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facebook.com/bikeCafeTLV  |  הרכבת 18 תל אביב | בייק קפה וחנות אביזרי אופניים

https://www.facebook.com/bikeCafeTLV/
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הירוק חוזר לכרמל we:Photo

צילום: ליאור דיין 
רוכב: ניצן פפיר

סינגל שוקף האהוב, מתחיל להיצבע שוב בירוק עם בוא גשמי החורף 
הראשונים. מוזר להיזכר שבפעם האחרונה שהמצלמה שלי ביקרה כאן, ממש 

לפני שש שנים, עוד שפכנו את את שארית המים שסחבנו על גזעים מעשנים, 
בניסיון להציל מספר מהעצים הבודדים ששרדו את השריפה אך בקושי".
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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/


עמוד 80קיר? קיר...

12.2016|גליון 029

 ז'אק בוחן עמידות לגשם על 
Cannondale SuperX-ה

מבחן בעמוד 68
צילום: דותן הלוי

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 קאפח / עדי בלן / 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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קק"ל: סוגרים שנה............................................ 40
50 .......... צ'ימיצ'ורי 2016: אירוע לא רשמי מספר 9 
עיזות המדבר.................................................... 56
טכניקות רכיבה להמונים ................................... 66
68 ................  Cannondale SuperX 105 :מבחן
80 ..................................................... קיר מכנאופן
82 ....................... KTM Scarp Sonic 12S :מבחן

פינה אישית: יואב מאור...................................... 96
פינה אישית: אילון שגיא..................................... 98
100........................Scott Spark 930 29" :מבחן
112.................................................. נונסטופ700
פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר.....................122
גדי טנא: מתיחות............................................124
מבחני ציוד.....................................................128
146.............................Bikeway Gravel Classic
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http://www.psdesign.co.il
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
https://www.youtube.com/watch?v=NsYJtfcsmxI
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:ads@weride.co.il 
mailto:info@weride.co.il
weride.co.il
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we:Startמשתתפים

משתתפים

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(.
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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
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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
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בדקתם? מחפשים מוביל לסינגלים סביב שדה בוקר? מתי רכבתם לאחרונה במשגב? את הסינגלים החדשים בחורשן כבר 
we:Ride! חדש, קבוצת הרכיבה/טיולים של אקו אדוונצ'ר ומגזין

 
מובילים תותחים, תכנים ייחודים, ופעילות אפרה-רייד בסגנון we:Rideהצטרפו לקבוצת הטיולים החודשית שלנו- מסלולים מעניינים, 

 

 הקדימו להירשם - פרטים מלאים בקרוב

צילום: אילן שחם

מטיילים עם we:Ride ואקו אדוונצ'ר

p
sd

es
ig

n
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o.
il

http://www.weride.co.il
http://www.weride.co.il
http://www.psdesign.co.il
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GO OUT
HAVE FUN
GET DIRTY

we:Startמשתתפים

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.

http://bit.ly/2hzEmjZ
http://bit.ly/2hzEmjZ
http://bit.ly/2hzEmjZ
https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
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סייל סוף שנה!
הנחות מטורפות בחנויות הרשת

סייל סוף שנה!

SALE 2016

http://bit.ly/2hX7lh2
http://bit.ly/2hX7lh2
http://bit.ly/2hX7lh2
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"יסודות" בית הספר למקצועות אופני ההרים 
בשיתוף מגזין we:Ride פותח קבוצת אימון חדשה 

באיזור הדרום.
מטרת קבוצות הרכיבה היא לתת מסגרת אימון מסודרת 

ומחייבת לרוכב האולמאונטיין/ אנדורו המקומי.
החברות בקבוצות תתאים לרוכבי סינגלים באשר הם. 
רמת הרוכב/ רוכבת תותאם לרמת הקבוצה וההיפך. 

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

אימוני הקבוצה יועברו ע"י צוות "יסודות"- בן קדמי, 
דן דורון ותום בר, יעסקו בעיקר בשיפור המיומנות 

הטכנית ובכושר גופני ויתמקדו באזורי הרכיבה הדרומיים, 
חרובית, עדולם, פארק בריטניה ובארי.

מה מקבלים בקבוצה? 
אימון אחד ביער חרובית/ מסלולי רכיבה בדרום, ואימון 	 

כושר אחד בשבוע ביער בבן שמן 
אימוני אקסטרה מחוץ לתוכנית האימון הרגילה פעם 	 

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

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

נבחרים בארץ

מגוון הנחות/ הטבות בחנויות ועסקים 	 

כמה זה עולה? 
330 ₪ בחודש לחבר קבוצה שיוכל להגיע לשני 

אימונים בשבוע. 200 ₪ לחודש הפעילות הראשון 
ברישום מוקדם.

הפנינג הכרה/ גיוס לקבוצות הרכיבה ב-13.01.16 
ביער חרובית

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

ה-13.01.16 בשעה 07:00 בחניון סינגל יער חרובית. 

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

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

להמחשת חווית האימון הייחודית. 
חזרה לחניון- בירות קרות, קישקושי אופניים, עמדת 	 

רישום מוזל ובירות קרות לקינוח.
לא תבואו? 

הפנינג גיוס לקבוצת הרכיבה של "יסודות" בי"ס אופני 
הרים ומגזין we:Ride באזור הדרום

we:News

חדשות
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באוקטובר האחרון השתתפתי בתחרות פיקסד גיר קבוצתית בברצלונה, 
 Jaime( שם התחברתי עם בחור מקומי בשם חיימה אוקרמן

.)Aukerman
חיימה והחבר׳ה שלו התחילו לטייל ברחבי ספרד על אופני פיקסד גיר כבר 

ב-2011 והקימו את הקבוצה ב-2014 תחת השם ״הרוסטרז״.
״הרוסטרז״ תמיד מחפשים דרכים וטיולים חדשים שיאתגרו אותם אבל 

תמיד דואגים גם להנות מהדרך שהם עושים אותה.
אחרי שכבר עשו מספר יעדים ארוכים בתוך ספרד, הם החליטו שהיעד 

הבא הוא יפן והחלו לתכנן את המסלול.
בחודש מאי האחרון הם יצאו לטיול של שבועיים לאורכה של יפן, תיעדו 

את הדרך המפרכת וערכו אותה לסיפור מסע מצולם.
סיפור של 5 חברים שהמכנה המשותף שלהם הוא הנאה מטיולים ארוכים 

על האופניים ביחד, הכול על אופני פיקסד גיר עם תיקי השליחים וכל 
הציוד על גבם ללא תמיכה מאף אחד.

הם רכבו קצת יותר מ1,200 ק"מ ב-12 יום עם תיקי שליחים של 10 ק"ג 
על גבם ותיקים יעודיים על שילדות האופניים.

סיפור המסע המאתגר כל כך, במדינה זרה, עם תרבות כל כך שונה, חוקים 
ותנאים לא מוכרים וכל זה על אופניים בלי הילוכים ובלי מעצורים נארז 

לסרט דוקומנטרי מעניין שמסקר את החוויה היפנית שלהם תחת השם 
הכל כך ראוי - ״maybe die״.

ההקרנה החגיגית מתקיימת במקביל במספר ערים ברחבי ספרד ובמדינות 
שונות בעולם ובזכות המפגש עם חיימה, ניתנה לי הזכות להיות אחראי על 

הבכורה בישראל.
כששמעתי שהולך להפתח קפה אופניים חדש בתל אביב ידעתי שזה יהיה 

המקום המדויק לאירוע ההקרנה החגיגי.

חלל גדול עם בר העומד במרכזו, מסך ענק, סלון בקומה השניה עם 
כורסאות ותחושה ביתית נפלאה.

הוגשו בירות, נקניקיות ופיצה טבעונית לכ-150 אנשים שבאו לבקר, 
להתרשם מהמקום ולהיות חלק מחוויית המסע של הרוסטרז ביפן.

הבייק קפה שיהווה מרכז של תרבות ותוכן עשיר לכל סוגי הרוכבים הסכים 
לשתף פעולה ועזר בהפקת האירוע החד פעמי הזה ועל זה מגיעה להם 

תודה ענקית.
 The Roosters / Maybe Die Film Documentary

הקרנת בכורה של Maybe Die בבייקפה החדש

we:Newsאילן ספירא   אסף לנצר 
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אופני מגנזיום בהתאמה אישית
www.middleasta.com

עכשיו בבייקפה הרכבת 18 תל אביב

צילום: נתי הורטיג

http://www.middleasta.com/
http://www.middleasta.com/
http://www.middleasta.com/
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שדרגו עכשיו במחיר מיוחד את 
מערכת ההילוכים שלכם למערכת 

אלקטרונית ותרגישו בהבדל!

₪ 5,699
במקום 6,899 ₪

רכיבי המערכת האלקטרונית:
ידיות הילוכים, מעביר אחורי, מעביר קדמי, חיווטים,

לפרטים נוספיםבקר שליטה, מטען וסוללה

www.daa.co.il
ניתן לשדרג גם אופני נג"ש

להשיג אצל המשווקים המורשים

אחרי היעדרות של מספר שנים מותג אופני הכביש )וגם 
 השטח( Wilier-Trestina חוזר לישראל. 

חברת רוכבים באהבה אשר הוקמה על ידי שרון פירסט 
 Wilier ואלי קלמן-דלל תחל לייבא ולהפיץ את אופני

בשבועות הקרובים. משלוח ראשון של אופניים נמצא 
כבר בשלבי הרכבה ויגיע לארץ לקראת אמצע ינואר 
2017. המשלוח הראשון כולל אופנים ממגוון דגמים 

 Zero7-שונים וגולת הכותרת היא מספר זוגות מדגמי ה

 ו-Cento10air עליהם רוכבת קבוצת 
Filippo Pozzato בראשות Wilier SouthEast 
אופנים מדגם GTR Team יכנסו בימים הקרובים 
למבחן במגזין, סקירה מקיפה ושלל תובנות באחד 

הגליונות הקרובים.
 lovetoride.co.il פרטים נוספים באתר החברה

Wilier 
 Trestina

חוזרים 
לישראל

we:News
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  פליקס ברון

http://bhbikes.co.il/
http://bhbikes.co.il/
http://bhbikes.co.il/
https://www.facebook.com/BHBikesIsrael/


29 |  28

w w w. m o n d r a k e r. c o . i l

יניב - 054-4580425
אלעד - 054-4580322

M.N. SystemsM.N. Systems
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יש לי הרגשה שהשנים שלי כמכונאי אופניים היו בתקופה הלא נכונה, 
כל כך הרבה דברים מלהיבים קרו בעשור האחרון והם גרמו למכונאי 

האופניים להיות אדם בעל מומחיות ויכולת למידה עמוקים יותר 
והתעסקות בנושאים מסובכים ומעניינים יותר משפיץ שבור וכיוון הילוכים 

)וחוזר חלילה(. 
באמצע חודש דצמבר הגיע ארצה המכונאי הראשי של מחלקת הבולמים 
של חברת Cannondale במטרה להעביר קורסים בטיפול ותחזוקה של 
הבולמים הייחודיים של החברה שהבולט בהם הוא Lefty כמובן. מזלג 
המחובר אל צינור הראש בעזרת שני כתרים ומאופיין במבנה רגל אחת 

בודדת ובתוכה מסבי גלילה שאת פעולתם הם עושים כנגד משטחי 
החלקה. בולם Lefty מכיל את תא האוויר ומנגנון השמן בתוך רגל אחת 
ולא בשתי רגליים נפרדות כמו מזלגות רגלים. התמזל מזלי והגעתי ליום 

העשרה שכזה שכלל גם ראיון אחד על אחד עם לארי.

עיוני זה הכי הכי 
המפגש הטכני התקיים במרכז החדש של Recycles יבואני אופני 

Cannondale שבנתניה, מבואת הכניסה של החברה הוסבה לכיתה 
קטנה ושם נערך המפגש העיוני מול מקרן. במהלך המצגת עבר לארי 
בסבלנות ובשפה שיווקית מעוררת קנאה על כל קו דגמי הבולמים של 
החברה בדגש על 2017 והמזלג החדש Lefty 2. בהמשך לארי הסביר 
על מגוון טיפולים בעזרת מצגת יפה וסרטון מאוד מקצועי שהוא הכין 
בכל נושא: כיצד מחליפים קפיץ מסוים, כיצד עושים טיפול בולם, איך 
מתחזקים את המזלג, איך עושים איפוס למסבים ועוד. אחד הדגשים 

החשובים שחברת Cannondale שמה עליהם את האצבע הוא נושא 
הטיפולים, לארי חזר והדגיש שיש לבצע את הטיפולים בזמן. מסתבר 
שלא רק בישראל ישנה הבעיה של "דילוג" על טיפולים, בכל העולם 

אנשים מזניחים את הבולמים שלהם ולא עושים את הנדרש.
חלק לא מבוטל מהפגש "בוזבז" בהסברים על קריאת השירות לתיקון או 
יותר נכון קריאה להחלפה של הסטמים מדגם OPI האינטגרלי. ההחלפה 

גרמה לחברה לחזור בזמן לסטמים מגושמים והרבה פחות יפים אבל אז 
לארי הציג פתרון של Cannondale לשימוש בסטם OPI ללא חששות. 
מדובר בתותב קטן שנכנס אל מוט ההיגוי של הסטם ומונע גזירה שלו 

במצבי לחץ חיצון. התותב יעלה לכם בתוספת 40 גרם אבל האמריקנים 
האלופים הציגו טבלה שמראה כמה אחוזי קשיחות אתם מרווים בתמורה 

בכל דגם אופניים שיש עליו בולם Lefty. בזמן שלארי הסביר על הסטם 
שאל אוריאל מחנות Recycles תלת-אופן מדוע פתרונות האכסון בסגנון 
 ?Cannondale לא נראים יותר באופני Specialized של חברת SWAT

אחרי הכל, הם אלו שחשבו והתחילו עם הקונספט של שימוש חללי 
האופניים לטובת אכסון של כלי עבודה ועזרים שונים, לארי חייך בתמורה 

ואמר שיהיה בסדר.

מלכלכים ידיים
אחרי המצגת המאוד מפורטת והעשירה פרלמנט המכונאים עבר אל 

עמדת התיקון של אלכס המכונאי הראשי של Recycles לטובת למידה 
מעשית של כל הנלמד. לארי עבר מכונאי מכונאי והסביר איך מטפלים, 

מחליפים, מחדשים את הבולמים, את העבודה עשו כמובן המכונאים על 

כף רגלי השמאלית
ביקור לארי ווסטני בישראל

  רועי קאפח

http://www.mondraker.co.il/
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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

הדגמים השונים. לארי התגלה כאדם סבלני ומהצד רואים שהוא מכיר כל 
חלק וחלף בבולמים האלו. השלב המעשי לקח לא מעט זמן בגלל הירידה 

לפרטים, ההתעקשות של לארי שכל מכונאי יעבור גם על Lefty וגם על 
דגם Lefty2 ויבין מה הוא עושה לפרטי פרטים. במהלך המעשי שמתי לב 

שאת הקרטריג' )בוכנת השמן של הבולם( של דגם Lefty2 עיבו בצורה 
בולטת לעין.

רועי שואל, לארי עונה 
אחרי שכולם סיימו להתמקצע על הבולמים הצלחתי לגרור את לארי אל 

אחד המשרדים ולקבל ראיון אישי עם שאלות שהכנתי במהלך החלק 
העיוני וכמה שאלות שהכנתי מבעוד מועד

?Cannondale כמה ארוך הרומן שלך עם
באפריל הקרוב אני חוגג 22 שנים בחברה. בהתחלה הייתי איש מכירות 

ושיווק, למעשה הייתי איש השיווק הראשון של Cannondale באירופה. 
עשיתי באירופה הכל, ביקרתי מפיצים, נתתי עזרה טכנית באירועים, 

עזרתי בהפקת אירועים, עשיתי רכיבות מבחן ללקוחות וכו'.
אתה ממוקם כיום בגרמניה כי מרכז הפיתוח שלכם נמצא שם?

לא. אני עובד תחת ניהול Cannondale Europe והמשרדים הראשיים 
שלנו נמצאים בהולנד, יש לנו משרדים של שיווק ומכירות בשוויץ וגם 

מרכז בגרמניה. בהתחלה עבדתי במשרדים בהולנד לתקופה של שנתיים 
ואז נתנה לי האפשרות לבחור איפה אני רוצה להיות ועברתי לגרמניה כי 

המשפחה שלי משם.
Cannondale? כמה זמן אתה בתחום הבולמים של חברת

משנת 1998 אני עובד במחלקת הבולמים של החברה וזה בדיוק הזמן 
שעבדנו על דגם Lefty הראשון ולמעשה אני אחד מהמפתחים שלו ואני 

מכיר את המוצר מיומו הראשון.
אני חייב לשאול אותך לגבי דגם Roubaix החדש של 

Specialized, הם משתמשים עכשיו בבולם קטן בתוך הסטירר 
של האופניים, אתם עשיתם את זה לפני 15 שנים בערך ולא 

המשכתם עם זה. איך אתה מרגיש כשאתה רואה את זה עכשיו? 
)הבולם המדובר הוא בולם קטן לאופני כביש לספיגת מהמורות. 

)Silk Road המציאה את הרעיון עם דגם Cannondale חברת
זה רק מוכיח שאנחנו עשינו משהו נכון כבר לפני שנים רבות, קבוצת 

Saeco רכבה עם אופניים כאלו במרוץ Paris-Roubaix. דעתי היא שגם 
אופני כביש צריכים בולמי זעזועים ושחברת Specialized מבינים זאת 

ועשו שיפור יפה לרעיון שלנו. כרגע אין לנו תכניות לעשות מוצר דומה 
אבל בעתיד אנחנו מתכוונים לעשות מגוון גדול של פתרונות לכל סוגי 

 SLATE הרכיבה. כבר היום אפשר לקבל את הפיתוח שלנו בדגם הגראוול
שמצוייד בבולם Oliver בעל מהלך של 45 מ"מ ונותן פתרון של שיכוך 

לרוכבים שרוצים גם לרכוב בשטח קל וגם בכביש. 
אתה יכול לספר לי קצת על עתיד השיכוך בעתיד הקרוב, לא 

משהו ספציפי, מה יהיה בכללי?
אנחנו חברה שמאוד אוהבת חדשנות ופיתוח, יש אצלנו מוחות צעירים 

http://bit.ly/298FhEJ
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וחדים ומהנדסים מהשורה הראשונה. הכיוון הכללי הוא להגיע לאיזון טוב 
יותר בין ביצועים, מחיר והתאמה לטרנדים החדשים בעולם הרכיבה. אם 

אתה זוכר את פרויקט "סיימון" )בולם Lefty בעל שינוי מהלך בהפעלה 
חשמלית( אנחנו לא תמיד מצליחים לייצר בולמים שהמחיר שלהם מאוזן 

ונכון כלכלית לנו וללקוח.
לארי, זרוק לי עצם בבקשה, אין לכם איזה פיתוח שאתם עובדים 

עליו ושניתן לפרט?
אני לא יכול להוסיף מעבר למה שאמרתי עד עכשיו. אתה הולך לראות את 
המוצרים החדשים שלנו בקרוב והם ישוחררו לשוק כשהם מוכנים, אנחנו 

לא מחכים יותר לתערוכות או אירועים על מנת להשיק מוצרים חדשים, 
אם זה מוכן ובשל זה יוצא לשוק

מה לגבי שילוב מנגנונים חשמליים במערכות הבולמים שלכם? 
זה נראה ש Shimano וחברת SRAM כמו שאמרתי קודם, 

אנחנו אוהבים לחדש ומאמינים בפיתוח מוצרי העתיד, האתגר 
הראשון כאמור הוא לעמוד במחיר הגיוני לשוק והשני הוא 

לראות שאנחנו מסוגלים לספק את המערכות במידה והן יעבדו 
טוב. הדוגמא שלי לכך, היא חברת SRAM שהוציאה את מערכת 

RED האלחוטית אבל לא מצליחים לעמוד בביקוש של המוצר. 
אנחנו נאלצנו לשנות מפרטים של 3 דגמי אופני כביש בגלל 

שאין לנו מערכות אלחוטיות לשים על האופניים.
אני רואה שאתה מתלהב מאוד מהבולם Lefty2, רואים את זה כשאתה 

מסביר ומדבר עליו
אמת, לדעתי זה הבולם Lefty הכי מוצלח ואמין שיצא לנו על היום, זה 

לא שאני חושב שעשינו בולמים פחות טובים עד היום, אבל אני כן מרגיש 
שבבולם החדש יש כל כך הרבה דברים טובים שתורגמו מניסיון העבר עם 

הדורות הקודמים.
אני זוכר משהו מהעבר על מעבדת בולמים בגרמניה שקראו לה 

 Cannondale 88, אני זוכר שהם ייצרו חלקים משופרים לבולמי

ונתנו שירות לבולמים שלהם. האם 88 הייתה שייכת לחברת 
?Cannondale

88 זה אני! )אני בתדהמה( את חברת 88 יסדתי בשנת 1999 ועבדתי 
גם בחברת Cannondale וגם במעבדת הבולמים 88, בשנת 2009 

 .Cannondale 100% העברתי את הבעלות לחבר שעבד איתי וכיום אני
 CFR- את הניסיון האדיר שצברתי במעבדה לקחתי איתי אל קבוצת

Cannondale Factory Racing ושם אני מטפל בבולמים של הרוכבים. 
את הבולמים אני לא משפר או משהו כזה, רק דואג לתחזוקה מהירה 
והתאמת הבולמים למסלול התחרות, את סמיכות השמן של הבולמים 

אני מתאים לפי הטמפרטורה של מסלול המרוץ. שמן סמיך יותר כשחם 
ושמן בעל סמיכות דלילה יותר כשקר, לטמפרטורה יש השפעה אדירה 

על תפקוד הבולמים. בנוסף אני עושה התאמות לסגנון הרכיבה שהרוכב 
מעדיף, מרקו פונטנה מעדיף אופניים קשיחים ככל האפשר לעומת מנואל 

פומיק שמעדיף אופניים רכים יותר וזה כשמדובר על רוכבים שמאוד 
דומים במבנה שלהם ובסגנון הרכיבה. בלי קשר לבולמים, אני אוהב 

להיות עם הרוכבים, לתת להם את השירות הטוב ביותר ולהקנות להם 
תחושת ביטחון ששום תקלה טכנית לא תפריע להם במהלך המרוץ. הם 
צריכים לרכוב בראש שקט ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו שזה ישמר ככה.

מסר אחרון לפני שמסיימים?

כן. תטפלו בבולמים שלכם, אל תזניחו אותם ותשתדלו לעשות טיפולים 
בזמן. אני לא מנסה לעשות כאן שיווק לשירות התחזוקה של המכונאים, 
אני מדגיש כמה חשוב לטפל בבולם בזמן למען תפקוד טוב יותר ומניעת 

 Cannondale תקלות יקרות שישביתו לכם את האופניים. אם לחברת
הייתה האפשרות לייצר בולמים שלא צריכים טיפולים ותחזוקה אז הם היו 

יוצאים לשוק באותו היום 

http://giant.co.il/
http://giant.co.il/
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חברת אקו Adventur בשיתוף מגזין we:Ride משיקים קבוצת רכיבה 
חודשית. הקבוצה תיפגש אחת לחודש לטיול רכיבה מודרך באזורי רכיבה 
שונים ומגוונים בארץ. את הטיולים יובילו המדריכים המיומנים והמנוסים 
של חברת אקו Adventur יחד עם נציגות מצוות הכותבים/ בוחנים של 
המגזין. מטרת הקבוצה היא לייצר מסגרת רכיבה חודשית קבועה, אשר 
תחשוף את המשתתפים בה לאזורי רכיבה פחות מוכרים ותשלב מפגש 

חברתי יחד עם הדרכות טכניות, תכנים ייחודיים ופעילות פחות ששגרתית 
ברוח we:Ride. תוכנית הטיולים מגוונת מאוד וכולל כיסוי של כל אזורי 
הרכיבה בהתאם לעונות השנה- גליל עליון ותחתון עם סינגלי משגב, 

אחיהוד, נחל תבור, רמות נפתלי וכו'. שפלת יהודה בין עשרות הסינגלים 
לארץ המנזרים. סינגלי ירושלים הטכניים, קנדה ואזור בן שמן, צפון מדבר 

יהודה עם הנופים האין סופיים, הנגב הדרומי בואך אילת לטיול מתגלגל 
של יומיים, אזור רמות מנשה וחורשן, וכ'ו וכו' וכו'. אופי הטיול ורמת 

הרכיבה היא דינאמית ותיקבע בהתאם לרמת הרוכבים ורוח הקבוצה. 
בימים הקרובים תושק מערכת ההרשמה לטיולים באתר של we:Ride עם 

שלושת הטיולים הראשונים ומידע נרחב על הפעילות:
ינואר: המיטב של משמר העמק 

מדריך: טל רוזוב או נעם תדהר
מרחק: כ- 25 ק"מ עם 600 מטרים טיפוס 

מערכת השבילים של משמר העמק מאפשרת תנאי רכיבה נוחים כל 
השנה. בייחוד בחורף כשהשבילים מהודקים הסינגלים מזמנים לנו חווית 

רכיבה כיפית במיוחד. 

במהלך רכיבה של כשלוש שעות נגמע כ- 25 ק"מ עם 600 מטרים טיפוס. 
בשילוב של סינגלים זורמים וטכניים, עם דרכי נוף איתן נטפס בין סינגל 

לסינגל, וכמובן הרבה כיף.
פברואר: סינגלים באזור שדה בוקר 

מדריך: נעם תדהר 
מרחק: כ- 35 ק"מ, עם 650 מטרים טיפוס. 

נצא לדווש באחד מאזורי הסינגלים הוותיקים והמרגשים בארץ. מסלול 
שחלקים גדולים ממנו בנויים על סינגלים שנפרצו על ידי הנבטים לפני כ- 
2000 שנים. המסלול ייקח אותנו לרכס חלוקים עם תצפית נהדרת לאזור 

שדה בוקר ומצוק הצינים. משם בסינגל מדליק לאורך טרסות נבטיות לנחל 
עץ, נמשיך לנחל חצץ להר צרור עד לסיום במדרשת בן גוריון. 

מרץ: הר חורשן ושמורת אלונה
מדריך: טל רוזוב  

מרחק: כ- 25 ק"מ, עם 450 מטרים טיפוס.
אזור הר חורשן פחות מוכר לרכובים בארץ ומציע מערך סינגלים עשיר 
במיוחד בחורש האלונים הטבעי. ניפגש בפארק אלונה נתחיל במערך 
סינגלי "אהוד" ונעלה לראש ההר. משם בנקדות המנוחה ניתן קצת 
מורשת קרב על התהוות מערך הסינגלים שבאזור. משם נרד בשביל 

מהיר וטכני לכיוון בת שלמה, נעלה חזרה בסינגל נוסף ומשם דרך מערך 
השבילים שעל פסגת ההר נחזור לרכבים. 

עקבו אחר הפרסומים ומהרו להירשם. מספר המקומות מוגבל מאוד 

מטיילים עם we:Ride ואקו אדוונצ'ר

we:News

http://weride.co.il/


37 |  36

אחרמדברי בסגנון מרוץ סינגלים 
%'#@תימים של חוויה נדירה שתעיף לכם 4

www.samarathon.co.il! נפתחהההרשמה 
samarathon.co.il !ההרשמה בעיצומה

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

16-18/2/2017

http://epicisrael.org.il/
http://www.samarathon.co.il/
http://www.samarathon.co.il


39 |  38 שיווק והפצה: Joe's no-flats, אדסטיק אינוביישנס בע״מ

בן שמן? רכיב!
סוכר? רכיב!

 רוצים לרכוב גם מחר?
לשמירה מושלמת על האופניים,

עם המוצרים היחידים שמיוצרים 
בארץ ומתאימים במיוחד לתנאים 

הישראליים. 
ביו-דגריזר ושמן שרשרת של ג׳ו.

