה כל טוב. אם דמיינתם לרגע איזה ילד מסכן ש'אין לו חיים', תחביבים 
וכדומה, אז תחשבו שוב. אני לא מתכחש לעובדה שתמיד היה לי דרייב 
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מטורף לעבודה ולמידה, בתקופה שבין סוף התיכון לצבא למשל, עבדתי 
בשתי עבודות, בבוקר עבדתי כפועל בניין, הייתי חוזר הביתה בארבע, 

מתקלח, נח וממשיך למשמרת ערב בתור שליח של פיצה".
כל הקטע הזה של החריצות והעבודה סביב השעות זה בגלל 

שהיה צורך לעזור בפרנסת המשפחה? אנחנו שואלים במפגיע...
"ממש לא!" עונה קובי בנחרצות, "בבית לא היה מעולם חסר כלום 

וההורים שלי תמיד אמרו לי שאקבל כל מה שאבקש, אבל לי היה חשוב 
לקיים את עצמי ולא להיות תלוי באף אחד. שלא ישתמע מדברי שרק 

עבודה עניינה אותי, במקביל תמיד עשיתי עוד דברים, ביליתי, נהניתי 
ואפילו הלכתי לחוגים, כך למשל רבים אינם יודעים שיש לי חגורה חומה 

בקראטה... עד היום אני צוחק בפנים לאנשים שמתלוננים שאין להם זמן 
והם לא מספיקים לעשות את כל מה שהם רוצים, מבחינתי אין דבר כזה 

שאין זמן, לאורך כל החיים שלי הספקתי הכל ואם היה חסר זמן הייתי 
מייצר" הוא צוחק, "מבחינתי 24 שעות ביממה זו המלצה בלבד".

אוטו דידקט 
בשנת 93 קובי מתגייס והופך ללוחם מן המניין בגדוד 52 של חיל השריון. 
"אני הייתי החייל הכי עשיר בגדוד" הוא צוחק, "הייתי מגיע לצבא ברכב 
שקניתי מכספי שלי ואף פעם לא התלבטתי אם לקנות אשכוליות או ואפל 

בשקם, קניתי את שניהם... אבל גם כשהיה לי, תמיד שמתי בצד משהו 
ל'יום רע'. זו תכונה שלדאבוני אני לא רואה הרבה מסביב. אנשים שיש 

להם נוטים להתפרע עם הכסף ולא לחשוב קדימה, זו הסיבה שלפעמים 
הם נופלים, כי בחיים יש תקופות יותר טובות ופחות טובות ואם אתה לא 

יודע לשמור בצד, כשתזדקק לזה, לא יהיה לך...". גם בתקופה זו של חייו 
קובי ממשיך לעבוד בחריצות גם בחופשות וברגילות והנה, יום השחרור 

כבר נראה באופק...
לאן נסעת לטייל אחרי צבא? אנחנו שואלים בתקווה שנוכל 

לגלות שגם הוא בילה בגסטהאוס ההוא בצ'אנג-מאי, "להרצליה" 
הוא עונה.

"בחמשוש שלפני היציאה לחופשת השחרור כבר הסתובבתי פה ברחובות 
וחיפשתי חנות. מצאתי אחת לא רחוק מאיפה שאנחנו נמצאים היום 

וסגרתי עם הבנאדם בע"פ שאני לוקח אותה. אצלנו נהוג לא להתעסק 

עם כסף ולעשות עסקים ביום שבת לכן ביום ראשון התייצבתי אצלו, 
חתמתי על חוזה והתחלתי לשפץ את החנות. לבד". את חופשת השחרור 
שלו מבלה ידידנו הנמרץ בצביעה, הרכבת סטנדים ורכישת סחורה. כל כך 

טרוד היה בעבודה עד שהוא כמעט שוכח לגשת לבקו"מ. "לתמונה של 
החוגר שלי" הוא צוחק, "הצטלמתי עם בגדים מוכתמים בצבע. קפצתי 
לרגע להשתחרר ומיד חזרתי לעבוד ובחודש ינואר 1997 החנות נפתחה 

באופן רשמי".
מה אתה מוכר בחנות? "בשלב הזה אני מוכר אופני 'מדבקה' פשוטים 
יחסית שדוד שלי מייבא )מה שודאי חלק מכירים כ-'אופני בסידן' – ה.מ( 

