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תרבות אופניים ישראלית
ינואר  // 2017גליון 030

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

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

מאגורות נחש צמא

גראבל בייקפינג ( lightיש כזה ז'אנר) במאגורות נחש צמא
חציית מאגורת נחש צמא מעל נחל צין במסגרת טיול גראבל הרפתקני
של שלושה ימים מים-המלח למצפה-רמון .נימי וזק כתבי המגזין ונציגי מועדון
הגראבל הישראלי  ,Recycles Gravel Clubהובילו במהלך סוף השבוע
האחרון צוות רוכבים /עיתונאים ספרדי אל קצה גבול יכולות הגראבל.
הסיפור המלא בגליון הבא .צילום :צחי אוחובסקי
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/
היפסטר
HIPSTER
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים
שקית שתיה
בנפח 1.5
ליטר
קליפס
מגנטי
ריתמה
ניתקת
כיסי צד
נוחים
מחזירי
אור
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we:Start
צילום :דותן הלוי

|01.2017גליון 030

י הופ!

הי

ד 132

עמו

בנג'י בבוץ על Rocky Mountain
מבחן בעמוד 68
צילום :אילן שחם

מגזין we:Ride

מו"ל  / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
עורך אחראי אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אילון שגיא  /אדי נודל  /אילן שחם /
אסף פישר  /אריק פלדמן  /גיל בניטה /
חנוך רדליך  /שחר ברטל  /דן דורון  /בן קדמי /
רועי 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 המערכת03-5586666 :
כתובת לפרסום במגזין:
ads@weride.co.il
יצירת קשר עם המערכת:
info@weride.co.il
אתר המגזיןweride.co.il :
רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה?
רוצה שיכתבו עליך? צור קשר ,אנחנו עונים.
השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא,
אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה .הכתבים שלנו מצהירים כי
כתבו טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול ,אך אנחנו לא מאמינים להם;
למרות זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים
במגזין זה הן של הנהלת המגזין בלבד .נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן
במסגרת שיתופי פעולה אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר
בהתאם ,כל עוד זה לא בין .14:00-16:00

תוכן
תוכן
משתתפים 10........................................................
חדשות 18.............................................................
מירוץ אורים36........................ SpiderTech 2017-
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר46........................
המדריך השלם למבקש החסות 50...........................
ארץ נהדרת56.......................................................
טכניקות רכיבה להמונים 66....................................
מבחן68.Rocky Mountain Pipeline 750 MSL :
קיר מכנאופן 82......................................................

מבחן84............. Specialized Turbo Levo FSR :
פינה אישית :יואב מאור100....................................
פינה אישית :אילון שגיא102...................................
ריצה :משבר זהות ספורטיבי106.............................
גדי טנא :מתיחות 112............................................
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טיול החודש :סינגלי עבדת140...............................
אנו:קעקועים148..................................................
טיפים לסמרתון 150..................................... 2017

we:Start
איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
מבין?IlanShacham.com "...
אריק פלדמן :משנורר
אופניים מקצועי רוכב שטח
מסוף שנות התשעים של המאה
הקודמת ולא נראה שמתעייף.
אריק ליווה את סצנת האופניים
המקומית פחות או יותר מראשיתה ,שימש שנים
רבות בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני המגזינים
הכתובים שהתפרסמו בארץ זצ"ל .הוא נחשב בעל
נטייה לזיכרון יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים
לאופניים ובעל יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות
צידית לקויה .אומרים שהוא גם אדריכל ובשלן,
מישהו צריך להעמיד זאת למבחן...
אסף פישר :בוחן את מה
שאריק מקצה לו רוכב שטח
מאז ( 1996לפני המצאת הוי-
ברקס) וחוטא בטריאל .כשהוא
לא מזקק קילומטרים של סינגלים
במדבר על אופני מבחן ,הוא מגלגל כספים של
חברות סטארט-אפ ,שותה בירה ומנסה את כוחו
בגידולן של איה ורוני 
רועי קאפח :חובב ציוד
ומאסטר ווילי גם כשרועי
לא רוכב על אופניים ,הוא רוכב
על אופניים .בכביש ,בעיר או
בשטח .מנסה לנתב את החיים
בין משפחה ,עבודה ורכיבה (ללא הצלחה) ולא מוכן
לוותר על אחד מהם בדגש על אופניים .כשאי אפשר
לרכוב רועי אוהב לחפור על ציוד או לתקן ולתחזק
אופניים והוא גם מאחד המנהלים של דף הפייסבוק
"מכונאות אופניים" .בשנים האחרונות רועי מעדיף

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

משתתפים
נמרוד כהן (נימי) מאז זכה
במקום השני ברשימה קיקיונית
של  100המשפיעים 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  ,XCתוכלו למצוא אותו תמיד
בסוף ומקלל את כולם .עשה את מסלול הכביש
תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה ,המציא
את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז אסף
אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל
מר בניטה ,כמה שיותר פרטים
שוליים על כמה שיותר דברים לא
חשובים! חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום ,רוכב
אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים,
פעם בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה
שם  -חולם לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי
הקלעים הפך את התחביב למקצוע וכיום הינו
בעלים משותף של חברת .BIKEDEAL

שנת
הקאמבר!
אופני שיכוך מלא 100%
XC Trailעם  120מ”מ

במחיר מטורף שמשאיר
את כולם מאחור!!!...

Camber FSR
comp 2017

עכשיו
ב₪ 9995-
בלבד!!!