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/


סינגל סובב הר גילון, יוזמה מבורכת של תושבים
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מי שיש לו ילדים )או שהוא עדיין ילד בעצמו...( ודאי מכיר את המשפט 
"אין לי מה ללבוש". משום מה )ולא משנה כמה יהיה הארון עמוס בכל 
טוב(, הטרוניה הזו תשמע שוב ושוב ואם לא די בכך, הרי שבחלק גדול 

מן המקרים בסופו של דבר הזאטוט )גם אם הוא מתגורר בתוך גופו של 
ברנש בגיל העמידה(, ילבש שוב את אותה חולצה מהוהה ומכנסיים 

משופשפים שהוא "חורש" עליהם בלי סוף. אם לשפוט לפי כמות כלי 
הרכב במגרש החנייה של יער בן שמן בהשוואה לזה של ניר משה 

למשל, הרי שתופעה זו נפוצה מאד גם בכל הקשור לבחירת יעד הרכיבה 
לסוף השבוע הקרוב. עם יד על הלב חברים, כמה מכם רכבו בשנה 

האחרונה בכל 50 ומשהו המסלולים של קק"ל? כנראה שמעטים... ולא 
 נתפלא אם חלקכם אפילו הרמתם גבה והמהמתם "50? מה, באמת?". 

אנחנו מבינים שהכי קל ונוח להיצמד למוכר והידוע ממש כמו הילדון 
שלא מוכן להיפרד מה"שמיכי" שלו, אבל בפועל, מי שלא מוכן לצאת 

מאזור הנוחות ולנסות דברים חדשים, מפסיד ככל הנראה את כל היופי...

ינואר בסימן קירוב לבבות 
קק"ל, זה כבר לא סוד, היא אלופת בניית הסינגלים. כפי שצויין 

בתחילה, מעל 50 מסלולי אופניים רשומים לנו ברזומה. חלקם נמצאים 
בתחומי היערות שלנו, אחרים נבנו בתחומי מועצות מקומיות ועיריות 

בסיוע אנשי המקצוע שלנו ותנופת הבנייה נמשכת כל העת במלא 
המרץ. מאחר ואנחנו כפסע מלהיפרד מהשנה הקלנדרית הנוכחית, 

חשבנו שיהיה ראוי לספר מה עשינו בשנה האחרונה. אז למי שלא עקב 

או לא ידע, השנה חנכנו רשמית 7 מסלולי רכיבה חדשים. את פני שנת 
2016 קיבלנו בצורה מיוחדת עם פתיחתו של מסלול טובא זנגרייה 
– כפר הנשיא. המסלול הזה, מעבר להיותו מסלול רכיבת אופניים, 

הוא דוגמה מצוינת למעורבות שלנו בקהילה. חלק גדול ממסלולי 
הרכיבה נולדים מתוך יוזמות של תושבים שמחפשים מסלול לרכוב בו 

בסמוך למקום מגוריהם. אותם תושבים יוצרים קשר עם רכזי הקהילה 
והיער שאחראים על היערות הנמצאים בסביבת היישוב ויחד איתם 

 איילון שגיא   אילן שחם

סוגרים שנה
אתר מסלולי אופניים בשטח עם קק"ל 
מסכם את שנת 2016

קק"ל: סוגרים שנה

http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2087
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2087
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2087
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2087


סינגל רימון, בררררם בררררם!

סינגל אחיהוד - אפשר לתת בראש, אבל להיות כל הזמן בשליטה

סינגל כפר החורש, כל מילה מיותרת

43 |  42

we:KKLקק"ל: סוגרים שנה

מתחילים להניע תהליך שבסופו נולד מסלול חדש. הדוגמה המוכרת 
ביותר לסוג כזה של שיתוף פעולה היא כמובן רשת המסלולים הענפה 
שסמוכה לקיבוץ בארי אך היא התרחשה בהרבה מקומות אחרים וגם 
שם, בין היישוב הערבי טובא זנגרייה, לשכנו היהודי – כפר הנשיא. 
אנחנו יודעים שאולי זה ישמע קלישאתי, אבל מי שהשתתף באירוע 

חנוכת המסלול, לא יכול היה שלא להתרגש נוכח חבורות הילדים משני 
היישובים, ששפת אמם, דתם ואמונותיהם שונים כל כך, שמצאו ברכיבה 

דרך לגשר על כל אלו והשביל שמתפתל על הגבעות בין היישובים, הפך 
עבורם למקום מפגש וקירוב לבבות אמיתי. 
פברואר – מרץ בסימן נופים מרהיבים

חודש פברואר הביא איתו את ההודעה המשמחת על הולדתו של מי 
שיהפוך לאחד המסלולים האהובים והמדוברים ביותר השנה – סינגל 

יער גבעת המורה. לא קשה להבין מדוע כל כך הרבה רוכבים משבחים 

אותו נוכח העובדה שהוא משלב באמת את כל מה שאפשר לצפות 
ממסלול רכיבה. יש בו קטע טיפוס הגון שמחייב את הרוכב בו להיות 

בכושר גופני טוב, אך גם כשקצת קשה, תמיד אפשר להפנות את הראש 
הצידה ולשטוף את העיניים בנופים המרהיבים שמקיפים אותך מכל 
עבר. וכן, אפשר גם לעצור אם קשה, לשבת קצת, ולנוח מול הנוף, 

אנחנו מבטיחים לא לגלות . אחרי שהסתיימה העלייה מתחיל הכייף 
– ירידה ארוכה ארוכה ששוב מתובלת בנופים ובפריחה משגעת בעונה. 

אך אין אנו יכולים לסיים את הפרק הזה מבלי להזכיר את השריפות. 
לדאבוננו שנת 2016 תיזכר, ולא לטובה, בשל כמות השריפות הגדולה 

שהמיטה חורבן על כל כך הרבה יערות ובניהם גם על יער גבעת המורה. 
אך אנו עם הפנים קדימה ובטוחים שכמות הגשמים הנכבדה שירדה עד 

עכשיו ואלו שיגיעו בהמשך, יסייעו ליערות להשתקם. וכן, אם שאלתם 
את עצמכם, אפשר לרכוב בסינגל גבעת המורה על אף שחלקים ממנו 

ניזוקו בשריפה וזאת בזכות אנשי השטח שלנו שמהר מאד פינו את 

http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2131
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2131
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2131
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2131


יותר יפה מבשווייץ! סינגל יער שווייץ
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 העצים השרופים ופתחו את המסלול מחדש. 
בחודש מרץ כבר היינו בשווייץ. סינגל יער שווייץ... המסלול הזה 

הוא גן עדן לחובבי הנופים. אין לך קורת רוח גדולה יותר מלרכוב 
כשנופי הכינרת והרמה מלווים אותך כל העת. ובאמת שאין לנו יותר 
מה לומר, פשוט צריך להיות שם כדי להבין... בחודש אפריל חנכנו 

את סינגל סובב הר גילון הסמוך לכרמיאל. גם במקרה זה מדובר 
במסלול שהוא פרי יוזמה של תושבי היישובים הסמוכים – גילון וצורית 

שהשביל למעשה מקיף אותם. המסלול אמנם אינו ארוך )כ-12 ק"מ( 
אך הוא משופע בנופים ומעבר לכך זהו אזור שלא היו בו הרבה מסלולים 

כך שאנו מאד שמחים על היוזמה. התוכניות העתידיות מדברות על 
הרחבת המסלול ואולי אף חיבור שלו לשני המסלולים הסמוכים – 

משגב ואחיהוד. 
יולי – אוקטובר אריה אחד וזוג תאומים 

בחודש יולי הצטרף לרשימת המסלולים שלנו סינגל יער לביא. 

המסלול הזה כרגע לא נגיש מאחר ומחלה שהכתה בעצי האורן 
הנטועים שבו אילצה אותנו לבצע עבודות ייעור וכריתה כדי להציל את 
היער ולאפשר לו להתחדש. אנו בטוחים שלא יקח זמן רב עד שנתחיל 

 לראות סימני התאוששות ואז גם נפתח את המסלול מחדש. 
בחודש אוקטובר נולדו לנו תאומים! אמנם הם לא זהים אבל מבחינתנו 

כהורים, כל אחד מהם יפה ומוצלח בפני עצמו . בגוש יערות להב 
- כרמים חנכנו את סינגל רימון שמצטרף לאחיו הגדול – סינגל אלון 

המוכר והטוב ובנופי הגליל המוריקים תמצאו את סינגל אחיהוד על כל 
21 הקילומטרים המהנים והיפים שלו. סינגל רימון הוא דוגמה נוספת 
לעבודת תכנון משובחת, מסלול שיש בו קטעי רכיבה מהירים וברמים 

מדוגמים שיסחטו גם מהציניקנים הגדולים ביותר שאגות הנאה. סינגל 
אחיהוד יאתגר את הרוכבים בו בקטעי טיפוס אך יתגמל חזרה בירידות 

שמפתות להגיע למהירויות בלתי חוקיות, רק זהירות! יש הפתעות 
טכניות בדרך!...

http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2161
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2161
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2188
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2188
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2276
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2276
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2356
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2356
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2353
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2353
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סוגרים שנה עם הפנים קדימה 
לסיום, בחודש נובמבר, ממש רגע לפני שהשנה נגמרת, התחדשנו 

בסינגל כפר החורש, שבצירוף מקרים מדהים, סוגר מעגל של איחוד 
לבבות ושיתוף פעולה אותו התחלנו בינואר. בדומה לסינגל טובא 
זנגרייה – כפר הנשיא, גם סינגל כפר החורש הוא פרויקט שנולד 

משיתוף פעולה מדהים בין האוכלוסייה הערבית ליהודית באזור. המסלול 

ששייך רשמית לרשת המסלולים העניפה של מרחב יערות ציפורי, נולד 
ביוזמת נדב מאירי ותלמידי נווה עמיאל כטבעת נוספת שתהיה המשך 
לסינגל תמרת. מה שמייחד את הפרויקט הוא החיבור עם האוכלוסייה 
הערבית באזור ושיתוף הפעולה שנרקם בין הישאם בשאר המנהל את 

מחלקת הספורט במועצה המקומית יפיע, לשלי בן ישי, יערן קק"ל. את 
המסלול תכננו וביצעו תלמידי נווה עמיאל, תלמידי התיכון יפיע, מתנדבי 

רוכבי מגדל העמק, יפיע ונצרת ועובדי קק"ל. במסגרת שיתוף הפעולה 
עם האוכלוסייה הערבית, מתוכננת תוספת לסינגל שתתחבר בהמשך 

 ליפיע ולנצרת. 
ומה בהמשך? מי שעוקב אחר הפרסומים שלנו באתר ובעמוד הפייסבוק 

שלנו, ודאי יודע כי מסלולים רבים נוספים נמצאים בשלבי תכנון )כמו 
רשת המסלולים ביער חורשים( ואחרים בשלבי בנייה מתקדמים )כמו 

סינגל פלוגות שאת שלבי בנייתו סקרנו בסרטון ממש לאחרונה(. אנו 

בקק"ל גאים להוביל את תחום בניית מסלולי הרכיבה, להיות שותפים 
ונותני חסות לאירועים בתחום האופניים ולקדם את הענף למען קהילת 

הרוכבים שכה יקרה לליבנו. מאחלים לכולכם רכיבות טובות ובפעם 
הבאה שאתם עומדים מול הארון ומרגישים שאין לכם מה ללבוש, 

סליחה, לאן לרכוב, כנסו לאתר מסלולי אופניים בשטח עם קק"ל, 
בחרו במסלול שאינכם מכירים או שלא רכבתם בו זה זמן רב, וצאו 

להרפתקת רכיבה מרעננת ומהנה 

http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2177
http://www.eyarok.org.il/bike/trip.aspx?id=2177
https://business.facebook.com/863499170392357/videos/1154496007959337/
https://business.facebook.com/863499170392357/videos/1154496007959337/
http://www.eyarok.org.il/bike/
http://www.eyarok.org.il/bike/
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צ'ימיצ'ורי- 100 מייל במדבר הישראלי, שהם 160 קילומטר מעגליים 
שמתחילים בחצבה, עוברים דרך פתלתלה לשדה בוקר וחזרה 

בעומק המדבר.
ביום ששי הראשון של דצמבר 2009 נוסדה והתחילה מסורת הצ'ימי 

בקומונת 4 אפיק- רכיבת זוגות אתגרית ותובענית.
המסלול לא השתנה, אך האופי משתנה משנה לשנה, והצ'ימיצ'וריסט 

הוותיק חווה חוויה שונה כל שנה, שאלמנט ההפתעה לרוב הוא מזג 
האוויר שנותן את הטון.

השנה עמד קיום האירוע בסימן שאלה, או שבעצם החשש הכללי של 
רוכבים חדשים וכאלה שפחות נחושים, נתנו את התחושה שיש מצב 

שלא יתקיים. אך מנהלי הקומונה והמשתתפים המנוסים יודעים שאת 
האירוע הזה אין מזיזים או משנים, והאתגר האמיתי הוא להתמודד עם מה 

שהמדבר מחליט לזמן לנו, ובהתאם לתנאים יוצאים וזורמים תוך כדי.

אז מהו בעצם מסלול הצ'ימיצ'ורי? 
 יציאה מתחנת דלק חצבה. כביש 227 לכיוון מעלה עקרבים, 43 ק"מ של 

כביש מפותל בעליה על פני מישור ימין הפתוח ועד לירידה לשטח בשמורת 
המכתש הגדול, בשלט המורה למעלה אברהם, עד כה שני טיפוסים 
לחימום, נחל בוקר, עוקף שדה בוקר, התחנה הראשונה והאחרונה 

לתדלוק אנרגיה, באדיבותם של צוות החנות גאופן וחברת חטיפי האנרגיה 
32GI. סנדוויצ'ים, משקאות אנרגיה ואפילו עמדת תיקון אופניים. משם 

הירידה של מעלה צין, זהירות, הפניה לנחל חווה המזוהה עם מעבר 
מתחת פסי הרכבת, נקודת צל טובה למנוחה ועבודת רגליים בדשדש 
טובעני, משם הגבעות הלא נגמרות של שלוחת צלמון, אתגר תפירה 

שחלק יעשו ברכיבה וחלק בהליכה לצד האופניים, הירידה התלולה של 
המרזבה למקטע של 10 ק"מ של דשדש )הקושי משתנה מצ'ימי לצ'ימי(, 

והפניה האחרונה שמאלה לציר במעיינות, 20 קילומטרים אחרונים שלא 
נגמרים. בעצם כן, בחצבה.

גרסת 2016
הרוחות בואטסאפ של הקומונה, ובדפי הפייסבוק התחזקו וסערו עוד לפני 
שהסערה הגיע, והכול בליווי תמונות ומפות סינופטיות ותחזיות מזג אוויר 

אפרורי, גשום וסוער.
כמו בכול שנה, הגשם שוטף את הארץ מצפון ועד דרום, ובעוד הרחובות 
במרכז גואים, נוהרים כל רוכבי הקומונה לערבה, לבית ספר שדה חצבה, 

ובצומת הערבה, הכביש כבר יבש ואין זכר לגשמים העזים שעזבנו מאחור.
פאסטה פארטי מתוכננת לשבע וחצי ואיתה מגיע גדעון, מיחידת חילוץ 

ערבה, לתדריך הקבוע. דגשים על זהירות ופעולות במקרה חרום או פציעה 
לא עלינו, ואיתם גם התחזית המעודכנת ביותר מהשטח וההתרגשות שעוד 

כמה שעות נצא להרפתקה המשותפת מחד והפרטית והאישית של כל 
אחד, עם החששות והדאגות והמטרות והתכנונים.

מעמיסים פחמימות ממטבחים שונים, פרי יצירתם של רוכבים ורוכבות, 
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נשותיהם ובעליהן של יקירנו שהשארנו בבית. סידורים אחרונים של 
האופניים והציוד, עידוד ותמיכה של הוותיקים והידוענים לחדשים 

והטריים, והשנה אפילו הפתעה של ההנהלה. אחרי תשע שנים, יוצאת 
חולצת מסלול ומחולקת לכל מי שחשק בסמל היוקרתי של הקומונה- 

חולצת הגביע הקדוש, חולצה שגאווה ללבוש אותה אחרי צליחת האירוע, 
ועצם האומץ הכרוך ברצון לצאת לרכיבה הזו.

4:45 תחנת דלק חצבה, מאה חמישים רוכבים צבעוניים ממלאים ורוחשים 
בלב הערבה. אפשר לחתוך את המתח באוויר, ונדמה שמעל ראשיהם של 
כל הרוכבים אפשר לדמיין סימן שאלה שמרחף, כל אחד עם התהיות שלו, 

מה הלאה.

05:00 רעשי הקלקה כמו קפצונים בפורים, דבוקה שלמה של רוכבים 
נעלמת אל תוך החשכה של כביש מספר 227, האתגר התחיל. הדבוקה 

אט אט נפתחת והופכת לנחש ארוך של נצנצים ופנסים ושעטה של 
צמיגים על הכביש, לפנינו האתגר הראשון של הצ'ימצ'ורי הוא מעלה 

עקרבים הפתלתל.

השנה טוויסט בעליה! 
לפני העליה למעלה עקרבים, התפצל המסלול השנה לשניים. 

הצ'ימיצ'וריסטים פנו ימינה ועלו את המעלה אל תוך חוויה של 100 מייל 
אתגריים וארוכים, והמיניצ'וריסטים, שדהרו אל תוך 91 קילומטר אתגריים 

לא פחות. המיניצ'ורי נולד השנה, מתוך הכרח ברור לענות על צרכיהם 

של אלה הרוצים להתנסות בחוויה, אבל חוששים מעט מלקפוץ ישר למים 
עמוקים וסוערים, ואלה שרוצים את האתגר והחוויה, אך מפאת השעות 
הארוכות על האוכף לא יספיקו לסיים את האתגר בזמן ולהגיע לארוחת 

השבת בחיק המשפחה.
לכל אלו דאגו מנהלי הקומונה, שפתחו צוהר לרוכבים ורוכבות שרצו לטעום 

מהגביע הקדוש ופחדו. הם יצאו למסלול אתגרי שמכיל את כל מה שאחיו 
הגדול מכיל: מדבר, אתגר משמעת המים והתזונה הנכונה, איתני הטבע, 

העליות הארוכות ותוואי השטח המגוון של המדבר הישראלי. כל אלו נדחסו 
למסלול מהודר של 91 קילומטר שנתן חשק לרוכבים בו לנסות שנה הבאה 

את האתגר המלא. ולאלו שאינם יכולים להרשות לעצמם את האתגר 

המלא, אז להגשים חלום ושנה הבאה לצאת לעוד מיניצ'ורי.
מאז שנוסד הצ'ימי, בשם חיבתו, האתגר הוגדר כרכיבת זוגות, והיו בו 

חוקים לא פורמליים אך ברורים על מנת לשמור על בטיחות הרוכבים. בין 
היתר מסגרת השעות בהם יש לסיים, ונקודת מילוט אליה מומלץ לחתוך 
לכיוון חצבה בדרך קצרה ומהירה יותר, על מנת להימנע מרכיבה בתוואי 

המדבר בחשיכה ולשמור על בטיחותם של הרוכבים.
אך מכיוון שזוהי רכיבה לא פורמאלית, והמסלול אינו תחת כותרת וארגון, 

כל רוכב או רוכבת שיצא להרפתקה לקח אותה למקום האישי שלו. יש כאלו 
שעובדים על זמנים ורוצים לגמוע את הקילומטראז' כמה שיותר מהר, וכאן 

ההישגים מאוד מרשימים, השיא ד"א עומד על 7 שעות וחצי. מאידך יש 

צ'ימיצ'ורי 2016: אירוע לא רשמי מספר 9  we:4Epic



55 |  54

כאלה שעצם הסיום זו המשימה והאתגר האמתי. יש את אלו שממהרים 
לסיים לפני ששמיכת הלילה מכסה את המדבר ויש כאלו שמסיימים 

גם אחרי.

רוח עליך צ'ימיצ'ורי- לא קל! 
השנה האתגר היה קשה לדעת הרוב, וזאת בגלל הרוחות העזות שלא 

פסקו לרגע, ואתגרו וחישלו את הרוכבים ללא הפסקה לכל אורך המסלול. 
רוחות חזיתיות ורוחות צד שהיה אפשר להישען עליהן. רוחות שאיימו 

והזיזו את הרוכבים מהמסלול. רוחות שמנעו מהשרירים להפשיר מקור 
הבוקר ולהתחמם ולעבוד ביעילות. רוחות מטעות, שלא ידעו אם קר או חם. 

רוחות ידידותיות וגביות שעזרו לעבור את הדשדש הנצחי בנחל מרזבה, 

ורוחות של תקווה שנתנו גב בציר המעיינות ודחפו את הרוכבים לכיוון 
האנטנה שמתגלה לקראת הסיום המיוחל. לכל הרוחות )והשדים(, נוסיף 
את המסלול עצמו בתובענות שלו, העליות המצטברות, הירידות המהירות 
כשהאצבעות עייפות מללחוץ על הבלמים, הקטעים הטכניים ובסוף, הנוף 

המדברי שעושה את שלו לטוב ולרע.
 הצ'ימיצ'ורי הוא ראשית כל רכיבת אפית, על כל המשמעויות שלה. 

התפאורה המדברית מעצימה, מגבירה ומקשיחה את הרכיבה והופכת 
את הרכיבה הזו לאתגר לא פשוט, שאין לזלזל בה, גם לרוכב הכי מנוסה. 
מסלול הצ'ימיצ'ורי אמנם כמעט ולא משתנה, אך החוויה בכל שנה שונה 

ולא דומה לקודמתה, ולכן יש בה קסם שמושך מידי שנה את אותם רוכבים 

ותיקים, ועימם הרפתקנים חדשים שנדבקים לחיידק, ומצטרפים לשורות 
הקומונה ולאתגרים וההפתעות שהיא טומנת בחיקה.

סוף דבר 
ברשותכם משהו אישי. פעם שמינית שלי, כמו כולם, אני שואל למה? אחרי 
מעלה עקרבים אני מעלה חיוך, הרי, עליות זה הבית. אבל אז מגיע מישור 
ימין ואיתו הקור, ואז הכניסה לשטח, ומעלה אברהם, והפעם עם ריג'יד, 
'למה?' אני וקובי, הפרטנר שלי לצ'ימי השנה שואלים את עצמנו, ואין לי 
תשובה חוץ מ'ככה!' 'כי זה סוג של גיוון וסגפנות'. ואז מגיע העיקוף של 
שדה בוקר שמתיש אותך וטרם הגענו לנקודת ההפסקה היחידה, שהיא 

סוג של אשליה. אחריה אתה מתרענן גם אם זה לכמה דקות, ופתאום 
אתה שוב, באמצע המדבר, ואתה כבר עמוק בחצי השני, ויש עוד עליות, 

ואחריהן עוד עליות ודשדש. אבל בתוך כל מה שנראה סבל למי שקורא את 
המילים הללו, יש סיפוק לא מובן למישהו מבחוץ. חיוך שנסוך על פניי כל 

הדרך, מן חבירה לעצמי ולתוכי ופתאום ספרינט עצבני בדשדש הארוך 
והמתיש כי יצאתי עם צמיגים רחבים הפעם. והרכבת של ציר המעיינות, 
על הציר הזה, כוח האינרציה עושה את שלו, וכן, גם כוח המשיכה לנווה 

המדבר שנקרא ארומה, למנה טובה, למנוחה טובה, לפני הנסיעה הארוכה 
הביתה, אל הגשם של המרכז. וכבר בדרך מדברים על שנה הבאה.

שנה הבאה צ'ימי העשור. אתם שם ב-05:00 בחצבה? 

צילום נוסף: אלן אוחנה, ניר פרדו, יוסי גלילי, אורי וויץ, אורן גרוזוביק, אמיר טייב, קרן שחר

צ'ימיצ'ורי 2016: אירוע לא רשמי מספר 9  we:4Epic
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עיזות המדבר we:Ladies

מדבר אחד הלאה 
תמונות וסיפורים מטיול 
עיזות מדברי

 נועה לוריה   נועה לוריה 

עיזות המדבר
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אם מישהי צריכה עוד שכנוע, עוד דחיפה קטנה דרומה, 
עוד סיבות לקחת חופש מהכל, לארוז ציוד ולברוח 

למדבר – אני מקווה שזו הכתבה בשבילה. מתוך טריליון 
התמונות שצילמתי ניסיתי לבחור את אלה שמעבירות ולו 
במעט את מה שעברנו, את העוצמה המיטיבה של שביל 

מדברי מרוחק, שמים פתוחים, חופש טוטאלי וחבורת 
בנות שמצאו מה עושה להן טוב. ביחד. 

היום הראשון: סינגלי אלון )להב( ורימון 
בחרתי לפתוח את הטיול במסלול מעגלי, קצר יחסית, 
שייתן כניסה רכה וקלה יחסית למוד הטיול. רובנו עוד 

לא ביקרנו ביער להב וסינגליו וזו הייתה הזדמנות טובה: 
צפוניות שכמותנו לא מגיעות לאזור במיוחד. סינגל אלון 

כבר קרא לנו מזמן, ועם התוספת החדשה והמבורכת 

של סינגל רימון קיבלנו כמה שעות איכותיות של סינגלים 
זורמים ומענגים, ששברו את הנסיעה הארוכה דרומה. 

היה יבש. מאובק וניחר. כל חודשי הקיץ הארוך 
מנשוא שמאחורינו דרבנו אותי למצוא את החלמוניות 

המובטחות – ויהי מה. עקבתי אחרי ההנחיות שקיבלתי 
מניר המקומי לסטייה קלה מסינגל אלון וכך נפלנו, 

כמוצאות שלל רב, על אוצר מטבעות הזהב של 
החלמוניות היפות: סימן לחורף מיוחל, טיפה של שפיות 

והתחדשות בצחיחות הכללית. אלף תמונות באלף פוזות-
עם-חלמונית לאחר מכן, אנחנו בדרך למכוניות ולמקום 

נחמד בערד שקוראים לו ציפור מדבר. 
בגסטהאוס המתוק של מיכל קיבלנו בית נוח שכולו 

שלנו, עם חדרי שינה למעלה וסלון רביצה למטה, מטבח 

גדול ושולחן פול, בו הפלאתי לפדח את עצמי. מיכל 
הכינה לנו ארוחת ערב טעימה ביותר, דורית ארגנה לנו 

משחק מתנות רווי שנאפס קינמון )מי שלא מבין מה הוא 
קרא עכשיו, זה בסדר, אתם זכרים ולא אמורים להבין 
משחקים ודרינקים של בנות(. וכל זה לא ממש קשור 

לרכיבה, אבל היה מאד מאד נעים.   

היום השני: מערד לנאות הכיכר דרך מעלה זרון 
ומצד זוהר 

לדעתי, המונח "תיאום ציפיות" הומצא במיוחד לכבוד 
היום הזה. לא הייתי מצליחה להדריך אותו ללא המינון 

המדויק )או אולי המופרז?( של אזהרות לעומת דירבונים, 
נטיעת ביטחון והרגעה לצד ריסון והתרעות, שחרור 

ופירוט מידע לעומת מידור ו"תראו בהמשך". יום ארוך, 

מלא שבילים שמשתנים בין סינגלים זורמים, לטכניים, 
למסוכנים, לדרכים רחבות ואפילו כביש. 