אבל פרט לכך יש לי סדנא ואני לא בוחל בשום תיקון. החנות נפתחת 
בשמונה וחצי ואני נשאר שם כל יום עד אחת-עשרה בלילה מקושש שקל 
לשקל. אני מתקן 60 פנצ'רים ביום, מחליף עוד כבל, מכוון הילוכים וחוזר 

הביתה עם ידיים קרועות, אבל מחייך מאוזן לאוזן". 
הטלפון מצלצל. קובי מבקש סליחה ומשוחח עם בעל חנות שמתקשר 
להתייעץ איתו על איזו מערכת. הוא מסביר בפרוטרוט את כל המונחים, 

מתעמק במכניקה, ניכר כי הוא שולט בצורה אבסולוטית בכל ביט ובייט, 
כאילו ה-blue print של המערכת יושב לו בתוך המוח והוא יכול לשלוף, לו 

רק ירצה בכך, את המק"ט של כל בורג מתוך אלפי המספרים והשמות. 
זו הזדמנות נהדרת לדבר על הידע הרחב שלך אנחנו מעבירים 
נושא, "מצחיק שאתם מעלים את זה" הוא אומר אחרי שהוא מניח את 

השפופרת, "תתפלאו לדעת כמה בעלי חנויות מכובדות ואפילו מכנאופנים 
מוכרים לא עומדים לדעתי בסטנדרטים המקצועיים הדרושים כדי לעסוק 
בתחום. כדי באמת להיות מקצוען אין מנוס מללכלך את הידיים וכל הזמן, 

אבל כל הזמן ללמוד ולהתקדם. ואני חייב לספר לכם משהו על זה...
אני חוזר לאותה תקופה מעט לאחר שפתחתי את החנות. כפי שכבר 
סיפרתי, הצימאון שלי לידע והסקרנות שלי תמיד דחפו אותי קדימה. 

כחלק מהרצון שלי לפתח את החנות רכשתי מקרטקא )ציקלו-ספורט אחד 
היבואנים המוכרים בזמנו ה.מ(, גלגלים. יום אחד אני יושב ככה ומביט 
בהם תלויים על הקיר וחושב לעצמי 'איך בעצם בונים את החרא הזה'. 

קמתי, הורדתי אחד, לקחתי מפתח שפיצים והתחלתי לסובב מפה, לשחרר 
משם ותוך כמה דקות אני תופס את הראש מאיך שהגלגל נראה – רציתי 
למות! אבא שלי, שעדיין עבד בחנות בתל אביב באותה תקופה, היה בא 

אלי כל ערב אחרי העבודה כדי לראות מה נשמע ואני חושב לעצמי איך אני 
מספר לו מה עשיתי... הבושה מאבא שיגיד לי 'למה נגעת' אכלה אותי. 

אז התקשרתי לדוד שלי ואמרתי לו, בחייאת לאון, עשיתי ככה וככה תעזור 
לי. אחרי רבע שעה של הדרכה טלפונית הצלחתי להחזיר את הגלגל, 

אמנם לא למצב שיצא מהמפעל, אבל בהחלט כזה שעומד בסטנדרטים 
המקובלים. ולמה סיפרתי את זה, כי זו דוגמה מצוינת לדרך היחידה ללמוד. 
אפילו היום כשיש לי זמן אני לוקח חלקים, מפרק, מרכיב ולומד לעומק איך 

הם בנויים ועובדים".

מעשה אבות – סימן לבנים 
"כחלק מההתפתחות המתמדת של העסק" ממשיך קובי לספר, "פניתי 

בשלב מסוים אל בעל החנות, שהיה גם יבואן, בה עבד אבא שלי וביקשתי 
ממנו לרכוש סחורה. אחרי משא ומתן סיכמנו את העסקה והזמנתי 35 

זוגות אופני הרים שנחשבו אז לאיכותיים בהם השקעתי את רוב מה 
שהצלחתי לחסוך עד אז. עבר יום, עברו יומיים, שבוע, וסחורה אין. בכל 

פעם ששאלתי מה קורה, קיבלתי תירוץ אחר ובשלב מסוים הבנתי שפשוט 
מורחים אותי. כשהטחתי בפני בעל העסק את טענותי הוא צחק ואמר 