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

לפרטים נוספים ולקביעת נסיעת מבחן פנו לסניף הקרוב אליכם:
קרית שמונה  /עפולה  /קרית ביאליק  /חיפה  /פרדס חנה-כרכור  /אלוני אבא  /כפר סבא  /הרצליה /
פתח תקווה  /תל אביב  /בת ים  /בית שמש  /ירושלים  /ביל”ו  /אשדוד  /קרית גת  /מדרשת שדה בוקר
תוקף המבצע  30.1.17או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
10

צילום :אילן שחם

מטיילים עם  we:Rideואקו אדוונצ'ר
את הסינגלים החדשים בחורשן כבר
מתי רכבתם לאחרונה במשגב?
ים מוביל לסינגלים סביב שדה בוקר?
בדקתם? מחפש
ים של אקו אדוונצ'ר ומגזין !we:Ride
חדש ,קבוצת הרכיבה/טיול
החודשית שלנו -מסלולים מעניינים,
הצטרפו לקבוצת הטיולים
ופעילות אפרה-רייד בסגנון we:Ride
מובילים תותחים ,תכנים ייחודים,
דימו להירשם  -פרטים מלאים בקרוב
הק
psdesign.co.il
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משתתפים

we:Start
ליאור דיין עבד הייטק צעיר
שנדבק בחיידק לפני כ 15-שנה
ומאז נהנה מכל מה שמשלב
זוג גלגלים ויציאה לטבע .את
עניין הצילום התחיל בביטאון
חיל האוויר ,ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ
לשנורר סיבובים על אופניים ממש יקרים .משם
מצא את עצמו כצלם המערכת של מגזין MBAction
(ז"ל) ועדיין מנסה להבין כיצד זה קרה .משוגע
על רכיבה ,בעל נטיה כרונית לעשות שטויות
– ומשתמש במצלמה כדי לחבר בין השניים.
מבקש לא לקחת אותו יותר מדי ברצינות .עשוי
להכיל בוטנים
יואב מאור שוטף הכלים,
מנקה הרצפות ,המכונאי,
המנהל והבעלים של
"הקליניקה לאופניים"
ברמת ישי.
מייסד ומאמן קבוצת הרכיבה "כרמליטים" .מארגן
רכיבות כמו "ספרינג אפיק"" ,גראבל שמאבל",
ויירועים שמשלבים שתיית אלכוהול ורכיבה .סתם
כי הוא יכול .ישתה איתך בירה בכל שעה ,כי ערב
איפשהו בעולם .מצהיר על עצמו כרוכב בינוני ,אבל
בכל הסגנונות ,כולל פרפר .בעל חיבה יתרה לעודף
סדר ,לדברים שנראים טוב ,ולכל דבר על גלגלים.
נשוי לרוכבת-על ואבא לרוכב-עתיד.
טל רוזוב :כדי להיות מורה
טוב ,צריך לאהוב ללמוד
מייסד חברת ,Sababike
מתמחה בלהפוך רוכבים
לזורמים ורכים יותר במסגרת
ההדרכות טכניקת רכיבה שמפרנסות אותו .את שאר
זמנו הוא מחלק בין הדרכות טיולים של ישראלים
בחו"ל ,והובלת תיירי אופניים בישראל .חוץ
מזה הוא מצלם ,כותב ולא מפסיק ללמוד על מה
שקשור לחיבור בין האדם למכונה .
נועה לוריה מאוהבת ברכיבת
שטח מימי סובב גליל 1995
ועד ימינו אנו .אוהבת :רכיבות
ארוכות ,רכיבות קצרות ,ורכיבות
בינוניות .לא מדהימה אף אחד
בעליות אבל בירידות דווקא די מהירה .מדריכה את
קבוצת "עז ואחות" הנשית ,טיולים וסדנאות רכיבה
טכנית .מפיקה באירועי רכיבה (סמרתון ,דזרט
צ'אלנג' ,יום הרוכבת) ולפעמים כותבת על רכיבה.
אוהבת גם :לרוץ ביער ,לשיר מונטוורדי ולבשל
מרק כתום
יוסי פוקר המר"נ יוסף ,אדמו"ר
החמורים המדוושים ,בעזוז -
רוכב על אופניים זה העשור
החמישי ,אלוף נוער בדימוס,
אבל עדיין יכול לדחוס את עצמו
לתוך חולצת האלוף מאז (מטריקו) .מתחרה בכביש

עוד לפני שהמציאו אופני ההרים ,ועוד לפני שבבאזל
יסד דרור פקץ' את ענף האופניים הישראלי התחרותי.
רוכב בעיקר בכביש ,אבל גם באפיק ובסייקלוקרוס,
אופניים בעבורו הם כלי תחבורה בעיר ומחוצה
לה ,הם דרך לטייל בארץ ,דרך להרשים ולצאת עם
בחורות ,וגם כלי לנשיאת משאות .מעיד על עצמו
כאחד הבודדים שמסוגל לחלץ חיוך מכל רוכב ,אפילו
אם קוראים לו יהודה גרשוני או עמוס גרי .מאמן,
מתחרה ,מדריך בטיחות ,וביום טוב עוד יכול לעשות
נזק בתחרויות עילית.
טל פיטל:WE :סקורסזה
בן  44אב לשנים ,רוכב כ15-
שנים מתוכן  11שנים רכב רק
בכיוון אחד ורק על אופניי דאון
היל .כמה עצמות שבורות ואולטימטום חד משמעי
מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא של
האול -מאונטיין\אינדורו .טל שמעביר את זמנו בין
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית
שלו לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו.
גיא (חיית) בר צעיר הכתבים
של המערכת ורוכב האנדורו
הכי בינ"ל שלנו .מחשיב את
עצמו כרוכב דאונהיל תחרותי
לשעבר ,רק כי כרגע הוא נותן
לכולם בראש באנדורו וב‑ .XCה"חייה" מחלק את
חייו בין תחרויות אנדורו ו‑ XCמקומיות ,פתיחת
קווים הזויים בחורשים ,ייצוג ישראל בסבב האנדורו
העולמי ,ומשרה נחשקת בסטארטאפ .תכלס דיי
עסוק לגילו...
אוריאל כהן בן  33אב
לשניים ,ירושלמי מלידה אבל גר
במודיעין ,החל כצלם רכב בעיתון
הארץ אצל יואב קווה ,וגמר
כצלם אופניים אצל אריק ...אבל
עדיין הצליח לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם
הרשמי במשחקים הפראולימפיים בלונדון .2012
אוריאל רוצה להתעורר יום אחד גיטריסט ולצאת
לרוד טריפ עם משפחתו בניו-זילנד אבל עד אז יש לו
הרבה אופניים לצלם...
כפיר "הורוד באדם" כחלון:
כבישוננו לענייני אופניים
פריק של הדבר ,רכב בכל
הדיסיפלינות ונתקע בכביש.
רומנטיקן ומורעל של הספורט,
חולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש
(״ .)"Style before performanceבעברו היה
מכונאופן ,כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים
אבל בעיקר על צמיגים דקים.
חנוך רדליך בן  ,34אך עם
יותר מ 20-שנה של כורכר
וסינגלים תחת הרגליים ,ועדיין
מחפש את הקצוות של היכולת
האנושית .רק תנו לו אוכל