על הבוקר אנחנו פוגשות את יואב בהט, האיש והטנדר 
האדום, שילווה אותנו מעתה ועד סוף הטיול, בעוד 3 

ימים. למעשה, זו חזרה על פורמט מוצלח ומוכר לנו 
מטיול קודם. נוח עם יואב. הוא מכיר את כל המסלולים 
וכל העצים הטובים לעצירות קפה בצל, הוא מכין אוכל 

טעים ויש לו שמנת לקפה. סידור טוב. 
ברוח קרה ממש, קצת חזקה ומלחיצה מדי לטעמי, 

יוצאות מערד מזרחה לכיוון סינגל בוקק. קצת התעסקות 
עם שביל סלעי ודוקרני בהתחלה, ומפה לשם אני שמה 
לב שמשהו מטפטף עליי. טיף. טיפה. אני לא מאמינה. 
איך יכולתי להיות שאננה ולא לבדוק שוב את התחזית 

we:Ladiesעיזות המדבר

http://www.desertbird.co.il/
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– לא יכול להיות שהיא השתנתה – גשם? – אפיק ים 
סוף? אוי. מה יהיה? – אני יודעת מה יהיה: שיטפונות, 

היפותרמיה, צוותי חילוץ, מסוקים, חיפושים אל תוך 
הלילה, זה מה שיהיה – לא. זו רק הפייה המחורבנת של 
תיק השתייה, מטפטפת לי על הרגל. טיף. טיפה: פרקים 

מיומנה של מדריכה ספקנית. 
מפה לשם הרוח שוככת, השמש יוצאת, וסינגל בוקק זו 
חתיכת יציאה נהדרת. איזה כיף של מקום, איזה שביל 

מדליק ויפה וכיפי. הוא לא כזה קצר, ועד שאנחנו פוגשות 
את יואב, לא רחוק מצוק תמרור, לקפה ובננה אנחנו כבר 

ממש צריכות אותם. 
אחרי ההפסקה, הגיע תורו של סינגל זרון. מותר לרדת 
מהאופנים, צריך ללכת איפה שאין ביטחון לרכוב, ליפול 

כאן זה ממש מיותר ודבילי. שמעתן בנות? יופי. אבל 
איפשהו בהמשך חשבתי שזה יהיה זמן מעולה לעשות 

סיבוב על ה-Trek Fuel EX 8.9 החדשים של גבי. היה 
מגניב, הם בלעו את כל מה שה-Liv Lust צנועי-המהלך 

שלי מתקשים ללעוס, ופתאום עלה לי האדרנלין לראש 
והנוף המטמטם לנשמה וחשבתי שאני נוגה כורם 

ב-EWS, ושכחתי שאני עם נעלי קליטים קשיחות על 
פלטים – והמעידה כשניסיתי להוריד רגל היתה מיותרת 

ודבילית. מ.ש.ל. 
עד שירדנו למטה את כל המעלה, כבר היה צורך אמיתי 

לשבת רגע, להירגע מכל הדרמה וכל השיפועים ולנשום. 
ישבנו רגע בצל מצד זוהר, נשמנו וסיפרנו את הסיפור 
האלים והעגום של מלכי ישראל, יהודה ואדום, שיצאו 

להיפרע ממלך מואב המורד ובחרו ממש בדרך הזו 
העולה מים המלח אל ההר, היא היא דרך אדום )מלכים 

ב', פרק ג' – תקראו, בהזדמנות(. 
אחרי ארוחת צהריים, מתחת לעץ בפתחת נחל חמר, 

אנחנו ממשיכות הלאה, דרומה: פיתולי נחל סדום ומישור 
עמיעז. השמש נמוכה, המישור פתוח ואינסופי, ותחושת 

המסע חזקה. דרך שמתמשכת - אל החופש וממנו.
את היום אנחנו מסיימות אצל שקדי בנאות הכיכר, על 
כמה בקבוקי יין אדום, סלמון על האש ונחרות קצובות. 

יום ארוך ויפה שבא אל סיומו המוצלח. 

היום השלישי – מנאות הכיכר לחצבה דרך 
נחל צין תחתון

ללא ספק, אחד הימים שייחרתו חזק בזיכרון. בזכות 

האורך, הקושי והיופי. תחילתו במסלול "חריץ בחוואר", 
המשכו – לאחר לגימת שתי מקינטות גדולות במלואן 

– בדרך המובילה אל פתחת המכתש הקטן ומשם 
לאורך נחל צין ומימיו הצהובים והדוחים, אך עדיין יפים 

להפליא. אין לי ברירה כאן אלא להשתפך סופית. משהו 
בנופים העצומים האלה מעיר אותי לחיים, מסעיר אותי 

בשמחה פשוטה ואמיתית. אני מסתכלת לצדדים והבנות 
שם איתי. החוויה היא משותפת. השביל מתארך, מלא 

בקשיים, דשדש, עליות קטנות וחדות, עליות ארוכות 
ומתונות, חם, יבש, לא נגמר... בשלב מסוים אני בודקת 
עם נאוה: תגידי, זה כבר יותר קשה מיפה? נאוה מנידה 

 בראשה וממשיכה לרכוב. זה עדיין יותר יפה. 
לארוחת הצהריים המאוחרת בחניון עין עקרבים אנחנו 

we:Ladiesעיזות המדבר
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מגיעות מאוחר. השמש כבר נמוכה, החושך תכף פה. 
לועסות מהר סלט קינואה וחומוס טעים, מרכיבות 

פנסים ואחרי בדיקה שאף אחת לא רוצה לעלות לטנדר 
)"ובזאת נשללה זכותך לקטר"( – עולות על הכביש שבין 
מעלה עקרבים לעיר אובות. כמה עליות מתונות ומשם 

גלישה מהירה בחושך היורד עלינו במהירות. היחידה 
שלא הביאה את הפנס והנצנץ שברשימת ציוד החובה 
שהמדריכה שלחה, היא כמובן המדריכה. שהרי אין כמו 

דוגמה אישית. ומכיוון שבבוקר היא גם מחקה בטעות את 
הקובץ ממכשיר הגרמין שלה וניווטה כל היום על מפות 

וזיכרון, היא נאלצת עתה לנווט בחושך מוחלט באזור 
החממות בין עידן לחצבה. אין לי מושג איך הן עוד רוכבות 

אחריי, איך עוד לא התייאשו וחתכו לקפוצ'ינו בארומה 

חצבה, אבל הן שם מאחוריי, רוכבות ומפטפטות ברוח 
טובה, כאילו לא סיימו זה עתה לצבור ברגליים 60 ומשהו 

ק"מ של שבילי מדבר. 
אוי, כמה שהטריפל הבלגית הזו מגיעה לנו. גם זו. גם זו. 

יאללה, אחרונה ודי. 

יום רביעי ואחרון – חצבה לצופר דרך ציר 
המעיינות ומואה 

יום קצר וקל יותר, שהיה אמור לשחרר את הרגליים 
ולשלוח אותנו שמחות אל ההקפצה חזרה. אז הוא לא 

היה בדיוק קל, איפשהו בין השקשוקה עם הטחינה של 
הפסקת העשר לחום המתגבר, פתאום נפלה לכולן 

האנרגיה והיה קצת אוֹי וֵויי. אבל רק קצת. רוכבות מצל 
אל צל, עוצרות לנשום ולהצטנן ברוח שמורגשת רק 

בצל. ואז, כשהאנרגיות חוזרות ואנחנו רוצות להמשיך 
הלאה עם מה שהתרגלנו לעשות כל כך טוב ב-4 ימים 

האחרונים, פתאום זה נגמר. 
במיניבוס, העמוס רוכבות שטופות מדבר ומרחבים, אני 

מתיישבת במושב המתקפל שליד הנהג ורגע לפני שאני 
צוללת להשלמת פערי עבודה באייפון הארור אני פונה 
אחורה ואומרת להן: אנחנו כבר כאן, עם האופנים וכל 

מה שצריך – אולי נברח? בואו נעשה תלמה ולואיז, רק 
בלי הסוף. נישאר במדבר ונרכב לנצח.

כולנו מהנהנות עם חצי חיוך וחוזרות לאייפון. יומיים 
אחרי זה, עם רוח איומה, שריפות מאיימות ליד הבית וכל 

כובד המציאות האמיתי, נצטער קצת שלא לקחנו את 
הבדיחה ברצינות. 

ככה זה, כתבתי אחר כך בפייסבוק שלי, כמה שמנסים 
שזה לא יקרה, היום האחרון תמיד מגיע בסוף, וצריך 
להיפרד ולחזור לשגרה. אבל יש לנו זיכרונות לקחת 

איתנו, שפע של יופי ושמחה ועומק מדברי שנצרב חזק 
בנשמה. הוא היה טוב אלינו, המדבר. לא קשה מדי 

אבל גם לא ממש סלחן. לא אכזרי מדי, אבל לרגע לא 
משעמם. ויפה יפה. רכבנו ביחד, חלקנו סיפורים וזיעה, 

צחוק משוחרר וכברת דרך. והיה לנו טוב.
להתראות, מדבר יקר. נתגעגע עד שניפגש בקרוב. 

אוהבות מאד, עז ואחות 

we:Ladiesעיזות המדבר
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מבצע ״הכן רכבך לחורף״ יוצא, הזמינו בדיקת ציוד חינם במרכז ההתקנות, חיזוקים והשלמת ציוד
www.groopy.net / 03-7525258 :להזמנת בדיקה 

חדש!!!
חנות תצוגה ומרכז התקנות 

תל אביב רח' הרכבת 18

http://www.groopy.net
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. 

"קפיצה טובה מורכבת מ- 1/3 טכניקה ו- 2/3 
פסיכולוגיה" )מילים- רוכב עבר כלשהו, לחן- עממי(.

בסרטון שלפניכם ינסו שני המנטורים שלנו להקנות לכם 

את היסודות )מכירים?( הבסיסיים והטכניקה לקפיצה 
בצורה נכונה. תרגול בשטח תוך יישום ההמלצות 
אלו יעניק לרוכב את היכולת לצבור ניסיון הדרגתי, 

ויקנה לו את הביטחון הנדרש לביצוע קפיצות בצורה 
טובה ובטוחה.

שימו לב לפני שאתם רצים לקפוץ, או קופצים לרוץ-חשוב 
להבדיל בין סוגי קפיצות ובהתאמה להבדיל בין הטכניקות 

השונות לביצוע כל קפיצה.
ומעל הכל עקרונות הטכניקה אשר יועברו כאן הם 

בסיסים בלבד! אין כל תחליף ללימוד מסודר ומודרך, תוך 
תרגול הדרגתי בשטח. יאללה בהצלחה 

טכניקות רכיבה להמונים 

דרופ

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=g0LipIZen8c
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Cannondale 
SuperX 105
2017 

סבב תחרויות הסייקלוקרוס באירופה וארה"ב החל כבר בחודש ספטמבר, אך אלינו הגיע 
החורף רק עכשיו, וזוהי הזדמנות מצוינת לבחון את אופני הסייקלוקרוס החדשים מבית 

Cannondale. אמנם עונת הסייקלוקרוס התחרותית שלנו כוללת מספר תחרויות בודדות, 
והשנה אפילו פחות מהרגיל, החורף הישראלי עדיין מספק אפשרויות מגוונות לרכיבה בסגנון 

ייחודי זה. Cannondale הם מהיצרנים המובילים בתחום, ודגם ה-SuperX, דגם הקרבון 
התחרותי שהושק לראשונה בשנת 2011, זכה השנה בעדכון משמעותי שיצר בשוק ציפייה 
רבה. הדגם יגיע לארץ בחודש הקרוב ואנו זכינו לבחון אותו במשך מספר שבועות במגוון 

   תנאים, כולל ימי הסערה האחרונים

Recycles :יבואן
מחיר: 12,500 ₪ )באתר רסייקלס(

Cannondale SuperX 105  we:Testצחי אוחובסקי  דותן הלוי  צחי אוחובסקי 

 Cannondale SuperX 105 :מבחן

http://www.recycles.co.il/
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Highlights

 	Killer 'Cross בגיאומטריית Ballistec שילדת קרבון
 	Schwalbe X-One 700-33c טיובלס עם צמיגי CX 2.0 גלגלי
 	BB30 עם ציר מרכזי Cannondale Si 36/46 קראנק
חיווט פנימי	 
מערכת הנעה 2x11 ובלמים הידראוליים של שימנו מדגם 105 	 
צירי 12 מ"מ - 100 מ"מ מלפנים, ו-142מ"מ מאחור	 
משקל רטוב 8.8 קילוגרם כולל פדאלים )מידה 54(	 

Cannondale SuperX 105  we:Test
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בצמיגים של 33 מ"מ בלבד(. שינוי זה חייב גם הסטה של קו השרשרת 
ב-6 מ"מ, ע"י בניית גלגל א-סימטרית. 

האופניים בדגם הזה הינם בצבע שחור מבריק, עם כיתוב אדום, כאשר 
המזלג ותומכות השרשרת צבועים בדוגמה מושכת עין בצבעי ורוד, 

ירוק וצהוב זרחניים. הצינור התחתון מעוגל ועבה בעוד הצינור העליון 
פחוס מעט, הולך ונהיה צר לכיוון צינור הכסא, וכולל מקום לשני מחזיקי 

בקבוקים. מפגש הצינורות ואיזור כניסת מוט הכסא לשלדה מעוצבים 
בצורה חלקה ואלגנטית וכוללים בורג כסא חבוי. כל זה, בשילוב עם החיווט 

הפנימי יוצר מראה נקי, סקסי וקרבי מאד. אין ספק שהאופניים האלה 
מושכים מבטים. 

על השביל 
ה-SuperX החדשים מאד סיקרנו אותנו. אופני סייקלוקרוס הם חיה עם 

יעוד מאד ספציפי – לספק קשיחות וזריזות במסלולי סייקלוקרוס ייעודיים, 
הכוללים בדרך כלל רכיבה אינטנסיבית של כשעה. עם התפתחות ענף 

הגראבל ומרוצי האנדורנס בטווחים של 100 מיילים ויותר, מנסים היצרנים 
לספק אלטרנטיבה תחרותית וקלילה למשתתפי אותם מרוצים ע"י הרחבת 

שלדה וגאומטריה 
דגם המבחן שקיבלנו הינו הדגם עם חבילת האבזור הנמוכה יותר מבין 

דגמי ה-SuperX והוא כולל מערכות מסדרת 105 של שימנו. הוא מבוסס 
על שילדת הקרבון החדישה והמתקדמת של היצרן כמו בשאר הדגמים. 
מהנדסי Cannondale השקיעו מחשבה רבה בגיאומטריה של השלדה 

 .Killer 'Cross החדשה, גיאומטריה שקיבלה את המיתוג המחייב
הקו המנחה דומה לזה של אופני הקרוס קאנטרי המודרניים של היצרן 

האמריקאי, ומהותו היא מקסימום וורסטליות – מצד אחד מסלולי 
הסייקלוקרוס נהיים יותר טכניים, ומצד שני יותר רוכבים משתמשים 

באופניים שיועדו למסלולים קצרים יחסית גם לרכיבות תחרותיות ארוכות 
בסגנון הגראבל המתפתח. קו מחשבה זה הוביל לשני עדכונים מהותיים 

בשלדה - העדכון הראשון הוא מיתון הזויות בחלק הקדמי – זווית ראש 
מתונה יחסית של 71 מעלות והטיה קדימה של המזלג )אופסט( ב-55 

מ"מ. שינוי זה מאפשר יציבות גבוהה יותר ויכולת שליטה טובה יותר 
בקטעים טכניים ומדרונות תלולים. העדכון השני הוא קיצור החלק האחורי 
ע"י פחיסה קלה של צינור הכסא וקיצור תומכות השרשרת. בנוסף הורחב 
הציר האחורי כך שהשלדה תוכל להכיל צמיגים ברוחב 40 מ"מ המיועדים 

לרכיבות גראבל ארוכות יותר )תחרות סייקלוקרוס מחייבות שימוש 

Cannondale SuperX 105  we:Test

https://www.youtube.com/watch?v=z4cCej_N_DI


75 |  74

המעטפת של אופני הסייקלוקרוס. ההבדל מאופני גראבל ייעודיים מתבטא 
לרוב במשקל קל יותר, קשיחות גבוהה יותר ויעילות דיווש גבוהה יותר 

 SuperX-מאופני גראבל העשויים בדרך כלל מחומרים מעט יותר רכים. ה
אמור להיות הפתרון האולטימטיבי לגישור בין שני העולמות – לאפשר זכיה 

בפודיומים במרוצי סייקלוקרוס, כמו גם בתחרויות גראבל ארוכות. 
את האופניים קיבלנו עם צמיגי הסייקלוקרוס המקוריים ברוחב 33 מ"מ, 

ואכן הרכיבות הראשונות שביצענו היו רכיבות קצרות ואינטנסיביות שכללו 
האצות מהירות, שינויי כיוון, טיפוסים קצרים ותלולים, וירידות מהירות. 

משהו שמדמה רכיבת סייקלוקרוס. התחושה שהאופניים משדרים מיד 
מהרגע הראשון היא קלילות ומהירות. תנוחת הישיבה הקומפקטית 

מזכירה אופני כביש תחרותיים, ומרגישה אגרסיבית למדי. להבדיל מדגמים 
קודמים של Cannondale, בהם המליצו לבחור שלדת סייקלוקרוס במידה 
אחת קטנה יותר מגודל שלדת הכביש של הרוכב, בדגם הזה מומלץ לבחור 

באותה מידה, ואכן מידה 54 הרגישה לי מצוין. הטיית הגלגל קדימה 
תורמת לכך שקצה הנעל לא נוגע בגלגל הקדמי כמו שקורה לעיתים 

באופני סייקלוקרוס. הפידול יעיל והאצה בעמידה מדביקה את הגלגל 
לקרקע ונותנת תחושה של קשיחות וזריזות. הגלגל האחורי הממוקם 

קרוב מאד לציר הכסא נותן תחושת אחיזה מעולה גם בשבילים מדורדרים. 
החלק הקדמי מרגיש יציב מאד ברכיבה מהירה, ועדיין נותן תחושת זריזות 

אך אינו תזזיתי מידי במהירויות נמוכות יותר. הגלגלים מרגישים קשיחים 
יחסית והצמיגים עושים את עבודתם. בתצורה המקורית הצמיגים מגיעים 

עם פנימיות, ואכן, ברכיבה אגרסיבית בשטח משובש, כשאני מנסה 
לרדוף אחרי חבר מהיר על אופני הרים, הגלגל האחורי נחבט באבן חדה 
והפנימית לא מחזיקה מעמד. עם טיובלס זה לא היה קורה. בשביל רצוף 
אבנים האופניים מקפצים בעצבנות ומחייבים רכיבה בחצי עמידה, זאת 
על אף תומכות הכסא הצרות שאמורות לספק שיכוך. כנראה שגם צירי 

ה-12 מ"מ מוסיפים לקשיחות הזאת. זוהי הפשרה של קשיחות מול 
נוחות, ועם צמיגי 33 מ"מ ולחץ אויר גבוה יחסית, הקשיחות ניכרת. 

במקטעי אספלט האופניים מרגישים כמו אופני כביש תחרותיים מודרניים 
– תחושה די דומה ל-Cannondale של Super Six EVO, למעט הצמיגים 

האיטיים יותר. 

CX בשירות הגראבל
לאחר מספר רכיבות עברנו לצמיגי גראבל, Maxxis Rambler ברוחב 
40 מ"מ, בתצורת טיובלס. כמובטח, הצמיגים נכנסים בשלדה ללא כל 

Cannondale SuperX 105  we:Test
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בעיה. בעין נראה כי גם צמיגים רחבים מעט יותר עדיין יתאימו. למי שלא 
מכיר, זהו נתון נדיר באופני סייקלוקרוס תחרותיים שבדר"כ יקבלו צמיג 
של עד כ-36 מ"מ. בהתחלה ניסינו פשוט להחליף גלגלים, אבל גלגלים 

סטנדרטיים לא התאימו בגלל הגיאומטריה הא-סימטרית ונאלצנו להחליף 
צמיגים על הגלגלים המקוריים. הצמיגים הרחבים ותצורת הטיובלס אכן 

נתנו את האפקט המצופה – הצמיגים סיפקו שיכוך הרבה יותר גדול 
מצמיגי הסייקלוקרוס הדקים ונטרלו את הקפיציות של האופניים בדרכים 

משובשות. לזה בדיוק התכוון המשורר – אם ברכיבת סייקלוקרוס של שעה 
אין הרבה משמעות לקפיצות וזעזועים, ברכיבת גראבל ארוכה הגוף יעריך 

את הנוחות והרכות היחסית שמספקים הצמיגים הרחבים. כמובן שגם 
האחיזה משתפרת וברכיבה במסלולים חוליים או עם אחיזה בעייתית יש 

שיפור משמעותי.
הבדל נוסף בין אופני גראבל לסייקלוקרוס הוא בבחירת ההילוכים. אופני 
סיילוקרוס תחרותיים בנויים למסלולים קצרים ללא עליות ארוכות. ייתכנו 

עליות מאד תלולות אך בדר"כ קצרות ומהירות, וגם ריצה בעלייה מקובלת 
בענף. לפיכך גודל גלגלי השיניים המקובל הוא 36/46 וכך מגיע גם 
דגם המבחן. ברכיבת גראבל, בה עושים מסלולים מגוונים שעשויים 

לכלול עליות ארוכות ותלולות, כמו גם ירידות ארוכות ומהירות, הבחירה 
היא בדר"כ בקראנק כביש קומפקט הכולל גלגלי שיניים 34/50. קראנק 

כזה בשילוב הקסטה המקורית 10-28 אמור לספק פתרון כמעט לכל 
מסלול. בהתחשב בכך שבארץ מתקיימים מעט מאד מרוצי סייקלוקרוס, 

ורוב הרוכבים ירכבו בדרכים מגוונות, נראה שזהו שדרוג כדאי כמעט לכל 
הקונים הפוטנציאלים של אופניים אילו. מערכות ה-1x11 מתחילות לצבור 
תאוצה גם בעולמות הסייקלוקרוס וה-SuperX כוללל גם גרסאות בתצורה 

כזאת. גם זו עשויה להיות אפשרות לרוכבי גראבל פוטנציאליים. למרבה 
הפלא דגמי ה-SuperX אינם כוללים דגם עם מערכת הילוכים חשמלית, 

אבל נראה שמערכת כזו ניתנת להרכבה. 

חלקים בולטים 
החבילה כוללת מערכת הילוכים של שימנו, עם קסטה 10-28, קראנק 

Cannondale Si עם גלגלי שיניים 36/46 ובלמים הידראוליים של שימנו 
מדגם BR505. הגלגלים הינם גלגלי טיובלס של Cannondale מדגם 

CX 2.0 על נאבות פורמולה עם צירים בקוטר 12 מ"מ ברוחב 100 מ"מ 
מלפנים ו142 מ"מ מאחור. זהו חידוש מצירי ה-9 מ"מ שהיו בדגמים 
הקודמים. מוט הכסא הינו בקוטר צר יחסית של 25.4 מ"מ להגברת 

Cannondale SuperX 105  we:Test
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 Cannondale הגמישות. שאר המכלולים כוללים חלקי אלומיניום של
ואוכף Fabric Scoop. מערכות ה-105 של שימאנו עובדות חלק מאד, 

והחיווט הפנימי נותן תחושה נעימה וזורמת, ומקל על נשיאת האופניים 
בעליות תלולות ומעברים טכניים בלתי רכיבים. בלמי הדיסק ההידראוליים 
הם אחד השיפורים הגדולים באופני סייקלוקרוס בשנים האחרונות – אין 

מה להשוות בינם לבין בלמי הקאנטילוור המסורתיים או בלמי הדיסק 
המכאניים שעדיין נפוצים בשוק. הבלמים ההידראוליים מספקים יכולת 

בלימה מצוינת גם בלחיצה באצבע אחת כשהידיים על החלק העליון 
של הכידון. 

סיכום 
לכתוב מבחן לאופני סייקלוקרוס בארץ זו משימה מאתגרת. פלח היעד 

מצומצם, מצד שני זו הזדמנות לחשוף רוכבים רבים חדשים לתחום. 
במבחן של אופניים כאלה במגזין סייקלוקרוס ייעודי, או במגזינים מובילים 

באירופה, לא צריך לבזבז אנרגיה על להסביר מה זה סיילוקרוס ומה 
מצופה מאופנים ייעודיים לתחום. אבל יצא שאנחנו לא מגזין סייקלוקרוס 

וגם לא ממש באירופה. מה שמעניין באופני ה-SuperX הוא הרחבת 
המעטפת, והיכולת לספק מגוון רחב יותר של רוכבים גם בתוך הנישה של 

סייקלוקרוס/גראבל. האופניים מספקים פשרה מצוינת - אילו הם אופני 

סייקלוקרוס תחרותיים מהשורה הראשונה, אולם עם צמיגים רחבים יותר 
יכולים לשמש גם כאופני גראבל תחרותיים, ועם סט גלגלים מתאים אפילו 

כאופני כביש. במקרה זה יש לשים לב שהגלגלים צריכים להיבנות בתצורה 
א-סימטרית כך שלא כל גלגל סטנדרטי יתאים, וגם בלמי הדיסק יהוו 

מכשול בתחרויות רשמיות. אבל לרוכב כביש לא תחרותי שרוצה אופניים 
מגוונים ה-SuperX מהווים אפשרות מצוינת.

כמי שרוכב היום על אופני גראבל ייעודיים מפלדה אחרי שנים על אופני 
סייקלוקרוס קשיחים אני מרגיש את ההבדל באופן ברור. אופני הגראבל 

אכן נוחים יותר וסלחניים יותר, אבל המחיר הוא העצלות היחסית. 
ה-SuperX מספקים שילוב מצוין בין יכולת האצה וזריזות גבוהים של 

אופני סייקלוקרוס, ובין נוחות ויציבות, בעיקר כאשר הם מאובזרים 
בצמיגים רחבים יותר. לרכיבות גראבל ארוכות כנראה שאעדיף את אופני 
 SuperX-הגראבל, אבל לגבי רכיבות סטנדרטיות של כשעתיים-שלוש ה

הם אלטרנטיבה מאד אטרקטיבית 

Cannondale SuperX 105  we:Test



81 |  80

מי אתם האנשים שבקיר? אורי דאוס רוכב מילדות על כל דבר 
עם שני גלגלים, בעשור האחרון החלטתי גם לפתוח חנויות משלי. 
רוכב? ברור, רוכב כמובן על אופני DAUS – מותג הבית שפתחתי 

בשנה האחרונה. התחלנו לייבא שילדות כרומולי וחלקים ולבנות אופני 
טראק/ סינגל ספיד עירוניים. את הדגם שהרכבתי לעצמי ציידתי בגלגלי 

H+SON ואוכף עור מפנק. בתכלס רוב הרכיבה שלי עכשיו מתרכזת בעיר 
עם המשפחה. 

עידן מאור עובד, יוצר, בונה, מארגן תחרויות והוגה דעות בחמשת 
השנים האחרונות בתחום האופניים בתל אביב. בתור ילד הייתי סקייטר 

ותמיד התעסקתי עם תיקונים, פציעות, אקסטרים וסטייל. אחרי 
שנחשפתי לסצנת הפיקסד גיר, נשאבתי פנימה ולא עשיתי שום דבר אחר. 

רוכב? רוכב על 4 זוגות אופניים, כולם פיקס גיר, המועדף עלי הוא זוג ה
DAUS סייקלו קרוס פיקסי שבניתי פה בחנות. לאחרונה התחלתי לארגן 

תחרויות לסצנת הפיקסד גיר המקומית בתל אביב וכיף לראות איך מגיעים 
עוד ועוד רוכבים מתחרות לתחרות. 

רותם בן חורין גיסו של אורי. הרקע שלי בתחום האופניים מגיע בעיקר 
מאורי. אני אוהב ליזום ולעשות דברים בעצמי והרגיש לי הכי נכון להיכנס 

עם אורי לעסק משפחתי משותף. לאט לאט אני מוצא את עצמי לא מסוגל 
להיות בלי האופניים. רוכב? רוכב כמובן על אופני DAUS פיקסד גיר קצה 
שהרכבנו פה בחנות. עם ציר אלומיניום, גלגלי H+SON דקים ואוכף עור 

 .PROPALM איכותי של
סדר על הקיר? הכלים מסודרים לפי סדר השימוש. כלי שמשתמשים בו 

הכי הרבה נמצא הכי קרוב לליפט. 
הכי כלי כלי? מפתח 15 כמובן, כיאה לחנות אופניים עירונית שכונתית. 

אנחנו מחזיקים 4 מפתחות 15, שתמיד יהיה בהישג יד. חוץ מזה גם כפות 
לחילוץ צמיגים מסתובבות בחנות לא מעט.

הכי לא כלי כלי? מיישר אוזניים. אנו מטפלים בעיקר ברוכבי העיר, 
בבלאי טבעי ורגיל של האופניים מכך שהשאירו אותם חונים בחוץ. אוזניים 
עקומות מגיעות אלינו גם, אך לעיתים יותר רחוקות, אחרי שמישהו עשה 

תאונה או שהחנה את האופניים ליד רכב שלא ממש אהב את הרעיון. 
מי הבן המועדף? עידן: מפתח שרשרת. אני אוהב לראות את הפין 

יוצא ונכנס.
כלי מיוחד/ייחודי? בהחלט, הליפט שבחנות הוא מעשה ידיו של אורי. 