לי משהו בסגנון של 'מי אתה בכלל יא פישר'. אני לא צריך להסביר לכם 
מה דיבור כזה עושה למרוקאים" הוא צוחק בקול רם, "בדיוק כפי שדוד 

שלי לקח את סבא שלי מהחנות ההיא, כך גם אני הודעתי לאבא שלי, 
למרות מחאותיו, שהוא עוזב את המקום ובא לעבוד איתי ובאותה הזדמנות 

הבטחתי לבעל הבית שיזכור היטב את המעמד, כי יבוא יום והוא יהיה זה 
שיבקש לקנות ממני חלקים". 

אנחנו מתרשמים שאתה איש של פרנציפים ואין לך פחד, 
הא...? "כן, אני איש עקרונות ואיש שנותן כבוד לכבוד. מילה שלי זה 

ברזל וזה מה שאני מצפה מאחרים. וכן, אני לא מפחד מכלום. בעל החנות 
הראשונה ששכרתי לא רחוק מכאן למשל, ראה בזמנו שאני מתפרנס יפה 

ויום לפני שתם החוזה שלנו, הודיע לי שהוא מעלה את דמי השכירות 
ואין מה להתווכח, או שאשלם או שאעזוב. הוא חשב שבגלל התזמון 

לא תהיה לי ברירה. 'תבוא אלי מחר עם צ'קים' הוא הודיע לי ומה אני 
עשיתי? התקשרתי לכמה חברים, פיניתי תוך כמה שעות את כל תכולת 

החנות שאוחסנה אצל מכר, סיידתי אותה ולמחרת בבוקר התייצבתי 
אצלו כפי שביקש אלא שבמקום המחאות, הגשתי לו את המפתחות. הוא 

היה בהלם".

 SRAM-מפה ל
"מפה לשם" ממשיך קובי לגולל את מעלליו, "יום אחד יושב אצלי בחנות 
חבר קרוב, אורן מינץ, כתב וצלם במגזין אופניים זצ"ל ולחנות נכנס ברנש 
עם אופניים, פונה אלי ואומר – יש לי את הבולם RockShox הזה ויש לי 
נזילה, אתה יכול לטפל לי בזה? אני מסתכל על הבחור, על אורן, שוב על 
הבחור ואומר לו, שמע אחי, הייתי שמח לעזור לך אבל אני לא מבין בזה 

כלום... באותה תקופה )שנת 1998( רם גולומביק הביא רק חלקי חילוף 
לבולמים האלו ולא היה יבוא סדיר. ואז אורן, שמתוקף תפקידו הסתובב לא 

מעט בתערוכות בעולם והכיר די טוב את התעשייה, אומר לי – אני מכיר 
כמה אנשים ב-RockShox, רוצה שאסדר לך פגישה? למרות הסקפטיות 

שלי חשבתי לעצמי שאין מה להפסיד ואמרתי לו – קדימה, לך על זה. 
אורן מביט בשעון ואומר לי 'שמע, לדעתי עכשיו בוקר בקולורדו, בוא נרים 

טלפון'. אורן הרים טלפון, דיבר ודיבר ואחרי שניתק אמר לי שמחכים 
לטלפון ממני".

"אני בתיכון" הוא צוחק, "לא ממש השקעתי, ולכן האנגלית שלי לא היתה 
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משהו, אז פניתי לחבר יקר ממנו גם קניתי מוצרים - שאול מ- ש.א נועם 
ואמרתי לו, שמע, אתה מדבר אנגלית טוב ומבין בייבוא, אני מוכן להשקיע 

כסף, בוא נדבר עם הקולורדואים האלו ונעשה משהו יחד. ובאמת, 
התחלנו להזמין ולמכור בולמים ולהכיר לעומק את המוצרים. יום אחד 

הבחור שעבדנו מולו ב-RockShox מעביר לי מסר דרך שאול ואומר שהוא 
היה רוצה לבחון אפשרות שאהיה הנציג של RockShox בארץ. השעה 

היתה שש בערב ואז אני אומר לשאול שיבדוק אם יש כרטיס לארה"ב 
לשתים עשרה בלילה כי אני רוצה לטוס מיד".
ככה, אימפולסיבית, בלי לחשוב על זה?