ומים ,והוא יגיע לשם .בוחן אופניים וציוד עוד מימי
 MBActionהעליזים ובעל טורים עוקצניים על כל
דבר שמתגלגל .מדריך ומאמן קבוצות ויחידים בכל
מקום בו ניתן לרכוב .מומחה לקבלה ,חשבונית,
העתק ומוסיקת עולם.
צחי אוחובסקי ()aka Zack
רוכב על אופניים כספורט ודרך
חיים מעל  20שנים אותן החל
עם  Raleigh Sharkגדולים
עליו בשתי מידות שניסו
מ"מצמן" מכר לו .בין לבין היה הרוכב הראשון
בארץ על אופני ש"מ מודרניים (אם כך אפשר לקרוא
לפרופלקס  ,)657קנה אופני כביש מאלומיניום
והחליפם רק אחרי  14שנים ("זה לא נשבר ,אז
למה להחליף?") .בשנים האחרונות מגלה חיבה
יתרה לרכיבות אפיק ארוכות וכואבות ,בין אם זה על
אופני הרים ,כביש או סייקלורוס .מוטו? "אם זה לא
בסטראבה זה לא קרה".
שלומי דויטש
 Shlomi Deutschמכור
לחידושים טכנולוגיים ,משתדל
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים,
חנות או מסע רכיבה אתגרי.
עסק ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח
עיסקי ,דרך הדרכה ,יבוא ועד הקמת פארק
האופניים צובייק זצ"ל  .אבל בעיקר משתדל לרכב
כמה שיותר ולפתח קשרים חברתיים בכל העולם.
כשמסתובבים איתו ביורובייק  ,חושבים שהוא
נולד שם...
פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר
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.

₪13,499

שלדה משולש קדמי קרבון ,משולש אחורי אלומיניום ציר מרכזי  BB 30מזלג קדמי ROCKSHOX PIKE 120 MM
בולם אחורי  FOX DPS 3 POSITION 120 MMמוט כסא הידראולי  TRANSX 120 MMמהלך עם חיווט פנימי בלמים
 SHIMANO DEOREידיות הילוכים  SHIMANO SLXמעביר אחורי  SHIMANO XTקראנק CANNONDALE SI BB 30

הזמינו עכשיו  -רק באתר recycles.co.il
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GOING ALL IN

OPENING REGISTRATION

26/2/17 | 12:00

GET YOUR WIFI READY !

WWW.EPICISRAEL.ORG.IL
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לקראת אפיק ישראל 2017
טרם הסדרנו את רמת האנדורפינים במחזור הדם
מפלייטיקה אפיק ישראל  ,2016ואנחנו כבר בהכנות
לאפיק  .2017לקראת פתיחת ההרשמה בפברואר,
נפגשנו עם גל צחור ועידית שוב לשיחת ריכולים
תקופתית (כאלה אנחנו) ,ועל הדרך לשמוע כמובן מה
התוכניות ,ובעיקר מה חדש במהדורת האפיק הקרובה.
כנהוג וכמקובל ב DNA-של שבט צחור ,לא ממש
הצלחנו לקבל מידע אופרטיבי .אבל שנתיים של עבודה
רצופה עם הצמד עושות את שלהן ,ובכ"ז הצלחנו
לחדור את מעטה החשאיות ולהביא לכם מספר חדשות
ועיקרן תחילה.

לפני הכל גל חוזר ומדגיש שכמו במהדורות הקודמות ,גם
ב 2017-הוא והצוות מתרכזים בלייצר את האירוע כאילו
זה הפעם הראשונה והפעם האחרונה שהוא מתקיים.
"אנחנו לא נחים על זרי דפנה ונמשיך לעשות את הטוב
 טוב יותר" .כל מי שחווה את אפיק ישראל בעבר יודעשזאת לא קלישאה.
כל מי שהשתתף בפליטיקה אפיק ישראל  ,2016נהנה
ממתחם התחרות המפנק ומתכנן להשתתף בקרוב,
בטח ישמח מאוד לשמוע כי גם אפיק ישראל 2017
יתארח במועצה אזורית גליל עליון במלון גליליון!
אין טעם לשלוף את המסלולים מהסטרבה /הגרמין

ולשנן אותם ,ב 2017-כל מסלולים חדשים לגמרי .כולל
מספר טוויסטים "מעניינים " בתפירה של גל צחור.
מישהו אמר חרמון ,ההר הגבוה בישראל?
התחרות השנה עלתה בדירוג ה UCI-ל ,S1-דרגה
אחת בלבד מתחת לרמה הגבוהה ביותר הHors -
 .Categoryאמנם ל 90%ממשתתפי האירוע ,לכאורה
אין לכך משמעות מיוחדת ,אך יש כאן הכרה בהשקעה
הגדולה ובמקצועיות של התחרות ,וכמובן הרבה מקום
לגאווה .על מנת להישאר בקטגוריה זאת ,אפיק ישראל
יידרש לעמוד ברמת ההפקה ,התחרות והמקצועיות ,כך
יוצא שכולנו נהנים באופן ישיר ועקיף מהחתירה של גל