אורי: תמיד רציתי שיהיה לי מתקן לאופניים שעולה ויורד בצורה חשמלית 
ושאני לא אצטרך אף פעם לשבור את הגב, אז בניתי אחד. 

מחשבות לעתיד, מצרפים עוד כלים למשפחה? מבריז ציר מרכזי
לוקחים את העבודה הביתה? אורי לא לוקח עבודה הביתה, אבל עידן 

כבר ממזמן יכול לפתוח סניף נוסף בסלון. 
ה-תיקון? קשה לדבר על תיקון אחד מדהים כשכל בניה של אופניים 

שאנחנו עושים מקבלת ספיישל טריטמנט. אנחנו אוהבים לקחת שילדות 
ישנות שנראות גמורות ולשחזר אותן למצב מנצנץ וחדש. עושים להן 

שטיפת חול, צביעה מחדש ומפנקים אותן בחלקים לפי הסטייל והשיגעון 
של הבן אדם שמקבל את האופניים. 

 YouTube| FaceBook | בואו לבקר פנצ'ר, הנביאים 15 ת"א

אורי דאוס, עידן מאור, רותם בן חורין, פנצ'ר ת"א we:Wallעדי גיא  

קיר מכנאופן

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DlRnIUAcTYNw
https://www.facebook.com/PuncherTLV
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KTM Scarp 
Sonic 12S

חברת KTM האוסטרית אמנם מוכרת בראש ובראשונה כחברת אופנועים 
מהשורה הראשונה, אך המותג השולט בעולם השטח מוטורי בכלל ובצבע 

הכתום בפרט, משותף גם לחברה נפרדת המייצרת מגוון רחב מאוד של אופניים. 
מגוון זה מכסה את כל אסכולות הרכיבה הכוללות אופני כביש, עיר, סייקלו )מהממים 

אגב( וכמובן אופני שטח בכל טווח הדיספלינות שבין מרוצי קרוס-קאנטרי למרוצי 
אנדורו. ראויים לציון גם האופניים החשמליים של החברה המכסים מגוון שבין 
אופני טורינג לאופני שטח מכובדי מהלך שקצת מזכירים את אחיהם הגדולים, 

 ממונעי הבנזין.
בהמשך ל-Demo Day המוצלח של 2016 זכינו לקבל למבחן את אופני הדגל של 

החברה לשנת 2017, אשר הגיעו בעיקר לטובת תצוגה וליטופים בדוכן היבואן. 
נכון לכתיבת שורות אלה עדיין לא ברור אם גרסת הפרימיום הזאת אכן תגיע 

לחנויות ארץ הקודש, אך כבר ממבט ראשון ידענו שעל מבחן כזה אסור לנו לוותר.
הדגם הנוכחי העונה לשם Scarp Sonic נראה זהה לדגמי 2016 מסדרת 

ה-Scarp המיועדת לקרוס-קאנטרי ומרתון, אולם הוא טומן בשלדתו כמה שיפורים 
ומאובזר במיטב הרכיבים עליהם חולם רוכב המרתונים התחרותי. אם נודה על 

האמת, גם לנו כרוכבי שבילים שלא מצטיירים כיבבני משקל, גרמו האופניים האלה 
 לרייר בצורה בלתי נשלטת... הנה כמה סיבות

KTM Scarp Sonic 12S  we:Testאמנון ישראלי  גלעד קוולרצ'יק  אילן כרמל 

יבואן: KTM ישראל
מחיר: 41,500 ₪

KTM Scarp Sonic 12S :מבחן
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Highlights

שלדת קרבון מלאה וקלילה )1.7 ק"ג ללא בולם אחורי(	 
מתלה ציר יחיד בטכנולוגית Straight-Line-Link, המייצר 	 

90 מ"מ מהלך
זווית צינור ראש 70 מעלות	 
זווית צינור אוכף אפקטיבית 74.5 מעלות	 
 	SRAM של EAGLE 1*12 מערכת הינע

 	FOX בולמי קצה מבית
 	DT SWISS גלגלי קצה מקרבון מבית
 	SHIMANO מעצורי קצה מבית
משקל יצרן עם צמיגיי 'תצוגה' וללא דוושות – 9.2 ק"ג	 
משקל רטוב עם צמיגי שטח, טיובלס, מתקן בקבוק 	 

- 9.99 ק"ג, למידה 19"  	XTR ודוושות 
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כמו ב-2016 גם פה נמצא גלגלים בתקן Boost המאפשרים תוספת 
קשיחות לגלגלי ה-"29, חיווט פנימי למרבית הכבלים ומקום "מוצהר" 

לשני בקבוקים בתוך המשולש הקדמי ועוד אחד מתחת לצינור התחתון. 
 )לכך נתייחס בהמשך(

הגיאומטריה היא רייסרית באופייה, בעלת צינור ראש קצר הנועד להשאיר 
את הפרונט נמוך, צינור עליון ארוך של 620 מ"מ המאפשר סטם קצר 

להיגוי זריז ותומכות שרשרת באורך 441 מ"מ. תומכות שרשרת באורך כזה 

עשויות להיחשב כיום פחות מודרניות ביחס למתחרים האחרים בקטגוריה, 
אולם יש לקחת בחשבון שהשיפור ביכולת התמרון אשר מגיע עם הציין 

סטייס הקצרים, פוגע ביציבות הכללית של האופניים. בעוד שזווית האוכף 
האפקטיבית )74.5 מעלות( נמצאת בקו אחד עם שלדות מודרניות אחרות, 

הרי שזווית הראש לא שונתה ונשארה באזור השמרני/מתון מאד, קרי 
70 מעלות. זווית המאפיינת אופני מרתון מהשנים האחרונות אך לא מיישר 

 XCO מהדור החדש המיועדים להתמודד עם הניו סקול XC קו עם אופני

שלדה וגאומטריה 
כאמור, שלדת ה-Sonic של 2017 נראית דומה לשאר סדרת ה-Scarp של 

2016 ולטעמינו השילוב בין גימור השלדה והצביעה הזרחנית הכתומה 
על גוון השחור-מט-קרבון יצרו אופניים מדהימים ביופיים, פשוט מהממים 
מכל כיוון שמסתכלים עליהם. השלדה בנויה כולה מקרבון, כולל המשולש 

האחורי וחוליית הנדנדה. למעשה ההבדל בדגם ה-Sonic לא באמת נראה 
 לעין בלתי מזוינת.

בעוד שתבנית השלדה לא השתנתה, נעשה פה שימוש באריג קרבון אחר 
ומשובח יותר, כזה שאפשר למהנדסי החברה לחסוך במשקל השלדה עד 
לתוצאה המרשימה של 1700 גרם. בנוסף שונתה גם האוריינטציה של 

כיוון הסיבים בחלק מהצינורות עפ"י פידבקים שהתקבלו מרוכבי הקבוצה 
התחרותית שלהם, זאת ע"מ לשפר את קשיחות השלדה במקומות 

הנכונים. למרות ששיפורים אלה מיושמים כרגע רק על דגם העל, אין ספק 
שהם יעשו את דרכם גם לדגמים האחרים בשנים הבאות.
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מדיניות ה"מפרט ללא גבולות" ממשיכה למערכת ההילוכים, האופניים 
צוידו במערכת ה-Eagle הנחשקת מבית סראם ברמת ה-XX1 היוקרתית 
אשר ביחד עם גלג"ש קדמי של 34 שיניים תיתן מענה לכל אתגר בזכות 
הקסטה המדהימה בעלת 12 ההילוכים וטווח ה-500%, מ-10 ועד 50 

שיניים. לטובת הימים האלה בטראנס-אלפ, כשהעלייה לא נגמרת.
במערכת הבלמים המשיכו מהנדסי KTM את המיקס המשובח וציוותו 
את מעצורי ה-XTR של שימנו יחד עם רוטורים תואמים ויפיפיים מדגם 

Freeza. אם זה לא מספיק, גם סט הגלגלים פה הוא מהטופ של הטופ, 
מדובר בסט חישוקי קרבון של חברת DT מדגם XRC1200 בעיצוב מדבקות 

כתום עוצר נשימה, המשודכים לנאבות DT-240 משובחות ויוצרים סט 
במשקל מעורר דמעות של 1445 גרם.

אם עוד לא התעלפתם, נציין גם את חלקי הקוקפיט ומוט האוכף מבית 
Ritchy העשויים כמובן קרבון מסדרת Superlogic, העליונה של היצרן. 

הסטם המעובה מגיע באורך 90 מ"מ למידת הלארג' ואילו הכידון 

 משופע האלמנטים הטכניים.
המתלה של ה-Sonic החדשים הוא אותו מתלה סינגל פיווט - מתלה 
פשוט לכאורה בתוספת טוויסט בדמות מבנה צינורות תומכות האוכף 

בעלות גמישות המאפשרת לוותר על ציר אחורי. מתלה כזה דורש בולם 
אחורי בעל פלטפורמה יציבה ו/או מנגנון נעילה, ואכן יש לנו פה ידית 
נעילה מכנית מבית פוקס, בעלת מצב נעול או פתוח לשני הבולמים, 

הקדמי והאחורי כאחד.

חלקים בולטים 
על מנת להפוך את כל החבילה לקלה עד כדי השתאות, נוספו פה בולמי 

הדגל של Fox בציפוי קשימה מוזהב וברמת ה-Factory העליונה. המזלג 
בעל מהלך 100 מ"מ, הוא מדגם Step-Cast החדיש והייעודי ל-XC, אשר 
שייף את משקלו ל-1360גרם בלבד )בקרוב מבחן מפורט(. מאחור נמצא 
דגם ה-Float המוכר בד"כ כבעל שלושה מצבים אולם פה, ב'זכות' ידית 

 הנעילה, הוגבל לשניים בלבד.
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תחושת הקרביות של האופניים מכה מיד בדיווש הראשון, ה-Sonic גמעו 
את המרחבים בדרך אל ההר במהירות מענגת שרק דחפה אותנו לתת 

עוד ועוד. ההאצה מהמקום ממכרת וכל הפלטפורמה מאפשרת מהירות 
שיוט מטורפת במישורים ובדרכי עפר, בזכות הגלגלים המשובחים, 

החבילה הקלילה והבולמים שהגיבו ברגישות נהדרת למכות קטנות ושאר 
תחלואי הדרך.

כל זה טוב ויפה, אבל אם לצטט בחופשיות את דן-בן-אמוץ, מישורים זה 

לא הכל ובעליות גילינו תופעה והיפוכה... בעליות קצרות רוויות מדרגות 
סלע מזדמנות האופניים ממש זינקו קדימה כדי לעזור לנו, זאת בזכות 
אותה 'פלקסיות' בתומכות האוכף שכאילו נדרכו בתנועת הרוכב לפני 

תקיפת מכשול והשתחררו כקפיץ בכיבוש מדרגות הסלע. האמת – מדובר 
בתחושה מדהימה שמעלה חיוך גדול של סיפוק אצל כל חובב 

עליות טכניות.
בעליות ארוכות יותר בהן מומלץ היה לשמר את כוח הרוכב באמצעות דיווש 

ברוחב 710 מ"מ. מוט האוכף הוא בקוטר 30.9, בעל אופסט של 25 מ"מ 
ומשקל של כ-150 גרם.

את צמיגי התצוגה מבית שוואלבה, הזדרז רועי והחליף בצמיגיי מקסיס 
אייקון Exo 2.2 מוכחים, אין ספק שהדבר הוסיף למסה המתגלגלת, אבל 
בימי מבחן מדורדרים ומאובקים של סוף הקיץ קיבלנו את תוספת המשקל 

הזאת בברכה רבה!

על השביל 
בבואנו להרכיב את מתקני הבקבוק ציפתה לנו הפתעה קלה, זאת מכיוון 

שהמקום לבקבוק השני היה מאד מוגבל, כל כך מוגבל שלא הצלחנו 
להתאים לתוכו אפילו את הבקבוק הקטן ביותר שמצאנו, זאת להזכירכם על 

שלדת לארג'. תנאי האבק שאפפו את רוב תקופת המבחן גרמו לנו לוותר 
גם על מתקן הבקבוק שמתחת לצינור התחתון וכך יצאנו לדרך קצת פחות 

קרביים מהמתוכנן.
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מונוטוני, החלק הקדמי של האופניים נשאר נעוץ בקרקע ותמרן היטב 
בזכות הפרונט הנמוך אך מאחור התחלנו להרגיש קצת בובינג אותו ניסינו 

להעלים באמצעות נעילת המתלים. הבובינג כמובן נעלם אך יחד איתו 
קיבלנו אופניים קשיחים לחלוטין שבתנאי הדרדרת והאבנים המתגלגלות 

של ארצינו, סיפקו חוויה די מטלטלת. בעייה זו נפתרה ברובה ע"י הקשחת 
הבולם האחורי והורדת מידת הסאג המומלצת מ-9 מ"מ לבערך 7 מ"מ. 

מכאן והילך לא הרגשנו את תופעת הבובינג, למרות שמי שצפה בנו מהצד 
העיר כי נראה שהמתלה עדיין מתנדנד קלות, זאת למרות הדיווש העגול 

ביותר שהצלחנו לייצר. בכל מקרה גם אם נראה היה שיש פה איבוד 
אנרגיה קל, קלילותם של האופניים וקשיחות השלדה והגלגלים הצליחו 

 להעלים אותה מאתנו.
לגבי טיפוס בעמידה החביב במיוחד על הכותב, מיותר לציין שללא בולם 

במצב פלטפורמה יציבה, אופני סינגל פיווט יתגמלו רק כאשר יהיו במצב 
נעול והשטח יהיה מהודק היטב – ובתנאים אלה הם אכן טסו לא פחות 

מאופני זנב-קשיח סופר תחרותיים.
גמענו מישורים, טיפסנו הרים, שיחקנו עם בולמים... אז מן הראוי שנהנה 

 מקצת פאן בסינגלים, לא?
אז זהו, שגם פה מאד תלוי עד לאן מותחים את גבולות הפלטפורמה. 
בסינגלים זורמים ומשוטחי סלעים, קק"ל–סטייל )עין השופט, להב, 

ירוק-כחול-אדום בבנ"ש( האופניים מהירים מאד, מתמרנים היטב, 
מתגברים על מכשולים מזדמנים ובעיקר מגיבים היטב לכל לחיצה על 

הדוושות – תענוג!
ברגע שנכנסנו לסינגלים צפופים, כתושים ופחות מתורבתים הרגשנו 

שהאופניים מרגישים ארוכים ופחות מהנים לתמרון ביחס לאופנים אחרים 
בז'אנר עליהם התנסינו לאחרונה. בנוסף, זוית הראש )70 מעלות(, 

הסטם הארוך )90 מ"מ( והכידון הצר יחסית )710 מ"מ( לרוכב במידה 
לארג', הקשו על ההיגוי במהירות גבוהה במדרון. את סטם הקרבון 

היוקרתי מיהרנו להחליף בסטם עממי באורך 70 מ"מ דבר שהפך את כל 
 ההתמודדות בסינגלים להרבה יותר מהירה ובטוחה.

המשכנו לאתגר את האופניים גם בירידות בדרכים מאד משובשות 
בהן המתלה הפתוח עשה את עבודתו נאמנה אך גם פה נמצא הגבול 

בסינגלים מלאי ברייק-באמפס )דוגמת 'קפריסין'... שאגב נמצא בחורשן( 
אשר הביאו את המתלים למיצוי מהלך ותחושת חוסר ביטחון, זאת 

גם עקב האופסט של מוט האוכף )25 מ"מ( אשר הקשה על תנוחת 
 ה'תחת-אחורה' הנדרשת בירידות טכניות. 

אגב, אם במקרה תרצו להוסיף מוט אוכף מתכוונן לטובת רכיבות 
סופ"ש בכיף, תתקשו למצוא דרך להעברת הכבל אל הכידון – 

כנראה שהאופניים פשוט לא נועדו לזה.

בסופו של יום רכיבה, גם אם כלל פה ושם סינגלים מטלטלים ומפגשים 
מהסוג הטרשי, הדיווש בחזרה על שבילים רחבים ומהירים החזיר לנו 

תמיד את החיוך כראוי מאופני מרתון קלאסיים וקלילים בצורה קיצונית 
שגמיעת מרחקים אומנותם.

תפקוד חלקים בולטים 
בולמי הזעזועים של פוקס תפקדו ללא דופי כל עוד נשארנו בגבולות הגזרה 
של רכיבות במסלולי XC קלאסיים, ואף הצליחו ברוב המקרים לשמור עלינו 
מעצמינו גם במסלולים אלימים יותר. בעוד שהבולם הקדמי פינק בקטנות 

ואף סגר מהלך מספר פעמים במהלך הרכיבות )בדיוק כמתבקש ממנו(, 
הרי שהאחורי אשר נופח מעבר להמלצת היצרן ע"מ להימנע מבובינג, 

התקשה לספק חוויה מפנקת ואת מהלכו הצלחנו לנצל עד תום במקרים 
 נדירים בלבד.

על מערכת ה-Eagle של סראם נותר לנו רק לומר אמן. אמן שהטכנולוגיה 
תטפטף לדגמים זולים יותר, אמן שסראם ימשיכו לאתגר את עצמם 

ולהמשיך עם פתרונות פורצי דרך, ואמן שהיה לנו תקציב למערכת כזאת 
כבר היום. לשאלת השאלות האם רוכב באמת צריך טווח הילוכים כזה 

וגלג"ש 50 שיניים, התשובה היא תלוי: אם אותו רוכב משתתף במרתון 
רב-יומי גדוש עליות, או חובב טיפוסים סיזיפיים של כמה קילומטרים – 

בהחלט כן.
מעצורי ה-XTR מבית שימנו היו לא פחות ממעולים לאורך כל תקופת 

המבחן ואין לנו ספק שסט כזה יכול גם לככב גם על אופני אנדורו אשר היו 
מצליחים לאתגר יותר את ביצועיהם. 

אחרונים חביבים ואולי החביבים ביותר לטעמינו הם גלגלי הקרבון 
הקלילים של DT Swiss, אלה ספגו את כל מה ששמנו בפניהם בקשיחות 

נונשלנטית ולמרות רוחב פנימי צנוע של 22.5 מ"מ הצליחו לפתוח את 
צמיגיי האייקון 2.2 ברמה מספקת לאחיזה מצוינת. את ההאצה מהמקום 

ואת איכות הגלגול שלהם אפשר לסכם במילה אחת – חלום.

טענות ומענות 
סעיף הבעיות מתייחס ברובו לטענות הלקוחות לכאורה מעולם רכיבת 

השבילים ופחות מעולם המרתונים, אולם עקב המגמה הגוברת 
במסלולי XC לכיוון האגרסיבי אנו מוצאים לנכון שיש מה לשפר בדגם 

 תחרותי היוצא בשנת 2017.
מבחינת השלדה יש כאן דבקות בגיאומטריה שמרנית בעלת זווית ראש של 

70 מעלות ותומכות שרשרת לא קצרות באורך 441 מ"מ. זו גיאומטריה 
מעולה למישורים, עליות, דרכי עפר וסינגלים זורמים, אך פחות נחמדה 

בסינגלים צפופים במדרון. עבור הקוקפיט, היינו מעדיפים סטם מעט 
יותר קצר וכידון מעט יותר רחב, וגם את מוט האוכף היינו מחליפים לישר 
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לגביי הצהרת היצרן על מקום לשלושה בקבוקים, גם בסוף המבחן לא 
מצאנו בקבוק קטן מספיק שיתאים למתקן שעל צינור האוכף. 

סיכום 
ה-Scarp Sonic הם אופני מרתון מעולים ומרהיבים שיסבו הנאה רבה הן 
בגמיעת מרחקים והן בסינגלים זורמים. משקלם הכללי מעורר ההשתאות, 

ובתוספת קשיחות הגלגלים, איכות המעצורים ומערכת ההילוכים 
המלוטשת והיוקרתית, יש כאן חבילת אבזור מהמשובחות בהן נתקלנו ואכן 

תג המחיר שלהם )עוד באירופה( צפוי להיות בהתאם.

למרות שלא הצלחנו ליהנות מהנעילה הכפולה של הבולמים בשבילי 
ישראל המאתגרים, שני הבולמים פה הם מהרמה הגבוהה ביותר כך שאנו 
מאמינים שסידור נעילה אחורית בלבד בתוספת כיוון נכון של הבולם הקדמי 

 יספקו גם את הרוכב הטכני יותר.
בנוסף, על מנת לשפר מעט את ההיגוי והתמרון ברכיבה מהירה בסינגלים 

תלולים נמליץ לשנות את הכידון, הסטם ומוט אוכף – אלה אם כן אתם 
דבקים במרתונים ואתגרי רכיבה ארוכים אחרים, במקרה זה, לא לגעת 

במקום מוסט לאחור ע"מ להתמודד ביתר קלות עם אתגרים טכניים.
הנעילה האבסולוטית של הבולמים מאד מספקת בעלייה בשבילים הדוקים 

אך בשאר המקרים של תנאי סוף הקיץ וטיפוסים מעט יותר טכניים 
העדפנו להשאיר אותם במצב הפתוח ולו רק כדי לקבל אקטיביות מהבולם 
הקדמי. יתכן והפתרון פה הוא להשאיר רק את הנעילה האחורית מהכידון 

ולהסתפק בשליטה ידנית מסורתית על הקדמי, או לחילופין להשאיר את 
המזלג על מצב תמידי של פלטפורמה יציבה... )או לרכב יותר בעליות 

אירופאיות מחוסנות דרדרת ומדרגות סלע(. אפשרות נוספת ויקרה יותר 

היא להחליף את ידית הנעילה בכזאת בעלת שלושה מצבים עבור שני 
הבולמים וכך להרוויח גם את מצב האמצע )TRAIL( הכל כך רצוי ומתאים 

לתכסית הישראלית.
השלדה אמנם מרהיבה ביופייה אך החיווט החיצוני של כבל הבלם האחורי 

בוצע בצורה תמוהה שיצרה שפשוף לא מחמיא על צינור הראש, בנוסף 
לא חדל טרטור כבל המעצור האחורי בנקודת היציאה מתוך מנגנון החיווט 

הפנימי, ניסינו לשחק עם זה אבל הרשרושים חזרו. 
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זה הטור בו עובדי הענף מתלוננים עליכם, הלקוחות. פשוט כי גם אנחנו 
בני אדם וגם לנו יש רגשות, ופשוט כי אנחנו יכולים. גם 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.

יקר לי 
אחת לכמה זמן, קופץ הנודניק התורן באחד הפורומים, עם אחת מגרסאות 

השאלה "למה כל כך יקר בחנויות בארץ?", יחד עם השוואה למחירים 
באתר כזה או אחר בחו"ל.

הסניגורים הקבועים מצד החנויות, בקרב אבוד מראש, טורחים להגיב, 
לנסות לשכנע, ואפילו להתעצבן, בניסיון להסביר את ההבדלים במחיר 

לרעת החנויות בארץ.
המקטרגים הקבועים גולשים לתיאורים ודוגמאות מופרזות, יחד עם 

השמצה של כל היבואנים והחנויות באשר הם, ויוצאים בקריאה נרגשת 
לשים קץ לחזירות, משל היה מדובר במחאת הקוטג'.

כרוניקה של הסלמה 
למרבה המזל, רוב היבואנים ובעלי החנויות לא משוטטים 

בפורומים השונים.
למרבה הצער, גם במפגש עם לקוחות בחנות נתקלים בתופעה הזאת.
יש שיאמרו כי בשנים האחרונות חלה אף הסלמה בתחום. פעם, לקוח 
היה מסתכל על כפפה שנפשו חשקה בה, היה מפטיר מתחת לשפם 
"יקררררר" ויוצא. יותר מאוחר באבולוציה, הוא אף היה מטיח באוזני 

המוכרן ש"הכפפה הזאת נורא יקרה". אחר כך, הוא היה נכנס עם 
אפליקציית סריקה, סורק את הברקוד ומראה למוכר ש"באיביי היא יותר 

זולה", והיום הוא פשוט לא נכנס. אולי.
פעם הלקוח הזה היה בא, מודד נעליים ממלאי החנות, והולך לקנות 

אותם באינטרנט בחו"ל. יותר מאוחר באבולוציה, הוא היה נכנס להתייעץ 
איזו נעל מתאימה לו ואיזו כדאי לקנות, ובא אולי להרכיב קליטים, אחרי 

שרכש בחו"ל. היום הוא נכנס כדי לבקש שתחליף לו מידה, כי הזמין לא 
נכונה באינטרנט.

we:Give a sh#tפרק ו'- רק בישראל   יואב מאור

פרק ו'- רק בישראל
יוקר המחיה 

איך יכול להיות שיקר כאן? אריץ כאן בקצרה את רשימת הצידוקים מהצד 
שלנו, תראו אם משהו מתחבר לכם:

תחביב מול יום-יום - חוזר ומזכיר שכל העיסוק כאן הוא תחביב, לא משהו 	 
קיומי ויומיומי. כך למשל, צמיג של אוטו יותר זול מצמיג של אופניים, 

למרות ששניהם טיובלס. אם בישראל נעים כ-3 מיליון רכבים בכבישים, 
לעומת כ-250 אלף זוגות אופניים - ברור מאיזה ענף יצרניות הצמיגים 
מתפרנסות יותר, לא? צמיגים זאת רק דוגמה לנפח ייצור ומכירות של 

ענף, כן? חוצמזה ששוב, מדובר בתחביב. משהו שעושים לכיף, בשעות 
הפנאי. יקר לך? תעבור לריצה. 

הוצאות של חנות פיזית מול אתר וירטואלי - לחנות יש הוצאות שוטפות 	 
מדי חודש, עוד לפני שהיא קנתה את הכפפה ההיא, כדי למכור לכם. 
שכר דירה, ארנונה, חשמל, מים, משכורות לעובדים וכו'. מן הסתם, 

כדי שיהיה מי שייתן שירות - צריך לשלם לו, ובשביל זה צריך לקוחות 

משלמים. אין מה לעשות. חנות אינטרנט תהיה לרוב מחסן ברמה כזאת 
או אחרת, עם יחסים מאוד טובים עם משרד הדואר המקומי, שמפרנסת 
אדם אחד או שניים. לא אכנס כאן לפונקציה של מישהו בעל ניסיון לדבר 

איתו, להתייעץ, שמחזיק מלאי למדוד ולבדוק. בקנייה באינטרנט אתם 
קונים רק את המוצר הסופי.      

עלויות יבואן רשמי מול מבריח במזוודה - הקניה באינטרנט מאוד קורצת 	 
כי המחיר הראשוני נראה מפתה. פשוט מכפילים בשקל וזהו, זה אצלי 

ביד. אם תוסיפו מע"מ, מס קניה ענפי כזה או אחר ומשלוח - תגלו 
לפעמים שהגעתם למחיר של המוצר בארץ. אם רכשתם בעצמכם 

והבאתם במזוודה מחו"ל, הצלחתם להיכנס לארץ ולחמוק מכל העלויות 
האלה - הרווחתם. גם את התואר "מבריח". יבואן רשמי לא יכול לעשות 
את זה. אחסוך מכם את כל התהליך, הדרך ואת כל ההוצאות הנלוות של 
יבואנים - רק תדמיינו למשל, שמכל ליין דגמים של זוג אופניים שתרצו 

לייבא, תצטרכו "להקריב" זוג אחד לבדיקת מכון התקנים, שבסוף 
התהליך הולך להשמדה.