"אני" הוא מסביר "עובד בעיקר על פי תחושות בטן. אני נותן כמובן משקל 
לראש, אבל יש לי אינטואיציה מאד מפותחת ואני פשוט מרגיש מה הדבר 
הנכון לעשות". קובי עולה על טיסה ומגיע לקולורדו-ספרינגס. "התמונה 

הראשונה שראיתי במפעל" מספר קובי בהתרגשות "היא של פס יצור 
בו יושבות בחורות מכסיקניות שמרכיבות בולמי בוקסר בצבע אדום. 

כששאלתי את המלווה שלי במה מדובר, הוא סיפר לי שמדובר במשלוח של 
450 בולמים שמיועד לקנדה. בהתחלה חשבתי שבגלל האנגלית הקלוקלת 
שלי לא הבנתי נכון, 'ארבע חמש אפס' עשיתי לו ככה עם הידיים, כן, הוא 

עונה לי וזה רק אחד מתוך חמישה משלוחים שמתוכננים להם השנה. 
אני עושה לו ממממממ ככה עם הראש ואומר לעצמי בלב, שאלוהים יקח 

אותם, למי הם הולכים למכור את הכמויות האלו, אני, אפילו אטמים לא 
מזמין 450...". מהמפגש הזה לא ממש יצא משהו. המשכתי להזמין פה 

ושם כמה בולמים וזהו".
ולא הבנת את הפוטנציאל של העניין?

"לא, אתם צריכים להבין שאני סוג של חייל משוחרר שפתאום מסתובב 
בארה"ב באמצע מפעל שמייצר חלקים לאופניים ועצם המעמד היה 

מבחינתי סוג של פסגה כך שבתוך האופוריה הזו החושים המסחריים שלי 
כנראה נפגעו קצת...".

תוך זמן לא ארוך שאול מודיע לקובי שהוא חייב להקדיש יותר זמן לעסק 
שלו ומבקש שיעבור להתנהל מול RockShox ישירות. "שאול עזר לי המון 

בתקופה שבה העסק עוד היה בחיתוליו ועל כך אני חב לו תודה גדולה" 
מסכם קובי את הפרק הזה.

"בתקופה הזו" אנחנו ממשיכים לצלול לעומק הסיפור "התפתחו ביני 
ובין הבחור מולו עבדתי ב-RockShox, יחסים מצוינים. בדיוק אז החלו 
לעשות שימוש בדואר אלקטרוני וככה אני גם משפר את האנגלית שלי. 

אני מבקש ממנו שבכל פעם שהוא שולח לי תשובה על משהו, שיתקן על 
הדרך את מה שרשמתי לו בהודעה שלי ולאט לאט גם השליטה שלי בשפה 

ובטרמינולוגיה משתפרת. יום אחד הוא משתף אותי במידע פנימי סודי 
לפיו SRAM מתעתדת לרכוש את RockShox וממש עכשיו נמצאים אצלם 

במפעל נציגים שבאו ללמוד את החברה ולהכיר את הנפשות הפועלות. 
מאחר וב-SRAM נהוג לתת את הנציגויות לכל החברות שתחת הקונצרן, 

חשוב לי שתפגוש כמה אנשים, 'כמה מהר אתה יכול לעלות על טיסה 
ולהגיע?' אני עושה חישוב מהיר בראש ואומר לו שבערך 48 שעות. 'תבוא' 
הוא אומר ואני מיד מתחיל להתארגן על טיסה. בביקור הזה אני פוגש כמה 

בעלי תפקידים בכירים, מתרגל הרבה Small Talks ושותה המון בירה. 
בסופה של הפגישה המכרעת עם הבכיר שעל פיו יישק דבר, הוא פונה 

אלי ואומר לי: 'שמע, אני מאד מתרשם מהנחישות ומהגיל שלך, אני נמצא 
בקשר עם הרבה נציגים בכל העולם ואין שם אף אחד צעיר כמוך ואני 
אוהב את הלהט והתשוקה שאתה משדר. סע הביתה ותמתין לאימייל. 