והצוות להפוך את הטוב לטוב יותר.
בשורה משמחת למאוכזבי ארוחת הצהריים בשבת –
חברים לא יהיה חמין השנה!!
אירוע הפינשרים המסורתי מתוכנן להתקיים גם השנה
בסמוך לפתיחת ההרשמה ,כשהשמועות מדברות על
מסיבת רחוב בתל אביב .יאפ ,אפיק ישראל במסיבת
היפסטרים בת"א ,פרטים בקרוב מאוד.
עד כאן עיקר הדברים שהצלחנו לדלות ,פרטים נוספים
יפורסמו בקרוב .לא לשכוח פתיחת הרשמה 26/2/17
ב 12:00בצהריים
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חודש יבוא
המותג Ghost
לישראל

₪11,890

שלדה אלומיניום ,משולש אחורי  BOOSTרוחב  148מ"מ ,מתאים לגלגלי  29או  27.5+ציר מרכזי הברגה
מזלג קדמי  ROCKSHOX YARI 130 MMברוחב  15X110מאפשר גלגלי  29או  27.5+בולם אחורי ROCKSHOX
 MONARCH RL DEBON AIRעם שני מצבים ותא אויר מוגדל בלמים  SRAM LEVELמערכת הנעה SRAM NX 1X11

לאחר פסק זמן של שנה ,חזרה אחת מהחברות
המובילות באירופה להיות מיוצגת באופן סדיר בישראל.
משלוח ראשון של מספר דגמים משנת הדגם  2017כבר
נחת בחנות הדגל בצומת בילו ,ובהמשך השנה צפויים
להגיע דגמים נוספים .המודל החדש של היבואן יציע
מחירי יבואן /צרכן ללא פערי תיווך המשתווים למחירי

אינטרנט ,עם שירות ואחריות בפריסה ארצית .היבואן
יציע אפשרות לרכוש כל אחד מהדגמים בליין הגדול של
החברה כולל כאלה שלא מתוכננים להגיע באופן סדיר
למלאי המקומי.
פייסבוק | אתר החנות ggbike.co.il
אתר החברה העולמי

הזמינו עכשיו  -רק באתר recycles.co.il
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אופני מגנזיום בהתאמה אישית

צילום :נתי הורטיג

www.middleasta.com
עכשיו בבייקפה הרכבת  18תל אביב
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מחלקת ספורט אתגרי חדשה
בחברת קשרי תעופה

ת חי

נעלי
יש לכם  30יום לישון על זה

זהר רובין היבואן של חברת הביגוד  GSGופעיל בענף
האופניים למעלה מ 30-שנה ,יוביל את מחלקת הספורט
האתגרי החדשה בחברת התיירות קשרי תעופה.
רובין הוא בעל ניסיון בהובלת קבוצות ומשלחות בארץ
ובחו”ל ומכיר היטב את צורכיהם של רוכבי האופניים.
קשרי תעופה רתמו את ניסיונם וקשריהם ההדוקים עם

מגוון רחב של מלונות וגופים בארץ ובחו"ל ,על מנת
להציע לקהל רוכבי האופניים בישראל חבילות שהות
ופתרונות לוגיסטיים למחנות אימונים וחופשות רכיבה
בחו”ל .כביש או שטח ,קבוצות ורוכבים בודדים.
kishrey-teufa.co.il
zohar.rubin@aviation-links.co.il

*הפעילות תתקיים בתאריכים  DAA ˆ 1.1.17-31.7.17שומרת את
הזכות להפסיק את הפעילות בכל עת ככלל או מול לקוח בודד בניצול
לרעה של תקנון הפעילות ˆ החזר כספי בהתאם לתקנון ˆ ט.ל.ח.

לפרטים נוספים
www.daa.co.il
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MADE IN ITALY

כביש – שטח – טריאתלון

רוקנרוד לטרון ובחנויות נבחרות
psdesign.co.il

39

38
27 | 26

we:ByKers

ByKers

 אלעד בכר איילת ByKers 

למדבר חוקים משלו!
החיבה העצומה לרכיבות ארוכות מגיעה גם מהמקום
שברכיבות כאלה משהו תמיד יפתיע אותך מעבר לפינה,
לטוב או לרע .גם אם על הנייר הכל מתוכנן לפרטי
פרטים...
הנווט שולף מהשרוול מסלול מחדש
בסביבות תשע בבוקר קנינו בקבוק ספרייט בישוב נידח
והתענגנו עליו אל מול הנוף המדברי המשגע .מאותו
רגע ,כמו בסרט רקוויאם לחלום ,הכל הלך והתדרדר.
הכל התחיל בעוד רעיון שהגה ה"נווט" שלנו יריב ים-
הוד ,שסיפר בהתרגשות על מסלול מדהים שבן דוד
שלו סיפר שרכב .מסלול שמתחיל מאלמוג ומסתיים

במצדה ,כן במצדה!130 .ק״מ של חווית מדבר אמיתית
שמתחילה לפני הזריחה ונגמרת הרבה אחרי השקיעה.
אל הרפתקה המאתגרת ,יצאנו חבורת רוכבים שכללה
אותי ,את אלון רומי ,יורם הדר ויריב שכמובן הגיע ביחד
עם ביצים קשות ,סימן ההיכר שלו בכל רכיבה ארוכה
(עוד נגיע לזה בהמשך).
בארבע בבוקר החנינו את הרכבים באלמוג ,חדורים
במוטיבציה וטעונים בהתרגשות של המסע שעומד
להתחיל ,יצאנו לדרך .ההתחלה הרגועה פינתה את
מקומה במהרה לעלייה ארוכה ומפרכת אל מצוק
העתקים .אמנם לא מדובר על עליה קלה ,אבל קשה

היה לא להנות ממנה כשהשחר החליף צבעים מכחול
כהה לכתום עז והמדבר גילה את שלל גווניו העזים.
בסוף הקטע הראשון ,מצאנו את עצמנו יושבים בנחת
ושותים ספרייט קריר ומרענן וכבר מפנטזים איך נגיע
למצדה עם השקיעה.
סרט אימה ושמו מדבר
למדבר כאמור יש חוקים משלו וסימני שאלה רבים
התחילו לצוץ מיד לאחר ירידה מהירה ומפנקת כשקיר
סלעים עצום נגלה לפנינו.
עם תחילת העלייה ,על גבי הסלע הראשון הופיע סימון
שבילים אדום לבן שכאילו בא ואומר "חבר'ה ,אין טעם