פרנסה מול תחביב - איך אפשר לשכוח? כל יבואן וכל חנות נמצאים כאן 	 
כדי להתפרנס. זאת לא עמותה ללא מטרות רווח או ארגון צדקה. זאת 

הדרך של האנשים האלה להתקיים. ולכן, כל חבר "מומחה" שמתקן לכם 
את האופניים במחסן שלו בבית, בוודאות יהיה יותר זול מהסדנא בחנות.
אפשר כמובן לבטל, להתווכח ולהתנצח על כל אחד מהסעיפים. אני בטוח 
שכל אחד המהם לעצמו משהו נרגן מתחת לשפם תוך כדי קריאה. נושא 

רגיש, נו. אבל ניתן בוודאות לומר שכל בעלי העסקים בארץ, הפנימו ברמה 
כזאת או אחרת, את התחרות מהאינטרנט. אפילו בחשיבות גדולה יותר 
לעומת התחרות מעבר לכביש. גם בצד הזה יש אבולוציה. המקטרגים 

ימשיכו לטעון כאן ש"מי שלא יסתגל - ייעלם מהמפה", ושהיום הכל קיים 
באינטרנט, אפילו איך לכוון הילוכים ולטפל בבולמים, אז מי בכלל צריך 

חנויות וסדנאות? 

סיכום אופטימי 
הייתי רוצה להאמין שגם בעתיד, עדיין נצטרך ונרצה לפרנס חנויות 

מקומיות - כאלה שירכיבו ויכוונו מעביר אחורי שנקנה אצלם עם חיוך, 
שיחזיקו מלאי של נעליים בשלל מידות, וכפפות במגוון דגמים ובטווח 

מחירים שיקלע לכל סוגי הרוכבים. שיחזיקו צוות מנוסה, בקי ומיומן, שידע 
להקשיב, להכווין, לייעץ ולהתאים לכם את המוצר הכי נכון עבורכם.
אפשר גם לפנות אל הלב שלכם, ולציין שאני תמיד מעדיף לפרנס 

ישראלים, את חנות האופניים המקומית שלי, אנשים כמוני, שחיים כאן, 
משלמים מיסים כאן, שולחים את הילדים לגן כאן ואחר כך גם לצבא כאן, 

וסך הכל מנסים להתפרנס בכבוד. לא השתכנעתם? פאק איט, בואו נעבור 
כולנו לחו"ל 

פינה אישית: יואב מאור
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אני זוכר היטב את הפציעה הרצינית הראשונה שלי. זה קרה לפני עשור 
ומשהו כשעוד רכבנו את "המעיינות". שילוב של זחיחות יתר, אווירת 
בראבק והערכה עצמית מופרזת הפגישו אותי עם עץ. גרף המהירות 

בפולאר )כן, בזמנו עוד הייתי שייך למתלהבים האלה...( הציג קו יציב 
באזור ה-35 קמ"ש ואז צניחה ל0-- בבת אחת משל היה מדובר בחברה 

בורסאית שבן-לילה פשטה את הרגל. ואפרופו רגל, למרות שבאורח פלא 
לא שברתי כלום, סחבתי אותה כמה חודשים טובים. אני זוכר גם היטב 
את הרגע בו הבנתי שמשהו רע מאד עומד לקרות. ובעיקר את זה שאין 
לי שום דרך לעצור את זה... אלו שברירי שניה שנחקקים בזיכרון לדראון 
עולם. עד היום אני מסוגל לגשת לקטע הזה בזיכרון שלי, לשלוף אותו, 

 slow motion-ולהריץ אותו אלף פעם קדימה ואחורה ב play ללחוץ
ואפילו להשתעשע בלעצור את הסרט כשגופי ממש נוגע לא נוגע בגזע 

העץ, בשלב בו הרקמות הרכות שלי עדיין פועמות כסדרן, משחק על הקו 
הדק הזה של בין תחושת ההתעלות והאושר העילאי לבין הכאב המשתק 

ששולח אותך באבחה אחת לעולם שכולו יסורים. רק פרט אחד חסר לי 
והייתי רוצה להשלים – לראות את הבעת הפנים שלי... רכבתי אחרון. 

ונטרקתי לתוך העץ ממש כמו בסרטים המצוירים האלו כשהשועל "נדבק" 
לסלע ונוזל ממנו כשברקע נשמע צליל "בויינג" שכזה. צחוקים. המפגש 

החזיתי והמכה שחטפתי בסרעפת סחטו את הריאות שלי עד תומן. מי 
שחווה פעם את התחושה הזו שאין לך אוויר ואתה מלעלע, מגייס את כל 

we:Eilonאילון שגיא  אילון שגיא

פצועים בראש*
*או בברך / מרפק / אי אי...

הכוחות שיש לך בניסיון נואש לזכות במעט חמצן ודאי זוכר )לא לטובה( 
את השאיפה הראשונה, זו שאמנם משמחת אותך כי למרות שעדיין העולם 

נראה מטושטש וכהה על סף העילפון, אתה מבין שאחת חי, אך מיד 
מאפשרת לך להתפנות לכל שאר המקומות בגוף שמאותתים – יוסטון, וי 

 הב א פרובלם...
הדבר הראשון שיצא לי מהפה, כמה מביך, זו זעקת "הצילו" חלושה. אני 

 ???WTF – זוכר בבירור שאחרי שצעקתי פתאום עברה במוחי מחשבת
שהעלתה, לא תאמינו, חיוך רפה על שפתי. אבל לא היה לי זמן מיותר 

להשתעשע בניתוח הסיבה לכך שזה דווקא מה שיצא לי מהפה ולרשום 
לעצמי תזכורת לשאול את הפסיכולוגית שלי מה נסגר עם הצד הנשי שלי. 

בשלב הזה הכל כאב לי, הכל, אני די משוכנע שאפילו הריסים. מאחר 
וכאמור רכבתי אחרון, לשמחתי היחידים שהיו עדים למחווה הכוסית שלי 
ונסיונותי הנואשים להתנתק מחיבוקם החם של העץ וקליט שמאל אליו 

רגלי עדיין היתה מחוברת בזווית בלתי אפשרית, היו מסוג צמח ואולי איזו 
 ציפור. לא בטוח.

לקח לחברים שלי כמה דקות להבין שאני אנני. שמעתי אותם קוראים 
בשמי ואז הגיע הקטע המרגש הזה כמו בסרטים כשמגיע מסוק החילוץ? 

אז זו היתה איזו טויוטה או משהו אליה נדחקתי בקושי וניסיתי למצוא את 
 הפוזיציה בה יכאב לי הכי פחות, מה שלא ממש נחל הצלחה. 

אחרי נסיעה מייסרת הביא אותי רונן סוף סוף הביתה, שם המתינה לי 
אשתי שבאקט יוצא דופן של אהבה הודיעה לו )אחרי שקרא לה החוצה 

והודיע לה חגיגית שנפצעתי( ש"אנחנו מפגרים והיא מיליון פעם ביקשה 
שלא אשתולל ושאם אני כזה חסר אחריות, שאסע למיון בכוחות עצמי". 

 !אין, אין על זוגיות, זוגיות זה ה-דבר! שתדעו 
מאז עברו די הרבה שנים. שנים בהן חזרתי מדי פעם מדממם עם פציעות 

מינוריות שכולנו נוהגים לומר עליהן )למרות שזה שורף פחד( בחיוך מאולץ 
ש"הכאב הזה גורם לי להרגיש חי!" ואחר כך לקלל בשבע שפות כשאף 
אחד לא שומע. כשהתחלתי לרכוב תמיד אמרו לי ש"זה לא עניין של אם, 
אלא של מתי" ושהפציעה הגדולה בוא תבוא. אני חייב לומר שאני מכיר 
לא מעט רוכבים שעדיין נהנים מהספק, אלו אנשים שהסטטיסטיקה לא 
נגעה בהם )עדיין( וייתכן שהם ישבו עם הנכדים והנינים ויספרו לכולם 

כיצד ניצחו את הסיכונים. אני כשלעצמי לא חוויתי תאונות רציניות ובנקוף 
השנים מצאתי את עצמי נסחף לאותו תהליך בלתי נמנע של הדחקה. 

בדומה לנשים, שלרוב אחרי הלידה לא רוצות לשמוע על עוד היריון, אבל 
אחרי שנה כבר מתחילות לרמוז ככה עם העיניים, גם אנחנו, אלו שעוסקים 
בתחביב הדו גלגלי הזה שבהחלט צופן בחובו סיכונים, נוטים לשכוח מהר 

ו"חוזרים לסורנו" חרף מחאותיו הרמות של האורטופד. אני מודה שחלק 
גדול מחבריי סונטים בי בכל פעם שאני מגיע לרכיבת מדבר עם הסס"ר 

כשלגופי רק טייץ וחולצה. זה לא שאני גיבור גדול, פשוט הצלחתי במשך 
השנים לרכוש אמון וביטחון באופניים וביכולות שלי ואני גאה לומר שאני 
נמצא במקום מאוזן שמאפשר לי ליהנות מתחושת החופשיות והקלילות 

שנלוות לרכיבה בלי כל ציוד המיגון המסורבל ולנהל את עצמי נכון. הסיבה 
שאני מרשה לעצמי להיות כה חסר אחריות היא שאני מספיק זקן כדי 

לדעת מתי לוותר ולהסתובב חזרה הביתה אם יש לי "יום לא טוב", שאני 
לא מתעמת עם אתגרים שאני לא בטוח ב-100% שאני יכול להתמודד 
איתם )טוב, נו, 95%(, ובעיקר שאני כבר מזמן לא מנסה להוכיח לאף 

אחד כלום ושום סיטואציה חברתית לא תגרום לי לצאת מאזור הנוחות שלי 
ולנסות להרשים מישהו בקפיצה מאיזה צוק. אני מודע לכך שסיכון תמיד 

קיים ודברים שאינם תלויים בי יכולים להשתבש אבל זהו סיכון מחושב 
שהוכיח את עצמו עד היום )טפו טפו טפו, חמסה חמסה חמסה, שמן 

 דגים, שקל בנעל, בן פורת יוסף(. 
ולפני שבועיים שוב זה קרה. הפעם עם אופנוע שטח )הי, זה עדיין קרה 

 על שני גלגלים ובשביל! (.
בעודי דוהר להנאתי, בעל רכב שטח הגיח מתוך איזה פרדס ואני מצאתי 

את עצמי שוב לוחץ Record ומרחף בהילוך איטי. הפעם זה כבר 
"השאיר צלקת" כנהוג לומר ובטופס הטיולים שקיבלתי מהמיון רשמו 

לי שהתחדשתי בשבר בעצם הבריח. מאז אני ישן בישיבה ומגלה כמה 
זה קשה לבצע את כל הפעולות הטריוויאליות ביד החלשה. אשתי, אם 

תהיתם, דווקא גילתה יותר אורך רוח ולא גרשה אותי מהבית. בינתיים אני 
מתענג על מרתוני סדרות בקודי והמבטים העקומים וצקצוקי השפתיים 
של כל מי שמניח שגמרתי עם "התחביבים המסוכנים האלו" ואז מקבל 

ממני את ה"ברגע שאני יכול אני חוזר לרכוב". לך תסביר להם 

פינה אישית: 
אילון שגיא



101 |  100

Scott Spark 
930 29”

יבואן: קוברה בורדו - סקוט ישראל | מחיר: 18,900 ₪ 

התדמית של מותג אופניים מושפעת באופן ישיר ולעיתים אף קיצוני מהאישיות והאופי של 
הספורטאים שהמותג בוחר שייצגו אותו )כלומר המספונסרים שלו(. סנטה קרוז וסטיב פיט, ניקולס 

ווליוז ולאפייר, מרקו פונטנה וקנונדייל – הן כמה מדוגמאות מצוינות להשפעה על האופן שבו 
נתפס מותג האופניים בעיני הלקוחות כתוצאה מאופיו של המספונסר. אבל אין דוגמא בוהקת יותר 

מנינו שורטר ואופני הסקוט שלו. שורטר השוויצרי השולט בדומיננטיות על סבב ה-XC העולמי 
בשנים האחרונות הוא סמל למקצוענות, תשומת לב לפרטים, וווינריות יוצאת דופן – והדבר 

  2017 משתקף בליין האופניים של סקוט ובמיוחד בשנת הדגם

Scott Spark 930 29”  we:Test ברונו איסקוביץ  אילן שחם  עדי בלן 

Scott Spark 930 29" :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
עיצוב שלדה חדש לחלוטין 2017	 
שלדת קרבון עם משולש אחורי מאלומיניום 	 
מהלך מתלה משתנה 85-120 מ"מ עם שליטה מהכידון 	 
מערכת Sram GX 11 הילוכים	 
זווית ראש 67.2 מעלות	 
תומכות שרשרת באורך 438 מ"מ	 
משקל רטוב כולל פדלים וטיובלס – 13.05 ק"ג	 

Scott Spark 930 29”  we:Test
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שלדה ומתלים 
עיצוב השלדה של ה-Spark 930 חדש לחלוטין ואינו 

חולק דבר עם דגמי 2016, העיצוב נקי ואלגנטי הרבה 
יותר מבעבר ותכלס – האופניים פשוט נראים מצויין.

המשולש הקדמי עשוי מקרבון ומשתמש כבר בסטנדרט 
המטרי )Metric( עבור הבולמים האחוריים, המאפשר 

 Eye( מהלך בוכנה גדול יותר עבור אותו מרחק עין לעין
eye 2(. השלדה תומכת בחיווט פנימי של הכבלים כולל 

הכבל השולט בבולם האחורי. בניגוד לדגמים היקרים 
יותר, ב-930 המשולש האחורי עשוי מאלומניום. המתלה 

עליו מבוסס דגם ה-Spark הוא מתלה ציר יחיד עם 
חוליית דחיסה, כאן אין חידוש ממחלקת ההנדסה של 

סקוט והם נשענים על המתלה המוכר והאמין שלהם. 
הציר האחורי של השלדה והמזלג של ה-Spark שניהם 

בסטנדרט ה-Boost המקובל היום בתעשיה. 

לקראת האולמפיאדה בריו 2016, החלו להגיח תמונות 
ריגול של נינו על אופני 29, שיכוך מלא, חדשים לחלוטין, 

הלא הם הספארק החדשים של סקוט לשנת 2017 – 
הפתעה אדירה למי שעוקב אחרי שורטר שהיה חסיד 

גדול של אופני ז"ק 27.5 במשקל נוצה. באופן לא 
מפתיע, נינו עשה את ההכנה וההתאמות באופן מושלם 

למירוץ על המסלול המלאכותי בברזיל ולקח את הזהב 
רכוב על הספארק תוך מפגן רכיבה משכנע.

הילוך מהיר קדימה לדמו-דיי של we:Ride באוקטובר, 
כותב שורות אלו מתעקש לצאת כבר מאירוע ההדגמה 

עם הספארק החדשים למבחן אמיתי – היבואן נעתר 
לבקשתנו ומספק לנו את דגם השבילים של סדרת 

הספארק – 120 מ"מ מלפנים ולאחור, אופניים שנולדו 
כאח למכונת המרוצים של נינו אבל מיועדים לבני 

אנוש המחפשים כיף וגם קצת טכניקה בשבילים לצד 
יעילות דיווש.
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לא בורג אלן, אלא טורקס 10 קטנטן – בעיננו מיותר 
לחלוטין ומתסכל.

בהתחשב במחיר האופניים ומהלך המתלים שלהם, 
הסקוט מגיעים למשקל מרשים של כ-13 ק"ג בלבד 

והדבר ניכר היטב ביכולת הדיווש וטיפוס של האופניים. 
אמנם הם לא גרמו לנו להרגיש "משורטרים", אבל 

בהחלט הרגישו יעילים וגמעו מרחקים בקלות. המתלה 
של סקוט הוא מתלה ציר יחיד פשוט יחסית כזה אשר 

מסתמך על מצבי הפלטפורמה השונים בבולם האחורי 
על מנת לייצר יעילות דיווש גבוהה. יתרה מזאת סקוט 

מציידים את האופניים בבולם אחורי ייחודי מסדרת 
NUDE Trunnion שמשנה את מהלך המתלה 

מ-85 מ"מ סגפניים ל-120 מ"מ מפנקים. ואכן בעליות 
חשנו צורך להקשיח/לקצר את הבולמים דרך השלט 

בכידון על מנת לא לחוש בבובינג מיותר במתלה האחורי. 
יאמר לזכותם של השוויצרים, השלט הייעודי והייחודי של 

על השביל 
 מקור ה-DNA של הספארק הוא כאמור בסבב 

ה-World Cup של מירוצי ה-XC ואפשר לחוש מהרגע 
הראשון. למרות שמדובר בהגדרה באופני שבילים/

XC אגרסיביים עם זווית ראש מתונה של 67.2 מעלות 
ותומכות שרשרת קצרות למדי באורך של 438 מ"מ, 

מקורם מרגיש יותר במסלול ה-XC המפורסם של נובה 
מסטו מאשר במסלולי האנדורו של פינאלה ליגארה.

התנוחה על הספארק היא מעט שכובה לפנים )יתכן 
שבשל הסטם הארוך מעט(, אך נוחה מאוד, והצלחנו 

לחוש בבית כבר ברכיבות הראשונות. טרוניה אחת 
הייתה לנו בתקופת ההסתגלות באה דווקא מכיוון 

הגריפים - החלפת הגריפים לפני הרכיבה הראשונה 
)מטעם אישי בלבד( התבררה כתהליך מסובך, סקוט 
הגדילו לעשות וחיברו את הגריפ, שלט מוט-האוכף 
ושלט הבולמים ביחד על בורג קטנטן, שהוא אפילו 
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בלימה עוצמתית מספיק. זאת הפעם הראשונה שאנו 
רוכבים על צמיגי ה-Maxxis Forekaster, נדמה 

שמקסיס שמו את הדגש במקרה זה על מהירות גלגול 
במחיר מסוים של מגבלת אחיזה. הרגשנו שהצמיג תורם 
למהירות הגלגול של הספארק, אך בתנאי אחיזה קשים 
)ע"ע בן שמן בדרדרת של נובמבר יבש לחלוטין(, הגענו 

בקלות יחסית למגבלות האחיזה ולהחלקות )רצוניות 
יותר ורצוניות פחות(. בקטעים מסוימים בהם ניסינו 

להתחייב באגרסיביות לקווים מסוימים גם הצלחנו להפיק 

רעשים לא נעימים מאזור הבולם האחורי בואכה מוביל 
השרשרת, לא ברור לנו האם מדובר בתקלה מקומית 
או שמתחנו מידי את גבולות האופניים. בסופו של יום 
דגם ה-930 של ה-Spark הם אופני XC אגרסיביים, 

יותר מאופני AM קצרי מהלך. הסקוט אוהבים סינגלים 
זורמים ומהירים, והם כלי יעיל מאוד לכיסוי ק"מ רבים 

של סינגלים זורמים ומהירים דוגמת הכחול-ירוק-אדום 
בבן שמן.

סקוט נוח מאוד ומתאים היטב לאופניים )בתנאי שאין 
להם מעביר קדמי(. 

בטריטוריה הכוללת סינגלים מתונים וזורמים, שארצנו 
שופעת בהם תודות לקק"ל, הסקוט זורחים, הם מהירים, 
זריזים ומרגישים כאופני XC עם גאומטריה מעט מתונה 

יותר ושיכוך מעט ארוך יותר. ממש נדמה שהגרמנים 
הגו את האופניים במחשבה על סינגלי קק"ל דוגמת 

יער להב. 
כשניסינו לדחוף את האופניים לטריטוריה אגרסיבית 

יותר ולבדוק את גבולות היכולת הטכנית שלהם, 
 .Spark-הגענו יחסית בקלות לאזור האדום מבחינת ה

בסינגלים תלולים ואגרסיביים יותר התקשינו לשמור על 
המהירות והקווים הרגילים שלנו, המעצורים הבסיסיים 

של שימאנו בשילוב צמיגי המקסיס לא סיפקו יכולת 
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בעצמנו, היינו מאבזרים חישוקים מעט רחבים יותר 
לספארק, על מנת ל"פרוס" יפה יותר את צמיגי המקסיס, 

ולקבל נפח ואחיזה טובים יותר.

סיכום 
ה-Scott Spark 930 הם אופניים טובים, המספקים 

תמורה גבוהה לכסף ואבזור שברובו הוא מצויין. הם נולדו 
כאח ארוך רגליים למכונת המירוצים האולטימטיבית של 

נינו שורטר, וככאלו יש להתחייס אליהם. לרוכב המחפש 
אופני XC נוחים ומהירים, המאפשרים רכיבת סינגלים 

טכניים במידה ואינו מעוניין במכונת מרוצים קשוחה 
וקשיחה, סדרת הספארק בגוון ה-120 מ"מ שלה תהווה 

בחירה מצויינת 

חלקים בולטים 
כמיטב המסורת של סקוט, הם בחרו לאבזר את הספארק 

בשליטה על הבולמים מהכידון, במקרה דנן מדובר 
 Grip עם דמפר Performance-בפוקס 34 מסדרת ה

החדש בקדמי, ובבולם Fox Nude ייחודי לסקוט באחורי 
אשר כאמור משנה את מהלך המתלה מ-85 ל-120 

 Sram GX 1x11 מ"מ. מערכת ההילוכים שנבחרה היא

שתפקדה מצויין לכל אורך המבחן ומהווה פשרה מצויינת 
בין עלות לתועלת. מוט האוכף, הגלגלים ושאר חלקי 

הקוקפיט הם מבית Syncros – מותג החלקים שסקוט 
רכשה ב-2012. האכזבה הכמעט יחידה שלנו באבזור 

ה-Spark הם המעצורים, מדובר בדגם OEM מעט 
נחות של שימאנו, שחסרה לו עצמה ונשיכה של הדגמים 

המעט )אבל ממש מעט( יקרים יותר. לו היינו בוחרים 
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כך זה התחיל...
10.12.2012. כמה ימים אחרי צ'ימיצ'ורי 2012 )אליו לא יצאתי, אגב, ועוד 

נחזור לזה(.
כך תמיד זה מתחיל: מייל של מישהו )הח"מ, במקרה זה( אל חבורת אנשים 

נפלאים הידועה )למי שיודע...( בכינויה "הדירקטוריון של הקומונה" דאז: אייל 
)צ'דיק( צ'רניחובסקי, ירון )המטוס( כהן, אילן )אקסלים( טבת, דני )גרביים( 

זלנפרוינד, יאיר )השף( מולאי ומאיר )הקופירייטר( בוקאי:
הי,

נונסטופ750 הוא אירוע קומונארי שמתוכנן לאחד 
הסופ"שים באפריל.

מדובר על מרוץ שליחים של רביעיות מהחרמון ועד אילת: שניים 
רוכבים ושניים מדלגים את הרכב לנקודת החלפה כלשהי...

הרביעייה הראשונה שתגיע לאילת – ביחד! )את הקטע האחרון 
רוכבים ברביעייה( – תנצח!

המכותבים הם שותפי הסוד היחידים וצוות ההיגוי.
בואו נשמור את זה בסוד בינתיים. 

מה דעתכם?
אמיתי

קדמו לאימייל הזה כמה התייעצויות עם "שותפי לדברי עבירה", אילן, שנתן 
רוח גבית מלווה בסקפטיות מסוימת, ומאיר – שעף על זה.

20 דקות אח"כ התקבלה תשובה ממאיר:
לוגו + פוסטר בעבודה בסטודיו!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

זה מרגיש ומריח כמו משהו שונה, אחר, שמשלב גם רכיבה "אפית" 
לכל דבר

וגם את ה"ביחד" של מבריזים מהבית ליומיים שלושה - חצי 
מילואים כזה כמו של פעם

עם מפגשים על הדרך, התקבצויות ספונטאניות ב"דיינרים" מדבריים 

על הכביש, עדכונים בלייב
מלפטופים/טאבלטים ברכב )משימה בלתי אפשרית כשמדובר 

ברכיבה בלבד( 
רכבים ממותגים לפי הצוות )בקטנה כזה, דגל, פוסטר על השמשה 

או מכסה מנוע(, למשל:
"הרכבת"

"פוקס-ניוז" )צוות של השועלים(
"חורשט את הארץ" )הצוות של מולאי...(

)-:
JUICY ...בקיצור

באפריל 2013 יצא לדרך הנונסטופ הראשון. באופן אישי לא יכולתי להשתתף 
בו בגלל שרשרת פציעות שהחלה ערב הצ'ימיצ'ורי של 2012: בלט בצוואר, 

פריקת כתף יסודית ולבסוף שבר בקרסול. כך התאיידה לה הרביעייה של אילן 

ושלי, ויחד איתה עוד כמה. נותרנו עם רביעייה אחרת של "האריות": מתי רוזן, 
מתי אלדד, אלון שמאי ומשה אהרוני; ועם רביעייה של איש אחד – חנוך רדליך 
הבלתי נלאה. האריות החליטו לרכב במקביל ולא כשליחים וחנוך החליט לרכב 
לבד. לא בדיוק מה שתכננו, אבל כשאלה המשתתפים היחידים באירוע שלך – 

אתה אומר תודה ושותק.
בגדול, הרגשנו שהאירוע הקדים את זמנו. אבל כל דבר בזמנו...

אז מה זה נונסטופ700?
הרעיון הגיע מ"הר לעמק". אשתי היקרה, שאינה משתמשת באופניים על 

מנת לגמוע מרחקים אלא רצה, רחמנא ליצלן, השתתפה במרוץ הזה וכך 
התוודעתי אליו. למי שלא מכיר, מדובר במסלול של כ- 230 ק"מ מתל חי ועד 

תמרת, אותו גומאים המשתתפים בריצת שליחים במשך כ- 24 שעות. המסלול 
מחולק ל- 24 מקטעים מוגדרים מראש המתחילים/מסתיימים בנקודות החלפה 

מסודרות. יש כמה רצים ששפיותם מוטלת בספק שרצים את כל המסלול, יש 
זוגות, יש רביעיות ובעיקר שמיניות. במקרה של השמיניות זה אומר שאחד רץ 
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ושבעת חבריו עסוקים במנוחה אינטנסיבית ובהתייצבות בנקודת ההחלפה/
זינוק שלהם.

המרוץ הזה מאד פופולרי וההרשמה אליו מסתיימת תוך דקות מפתיחתה. קרוב 
לוודאי שהסיבה היא שילוב של כמה מאפיינים שקסמו לי מאד: כיסוי מרחק 

גדול, חופשה קטנה עם החבר'ה ומעל לכל הווי)יב( מטורף שמתפתח בנקודות 
ההחלפה.

הגרסה האופניימית-4אפיקית של המרוץ הזה יכולה לשמר, כך חשבנו, הרבה 
מהמאפיינים האלה, אבל גם חייבת לכלול כמה הבדלים. לכבוד מהדורת 2016 

גם הופקו מספר לקחים מהסיבוב הקודם:
1. מסלול – מאיפה לאיפה? מאז ומתמיד היוותה חציית הארץ מצפונה לדרומה 

את משאת נפשו של כל אפיקיסט ארצישראלי מצוי. מכאן שהמסלול צריך 
להסתיים באילת ולהתחיל בצפון הרחוק. מבחינת האופי, המסלול היה אמור 

להיות זורם ומהיר, ללא קטעי הייק-א-בייק מיותרים ועם סינגלים לתיבול בלבד
2. מרחק – המרחק מוכתב ע"י הזמן שעומד לרשותנו. חשבנו שיהיה נכון 

לסיים את הרכיבה באילת בשבת לפני הערב, על מנת לאפשר חזרה למרכז ללא 
הפסד יום עבודה בראשון. זמן הגיוני לתחילת רכיבה כזו – על מנת שתהיה 

משמעותית מאד – לא לפני יום חמישי בבוקר. זה אומר משהו כמו 50 שעות 
רכיבה, ומכאן, כ- 700 ק"מ )מהירות ממוצעת, ברוטו, של כ- 14.5 קמ"ש(
3. תחנות החלפה – מהו המרחק/זמן ההגיוני לרכיבה עד החלפה? הגענו 

למסקנה ש- 50 ק"מ זה מרחק נכון. בסוף כל מקטע חייבת להיות נקודה 
שניתן להגיע אליה ברכב פרטי )לא 4X4 ולא רכב חברה...(, ובשאיפה גם צמוד 

 לנקודת הצטיידות כגון אלונית.
כמובן שאפשר לרכוב גם 100 ק"מ )שני מקטעים( אבל על כך בהמשך. אז 

 יצאו לנו 14 מקטעים עם 13 נקודות החלפה.
אילן טבת תפר מסלול מצוין שהתאים כמו כפפה ליד למאפיינים האלה. 