ההזמנה הראשונה שלי מ-SRAM כללה שני מעבירי x7, שלוש 
גריפשיפטים וחמש שרשראות. למרות שהשקעתי לא מעט בלקדם 

את המוצרים ולהחדיר אותם לשוק, האמת חייבת להיאמר – ההתחלה 
היתה די צולעת ונלחמתי על כל מכירה בניסיון לשכנע לקוחות לקחת את 
המוצרים שלי. עד שיום אחד נכנס לחנות בחור עם אופני קנונדייל בצבע 
ירוק זית וביקש שאתקין לו שרשרת. אני זוכר את הבחור הזה ומן הסתם 

לא אשכח אותו לעולם מאחר והוא חזר אחרי שתי דקות ואמר לי: 'אבל 
תשים לי SRAM, כן?'".

חצר המלך 
"SRAM המשיכו לרכוש במשך השנים הבאות עוד מותגים שהיו להם 

נציגים בארץ כמו AVID שיוצג על ידי רם גולומביק ו-TRUVATIVE שהיה 
אצל מוטואופן שהועברו אלי במסגרת הסכמים חבריים ביני לבין הנציגים 

הקודמים. ובעניין הזה אני חייב לומר משהו בסוג מסוים של כאב. בעלי 
העסקים השורשיים של פעם, אלו שבאמת הקימו את הענף, ידעו לעמוד 
זה לצידו של זה, לשתף פעולה ולעשות עסקים אחד עם השני בחיוך ועל 

בסיס כבוד הדדי והסתפקו בלחיצת יד כדי לסגור עסקאות. אלו אנשים 
שהמילה שלהם הייתה שווה יותר מכל חוזה של אלף עמודים וזה משהו 

שקצת הולך ונעלם מהענף כשאני מסתכל על העסקים הצעירים".
אז בוא נדבר באמת קצת על הענף...

"אני חושב שהרבה אנשים לא באמת מבינים את הענף הזה" אומר קובי 
בעצב, "בגלל התדמית היוקרתית, מחירי האופניים החדישים החלקים 
והציוד, יש איזושהיא אשליה אופטית שגורמת לאנשים לחשוב שכסף 
בענף הזה, גדל על העצים. זו הסיבה שבשנים האחרונות נכנסו לענף 
הרבה גורמים כלכליים שמחפשים את הכסף ולא עושים זאת מאהבת 

העניין ומתוך כבוד למקצוע. כשאתה מחפש לעשות כסף אתה משקיע 
סכומי עתק בלפתוח אולם תצוגה ענק ומעוצב אבל לא מבין שלקחת ילד 

צעיר שלא למד את המקצוע כמו שצריך והניסיון שלו מצומצם ביותר ולתת 
לו להיות אחראי על הסדנא, זו טעות שתעלה לו ביוקר בסופו של יום. יש 
מעט מאד אנשי מקצוע אמיתיים היום, כאלו שמתוך שינה יוכלו לדקלם 
את כל המידות והשמות של הצירים המרכזיים, שידעו לכוון הילוכים תוך 

דקה בזמן שהם מדברים בטלפון ואוכלים שווארמה וידעו לאתר את מקור 
החריקות שהלקוח מתלונן עליהן בלי לפרק לו את האופניים 700 פעם 

ולהחליף את כל החלקים פעמיים בזמן שתכלס צריך בסך הכל לחזק את 
מסב הראש...". 

ומה לגבי SRAM, אתה יודע שהיו וישנם לא מעט גורמים 
שלוטשים עיניים אל הנציגות הזו...

"שילטשו בכייף" צוחק קובי, "היו ניסיונות כאלו שכשלו וכנראה שיש 

לכך סיבה טובה. אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל הגיבוי שאני מקבל 
מהקולגות שלי, חזק לפחות כמו הגב שאני מעניק להם. SRAM הוא 

תאגיד ענק שמשקיע זמן ומשאבים הן בפיתוח המוצרים הכי מתקדמים 
והן במתן שירות מקצועי, אמין והגון. אני, כמו כל שאר הנציגים בעולם, 

צריך לעמוד בסטנדרטים שלהם ולהיות מסוגל להיות גם רווחי עבורם 
וגם לתת שירות ללקוחות שלי, שהם בעצם לקוחות שלהם... אני מאמין 
שלו לא עמדתי בכבוד במשימות הללו לא הייתי ממשיך לעבוד איתם כל 
כך הרבה שנים. חוצמיזה, אל תשכח שאני נצר למתקני האופניים של 

מלך מרוקו! 
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