לפתוח מפה ,זו הדרך" ויריב כמקשיב לדברי הסימון,
הרגיע אותנו ואמר "זה רק החלק הזה שלא רכיב" .״יא
רייט!״ ,צחקנו לעברו והתחלנו בטיפוס…
בזמנו ,פחות ייחסנו חשיבות למזג האוויר המדברי
ויצאנו מנקודת הנחה שבגלל שזו תקופה חורפית ,מה
כבר יכול להפתיע אותנו במזג האויר .אך מיד לאחר
שהעלייה הסתיימה ,הטמפרטורות טיפסו מעלה וכבר אז
התחלנו להבין שבארץ הלבנט ,גם בחורף ,יכול להיות
חם ,חם מדי .בכל מקרה ,אחרי ירידה סלעית שרכיבה
רק בחלקה ,הופיעה כמו בפאטה מורגנה מהגיהינום,
עוד עליית קיר לא נגמרת והפעם אנחנו מרביצים רק
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חצי חיוך על הפנים וברקע ,רומי צועק ״אם לא בשקיעה ,וגם באיזון הכוחות בינינו ,קרם הגנה תמיד מפסיד ל-
 GPSמוטען.
לפחות נגיע למצדה ללא צורך בפנסים״...
הסיפור העצוב של הביצה הקשה
אחרי טיפוס שלישי אנו מגיעים לקטע מישורי נפלא בלב
שממה מדברית ,על גבי רכס אדיר המשקיף אל הרי
השעה ארבע וחצי ואנחנו מכתירים את היום הזה
למצב
סדום והשמש כאילו רק הרגע התעוררה ,נכנסת
כיום מיוחד במינו :זהו יום חגיגי שבו אנחנו לוקחים את
השחמה ואנו מוצאים את עצמנו מזיעים את הנשמה
האופניים לטיול רגלי במקום שהם ייקחו אותנו לרכב.
ונשרפים כהוגן .שלושת הבחורים הכי סאדיסטיים
השמש עדיין קופחת מעלינו ומתוך ששת הליטרים שלקח
כל אחד ,נשאר פחות מרבע מהכמות ,וכולנו בטוחים
שרוכבים באותו רגע במדבר שואבים ממני את טיפת
שעשינו טעות שלא החזרנו את הספרייט שכבר הספקנו
הקרם האחרונה מהבקבוקון שהבאתי וכולנו ביחד תרים
להטיל על החול החם ,בחזרה לבקבוק.
נואשות אחר טיפת צל .מצאנו קצת נחמה מתחת לעץ
מעלות,
יבש נטול עלים ,אך בטמפרטורה אלימה של 36
מכירים את סצנת הסיום של " 27שעות"? זו שכולנו
זה היה כמעט חסר תועלת.
מתרגשים ביחד עם ג'יימס פרנקו שמנופף ביד האחת
את ארוחת הצהריים אכלנו בתוך חריץ קטן ,מתחת לסלע שלו ומדדה על חצי רגל וצועק בצרידות לעבר קבוצת
מטיילים שפתאום מבחינה בו ורצה לעזור לו? אז משהו
שמעולם לא חשב לעצמו שיעשה צל לבעל חיים גדול
יותר מעכבר .בזמן שאנחנו אוכלים ,יריב שולף את המפה דומה קרה לנו כשלפתע רכב עם בדואים צץ משום מקום
ומתחיל לחשוב על אלטרנטיבות .השעון הראה רק שתיים והם מספרים שאוטוטו יש ירידה ישר לאזור ים המלח
בצהריים אבל כבר אז הבנו שאנחנו חייבים תוכנית מילוט ושכל מה שצריך לעשות זה ללכת לפי הסימון הירוק.
איזה אושר!!!! רוכבים לכיוון קצה הצוק ,רוכבים רשמתי?
מהירה ,אך לצערנו מסתבר שאין כזאת.
טסים!! מפנטזים על מים ,אוכל ובעיקר מפלט מהחום
אחרי עליית הקיר הרביעית באותו היום ,תהיתי לאן
הכבד .ארומה או אפילו המבורגר של מקדונלדס כי מותר
נעלם הטיול הקל והנוח של יריב .רומי ואני עטינו על
להתפרע ביום שכזה.
פנינו מראה של חוקרי  KGBקשוחים וחקרנו את יריב
השמש שקעה .יריב התחנן שנעצור לאכול סוף סוף
מאיפה הגיע המסלול הזה באמת .אך הוא בשלו ,ממשיך
להישבע שבן דוד שלו רכב אותו לא מזמן ושפשוט תפסנו את הביצה הקשה שהביא מהבית (זו מסורת הביצים
והרכיבות הארוכות של יריב) אך אני ממוקד מטרה ,רוצה
יום חם מהרגיל .משהו מרגיש מסריח אך יריב אדם אמין

יניב 054-4580425 -
אלעד 054-4580322 -

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

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

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

כבר לראות את הסוף ,מת לסיגריה וקפה מהגזייה של
רומי שעדיין לא נפתחה .את הסימון הירוק לא מצאנו
וגם לא ירידה מסודרת או חצי מסודרת למטה ,מסתבר
שקפיצה הייתה האופציה היחידה לרדת מהצוק .אבל
לפחות הטמפרטורות צנחו וביחד איתם גם השמש.
פנסי הראש והכידון מצאו את מקומם במקום אור השמש
והאירו לנו את המדבר ששינה בשלישית את צבעו.
במדבר יש הרבה הפתעות ,חלקן טובות יותר וחלקן
פחות .יש גם הרבה אשליות של רואים משהו מרחוק
ובסוף הוא איננו .אך את שורת פנסי הכביש שראינו ממול
אי אפשר היה לפספס ,זה ממש היה שם ,אולי קילומטר
אווירי ,אולי פחות אבל … את הדרך לשם לא מצאנו.
המשכנו לשלב בין רכיבה ,הליכה או סחיבת אופניים
ובאזורים ללא סימון ,ללא מסלול מסודר ,כשרק הקו על
גבי ה GPS-מאותת לנו שזו הדרך הכללית אל היעד.
השעון כבר מזמן הראה תשע בלילה ואנחנו אפילו לא
קרובים להגיע ליעד.
שעה לאחר מכן ,השתיקה נפלה על כולנו .ההתלהבות
הפכה לדממה בה הובלנו את האופניים .בלי לדבר,
בלי לזרוק בדיחה לאוויר ,כל אחד היה מכונס בעצמו.
מעכל ,סופג ,נאנח פה ושם ,מביט לשמיים ולא בשביל
לזהות כוכבים .סוג של התכנסות אישית בה כל אחד
מתבל את העייפות שלו בייאוש מהרכיבה שאליה נכנס.
הגענו למצבים בהם אנחנו אוטומטית יורדים הר ברגל