במקרים שהיו סימני שאלה לגבי קטע כזה או אחר יצאנו רכובים לבדוק אותו
4. הזינוק נקבע לשעה 10 בבוקר בצומת מחניים. צומת מחניים היא מקום 

מצויין לזינוק – מאד נגיש וקל להגעה. לזנק ב- 10 בבוקר זה אומר שלא צריך 

לקום ב- 3 לפנות בוקר כמו כלב שבורח לו, אלא כמו בנאדם – ב- 6 וצפונה
5. אי אפשר לרכוב לבד מרחקים כאלה, ועוד אחרי 40+ שעות ללא שינה 
מסודרת. זותומרת, אפשר, אבל זה לא בטיחותי. וגם לא בטיחותי לנהוג 

)לנקודת ההחלפה(. לכן הוחלט שהרכיבה תתבצע בזוגות
6. מנוחה ארוכה מדי די מוציאה את העוקץ מאירוע אנדוראנס, ולכן חשבנו 

שיהיה נכון לרכב OFF-ON: שני זוגות בצוות. לא יותר ולא פחות. זוג אחד רוכב 
ואחד נח/נוהג/מדלג. זה גם מאד נוח מבחינת רכבים: בכל רכב כמעט נכנסים 

4 רוכבים ו- 4 זוגות אופניים
7. תאריך - זו תמיד בעיה למצוא תאריך שלא יתנגש עם אירועים אחרים )או 
יהיה קרוב מדי אליהם(. עם הבדלי האקלים הקיצוניים בין צפון הארץ לדרום 

הנגב ברור שזה חייב להיות אביב או סתיו
עיקוב – אילן החליט שאירוע בסדר גודל כזה דורש רכיבה עם מכשירי עיקוב 

)ספוט – מכשיר המשדר את מיקומו בתקשורת לוויינים כל כמה דקות, וכן 
מסוגל לשדר הודעות שהוזנו מראש ואותות מצוקה(. מכשיר העיקוב משרת 

שתי מטרות חשובות: בטיחות – במקרה חירום בעיקר; ומעקב אחרי הצוותים 
לכל מי שרוצה – והיו לא מעט כאלה – לצפות במרוץ מהכורסא בבית. 

מטרות משנה הן תכנון בזמן אמת הן לפי מיקום חברי הצוות והן לפי מיקומם 
של המתחרים, ואפילו, רחמנא ליצלן, למנוע עבירות מסלול )...(

נונסטופ700 2016
השנה זה הרגיש אחרת. אולי זה הגידול הטבעי בקהיליית הרוכבים בכלל ורוכבי 

האנדוראנס בתוכם; אולי זה אפיק ישראל שעשה פה מהפיכה ומצמיח יותר 
ויותר רוכבי מרחקים חזקים; אולי זה ה-HLC וההשראה שהוא נתן לאנשים 

לחצות את הארץ לאורכה )ולרוחבה...( על אופניים. ואולי זה האופי המיוחד של 
התחרוע, שגרם לו להיות כ"כ אטרקטיבי:

גם תחרות, גם אפיק ארוך ומטורף, גם חופשת אופניים עם החבר'ה, גם טיול 
חוצה ארץ עם כל הנופים הכי יפים שלה, גם משהו ראשוני ומדליק...

קרוב לוודאי שזה שילוב של הכל.
בכל אופן, כבר עם הפרסום בתחילת מאי, וקביעת התאריך בסוף אוקטובר – 
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תל אביב

2016

בדיוק בין אפיק ישראל לצ'ימיצ'ורי – נוצר עניין גדול בפייסבוק ועשרות אנשים 
 נרשמו בקובץ שפתחנו בגוגל-דוקס. נראה היה שהצליח לנו הפעם

ככל שמועד האירוע התקרב, הלכה והתגבשה רשימה מכובדת של כ- 10 
צוותים. במהלך השבועות שלפני תאריך הזינוק פורסם כל יום ראשון מקטע 

חדש וחלק מהצוותים רכב חלק מהמסלולים כהכנה. בימים שלפני הזינוק 
החלו לצוץ גם תמונות של הכנות הציוד: שישיות בקבוקי מים, ערימות של 

סנדוויצ'ים וכד'.
במקביל, אך מתחת לפני השטח, החלו להתגבש אסטרטגיות – האם לרכב 

מקטעים בודדים? האם מקטעים כפולים )או יותר(? יש כאן טרייד-אוף ברור: 
כשאתה רוכב 50 ק"מ אתה יכול לעשות את זה מהר, אבל לזוג השני בצוות 
יש רק כ- 3 שעות לדילוג, התארגנות, האבסה ומנוחה. 100 ק"מ כבר יתנו 

זמן של 6-7 שעות להתארגנות ומנוחה, אבל הרכיבה תהיה איטית יחסית 
וההתאוששות תהיה ארוכה יותר. 

התקופה שלפני המירוץ אופיינה בדרמות לא קטנות כשכמה צוותים נאלצו 
לפרוש בגלל שלא הצליחו לגייס רוכב רביעי, וצוותים אחרים כמעט התפרקו 
בשל פרישת אחד או יותר מהרוכבים בהם. לעזרת אחד הצוותים נחלץ דביר 

)המהיר( אלמוג, ולעזרת צוות אחר, שאחד מחבריו נפצע, נחלץ דן )כשף 
האדמה( חסיד, לאחר שהצוות שלו התפרק בשל מחלה של אחת מחבריו – 

יונה דביר )שניהם אגב, דן ודביר, כיכבו בתחרוע אחר של הקומונה – ארבע 

תלפים. יונה התקשה לקבל את רוע הגזירה ולקח על עצמו את תפקיד 
החפ"ק: בעיקר מעקב רציף אחרי הספוטים על מנת לוודא שהם עובדים 

ולתפעל תקלות ספוט מול הרוכבים וטרקלידרז.
בתוקף תפקידו כאיש השיווק של הקומונה, הציע מאיר את שירותי 

הקופירייטינג והקריאייטיב שלו לצוותים והכין למעוניינים יריעות ממוגנטות 
עם שמות הצוותים. חלק מהצוותים תרמו אף הם מכשרונם לעניין.

ו... יצאנו לדרך!
בשעה 9 בבוקר האירוע התייצבו בתחנת הדלק בצומת מחניים 7 צוותים – 

הרבה מעבר לציפיות הכי ורודות שלנו. ואלה שמות
AHOY – אולה אוסטרובסקיה, חנוך רדליך, יוליה רפקין ועדי מדן פרילינג

Allan’s Keys – אלן אוחנה, דביר אלמוג, יואב ארליך ועינן קמחי
All4One – אמיר רוטמן, דן חסיד, חיים סולומון,ורז לדרמן

Lubo’s Foxes – אופיר שביט, איתי הלוי, יקי ארזי ולובו פייצ'
Monoson Lions – ByKers – אלעד בכר-אילת, גיל ניסן, מתן אילן 

ועמית גרין
The Electrifiers – אמיתי שרעבי, אסף חציר, אריק אזולאי ומוטי מרקוביץ' 

Train48 – אילן טבת, אולג צ'רנישוב, אמיתי טפלא וולאד רמקוביץ'
אחרי תדריך קצר )בעיקר מעבר על תקנון האירוע( יצאו 7 זוגות לדרך.
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מזג האוויר לא הכזיב. התחזית דברה על מערכת קצרה-אך-משמעותית 
ובעיקר בדרום.

בכלל, אילן אומר שאנחנו צריכים לחשוב על שת"פ עם רשות המים. כל אירוע 
אנדוראנס משמעותי מביא איתו משקעים בכמות חריגה, בעיתוי מדוייק 

ובלתי צפוי בעליל. גם הפעם זה קרה. המערכת הראשונה של החורף הגיעה 
בעוצמה רבה בדיוק ביום חמישי בו התחילה התחרות, והתרכזה בעיקר בדרום 

הארץ. באזורים מסוימים נמדדה 150% מהכמות השנתי תוך כמה שעות! יתרון 
גדול שיש לסתיו על פני האביב הוא שהאדמה יבשה, וגם גשם משמעותי נוטה 
להיספג ולא להפוך את המסלול לאמבטיית בוץ. יחד עם זאת, היו שתיים-שלוש 

נקודות בהן הבוץ שיבש קצת את התכניות והצריך שינוי של המסלול בזמן-
אמת: הראשונה הייתה באזור מעברות, השנייה – באישור שיטים והשלישית 

במישור הארוך שבין באר אורה לאילת. הדיווחים על הבוץ הגיעו מהצוותים 
ו"הנהלת המרוץ" אישרה מסלול חלופי והפיצה אותו.

המרוץ היה חוויה מאד עוצמתית עבור כל המשתתפים. במקום לתאר אותו 

כמו משחק כדורגל, אני חושב שכדאי לחוות את תחושות המשתתפים דרך 
הפוסטים שלהם בווטסאפ ובפייסבוק: אולה, יוליה, אלעד – שכמו תמיד 

הפיק סרטון סיכום מושקע ומרגש, איתי, יקי וגם שלי.
היטיבה לתאר את הרגשותיה הגברת עדי מדן-פרילינג מצוות AHOY. הדברים 

נכתבו עם over-dose של אנדורפינים ומעט מאד שעות שינה, אז נא לגלות 
: הבנה

"במבט פנורמי מקצה של גבעה קטנה בצד )על גבעה כי אני בהיי( אני 
מבחינה כל כמה שעות שחלפו לנו באור ובעיקר בחושך בעוד ועוד נדבך 

של האירוע הזה. דיווש והרבה וישר לווריד זה הרגשנו טוב טוב. תחרותיות 
זה כנראה כבר בווריד אולי קודם. נופים ועצם חציית הארץ. זה שלנו ואפילו 
משלנו. זה הטרנסאלפ הקטן המקומי שלנו. ערך של קומונה במובן קהילה 

במובן שותפים להרפתקה ריחף באוויר והדביק לחתיכה אחת את כל 
המתחלפים שכך או כך היו כל הזמן קרובים. אשכרה גיבוש בתוך תחרות. אחת 

התמונות הנהדרות היא בציחור החשוכה מלאת הכוכבים בה מתגלות נקודות 

תאורה קטנות שהן לאו דווקא פנסי רוכבים או כוכבים )זהו- אין משהו אחר( 
אלא ראשים של זוגות מפשפשים בתא מטען עמוס, מערבבים את הפינג׳ן 

ברגיעה או פורשים מזרן. כל אחד בשלו. כל כך יחד. אז ארגון אפילו מינימלי, 
קצת אש תחרותית, הרבה ערך של אדם לאדם, מלא אוכל ומים, תשוקה 

לאופניים ולדעת ללכת אל הלא נודע, כל אלו נראים כמתכון ליופי של מנה. היה 
לי נ פ ל-א לקפוץ לחלון ההזדמנות הזו שכ"כ הרבה אנשים פתחו. אם ברעיון, 
אם בביצוע, אם בצוות המשהו שלנו! ואם באנשים שהיו פשוט לידנו. רק היו. 

איזה כיף מזוקק ואמיתי".

סוף דבר
יש באירוע הזה המון אתגר מעבר לרכיבה עצמה. ארגון קפדני לפני והתנהלות 

יעילה תוך כדי – בעיקר של הצוות הנח – שמשפיעים באופן דרמטי על 
התוצאות. ויש את האסטרטגיה. איך רוכבים.

האסטרטגיה של הצוות שלנו אמרה שאין טעם לרכב 100 – 100 )למרות שזה 
הפורטה שלנו(, ובטח שלא על ההתחלה, כשאף אחד לא עייף וכולם ששים 

 אלי קרב.
אז ולאד ואולג רכבו מקטע בודד ואנחנו יצאנו למקטע בודד )50 ק"מ( אחריהם. 

לקראת הערב עברנו ל- 100 – 100 ובבוקר שוב 50 – 50. זה עבד לנו טוב 
חוץ מדבר אחד: לא באמת הצלחנו לנוח, אפילו לא כשעמדו לרשותנו 7 שעות. 

הסיבות רבות ומגוונות, אבל בעיקר אי היכולת של הגוף להירגע, ולא פחות 
מזה – משמעת עצמית. זה הביא אותנו לקו הגמר במקום השלישי ב- 47:57 

שעות. 22 דקות אחרי השועלים של לובו ו- 3 דקות לפני זמן היעד ששמנו 
לנו- 48 שעות.

"המחשמלים" הניחו מראש שלא יצליחו לנוח, ולכן רכבו 50-50 כל התחרות – 
ונצחו. 47 שעות. שאפו!

ההתלהבות שהופגנה מצד המשתתפים ומצד הרבה כאלה שלא עלה בידם – 
הן מהקונספט המוצלח והן מהמסלול המצוין של אילן! – מרמזת על תחרוע 

גדול בהרבה מזה ב- 2017, וכבר שמענו על רוכבים שיבכרו את התחרוע הזה 
על פני אירועים אחרים. אנחנו, אילן ואני, בעיקר מודים על האמון שנתנו בו 

ובנו 26 החלוצים 
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טכניקה זה לא עניין של מה בכך! גם אני נמנה על אותה קבוצה 
ענקית ולא מבוטלת של רוכבי שטח שמסנגלים להם פעם או פעמיים 

בשבוע. אחד המאפיינים של חבר'ה כמוני, זו העובדה שאנו יודעים 
כיצד "לעבור את הסינגל בהצלחה". אני יודע כיצד לרדת מדרגה, כיצד 

נראית עמידת מוצא ומה סדר הפעולות לבאני-הופ אבל חלק גדול 
מהדברים האלו נשאר בגדר התיאוריה ומתבסס בעיקר על התבוננות 
בסרטונים, מידע ציבורי שמצוי באינטרנט, במגזינים, ומהחפירות של 

החברים שאיתם אני רוכב. אך האם אני יכול לומר עם יד על הלב שאני 
בטוח שאלו באמת הטכניקות הנכונות? שכך באמת צריך לעשות? 
ממש לא! אני רוכב שמשתמש הרבה מאד בחוקי האצבע והאמת 
היא, שבתקופה האחרונה הרגשתי שכבר נגמרו לי האצבעות... 

באחד מאותם פרסומים רבים שמופיעים במדיה החברתית, צדה את 
תשומת ליבי מודעה על פתיחתו של בית ספר חדש לרכיבה, יסודות 
שמו. כבר לפני כמה שנים חשבתי להשתתף בקורס רכיבה וכנראה 
שלא הייתי רציני מספיק. אחת הסיבות היא שלפני כמה שנים עוד 
הרגשתי כמו בטטה על שני גלגלים. אמנם קניתי אופניים טופ של 

הטופ )בעיקר כדי לפצות על תחושת הנחיתות המשקלית שלי( אך לא 
בהכרח הרגשתי רוכב. מה הטעם לדעת לרדת מדרגה עם מראש אין 

לי אויר לטפס עליה? איזה צידוק יש לדעת כיצד לקחת את הסיבובים 
נכון אם בכל מקרה אני מרוכז בשרירים התפוסים? חווית הרכיבה 

הייתה חווית מלחמה. אמנם נהניתי לצאת עם החברים, לבלות בטבע, 
לעסוק בפעילות גופנית אך לא הרגשתי רוכב ולכן תמיד דאגתי ללמוד 
כיצד בעיקר - לשרוד את הרכיבה. בתקופה זו אני מרגיש את ההיפך 

הגמור, יש לי אויר, אני מחפש אתגרים, רוצה לצאת ולתת בראש 
אבל... עדיין תקוע עם הטכניקה והיכולות של הבטטה. כאשר ראיתי 
את שמותיהם של בן קדמי ותום "טרייל" בר מתנוססים בעמוד ה"מי 

אנחנו" של אתר האינטרנט של יסודות, נפל לי האסימון. עכשיו 
תרשם! לך תלמד ותשכיל ואולי תצליח לגשר על הפער בין הרוכב של 

לפני כמה שנים, לרוכב שתמיד חלמת להיות, חשבתי לעצמי.
אז נרשמתי, קבעתי, התרגשתי, קמתי בזמן והגעתי לקורס רכיבה 

שם קוד - סינגלים 2. את המפגש הראשון העביר תום בר. זה שהוא 
אחלה גבר ובחור בעל חוש הומור מפותח כבר שמעתי, את הסרטונים 
שלו ראיתי על גבי הטלפון, לפטופ והמחשב הביתי אבל האם הבחור 

יצליח להפוך אותי לרוכב טוב יותר? על כך באמת תהיתי. התאספנו 
קבוצת הרוכבים ביער בן שמן, מקריאים שמות על מנת לוודא שכולם 
נוכחים, אני מסתכל סביב ומרגיש שכולם כולל כולם חצי מקצוענים. 

כולם נראים כאילו יצאו ממגזין, אופניים, ביגוד, קסדות, הכל נראה 
סופר מקצועי והרוכבים עצמם נראים כאילו יכולים להעביר את 

הקורס בעצמם. באותה נקודת זמן שאלתי את עצמי )בלב, כדי לא 
לעשות פדיחה( האם לא קפצתי מעל הפופיק... האם סינגלים 1 לא 
היה מספיק לרוכב המהולל שהלך ישר על הקורס המתקדם? ובעוד 

אני מנהל דיון פנימי סוער עם עצמי ומול האגו והביטחון העצמי 
הנמוך שלי כרוכב תום שואל את הפורום: "מי פה הבחור שכותב 
במגזין We:ride?" בכל מצב אחר, הייתי צועק ומתגאה בעובדה 
שאני חלק מקבוצת הכותבים, רוכבים, מפיקים, צלמים ומעצבים 

המדהימה הזו אבל פה ביער היה נראה לי מעט מוזר שאני הוא זה 
מייצג את המגזין המוערך. בעיני, אנשי המגזין הינם אושיות בתחום 

האופניים והנה אני, כנציג המגזין, מנסה ללמוד איפה מוצאים את 
ה-Rebound ומה הלחץ הנכון בגלגלים... נשמתי עמוק, עשיתי 
את הסוויץ הנדרש ועברתי למוד גאווה. גאווה על התעוזה, גאווה 

על עצם ההגעה לקורס, וכמובן על כך שאני שייך לצוות המגזין 
המופלא... הכל טוב! עכשיו רק נשאר ללמוד להפעיל את האופניים... 

הקורס כצפוי היה מעניין, ישים, אפליקטיבי ברמה אחרת, למדתי 
בשלוש שעות כמה דברים שרק גרמו לי לכעוס על עצמי על כך שלא 

עשיתי את הקורס כמה שנים קודם. הסתבר לי שמצבי לא כל כך רע 
ביחס לאחרים, אני בכשר גופני מצוין, וכמו כולם, באתי לשים את 

האגו בצד וללמוד. השעות חלפו מהר בתרגול עמידת מוצא, בלימה, 
סיבובים וכדומה. יצאתי מהמפגש מחוזק וכמובן שהרכיבה הבאה 
עם החברה כבר נראתה והרגישה אחרת לגמרי. הביטחון העצמי 
עלה, היכולות השתפרו פלאים ואני בהחלט יכול לומר שהרכיבה 

שאחרי המפגש הראשון הייתה אחת הרכיבות המהנות בחיי. בעת 
כתיבת השורות הללו אני מחכה בקוצר רוח למפגש השני עם המדריך 

המזוקן בן קדמי. 
לגבי המשקל, מצאתי את עצמי מעט מתוסכל מהעובדה שאני לא 

מצליח לפרוץ את גבול 90 הקילו. כבר כמה ימים שאני חוקר ובודק 
מה ניתן לשנות/לשפר כדי לחזור למסלול הירידה. בסך הכל, אני 

מרגיש יותר חיובי מאי פעם ומניח שעצם הירידה למספרי השמונים 
כנראה מעט מלחיצה אותי שלא במודע. אני אנצל את ההזדמנות 

ואתכם הקוראים, על מנת להגדיר לעצמי יעד של ירידה מ-90 הקילו 
עד המגזין הבא.

לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס 
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט 

פרק טז'
 Checking the

Foundations
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים. משקל ההתחלה היה 
104 ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את 

תהליך השינוי מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live  שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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כולנו רוצים לרכוב מדהים, כדי לעשות זאת צריך המון תכונות ויכולות. 
מה שבטוח, כדי לצאת לרכוב שוב ושוב ולנסות להנות או להשתפר, 

חייבים להיות בריאים. שני גורמים עוזרים לרוכב להיות בריא יותר וכשיר 
יותר: הראשון הוא טווחי תנועה טובים, והשני הוא כוח ספציפי. גורמים 
גופניים נוספים הם טכניקה וסוגים שונים של כושר, אך את זה אשאיר 

לכותבים אחרים. 
בסדרת הכתבות הקרובה אלמד את הרוכבים להתגמש ולהתחזק. את 

התרגילים כדאי לבצע בין רכיבות או אחרי רכיבות. התרגילים מיועדים לכלל 
הרוכבים, לרוכבי אול מאונטיין, אנדורו ורוכבי קרוס קאונטרי. לפני רכיבות 

כדאי מאוד לבצע חימום ספציפי שאותו נלמד בהזדמנות אחרת.

גמישות 
 מחקרים רבים קושרים בין טווחי תנועה לקויים ושרירים קצרים, לבין 

פציעות. מחקרים אחרים קושרים בין הגבלות בתנועה לבין טכניקה 
לקויה ושיווי משקל לקוי. למרות ויכוח ציבורי ארוך שנים בנושא מתיחות, 

הן נשארו הכלי הטוב ביותר להשיג שיפור בטווחי תנועה. חשוב לדעת 
שמתיחה אינה אירוע מכני. ההרפיה נוצרת בגלל אפקט כימו-חשמלי 

בין הסיבים ובתאים. לכן אין טעם למתוח ממש חזק אלא בעיקר להתרכז 
בלשחרר את האזור הנמתח.

חיזוק ספציפי 
כל הרוכבים הטובים הם חזקים. אם נחזק את השרירים הנחוצים לרכיבה, 
נרכוב טוב יותר. זאת עובדה. כדי להיות יעילים וכדי שרוב המאמצים שלנו 

להתחזק באמת יהפכו לשיפור ברכיבה, על החיזוק להיות ספציפי. )כזה 
שדומה לרכיבה עצמה( התרגילים שאלמד יהיו דומים ככל הניתן לרכיבה, 

וזאת כדי לאפשר למוח להשתמש בידע שנלמד בזמן תרגול, במקום 
ובזמן הנכונים.

ריכוז ומיקוד 
 הכי כיף וקל לבצע תרגילים מול טלוויזיה, תוך כדי קריאת פוסטים 

בפייס או כתבות בwe:Ride , אבל לי יש הצעה אחרת. שטף המחשבות 
המטרידות ותחושת השעמום וחוסר הסבלנות, אותם אנו מנסים לגרש 

בעזרת הקריאה או הצפייה, הם כולם פעילות אלימה של האגו במלחמתו 
נגד הרגע הזה והאושר. כדאי לנצל את התרגול להתבוננות בתחושת 

המתיחה, להקפדה כמו יפנית על תנוחת התרגיל ולנשימה מודעת. כך 
נוכל להרוויח כמה דקות של נוכחות. ההתבוננות במחשבות וברגשות 

היא המדיטציה.

גדי טנא: מתיחות

תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה 
ולשיפור ההתאוששות

 גדי טנא - ספורטנא  עדי גיא

גדי טנא: מתיחות

http://www.sportene.com/
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אז קדימה לתרגל! 
מתיחות של הארבע ראשי, ירך אחורי ושרירי העכוז

בשיעור של היום נמתח שלוש קבוצות שרירים שכאשר הן ארוכות יותר 
ומשוחררות יותר, הן מאפשרות חופש תנועה על האופניים וגם חשופות 

פחות לפציעות. האפשרות הראשונה ניתנת לביצוע בשטח, סמוך 
לאופניים. האפשרות השנייה מתארת תרגיל שמבוצע בבית עם אמצעי 

עזר כמו מזרון. 
לפני שנתחיל עדיף שהשרירים הנמתחים יהיו חמים. את זה ניתן להשיג 

על ידי ריצה במקום, מתיחות קלות וקצרות ולסיכום כשלושים סקווטים.
ארבע ראשי quadriceps. נמצא בחלק הקדמי של הירך.

זהו שריר שעובד קשה מאוד ברכיבה. יחד עם השרירים האחוריים הוא 
דוחף את הפדל כלפי מטה. כאשר אנחנו עומדים, הוא עובד כמעט לבד. 

אנחנו מעוניינים שהוא לא יגרום לשקע מוגבר בגב כשהוא פועל או נמתח. 
מתיחות של הארבע ראשי, ירך אחורי ושרירי העכוז

בשיעור של היום נמתח שלוש קבוצות שרירים שכאשר הן ארוכות יותר 
ומשוחררות יותר, הן מאפשרות חופש תנועה על האופניים וגם חשופות 

פחות לפציעות. האפשרות הראשונה ניתנת לביצוע בשטח, סמוך 
לאופניים. האפשרות השנייה מתארת תרגיל שמבוצע בבית עם אמצעי 

עזר כמו מזרון. 
לפני שנתחיל עדיף שהשרירים הנמתחים יהיו חמים. את זה ניתן להשיג 

על ידי ריצה במקום, מתיחות קלות וקצרות ולסיכום כשלושים סקווטים.
ארבע ראשי quadriceps. נמצא בחלק הקדמי של הירך.

זהו שריר שעובד קשה מאוד ברכיבה. יחד עם השרירים האחוריים הוא 
דוחף את הפדל כלפי מטה. כאשר אנחנו עומדים, הוא עובד כמעט לבד. 

אנחנו מעוניינים שהוא לא יגרום לשקע מוגבר בגב כשהוא פועל או נמתח.

לעמוד ולאחוז בכף הרגל. אני אישית מעדיף במקום זה להניח את כף 
הרגל על שולחן או טופ-טיוב. לכווץ את העכוז ולהכניס את עצם הזנב בין 
הרגליים כדי לבטל את השקע המותני. להרגיש את המתח בקדמת הירך 

למשך חצי דקה עד דקה.

לשכב על צד מרפק ימין ולכופף את ברך שמאל. לנעוץ את גב כף הרגל 
במזרון ולכווץ את העכוז, כך שהמתח יורגש בקדמת הירך למשך חצי דקה 

עד דקה. לזכור להתרכז בתחושה ובנשימות.
ירך אחורי hamstrings. כל המסה השרירית שיושבת בכיסא משרדי, 

למעט העכוז.
גם שריר זה עובד קשה ברכיבה. הוא עוזר בדחיפת הפדל למטה ומככב 

בסחיבת הפדל אחורה ולמעלה בפידול עגול. נוטה להתכווץ חזק מדי 
בספרינטים או כשהוא עייף/ לא חם, ואז להיפצע. הגוף נוטה לברוח 

מלמתוח אותו על ידי כיפוף הגב התחתון. לכן נקפיד לשמור על השקע 
המותני בזמן המתיחה שלו.

לנעוץ את עקב ימין בקרקע לפני הגוף ולהשתחוות קדימה בגב ישר ונעול 
עד שהמתח בירך האחורי עוצר אותנו. להקפיד לא להמשיך ולעגל את 

הגב. להחזיק חצי דקה - דקה.

לשים את החלק החיצוני של כף רגל על הטופ-טיוב או על מכסה המנוע 
כך שהרגל מסובבת החוצה. להקפיד על גב תחתון ישר ואז להטות אותו 

קדימה מבלי לכופף בין החוליות. מרגישים את המתח בעכוז או בחלק 
העליון של הרגל במשך חצי דקה עד דקה.

לשים את רגל ימין על משהו גבוה בין כסא לשולחן. להקפיד שהאגן פונה בדיוק קדימה ולא מסתובב.
שרירי העכוז gluteal muscles. התשתית השרירית של התחת מאחור ומהצד.

קבוצת שרירים חשובה מאוד שעוזרת בדחיפת הפדל למטה וכל הזמן מייצבת את הרגל ואת האגן. נוטה להתקשות ולהתקצר אצל רצים ורוכבים.