ורק למטה מגלים ששלושה מטרים מאיתנו היה סוג של
סינגל .מטפסים גבעות בכדי לגלות שטעינו בדרך והכל
במין אדישות מוזרה שמתחזקת ככל שהשעון מתקתק.
שקית הקבוקים שהצילה את המצב
כשהטמפרטורות ירדו עוד יותר ואף טיפת מים לא נשארה
לשתייה ,יריב כבר מזמן הפסיק לשאול מתי תהיה הפסקת
אוכל כי הביצה הקשה שלו בטוח מקולקלת .כשסוף טוב
לרכיבה לא נראה באופק ,התגלה לעינינו מחזה מדהים,
אוהל ולידו ג'יפ ולידו אוהל נוסף ומשפחה יושבת סביב
מדורה ולפתע ,ציוויליזציה אמיתית! הייאוש התחלף
לשמחה ועם חידוש המים ושקית קבוקים עמוסת קלוריות
התחלנו אט אט לחזור לחיים!!!
הם סיפרו לנו שעוד מספר קילומטרים מגיעים לחאן
שמעל מצדה ואנחנו מאושרים ,אולי סוף סוף נגיע
ליעד??? רוכבים לכיוון החאן ,רוכבים רשמתי? טסים!! אבל
הפעם גם מצליחים .מגיעים ליעד.
שנתיים לאחר אותה רכיבה הצלחנו להוציא מיריב ,ברגע
של חולשה ,שבן דוד שלו ,בעצם בנה את המסלול ב
 GPSIESאך מעולם לא רכב אותו והמליץ גם לא לנסות.
יריב לא בחור טיפש ,הוא חיכה ליום ההולדת שלו בכדי
לספר לנו את זה ,בשלב הזה אתם כבר אמורים לדעת
למה…

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.

דגמי  2017עכשיו במלאי
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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.

שיווק והפצה ,Joe's no-flats :אדסטיק אינוביישנס בע״מ
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מירוץ אוריםSpiderTech 2017-

 רועי קאפח  רועי קאפח

מירוץ אורים ,SpiderTech 2017-תחרות דור 2.0
ברוב תחרויות הכביש המישוריות בישראל שצפיתי או
השתתפתי בהן נסתיימו בספרינט פיניש .רוב התחרות
מתנהלת בצורת דבוקה ומידי פעם יש בריחות לא
משמעותיות ,גישורים ,חזרה לפלוטון ומשם לסיום
בספרינט המוני .במהלך השנים מארגני התחרויות
הצליחו להקשות במישורים על ידי בחירת מסלולים
טכניים עם פניות מאתגרות וחלק מהרוכבים (דרור
פקץ' למשל) הבינו שאולי עדיף לצאת לבריחה כבר
מהזינוק ,וזה אכן עבד על מסלול מישורי ומהיר כמו

בניצנים .בתחרות -SpiderTechאורים האחרונה
שהתקיימה לפני כשבוע ,נוצרה אצלי הרגשה
שהקלפים נטרפו ואנו עומדים בפני עידן חדש של
רוכבים -רוכבים שלא נותנים לשום דבר לעצור אותם
וגם לא כאשר מדובר במישור.
המסלול
מסלול אורים הינו באורך של  27.5ק"מ והוא מורכב
משלוש צלעות החוצות את שדות חבל הבשור.
המסלול ברובו מישורי אבל באחת הצלעות יש מספר

גבעות קטנות שעושות כואב ברגליים ,בעיקר לרוכבים
הגדולים .הפניות בין הצלעות רחבות יחסית והן לא
מהוות פקטור של קושי .האלמנט הקשה ביותר במרוץ
הוא הצלע האחרונה ,היא חשופה לרוחות צד עזות
המשנות את פני המרוץ שעל פניו היה צריך להיות
מנומנם ומשעמם.
מקצה העלית
על ניכוס רוכבי העלית של ישראל על ידי קבוצת
 Cycling Academy Teamנאמר ויאמר עוד הרבה,

אם בשנת  2016הם החתימו את הטופ של הקבוצות
המקומיות ,בשנת  2017הם מוסיפים לארסנל רוכבים
נוספים ואת הטופ של רוכבי ההרים המקומיים .על
קו הזינוק עמדו כתשעה רוכבי Cycling Academy
 , Teamבנוסף אליהם קבוצת הפיתוח החדשה
שלהם ,כך שהם היוו כשליש מפלוטון הגברים עלית.
כבר מהזינוק ניתן היה לצפות ולהבין שהתחרות לא
הולכת להיות תחרות רגילה ,מהרגע שרכב השופט
שחרר את הרוכבים התחילו פיצוצים וניסיונות
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לבריחות .אחרי קילומטרים ספורים הקצב נרגע ,כאשר
רוכב צעיר ממאסטרס חיפה פורץ בפעם השלישית
קדימה בניסיון לבריחה ,הקצב שוב עולה אבל אחרי
מספר דקות הפלוטון חוזר לגוש אחד בקצב סביל.
את הצלע השנייה מתחילים הרוכבים של האקדמי
בתרגיל או באימון שהם בחרו לעשות בתוך התחרות
והם מתחילים לסדוק את הפלוטון .הוא נמתח ונחתך
למספר קבוצות וכבר בסוף ההקפה הראשונה נראה
שמקצה העלית מרוח על כל פני המסלול .את ההקפה

מירוץ אוריםSpiderTech 2017-

השנייה שורדים בראש התחרות רוכבי האקדמי ,מספר
רוכבים צעירים ממקצה הג'וניורס וכמה רוכבי עלית,
בינהם עוף החול יובל דולין ,יואב בר ואופק חסון שרכבו
חזק בתחרות.
ההקפה השלישית כבר לא הותירה זכר לפלוטון
ולסדר מסוים וההובלה שנשמרה משם ועד כמעט
סוף המירוץ ,כללה את גיא שגיב ,אביב יחזקאל,
איתמר איינהורן ,יואב בר ,אופק חסון ,גיא לשם ,עומר
גולדשטיין וים פוליאק .הם עבדו בצורה מסודרת ,חזקה

ורובוטית ,כזאת המכבדת את החזקים וסודקת את
מי שלא עומד בקצב .מאחורי הבריחה עבדה קבוצה
גדולה יחסית ובה רוכבים צעירים בראשם מנצח
מקצה הג'וניורס ניר גבאי והרוכבים עידו בר ויובל דולין.
מאחורי קבוצה זו פעלו מספר קטן של רוכבים בנסיון
לעמוד בקצב הרצחני שמכתיבים מקדימה.
ההקפה הרביעית התחילה "הכי חזק שלה ואז היא
הוסיפה עוד" .מלפנים נשארו קבוצה מצומצמת של
רוכבי אקדמי שהתחרו זה בזה ,במרחק של דקה עד

שתיים מאחור היו הרוכבים גיא לשם ,יואב בר ואופק
חסון שעבדו קשה וניסו את כוחם .לא כל כך הצליח
להם בקרב מול רוכבי החוד אבל הם עשו עבודה טובה
ומרשימה ביותר .הקבוצה השלישית ששרדה מאחור
כללה את גיא וינברג ,ליאור אביטן ,עידו בר ,יובל דולין,
רועי גולדשטיין וניר גבאי המצוין .אחרי מספר ניסיונות
של הרוכבים לברוח ולתקוף אחד את השני הרוכב רועי
גולדשטיין מסמן שנכבה לו המנוע והוא יורד לאחור.
קצת מאוחר יותר הרוכבים עידו בר ויובל דולין שרכבו
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יחד בקבוצת  IGPמתקיפים יחד את הקבוצה ומצליחים
לשמור כמה שניות מעל הרוכבים שנשארו מאחור.
בחזרה לקבוצת החוד -גיא שגיב ,אביב יחזקאל ,ים
פוליאק ,עומר גולדשטיין ואיתמר אינהורן שרכב פשוט
מעולה ,נלחמו יחד בצלע האחרונה עם רוח צד חזקה.
על מנת שאף רוכב ייהנה משבירת הרוח של חברו,
הם רכבו על שולי הכביש ,ממש על הסנטימטרים
האחרונים של האספלט במסלול השמאלי .זה נראה
יפה עד שמשב רוח חזק בשילוב טעות טכנית של אביב

מירוץ אוריםSpiderTech 2017-

יחזקאל שלחו אותו לתוך התעלה שבצידי הכביש.
למרות הקרקע החולית ולמרות שילוב ההילוכים הקשה,
אביב זינק מהשוליים בחזרה אל הקרב בכביש .הקרב
המשיך עד עשרות המטרים האחרונים ואז התגבשה
רביעיית רוכבים שכללה את איתמר איינהורן ,אביב
יחזקאל ,גיא שגיב וים פוליאק .מטרים ספורים לפני
קו הסיום גיא שגיב משחרר ספרינט מרשים ומנצח
את התחרות ,כאשר הוא משאיר את המקומות השני
והשלישי לאיתמר איינהורן וים פוליאק בהתאמה .אביב

יחזקאל מגיע רביעי שנייה וחצי אחריהם ואת החמישה
סוגר עומר גולדשטיין שנראה גמור לגמרי.
סיכום מקצה עלית
קצב התחרות ,האינטנסיביות והתוקפנות במהלך
התחרות הם הסימן לכך שהענף הגיע לשלב הבא-
עלינו כיתה והתלמידים שלא עומדים בקצב צריכים
ללכת לבית ספר אחר או לקחת מורים פרטיים.
האינטנסיביות והלוחמנות שהפגינו הרוכבים במירוץ
זה לא אפיינו את הפלוטון הישראלי עד כה ,לרוב הוא

שמר על הקיבוץ במישור ונהג לוותר כאשר הבריחות
נראו בדרך לניצחון .כאן באורים התמונה הייתה אחרת
לגמרי ,הרוכבים לא עצרו לרגע ,הם לחצו ותקפו כל
עוד האופניים עומדים על הכביש .לעניות דעתי הגישה
הלוחמנית הזאת היא בדיוק הקצה שהיה חסר לנו
בפלוטון הישראלי ,זאת זריקת המרץ שתעזור לצעירים
שלנו להבין שאם הם רוצים להגיע רחוק ,זה המינימום
שמצופה מהם.
מנצח התחרות גיא שגיב מראה יכולת של רוכב כשרוני.
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למרות מבנה גופו הרזה הוא חזק מאוד במישורים
ויודע גם לתת ספרינט מרשים שצריך .רוכב שהרשים
לא פחות ואפילו יותר הוא איתמר איינהורן .אני עוקב
אחריו מתחילת העונה ,הוא מתאמן ברצינות ,אוכל
נכון ,משקיע שעות בחדר כושר ובתרגילים ביחד עם
אסנת שור ,ובתחרות הוא בא לפדות את המקדמה של
ההשקעה שלו .איתמר שמר על מיקום מעולה ונראה
חזק לאורך כל התחרות ,אני מקווה שזאת רק ההתחלה
עבורו ומשם הוא רק יעלה ויתחזק.