לשכב על הגב, רגל ימין על רגל שמאל. למשוך את שתיהן ביחד אל החזה 
בעזרת שתי הידיים כמו בתמונה. להחזיק חצי דקה עד דקה.
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אם נלך עשור וקצת אחורה בזמן, הרוכבים שהחזיקו טריינר בבית היו 
כבישונים אשר קנו את המתקן הפשוט כפתרון מעולה למספר הדל של ימי 

הגשם שלא ניתן לרכוב בהם, והמחמירים השתמשו בו ככלי יעיל לחימום 
הרגליים והגוף לפני תחרויות. המפנה בנראות והפשטות של הטריינרים 

חל בסביבות 2005 עם הופעתם של מכשירים בעלי מנוע חשמלי המספק 
התנגדות ברכיבה ומדמה עליות ורוח פנים. אבל זאת הייתה רק ההתחלה 

כי טרנד הטריינרים המשוכללים פגש טרנד חם נוסף והוא מדי וואטים- 
אותם מכשירים שדרכם ניתן לנטר את מידת המאמץ בצורה מדויקת 

ובעזרתם ניתן לייצר סביבת אימונים איכותית יותר. התוצר של המפגש 
היה טריינרים משולבים במדי וואטים שאיתם ניתן לקיים אימוני אינטרוולים 

ברמת איכות "מעבדתית ומבוקרת". הטריינרים החכמים )של אז( הביאו 
עידן חדש של רוכבים שבחרו לקיים חלק או מירב האימונים שלהם על 

מכשיר טריינר בגלל הקלות של המעקב אחר תוכנית האימונים וגם בגלל 
תקופה לא טובה של תאונות קטלניות בכבישים שגרמו להרהורים על כמה 

רחוק אפשר לקחת את התחביב שלך.
בשלוש שנים האחרונות מתרחש מרוץ בין היצרנים הגדולים של 

הטריינרים לספק חווית רכיבה אולטימטיבית- כלי אימונים המדמה רכיבה 
אמיתית בצורה הטובה ביותר, אחד שאחוז את האופניים בצורה טובה, 

כולל מד וואטים איכותי ומהימן, וכמובן מתממשק עם כמה שיותר מכשירי 
עזר ותוכניות מציאות מדומה כגון Zwift. הראשונים לצאת עם מכשיר 

ששבר את מחסום ה5000 ₪ היה Kicker שסיפק חוויה חדשה למתאמן 
הביתי ואפילו מקצועי. הראשונים להגיב היו חברת Tacx ההולנדית 

הנחשבים לוותיקים בתחום הטריינרים, רולרים ואביזרי אופניים אשר יצאו 
עם ה-NEO, בו נעסוק בסקירה זאת.

הערה: ישנו תחום טריינרים מקצועי נוסף שעליו לא נדבר. מדובר בכמה 
חברות אזוטריות )רובן אוסטרליות( שמייצרות טריינרים בעליות מטורפות 
ואין הם נפוצים בעולם כל כך. לזכותם יאמר שהם מכשירים טובים מאוד 

ואמינים ביותר אבל לא מגיעים אל הקהל הגדול ויותר בשימוש של רוכבים 
מקצוענים.

המכשיר החוויה על הטריינר מתחילה כבר מהמבט הראשון עליו- צורתו 
והזוויות שלו מזכירות יותר את מטוס החמקן B2 או חללית ממלחמת 

הכוכבים מאשר מתקן אימונים לאופניים. העיצוב מחולק ליחידה הראשית 
שעליה מרכיבים את חלקם האחורי של האופניים ללא גלגל אחורי כמובן, 

כאשר בצידי היחידה ישנן שתי כנפיים גדולות שנותנות את היציבות 
והאחיזה על הקרקע. הכנפיים )רגליים( בעלות יכולת קיפול לטובת 

אכסון של הטריינר. יחד עם הטרנייר מקבלים את התושבת לגלגל הקדמי 
וספק כוח שתפקידו לתת לטריינר את התנגדות בשיעור של 2200 וואט 

שהוא יודע ויכול לספק. הטריינר יכול לעבוד גם ללא חשמל אך עם 
פחות התנגדות.

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

 טריינר
Tacx Neo

מבחני ציוד we:Testרועי קאפח 

יבואן: DAA מחיר: 7,999 ₪

 +ANT ומשדר Bluetooth מבחינת נתונים יבשים, הטריינר מצוייד במשדר
המאפשרים לו להתחבר למגוון גדול של טאבלטים, טלפונים חכמים, 

מחשבים ומיני מכשירים שתפקידם להעשיר את החוויה של הרוכב 
חובב הצעצועים. מבחינת המנוע, יש לו כאמור לא פחות מ-2200 וואט 
התנגדות וניתן לתכנת אותו להדמיית עליות ומצד שני גם בהדמיה של 

ירידות או מישור עם רוח. לטובת אלו המביטים בסטם באימונים קשים, יש 
תצוגת לדים על הרצפה שנותנת מידע על תחום הקושי בו אתם נמצאים 

עכשיו בסקלה של ירוק בהיר לאדום כהה.
התקנה על פניו ההתקנה של הטרנייר פשוטה- רק פותחים את הרגליים, 

מתקינים קסטה ויוצאים לדרך. בפועל זה קצת מורכב יותר. את הטריינר 
הוצאתי מהארגז בקושי, הוא שוקל 21 קילו לא קלים בכלל, אבל לפחות 
הוא הגיע עם קסטה שזה נחמד כי נמאס לי השחור מתחת לציפורניים. 
ההתקנה של הטריינר כרוכה בהתקנות של אפליקציות בטאבלט ובנייד. 

)לא חובה לחבר מתקנים אחרים אבל מי קונה טריינר ב8000 ₪ מבלי 
 Tacx Trainer Software 4 לחבר אותו למחשב( התקנה דיי ארוכה של

שתפקידה לחבר את המכשיר אל העולם הווירטואלי וכמובן לפתוח חשבון 
באתר Zwift המסקרן פלוס. כל תהליך ההתקנות לקח כשעתיים כולל עזרה 

מהירה ויעילה של הצוות הטכני של Tacx לגבי קוד הורדה לתוכנה )עולה 
 ,+ANT בין 65~120 יורו(. את החיבור למחשב תוכלו לעשות בעזרת דונגל
אם אתם לא רוצים או יכולים אז ניתן להרכיב מתקן iPad על הכידון ולוותר 

על החיבור למחשב וטלוויזיה. הטריינר יודע לעבוד עם חיבור חשמלי 
וגם בלי חיבור חשמלי. במידה ואין לכם חיבור לחשמל המכשיר יספק 

"רק" התנגדות של 1400~1500 וואט ומנוע ההתנגדות לא ייתן לכם את 
ההרגשה של רוח גב בירידות.

הרכיבה איזה כיף שמבטיחים וגם מקיימים, Tacx יצאו בהצהרות 
שהטריינר שלהם שקט בצורה יוצאת דופן, ובאמת כך. עד 300 וואט זוגתי 

לא שמעה את הטריינר שבמרכז הסלון, וגם לא השכן מלמטה שמלין על 
אימוני הרולר שלי בד"כ.

בהתחלה את השליטה על הטריינר עשיתי מהטלפון הנייד, שיחקתי אחוזי 
השיפוע וההתנגדות, בדקתי את מצב הוואטים שלי, מצב המהירות וכו'. 

למען האמת זה הרגיש דבילי ומרגש בו זמנית בצורה מחשידה משהו. 
המציאות המדומה הראשונה שבדקתי הייתה תוכנת )או עולם חלופי 

למשתמשים הכבדים( Zwift. יצרתי משתמש ונכנסתי לרכיבה מישורית 
עם אינטרוולים מוזרים, אך עדיין פחות מוזרים מהנוף הווירטואלי שבחרו 

המעצבים. בתחילה התוכנה בקשה ממני נתוני וואטים אישיים ואת 
המסלול היא תפרה בהתאמה לפי התחומים של המסלול. את החימום 

הייתי צריך לעשות על 180 וואט בערך וגם כשסטיתי מהערך הנקוב 
המנוע של הטריינר הגביר או הנמיך את ההתנגדות בכדי שאשמור על 

180 וואט. בחוסר חשק השלמתי עוד שעה של אינטרוולים במרחב המוזר 
ועברתי אל הסרטים של Tacx ששם החוויה כבר יותר אמיתית. הסרטים 

מבחני ציוד
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הזמן עכשיו!

של Tacxהם צילומי וידאו של רוכבים אמתיים על כבישים אמתיים, של 
תחרויות מפורסמות או מסלולים יפים ברחבי העולם. הראליסטיות של 

הסרט מרגישה טוב ומספקת אקשן טוב לרכיבה במקום. כל סרט עולה 
לא מעט כסף לכן הסתפקתי בסרטי ההדגמה של Tacx שהפתיעו אותי, 
בפרט "כשרוכבים" על דרכי פאווה בבלגיה. שם הטריינר מתחיל לקפצץ 

ולבעוט כאילו אתה רוכב על אופניים אמתיים במסלול הטור של פלאנדרס. 
המנוע של הטריינר פועל יפה במהלך האימון ומדמה את העליות בצורה 
טובה בהתחשב בזה שהאופניים לא זזים מהמקום ומאוזנים לקרקע אבל 

אם תוקעים את הראש עמוק בתוך המסך ניתן לדמיין שאתה מטפס עליה 
אמתית. בירידות הטריינר משחרר קצת וואטים לטובתך וכאן מתחילים 

להרגיש את תחושת הגלישה שמאופיינת ברגליים קלות וסל"ד גבוהה, זה 
בדיוק הזמן להכין את הרגליים אל העלייה הבאה.

מלבד חוויה זו עשיתי במשך כמה ימים רכיבות מגוונות על הטריינר בשביל 
לאסוף מספיק ידע ותחושה שיעזרו לי לגבש את דעתי על החללית הזאת 

.NEO שקוראים לה
סיכום נתחיל עם זה שרכיבות טריינר\רולר לא זרות לי, אני עושה רכיבה 

שכזאת לפחות פעם בשבוע כשאין לי כוח או אפשרות לצאת לרכיבה 
שגרתית בבוקר. הרכיבה על ה-Neo שונה מטריינרים אחרים שניסיתי 

עד היום. החוויה הבולטת ביותר היא השקט- אתה רוכב/ מתאמן והבית 
לא מרגיש אותך. היציבות המבנית של הטריינר מרשימה גם היא ומקנה 

ביטחון לבצע אינטרוולים חזקים הכוללים מעבר לעמידה ותחומי וואטים 
גבוהים. לצערי גם ה-Neo לא חף מההרגשה של פידול כנגד גלגל תנופה, 

הפידול לא עגול מספיק ולא תמיד חלק. זאת לא ההרגשה כל הזמן כמובן, 
אבל היא מופיעה כשהרגליים מוציאות וואטים שלא תואמים את הסל"ד 
שהמכשיר רוצה לטובת סיבוב עגול של גלגל התנופה. מבחינת המנוע, 

הוא מעולה, חזק, מדויק ומספק כוח התנגדות מטורף אשר מאפשר 
לעשות אינטרוולים סופר חזקים בלי לעלות לסל"ד של 110 ומעלה. 

הקישוריות למכשירים כגון טלפון, טאבלט, מחשב וכו' מאוד טובה ולא 
נתקלתי בבעיה של ניתוקים או מכשיר סורר שסרב להתחבר.

בשורה התחתונה מדובר במכשיר הכי מקצועי שיצא לי לפגוש עד היום, 
הבעיה היא שהמחיר שלו בהתאם. לאלו מכן שממש רוצים את האיכויות 

 TACX אבל לא רוצים להוציא את הסכום על המכשיר, חברת NEO של
הוציאה לשוק לפני מספר ימים את האח הקטן בשם FLUX. הדגם החדש 

מאוד דומה למכשיר NEO וההבדלים העיקריים הם שהרגליים שלו לא 
מתקפלות, הוא מגיע להתנגדות של עד 1500 וואט והוא לא יכול לעבוד 

ללא חיבור לחשמל. המחיר של הדגם החדש יהיה )ככל הנראה( 4500 ₪.
יותר שקט, יציב, אפשרות חיבור, מנוע, סוג ההתחברות לאופניים, 

תחושת רכיבה, גודל כשהמכשיר מקופל פחות מחיר, מחיר, הרגשה של 
פידול כנגד גלגל תנופה, משקל 

מבחני ציוד we:Test
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E13 TRSr 29
E13 היא חברת רכיבי אופניים שהוקמה בתחילת שנות 
ה2000 ע"י כמה חברים באזור בוסטון בארה"ב, מאותו 
ה"בית" שאחראי על מותג האופניים EVIL, כשגם כאן 

אחד מהבעלים הוא מתכנן המתלים הידוע – דייב וויגל. 
בתחילת דרכה החברה התמקדה במובילי שרשרת, אך 
בשנים האחרונות ליין המוצרים התרחב גם לקראנקים, 
קסטות אחוריות וגלגלים, המוצר האחרון שנוסף להיצע 
של החברה הוא צמיגים. כמו כל המוצרים של החברה 
הם מיועדים לפלח האגרסיבי יותר של השוק ומוגדרים 

כצמיגי אנדורו אשר אמורים להרכיב חבילה מושלמת יחד 
עם סט הגלגלים שהחברה מציעה.

 E13 מבייקדיל – היבואן הישראלי הרשמי של מוצרי
 TRSr-של צמיג ה Sticky rubber-קיבלנו את גרסת ה

בגרסת ה-29. ב-E13 מודים ומודיעים מראש, הצמיג 
הזה מיועד לאחיזה ללא פשרות- לצמיג סט קוביות 

מרכזיות גבוהות ואגרסיביות למדי, וקוביות צידיות 

אגרסיביות אפילו יותר שגם נמצאות בזווית קלה החוצה 
על מנת להוסיף בטחון ואחיזה בסיבובים. סוליית הצמיג 

וצדדיו נראים עמידים מאוד.
בשימוש בחרנו להשתמש ב-E13 כצמיג קדמי, 

וההתקנה על חישוק ה-wide lightning שלנו הייתה 
קלה למדי. החישוק הרחב יחסית )29 מ"מ פנים( גרם 

 E13 לצמיג להראות יותר כמו צמיג 2.5 מאשר 2.35 )ב
קוראים לזה 2.35 "אמיתי"(. כשהרכבנו את הצמיג 

לראשונה, הדרדרת עוד הייתה בשיאה ועד לכתיבת 
שורות אלו הספקנו לרכוב איתו גם בתנאי רטיבות 

וגם ברכיבה או שתיים של תנאים שקרובים לשלמות, 
המסקנות לפניכם:

אחיזה החבר'ה מבוסטון ממתגים את הצמיג שלהם כ 
“grippin for rippin” והם לא צוחקים. ה-TSRr סיפק 

אחיזה פנומנלית לאורך כל המבחן ובכל תנאי השטח 
השונים שהעמדנו בפניו, מפארק קנדה בשיא דרדרתו 

ועד משמר העמק בתנאי חלקלקות מתקדמים. הקוביות 
הצידיות ננעצו בכל סיבוב והקוביות המרכזיות סיפקו 

משטח בלימה מצוין.
גלגול ככלל אחיזה כמו של ה-E13 לא באה בחינם, 

והתשלום מגיע בצורת התנגדות גלגול. ברוב 
המתארים בהם רכבנו במהלך המבחן הרגשנו שהצמיג 

מקשה עלינו בדיוושים בשל הרוחב ותבנית הקוביות 
האגרסיבית. בתנאי דרדרת קשים המחיר של התנגדות 

גלגול גבוהה יכולה להיות שווה לרוכבים המחפשים 
את מקסימום האחיזה, אך בתנאי אחיזה מושלמים 

כנראה שהיינו מוותרים על חלק מהאחיזה תמורת גלגול 
מהיר יותר.

עמידות לאורך כל המבחן הרגשנו שלא הצלחנו לאתגר 
את עמידות הצמיג, לחץ אוויר של psi 25 הרגיש מצוין 
בסט-אפ שלנו )מעט נמוך ממה שאנו מנפחים בדר"כ(. 
בכל תקופת המבחן לא "הצלחנו" לפנ'צר את הצמיג או 

לחתוך דופן באף רכיבה )ולא נראה שאפילו היינו קרובים 
לכך( למרות התנאים הקשים כאמור. מבחינת שחיקה, 

ה-E13 נראה עדיין כחדש אחרי מספר דו ספרתי 
של רכיבות.

סיכום אחיזה, אחיזה ועוד קצת אחיזה, כך אפשר לסכם 
את המבחן על TRSr . מדובר בצמיג מאוד אגרסיבי 

שמתאים לשימושי אנדורו אגרסיביים )ואולי אפילו 
DH בגרסת ה-27.5(, המחיר של העמידות והאחיזה 

המשובחים היא התנגדות גלגול מוגברת )כצפוי( לעומת 
צמיגים אגרסיביים פחות.

הצמיג מומלץ לכל רוכב אגרסיבי ששם את האחיזה 
ויכולת הסיבוב של הצמיג במקום הראשון ומוכן להתפשר 

ולהתאמץ מעט יותר בעליות.
יותר אחיזה גבוהה ביותר, עמידות פחות משקל, 

התנגדות גבוה לגילגול, מחיר 

www.bikedeal.co.il :יבואן
מחיר: 329 ₪

משקל: 900 גרם
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 Shimano האחרון חברת Tour De France-בסמוך ל
מילאה את חלל הסייבר באין ספור רמזים על קו הנעליים 

החדש שהיא עומדת להשיק, הטיזרים כללו צבעים 
שמאוד לא מאפיינים את השמרנות הידוע של החברה 

היפנית וגם נראה שהם לראשונה עומדים להוציא נעלי 
רכיבה מבוססת מנגנון BOA ולא עם האבזמים שאפיינו 

את הנעלים של המותג בשנים האחרונות.
לפני כחודש Shimano חשפו רשמית את סדרת הכביש 

החדשה RC, עם דגם 7 ודגם 9 היוקרתי. המקביל 
יצאה גם סדרת שטח עם דגמי XC7 ו XC9 בהתאמה. 
הנעליים החדשות מוצעות בסכמות צבעים עזות שעד 

היום לא אפיינו את הפורטפוליו של Shimano כמור. 

ניתן למצוא שם אדום זועק, צהוב ניאון, כחול מטאלי 
וצבעים רגועים יותר. למבחן קיבלנו מ-DAA את זוג נעלי 

הטופ לרכיבת כביש מדגם RC9 כבר בסמוך להשקה 
העולמית.

הנעל גפת הנעל מחוררת בצורה עדינה ומאוד 
אסטטית, אבזם BOA התחתון מקובע לגפה של הנעל 

לעומת האבזם BOA העליון שיושב על לשונית אשר 
משנה את מיקמה בזמן תהליך המתיחה. עקב הנעל 

מצופה פלסטיק מבריק ושעולה כלפי מעלה. סולית 
הקרבון כמעט שלא נראית, בחלקה האחורית היא מוגנת 

על ידי מגן הפלסטיק של העקב וממרכז הנעל עד 
לקדמתה היא מוקפת בגומי קשיח. קצת מעבר לתושבת 

הקליט ישנו פתח אוויר שמכוסה ברשת עדינה. בחלק 
העליון מלפנים ישנו פתח אוויר נוסף שמחופה גם הוא 
ברשת. הלשונית של הנעל היא בעם המשך הגפה של 

הנעל, היא מקובעת ואינה יכולה לזוז. הרפידה של הנעל 
)לפי היצרן( מטופלת בחומרים אנטי בקטריאליים כנגד 

ריחות לא נעימים. 
התאמת הנעל לרגל ורכיסה הנעליים מצוידות 

כאמור במנגנוני רכיסה של BOA, עובדה שהופכת את 
ההתאמה לרגל לפשוטה וקלה. פשוט מסובבים את 

החוגה עד שמגיעים למתח שמרגיש נכון. על הסוליה 
יש אינדיקטורים מאוד ברורים שתפקידם לעזור לכוון 

את הקליטים בצורה אופקית, אנכית ומרכוז. בדגמים 
החדשים Shimano זנחו את שיטת Custom Fit וכבר 

לא צריך לשים את הנעליים בתנור ולהתאים אותם 
לכפות הרגליים בתוך שקית וואקום. מבחינת רוחב הנעל 
הכללי, מדובר בנעל גרילה, לא ממש רחבה, אולם החלק 

הקדמי של האצבעות כן רחב ומרווח.
בשימוש הנעליים האלו מוגדרות כדגם הקצה של 

רכיבת כביש ורמת קשיחות הסוליה היא בהתאם. היא 
קשיחה בצורה מרשימה והעברת הכוח שלה יוצאת מן 
הכלל. משקל הנעליים נמוך מאוד וזה מורגש במהלך 
הרכיבה, בעיקר אם הגעתם מדגם כבד יותר. השיטה 

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

Shimano RC9

מבחני ציוד we:Testרועי קאפח 

DAA :יבואן
מחיר: 1599 ש"ח
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של Shimano של שימוש בחלק החיצוני של הגפה 
מאוד מוצלחת, מאוד נוח שאין ללשונית משחק ימינה 

ושמאלה ובנוסף ההצמדה של הנעל לרגל נעשית 
בצורה יעילה יותר. העקב המחוזק והגבוה עוזרים בפידול 

בעיקר בפעולת המשיכה, ממש מרגישים איך הנעל 
נשארת צמודה גם כשיוצאים לספרינט חזק בעליה. 
מבחינת האוורור הנעל מכילה פתח עליון וגם פתח 

תחתון, שני אלו בשילוב החורים הקטנים בכל הגפה, 
יוצרים זרימת אוויר מעולה. לאורך כל חודשי המבחן בסוף 
הקיץ הישראלי לא הייתה כל הרגשה של זיעה בכף הרגל 

או תחושה של עומס חום. 
סיכום יפה לראות שחברת שימנו השמרנית והקצת 

משעממת מתחילה להשיק מוצרים מגניבים ומעניינים 
כמו הנעליים ה-RC9. זה מתחיל בצבעים המשוגעים 

)יחסית אליהם(, זה ממשיך בעיצוב הסופר קרבי וממשיך 

בזוג גרביים בעלות צבע תואם לנעליים שמקבלים 
בקופסה המאוד מרשימה של המוצר. המראה של הנעל 
כובש ומשדר מלחמה, בדיוק מה שרוכבים בעלי תפיסה 

של "רייסרים" אוהבים לראות. מבחינת הביצועים, מדובר 
כאן בנעל ברמת על עם סוליית קרבון בקשיחות יוצאת 

דופן, כזאת אשר מבליטה ומעבירה את האנרגיה של 
הפידול בצורה פנומנלית. הנעל נוחה במיוחד, זאת 

בזכות מותחן עליון "צף" שמצמיד את הגפה לפי צורת 
הרגל וגם הרבה בזכות הלשונית המיוחדת שמקובעת 
בגפה. איכות הגימור של הנעל גם הוא ללא דופי וזה 
סוגר את אחד מזוגות הנעליים היותר טובות שיצא לי 

לנסות בתקופה האחרונה על האספלט.  
יותר מראה, גרביים בצבע תואם, משקל, קשיחות, 

נוחות פחות מחיר 

STORE
gr py store.groopy.co.il

Adidas מעיל גשם ורוח
₪ 199 ₪ 399

 לרכישה

חדש!!!
חנות תצוגה תל אביב

 
רח' הרכבת 18
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מאז הוצגו לראשונה, מהווים מוטות האוכף המתכוונים 
את אחד הגורמים המשפיעים ביותר על האופן בו 
נתפסת רכיבה זורמת/ טכנית. אביזר זה אשר פרץ 

לתודעת הרוכבים לפני כעשור הפך להיות אחד מאביזרי 
החובה הבסיסים בכל הקשור לרכיבה מגוונת אשר 
כוללת בתוכה אחוז עליות לא מבוטל לצד הירידות 

המאפיינות אותה. לא נחטא אם נגיד כי מוט האוכף 
הוא מבשר האנדורו דפקטו, אבל אל תתפסו אותנו 

במילה... לאחרונה מוטות אוכף מתכוונים הפכו לחלק 
OEM בסיסי ומקובל במפרטי יצרנים רבים על דגמי 

AM/ אנדורו, יתרה מזאת נראה כי שנת הדגם הנוכחית 
היא שנת ה-"דרופרים", כשיצרנים רבים מאוד מתחומי 

החלקים/ בולמים ואף חברות אופניים גדולות הכניסו את 
ידם לקלחת המוטות המתכוונים הלוהטת. 

ה Transfer מוט האוכף המתכוונן החדש של פוקס, 
הוא המחליף של ה-D.O.S.S. שהוצג ב-2010 והושק 

שנתיים אח"כ. הגרסה הראשונה של מוט האוכף 
המתכוונן של המגה יצרן האמריקאי, הגיע מעט מאוחר 

מידי ובעיקר לא תאמה את הסטנדרטים המקובלים 
באותם זמנים, הן מבחינת המשקל ובעיקר מבחינת 

התפעול. אולם בכל הקשור לאמינות, )עקב אכילס של 
רוב המתחרים( הדוס של פוקס נתפס כאמין ביותר בנוף 

המוטות האין סופי. 
מאפיינים כללים:

מהלך: 100 מ"מ, 125 מ"מ )נבחן(, 150 מ"מ 	 
קוטר: 30.9, 31.6	 
מהלך: רציף ללא תחנות עצירה 	 

הולכת כבל- פנימית או חיצונית בחיבור לבסיס המוט	 
תפעול- מכני מהכידון בלבד, שתי ידיות לבחירה	 
גימור- קשימה או אנודייז שחור	 
משקל- 517 גרם )30.9, 125 מ"מ(, ללא כבל וידית 	 

הפעלה.
הטרנספר החדש מבוסס על דמפר הידראולי עם קפיץ 

אוויר מוזן חנקן ומציע מהלך רציף בהפעלה מכנית 
מהכידון. הוא מגיע בצורת הולכת כבל פנימית או 

חיצונית בשני קטרים 30.9 ו 31.6, בשלושה מהלכי 
בוכנה- 100 מ"מ, 125 מ"מ ו 150 מ"מ, ובשתי רמות 
גימור- סדרת FACTORY בגימור קשימה זהוב, וסדרת 

PERFORMANCE בגימור אנודייז שחור. 
הטרנספר החדש מציע שתי ידיות תפעול שונות, 

ידית תפעול תחתונה להרכבה במקום שיפטר קדמי, 
המיועד לשימוש על אופניים עם מערכת הילוכים ללא 

מעביר קדמי, וידית תפעול עליונה להרכבה יחד עם 
שיפטר קדמי.  

הרכבה מוט האוכף במבחן הגיע עם הולכת כבל 
פנימית. יצוין, כי בשונה ממקומות אחרים בעולם, המוט 
נמכר בארץ עם כבל מוביל וידית. את הידית יש להתאים 

לסוג התפעול הרצוי, כאמור עליון או תחתון. ההרכבה 
של המוט פשוטה למדי ולא מצריכה כישורי מכונאות 

ייחודיים, פרט להשחלת הכבל בשלדה עצמה. אבל זה 
כבר תלוי בממשק שמציעה השלדה ולא במוט האוכף. 
אם יש לכם תהיות בענין, גשו למכנאופן החביב אליכם 

הפתרונות אצלו. בכל אופן אחרי השחלת הכבל בשלדה 
החיבור לידית ולבסיס המוט הוא פשוט ביותר, לא ייחודי 

FOX Transfer

יבואן: הסינגלטרק
 מחיר: 1650 ₪ כולל ידית לגרסת אנודייז שחור, 

1950 ש"ח כולל ידית לגרסת קשימה

מבחני ציוד we:Test  אריק פלדמן 
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וגם לא מסובך, העיקרון דומה לשאר המוטות המכניים 
המקובלים בשוק. תושבת האוכף שמציע הטרנספר היא 
אחת הטובות בשוק לטעמי. היא מבוססת על מבנה בעל 

שני ברגים אך עם חלק תחתון סטטי, עובדה שמקלה 
מאוד על ההרכבה ומונעת רעשי חריקה אופייניים 

לז'אנר. פוקס מציעים כאמור גם גרסה עם הולכת כבל 
חיצונית לשלדות אשר לא תומכות בהולכה פנימית, או 
לרוכבים המעדיפים פשטות. במקרה זה, חיבור הכבל 
הוא לחלק התחתון והקבוע של המוט בסמוך לכניסה 

לצינור האוכף, זאת ע"י חיבור מתכוונן, ולא לבסיס 
האוכף כמו ברוב המוטות בשוק. היתרון הגדול בחיבור 
זה, מעבר למראה אסתטי יותר, הוא כבל שלא זז עם 

המוט, לא משפשף את השלדה, לא מתקפל ולא מפריע 
לרוכב. אורכו הפיסי המלא של הטרנספר בכל המהלכים 

המוצעים הוא גדול יחסית למוטות אחרים, לפני 
רכישה מומלץ מאוד לבדוק את תאימות המוט לשלדה 
הספציפית ע"י טבלת התאמה שפוקס מציגים באתר. 

ברכיבה כמי שרכב והתנסה על הדוס )סוג של גרסת 
בטא...(, ידעתי למה אני מצפה מבחינת אופי העבודה 

של הגרסה החדשה. אך מעבר להכל התרשמתי מגודל 
ואיכות הידית שהגיע עם המוט )בעיקר ביחס למגה 

ידית של הדוס(. הטרנספר הורכב על אופנים ללא 
מעביר קדמי, לכן נבחרה ידית תחתונה אשר יושבת 

למעשה כמו שיפטר קדמי. לטעמי זאת התצורה הנוחה 
והאינטואיטיבית ביותר של מתג הפעלה למוט אוכף. 

הידית של פוקס מגיעה במידה הנכונה, היא דומה 
בגודלה לשיפטר הימני ומגיעה עם טבעת הידוק צרה, 

כך שאפשר למקם את הידית מבלי להתפשר על מיקום 
ביחס למעצור. התפעול מאוד נוח וחלק ולא מצריך 

מהלך עמוק של האגודל או לחיצה הגונה בכדי להביא 
את המוט לפעולה. יתרה מזאת רגישות התפעול ניתנת 

לכיוון ע"י חוגת רגולז' ודומה לפעולה של קלאץ', ככול 
שהלחיצה תהיה חזקה וחדה יותר התפעול יהיה מהיר 
יותר וההיפך. פעולת הבוכנה היא מהירה מאוד, משקל 

הגוף מוריד את המוט מיד ללא השתהות המאפיינת 

מוטות בתפעול מכני אחרים. לטעמי מוט אוכף נמדד 
בעיקר במהירות החזרה שלו למצב גבוה ופחות במהירות 

הירידה, זאת בכדי לייצר פידול אפקטיבי מהיר בעלייה 
תלולה אחרי קטע ירידה. גם כאן הטרנספר עובד מהר, 
חד מאוד ומשמיע טריקה עזה בסוף המהלך. אמנם לא 

מהיר כמו הדוס או הקומנד של ספשלייזד, אך מספיק 
מהר, עד כדי סכנה לאברי הרבייה במידה והם מתמקמים 

לא טוב ביחס לאוכף. מוט המבחן הגיע בגימור אנודייז 
שחור, לא יודע להגיד מה השפעתו של ציפוי הקשימה 

היוקרתי על אופן עבודת הבוכנה, רק יכול להעיד כי 
במוט המבחן העבודה הייתה חלקה ביותר והזכירה את 

הפעולה החלקה של הדוס הוותיק. 
אמינות לאורך זמן ככלל אחת הבעיות הכאובות 
בנוגע למוטות אוכף מתכוונים היא אמינותם לאורך 

זמן. כשהם עובדים הכל יופי, כשהם לא, הם הורסים 
רכיבה! הדוס אמנם נחשב בזמנו אחד המוטות האמינים 

בשוק, אך יש לקחת בחשבון שהוא היה נפוץ הרבה 
פחות מהמתחרים. מוט המבחן מורכב כ 3 חודשים על 

האופניים ועבר כ 40 רכיבות, עד היום לא התעוררה 
בעיה כלשהיא, אבל עברו כאמור רק שלושה חודשים 

וימים יגידו. כרגע הוא עובד באותו אופן בו הוא עבד 
מהיום בו הוא הורכב על האופניים, ללא החלפת כבל 

ואפילו ללא מתיחה. הוא חף לחלוטין מחופשים, לא 
שוקע ומנצל את כל מהלך הבוכנה במצבו הפתוח.  

סיכום נראה שפוקס ישבו לא מעט זמן על הגדר ולא 
בכדי. אחרי שלושה חודשי שימוש נראה שהגרסה 

החדשה של מוט האוכף המתכוונן שלהם מתגברת 
לכאורה על לא מעט מתחלואי הז'אנר. תפעולו של 

הטרנספר מעולה, עבודתו חלקה ועקבית, משקלו קל 
יחסית, מחירו אטרקטיבי יחסית ועד עתה הוא מפגין 

אמינות גבוהה. קשימה? רק אם זה מתאים ללוק הכללי 
של השלדה ולפאסון האישי שלכם... 

יותר תפעול, ידית, מהירות, משקל, מחיר פחות אורך 
פיסי גדול יחסית 

מבחני ציוד we:Test
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 Keith הוקמה בשנות ה-80 על ידי Bontrager
Bontrager מהנדס אופנים מזהיר שחתר לייצר מוצרים 
חזקים ועמידים אך קלים ונוחים. החברה נרכשה ברבות 

הימים ע"י טרק וכיום בונטרגר הוא מותג הלבשה, 
הנעלה, חלקים וציוד היקפי של קונצרן האופנים 

הענק מוויסקונסין. 
למעשה, למעט שלדה ובולמים, המותג מאפשר אבזור 

מלא של זוגות טרק החל מצמיגים פשוטים ועד חלקי 
קצה עשויים קרבון תעופתי. בנוסף לזאת הם מציעים 
את כל שנדרש לרוכב, החל מכפפות דרך ביגוד חורף 
ייעודי ועד משאבות משוכללות. Foray הוא ליין ביגוד 
והנעלה חדש של היצרן המיועד לרכיבת לתפר שבין 

רכיבת XC לרכיבת שבילים. הוא מאופיין בשימוש בבדים 

דקים, אוויריים ומנדפים. ללא אלמנטים של הגנה, 
במשקלים קלים מאוד, ובהפרעה מנמלית לדיווש. 

 .XC עם אפיונים טכניים של AM למעשה בגדי

Foray חולצת
מחיר: 420 ₪

ה-Foray היא חולצה בגזרה שבין משוחררת לגזרת 
XC. למעשה זאת חולצת Loose Fit עם שלושה כיסים 
אחוריים וגומי לא הדוק בשולי החולצה. החולצה עשויה 

מאריג הפוליאסטר הייחודי של בונטרגר העונה לשם 
Profila, בשילובים של אריג מאוורר ואריג רשת לנידוף 
מהיר של הזיעה. לחולצה צווארון רדוד עם רוכסן עמוק 
יחסית לשיפור האורור בחלק הקדמי של הגוף. בנוסף, 

ניתן למצוא גם כיס אחורי עם רוכסן המאפשר אחסון 

מפתחות וכן יריעת בד ייעודית לניגוב משקפים הרכיבה 
בחלק הפנימי.

 XC בשימוש למרות שהגזרה מזכירה יותר חולצות
מאשר חולצת AM, ה-Foray הרגישה מרווחת על 

הגוף ונוחה מאוד לשימוש. הכיסים האחוריים היו פחות 
רלבנטי עבורנו ברכיבת AM שגרתיות, הן בגלל העובדה 

שרכיבות מסוג זה נעשות לרוב עם תיק או פאוץ', והן 
בגלל המבנה הרפוי של החולצה והכיסים אשר הופך את 

נשיאת הציוד בהם למסורבלת למדי. לטעמנו חולצה 
צמודה מתאימה יותר לנשיאת ציוד בכיסים האחוריים 

מאחר והציוד צמוד לגוף ופחות מיטלטל. ה-Profila הוא 
אריג מדהים, החולצה הרגישה מאווררת מאוד ובעיקר 

נידפה מצוין את הלחות הנוראית של סוף הקיץ. הרוכסן 

הארוך התגלה גם הוא כשימושי במיוחד, במיוחד בזמן 
עליה ארוכה ביום חם. החולצה מגיעה בשלושה צבעים 

סולידיים, אין כאן בשורה אופנתית חדשה ולמעשה נראה 
שהצד האופנתי מעט הוזנח כאן.

יותר נידוף, נוחות, רוכסן ארוך פחות כיסים מיותרים 
לז'אנר, לוק לא מחמיא 

Foray מכנסי
מחיר: 650 ₪

מכנסי ה-Foray הם מכנסיים מינימליים בגזרת באגי 
המוגדרים ע"י היצרן כמכנסי Trail/XC. גזרתם צמודה 

יחסית אך הם לא מגבילים כלל בתנועה ומאפשרים דיווש 
ללא כל הפרעה. ה-Foray עשויים מבד פוליאסטר דק 
וגמיש במיוחד ומגיעים עם מכנס טייץ מתפרק מבוסס 

Bontrager Foray

CTC :יבואן

מבחני ציוד we:Test אריק פלדמן 
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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!

מבחני ציוד we:Test

על אריג רשת מאוורר. המכנסים מאווררים מאוד, ומכילים 
פאנלים עשויים רשת בגב התחתון ובצדדים, ובנוסף 
חזית המכנסים מכילה חורים קטנים להגברת יכולת 

האוורור של החלקים האטומים. המכנסיים נרכסים ע"י 
רוכסן ושני כפתורי לחיצה וההתאמה לממדי המותניים 
נעשית ע"י רצועות וולקרו פנימיות. מראה המכנסיים 

ותפיסתם הכללית היא מינימלית מאוד, אי לכך הם 
מציעים כיס עליון אחד בלבד עם סגירת רוכסן. 

בשימוש ככלל הז'אנר של מכנסי באגי מינימליים 
תופס תאוצה לאחרונה, הן בקרב רוכבי AM והן בקרב 

רוכבי XC. הם לא באים לענות על צורך טכני של 
הגנה, אלא רק לתת מענה אופנתי, או למעשה לכסות 

על מכנס הטייץ המרופד שמתחת. ה-Foray של 
בונטרג'ר נאמנים מאוד לאופנת המינימליזם ומציעים 
מכנסים קלים ואלסטיים מאוד, חפים מכיסים מיותרים 
ושלל הגנות, סוג של להראות עם אבל להרגיש בלי. 

מחד הם מספקים יכולת דיווש ללא כל הפרעה יחד 
עם אוורור/ נידוף מעולים, ומאידך הם נאמנים לגזרה 
המשוחררת האופנתית. האלסטיות הגבוהה של הבד 

הופכת אותם לנוחים במיוחד גם ברכיבות ארוכות מאוד 
ורצועות הוולקרו בהיקף המותניים דואגות להשאיר 

אותם במקומם גם בקטעים ארוכים של תנועה קדימה 
ואחורה על האוכף. מכנס הטייץ המצורף למכנסים 

מגיע עם ריפוד עבה יחסית, הוא התגלה כנוח ומאורר 
מאוד, אך כאמור הוא ניתן לפירוק ואת המכנסים אפשר 
ללבוש מעל כל טייץ אחר. Foray התגלו כאחד מזוגות 
המכנסים הטובים שהתנסינו בהם לאחרונה, דיי מהר 

הם הפכו לפייבוריטים שלנו הן ברכיבות XC עתירות 
דיווש והן ברכיבות טכניות של סוף הקיץ. 

יותר אלסטיות, נידוף, משקל, קלילות פחות מחיר 

https://vimeo.com/180222932
http://www.daa.co.il/
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מסורת 
חניה רדומה של מלון רדום על חוף ימה הדרומי של עכו. כבר ראיתי נקודות 

מפגש מלהיבות יותר. החבורה מתחילה להתכנס - חיבוקים, קשקושים, 
הכנת ציוד, העמסת ציוד לרכב המלווה, והחשוב מכל לבישת חולצות 

הרכיבה האיכותיות שזיו הפיק עבורנו. חבורה של 15 רוכבים בני 40 פלוס 
אבל התרגשות ילדותית מורגשת באוויר.

הבייקוויי גראבל קלאסיק הוא טיול חברים מסורתי שהחל ב2013 עם 
 Bikeway גרעין מצומצם של חברי רכיבת גראבל של זיו ענפי, מהחנות

בבארות יצחק, וזאת הפעם הרביעית שאנחנו יוצאים למסע שנתי דו-יומי. 
ברכיבה הראשונה שעשינו ב2013, ממסילת ציון לערד וחזרה, עדיין לא 

קראו לספורט הזה גראבל, אלא סתם 'סייקלוקרוס'. הגרעין הקשה נשמר, 
בודדים עזבו, ובודדים עוד יותר הצליחו להסתפח לחבורה. הסלקציה 

קשה, כאשר המכנה המשותף הבסיסי הוא אהבה אמיתית של רכיבת 
הגראבל, ניסיון רכיבה, כושר גבוה או לפחות סבולת מאד גבוהה, והחשוב 

מכל - היכולת להשתלב בחבורה לא סטנדרטית של רוכבים חזקים, 
ביקורתיים, וחסרי רחמים.

אמור לי מי חבריך 
מה זה חסרי רחמים? אתן לכם דוגמא: ערן, מאבות מועדון הגראבל של 

ריסייקלס, שהוזמן השנה לראשונה על אף שהגיע עם פחות נסיון ברכיבת 

גראבל ופחות כושר, מצא את עצמו רוכב לבד חצי מהיום הראשון ו-90% 
מהיום השני במסלול תובעני ולא מוכר. יש לי עוד דוגמאות, רכיבת חברים, 

אתם יודעים…
גם הציוד השתנה מאד מאז תחילת הדרך, והיום רוב החברים רוכבים על 

אופני גראבל ייעודיים עם זוויות נוחות וצמיגים רחבים )40 מ״מ(. בחבורה 
ייצוג גבוה לניינר )9 זוגות(, שמאוד מחויבת לז׳אנר הזה ומייצרת שלושה 
זוגות שונים: מפלדת ריינולדס, מאלומיניום ומקרבון, סינגולר מפלדה )2 
זוגות גראבל ואחד סייקלו(, Moots טיטניום גראבל אחד ועוד שני זוגות 

סייקלו תחרותיים מקרבון עם צמיגים צרים של טרק ופוקוס. כמעט לכולם 
מעצורי דיסק מכניים או הידראוליים. 

עולים לצפת 
את המסלול השנה תכנן לימור שני, אושיית טיולי הרכיבה האתגריים, 
כשבתכנון יציאה מעכו לצפת בשישי, לינה בצפת, ורכיבה חזרה לעכו 

בשבת. לאחר השנה הראשונה בה כיסינו כ-150 ק"מ ביום, למדנו עם 
הזמן ש-100 ק"מ ליום עם עד 2,000 מטרים של טיפוס הם מרחק 

אופטימלי המאפשר לשלב קצת קטעים טכניים, להתמודד עם תקלות 
ועדיין לסיים לפני החושך בימי החורף הקצרים יחסית.

אנחנו יוצאים מהחניון לכיוון העיר העתיקה של עכו, דרך סמטאות השוק 
המתעורר, דוכני דגים, ירקות וקישוטים לחג המולד. השוק עדיין די ריק 

מאדם והרכיבה חווייתית. תמונה קבוצתית בנמל, ואנחנו סוחבים צפונה 

we:Gravel Bikeway Gravel Classic  צחי אוחובסקי   נמרוד כהן, צחי אוחובסקי, אורי ניצן
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על הטיילת היפה של עכו, שבמהרה הופכת לשביל עפר חולי המקביל 
לחוף עם מספר מעברי חול עמוק. הרי הגליל וראש הנקרה ברקע, רכיבה 

רגועה, ומצב הרוח מעולה. אנו חוצים את שבי ציון, עולים על הטיילת 
של נהריה, ופתאום רעש חד וצעקות מהחלק האחורי של הדבוקה. 

תומר פספס איזה חריץ בטיילת, מה שגרם לשבירת שפיץ, פיצוץ צמיג 
והתהפכות חדה. למזלינו תומר מתאושש, החבר'ה מסדרים את הגלגל 

ע"י הרכבת פנימית, פיתול השפיץ השבור, ואיזון הגלגל )תודה זיו, תמיד 
שווה להחזיק בחבורה מכונאי מיומן לאללה(. אלו שלא עזרו בתיקון השטח 

מנצלים מיד את ההפוגה הכפויה להפסקת קפה ראשונה בנהריה ומשם 
כולנו ממשיכים צפונה דרך אכזיב, שם מתחילים למשוך מזרחה דרך מטעי 

הבננות לאורך נחל כזיב.

אם עד כה החבורה הצליחה להחזיק קצב אחיד, כאן כבר נוצרים פערים 
ומסתמנת מגמה - בעוד זיו ואני מאיטים קצת לחכות לאחרונים, הסוסים 

בקבוצת החוד משחררים רסן, דוחפים פלטה ובורחים קדימה. אנו 
מתאספים שוב על כביש כברי-שלומי ומתחילים טיפוס תלול לכיוון מעיליא 

דרך מנות ומצפה הילה. זהו מקטע כביש צדדי עם מעט תנועה. נימי, 
עודד ודומיהם לוחצים, והחבורה מתפרקת לטור ארוך ומפוזר. מתכנסים 
שוב במעיליא ומחליטים לאלתר מעבר בתרשיחא לחפש איזו מאפיית-על 

שנימי מכיר )Good Bread Bakery(, שבאמת הזכירה לי מאפייה קטנה 
בפרובאנס. מומלץ! מעמיסים פחמימות, מתדלקים מים וחטיפים ברכב 

הליווי שפגש אותנו, וממשיכים מזרחה.
בעלייה לצוריאל הקצב גבוה ונוצרת חבורת חוד, קבוצה נוספת מאחור 

מחוץ לטווח ראייה - 'האחרים כבר יגיעו', וערן מוצא את עצמו לבד מאחור.
אנחנו מטפסים קיר לא הגיוני בתוך ג'יש, וגולשים לכיוון חניון עין זיתים 
בדרכי כורכר ואספלט מהירות שבחלקן עבר אפיק ישראל האחרון. סה"כ 

רכבנו היום לא מעט על כבישים, חלקם צדדיים וחלקם ראשיים, אבל 
הטיפוס התלול נותן אותותיו. אנו פוגשים שוב את רכב הליווי עם רביד 
אשתו של זיו ויהלי בנו הקטן, מתדלקים, קצת בירה, טלפון לאחרונים 

לוודא שהכל בסדר, ואנו ממשיכים לכיוון צפת. 

דרך הגיבורים 
המקטע האחרון של היום לוקח אותנו דרך סינגל ביריה, בשילוב עם 
דרכים רחבות וסינגלים נוספים לא מוכרים, דרך חורש מדהים, מטעי 

זיתים, וסדרה של ירידות מהירות ועליות אימתניות. לימור אומר שמכאן 
עלו הגיבורים לשחרר את צפת בתש"ח. לאחר טיפוס נאה עם נוף פתוח 

להר מירון אנו מגיעים לעיר העתיקה בצפת לפני כניסת השבת. על הנייר 
המסלול של היום נראה פשוט יחסית - כ-80 ק"מ עם הרבה כביש, אבל 
עם הרבה מאוד קירות תלולים וחוד שמרביץ קצב קטלני וקצת שאננות 

בנושא התזונה השרירים מגלים סימני עייפות. אנו חוצים את הסמטאות, 
חוצים את העיר, וממשיכים לטפס בתוך העיר עוד כרבע שעה עד להגעה 

למלון ארצפת. סה"כ יום חווייתי מאד, מסלול יפה ומיוחד, ושילוב של 
הרבה אספלט ברמות שונות, שבילים רחבים וגם קצת סינגלים מהירים 
ומהנים. סה"כ 83 ק"מ על 1,800 טיפוס. כ-7 שעות ברוטו, כ-5 שעות 

רכיבה נטו. 
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במלון אנו מחכים לרכב שיגיע עם התיקים והביגוד החם, ובעיקר מחכים 
לבירות, ואכן אחרי מקלחת אנחנו מתכנסים בחוץ לאירוע מתגלגל. בירות, 

צחוקים, ויסקי, גריל באוויר, משם נכנסים לארוחת ערב, עוד בקבוק 
פטרון, עוד צחוקים, עוד הרמת כוסית, ובתשע בערב אני מתרסק למיטה. 
מהחברים הבנתי שהיה עוד המשך. בבוקר אנו מתעוררים עם חמרמורת 

קלה עד בינונית. השילוב של האלכוהול, הגובה, והרוח המזרחית יוצר 
תחושת יובש מוזרה ואני מפציץ בנוזלים בארוחת הבוקר. 

עכו זה לא בירידה? 
אחרי ארוחת הבוקר החביבה אנו יוצאים ברכיבה מהמלון, מטפסים דרך 

עפר תלולה בתוך העיר לכיוון ביריה, ואורי ניצן חוטף פנצ'ר ראשון להיום. 
זהו פנצ'ר עקשן ואנחנו שורפים עליו כחצי שעה. ילדים, רשמו לפניכם: 

לפני מסע רכיבה אתגרי וארוך יש לחדש חומר נגד תקרים בצמיגים, 
ולבדוק שהפנימיות שארוזות חודשים ארוכים מתחת לכיסא תקינות, 

שלמות ולא מחוררות…
לבסוף התיקון מושלם ואנחנו יוצאים למצפה ביריה המרהיב, ומשם 

בסדרת שבילים תלולה לחוות בת יער ולסינגל ביריה בכיוון ההפוך לאתמול. 
קבוצת החוד שוב נותנת גז, ולמעט ערן שנשאר לבד, כולם מצליחים 

להחזיק מעמד וממשיכים ביחד דרך רמת דלתון, לנחל גוש חלב, ולעלייה 
יפהפיה ביער ברעם, דרך פלגי מים זורמים ויער מרשים ביופיו, כשחלק 

מהעצים בצבעי שלכת עזים. בבית ספר שדה הר מירון מחכה לנו רכב 
הליווי לעצירה הראשונה של היום.

בשלב הזה כ-800 מטרים טיפוס כבר מאחורינו, כשלפנינו טיפוס מאתגר 
אך זורם של 300 מטרים לפסגת המירון על הכביש. השתייה בערב הקודם 

נותנת אותותיה, ואנו מתקבצים אט אט בראש ההר ומתחילים לגלוש 
מטה בדרכי עפר מהירות, חלקן מדורדרות וטכניות, לכיוון בית ג'אן. גראבל 
אמיתי. בדרך אנו פוגשים פוחלץ של חזיר בר גדול שמישהו העמיד בשטח 
ועוצרים לצלם. מחזה סוריאליסטי משהו. בירידת הכביש המטורפת מבית 

ג'אן אנחנו טסים. נימי סוגר 96 קמ"ש, אני 85 קמ"ש. מטפסים לחרשים, 
חוצים את הישוב, והתסריט הקבוצתי חוזר על עצמו: נימי טס קדימה עם 
עודד, נולי, ישראלוב, אורי וחקלאי. זיו ואני מגלים סוג של אחריות ומחכים 

ללימור, צפניה ואפי. גלעד, תומר ובעז נשארים מאחור וחותכים דרך 
הכביש, במה שבסוף יצא מסלול מעט יותר ארוך אך יותר מהיר. וערן? לבד, 

הרחק מאחור, רכיבת חברים, אתם יודעים איך זה.
מתפן אנו פונים מערבה בירידת עפר מהירה מאוד ולא נגמרת לכיוון 

ג'ת, עם הרבה חריצים ואבנים חופשיות. גם על אופני הרים ירידה כזו 
הייתה דורשת ריכוז ויכולות, לא כל שכן על אופני גראבל נטולי משככים 

וצרי צמיגים. האזור הזה לחלוטין לא מוכר לי. מצד אחד נופים עוצמתיים 
ומדהימים, מצד שני לא מעט טינופת לצידי הדרך. מטפסים קיר נוסף ליד 
מצוקי גיתא המרשימים ויורדים בדרך סלולה תלולה ומפותלת לכיוון ירכא. 

זהו אחד הכבישים היפים והמפחידים בהם רכבנו, אין יותר תלול מזה... 
בירכא מקבלת את פנינו עוד עלייה תלולה, ועוד אחת, ובמרכז הכפר אנו 
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רואים פתאום ערימה של אופני גראבל שעונה על קיר. החברים עצרו 
להתרעננות. קצת קולה קרה ומשיבת חיים ותפוצ'יפס משיב מלחים 

ואנחנו שוב על האופניים בירידת כביש מהירה, בואכה גדר חדשה של 
איזה מתקן צבאי שחוסמת את השביל שעבר פה פעם. העלייה התובענית 

מחליפה כורכר מדורדר באספלט איכותי, אבל הזוויות הפסיכיות מפרקות 
שוב את החבורה שלנו. לסינגל אחיהוד החדש שנמצא בסוף הכביש 

המתפתל מהבסיס אנחנו מגיעים שבעה. הסינגל המהנה עדיין לא מהודק 
מספיק והוא גם מעט סלעי לאופני הגראבל, אבל הוא מאד מהנה עבורינו 

ובתגובה זכרית טיפוסית - אנחנו לוחצים.
מפרץ זבולון הנגלה באופק מרחיב את הלב, ובצומת אחיהוד רובינו 

מתכנסים איכשהו לחבורה אחת. משם נותרו עוד כעשרה ק"מ מהירים 

מערבה על הכביש והנה אנחנו שוב בחוף הים של עכו. סה"כ 7 שעות 
ברוטו, 5:45 שעות רכיבה נטו, עם 100 ק"מ ויותר טיפוס מאתמול - 

1,850 מטרים. ירידה ב'תחת שלי' כמו שאומרים.

קלאסיקה 
לבסוף כולם מסיימים לטפטף לעכו, כולל ערן שנאסף ע"י רכב הליווי 

לאחר שמכשיר הניווט שלו שבק חיים. אנו יושבים בבית קפה ומסכמים 
בהרמת כוס בירה והחלפת חוויות מהיום האפי. לא סתם אימץ האירוע 

את שמו. הבייקוויי גראבל קלאסיק הוא בעינינו מהות רכיבת האפיק 
לאופני גראבל. שילוב מנצח של דרכי עפר מסוגים שונים, כבישים צדדיים 

יותר או פחות, סינגלים זורמים, מסלולים חדשים ומגוונים שאנחנו לא 

רוכבים בהם בדרך כלל, ובעיקר חבורה חזקה ומצחיקה. למרות שאנחנו 
מזדקנים, רמת הכושר עולה משנה לשנה ועימה גם התחרותיות. כבר לא 
ממש מחכים לאחרונים והאווירה היא גם של כל אחד לעצמו. רוכבים יחד, 
מחכים קצת כשצריך, אבל לא על חשבון רכיבה חזקה ומהירה. זה משהו 

שהגיע מחבורת הקזחים שחלקה רוכב גם באירוע הזה ומהחבר׳ה של 
בייקוויי ו-CCC, שמורגלים במתכונת ׳שישי סטייג׳׳, בה "משאירים פצועים 

בשטח", ומי שלא חזק מספיק מנווט בדד... זוהי גישה שאפשר לקבל 
ואפשר שלא, אבל צריך להיות מוכנים לקראתה. אני לא חושב שערן היה 

מוכן לזה, אבל הוא קיבל שיעור חשוב ועמד בו בגבורה.
במשך יומיים עברנו סינגלים טכניים, מקטעים חוליים, מעברי מים, דרכי 

כורכר מהירות אימים ומחורצות, קירות כביש מטורפים בתלילותם, כבישים 

צדדיים עתירי בורות, כבישים ראשיים סואנים, והכל על זוג אחד, שלא 
חרק, לא צייץ וכמעט אצל כולם אפילו לא התפנצ׳ר )אפרופו התקדמות 

טכנולוגית(. כמעט בכל מקטע ספציפי ניתן היה להיות מהיר יותר על 
זוג אחר: כביש טהור, אופני שיכוך מלא וכולי. אבל לכל ה-loop הרב גוני 
והמאתגר שלימור הפסיכי תפר לנו, אופני גראבל הם המדיום המושלם. 
הם ורסטיליים, אמינים, מהירים, פשוטים, ומספקים למי שרוכב עליהם 

כמויות כיף וסיפוק לא חוקיות בעליל.
הייתה חוויה עמוקה שאכן תחזור ותעלה גרה אצל כולנו בזכרון. מעניין 

לאיזה אזור רכיבה ולאיזה חוויה חברתית ייקח אותנו בייקוויי גראבל 
קלאסיק 2017 
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