מירוץ אוריםSpiderTech 2017-

מקצה עילית נשים
מקצה העילית נשים עשו את התחרות יחד עם מקצה
הפרו של הגברים .הרוכבות מרים בר-און ועומר שפירא
הרשימו מאוד .השתיים רכבו את רוב המרוץ בתוך
קבוצת בריחה של רוכבים חזקים כמו גיא באומל,
צביקה מכלוף ,ארז לוין וכו' .בעבר הרוכבות ישבו או
הזדנבו מאחורי הגברים ,הפעם זה היה שונה .הנשים
לקחו חלק דומיננטי בעבודה והיוו כוח משמעותי
בבריחה ,עומר שפירא עבדה חזק ונראתה בשליטה רוב

הזמן .על מרים ראו סימני עייפות בגבעות הקצרות אבל
כשהכביש חזר להיות ישר ,מרים זינקה חזרה קדימה
ולקחה חלק באליפסה .התחרות של הנשים הסתיימה
בניצחון של עומר שפירא אשר הגיע במקום התשיעי
כללי (עם הגברים) .במקום השני מרים בר-און ובמקום
השלישי הרוכבת השטח עידית שוב שמראה התקדמות
יפה בתחרויות כביש.
פרספקטיבה של שנתיים מראה איזה מרחק אדיר
הנשים עברו .הן חזקות ,טכניות ,אקטיביות ומאוד

אגרסיביות ,כיף לראות שהתוכנית האולימפית של
ניב ליבנר ,אילן אולמן ירדן גזית ,איגוד האופניים וסיוע
של ארגון אתנה השתלמה .מעבר להשיג הענק של
לשלוח את שני בלוך לאולימפיאדה ,נשארנו עם בסיס
איתן לעתיד נשי מעולה .הרוכבות שני בלוך ,עומר
שפירא ורותם גפינוביץ הוחתמו בקבוצות בינלאומיות
ואצלנו המאמן ויקטור קטייב הקים קבוצת עלית חדשה
לנשים בלבד
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 שחר ברטל   

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק יז'

בחזרה לשמונים!
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים .משקל ההתחלה היה
 104ק"ג והיעד הינו  85ק"ג .הכתבות החודשיות יתעדו את
תהליך השינוי מבחינה תהליכית ,מחשבתית והתנהגותית.

אני לוקח בחשבון שהכותרת עלולה להטעות .היא יכולה להעלות אצל
רבים מאתנו אסוציאציה של חותלות ,תסרוקות ג'ורג מייקל ,ברייקדנס
ונעלי אייר ג'ורדן ,אך לא זו כוונתי .תופים ....ירדתי מתשעים
הקילוגרמים וכעת המשקל מראה  89קילוגרם!!! הספרה שמונה
שהרגישה לי כל כך רחוקה לפני כמה שנים הגיעה והיא כאן כדי
להישאר! אני לא נוהג לכתוב רבות על המשקל ובדרך כלל משאיר את
הנתון המספרי לסוף ,אך בכל זאת ,המספר כל כך ריגש אותי שחשתי
שאני חייב לציין אותו הפעם כבר בתחילת הכתבה.
יעד הבריאות החל לפי שנתיים עם  104קילוגרם ובערך  34%שומן.
אני עומד כעת על  89קילוגרם ו 21.5%-שומן .אני אעזור למתקשים
במתמטיקה ואעשה בשבילכם את החישוב ,כאשר אדם שוקל 104
קילוגרם ועונד לגופו  34%שומן ,הכוונה היא שהשומן שעל גופו
שוקל כ 35-קילוגרם .כעת ,כאשר האדם שוקל  89קילוגרם מתוכם
 21.8%שומן ,משקל השומן שעל גופו הינו  19.5קילוגרם .ושורת
הסיכום של שיעור החשבון מגיעה כעת ...נראה עפ"י החישובים
שהצלחתי להוריד  15קילוגרם של שומן .לא שרירים ,לא מים ונוזלים

אחרים ,לא שיער ותכשיטים 15 ,קילוגרם של שומן! עכשיו קצת
אופניים ואז אחזור לשיעור הביולוגיה ואספר מה נשתנה.
מאז הכתבה האחרונה הספקתי לבלות בעוד שני מפגשים עם בן
קדמי ,המדריך המזוקן ביותר בבית ספר לרכיבה "יסודות" .השיעור
הראשון עליו כתבתי בגיליון הקודם עסק בכיוון האופניים ,עמידת
מוצא וסיבובים אך השיעורים הבאים כבר עסקו בהארד קור של
רכיבת השטח  -קפיצות .כפי שכבר העדתי על עצמי בעבר ,אני לומד
כעת את רזי רכיבת השטח ומתחיל להבין מה גורם לכל כך הרבה
אנשים להתלהב מהסינגלים החדשים ביער בן שמן .עד כה הכרתי
את הכחול ,את האדום והירוק אך מאז השיעור עם בן ,אני מכיר את
"האחים"" ,האחיות"" ,הדוש בג" וכל מיני סינגלים קצרים ומדליקים
שבחיים לא הייתי חושב לנסות לצלוח .אני מוצא את עצמי לאחר
המפגש השלישי עומד בפני דרופ של כחצי מטר ,נעצר ,לוקח את
האופניים שוב אחורה על מנת לקחת תנופה וקופץ .זה אני או מה?!
הביטחון שקיבלתי בסיבובים ,בשליטה על האופניים מסב לי הנאה
רבה ומאפשר לי לעלות על המתקנים בלונה פארק המקסים הזה של
הטבע .תמיד נדמה לי שאחד הפרמטרים החשובים ביותר בכל ספורט

אקסטרים זה הביטחון .אני עדיין מחזיק בדעה שגם הפחד משחק
תפקיד חיובי ושומר עלינו לא פעם אך רכיבה מתוך פחד ,ש"ניהל"
אותי כרוכב טרם הסדנה ,הייתה די מבאסת .כמובן שנדרש לי עוד
הרבה תרגול ונשאר לי עוד מפגש אחד מטעם סדנת הרכיבה אך כבר
עכשיו אני מרגיש שהביטחון עלה בצורה חדה וגורם לי לרצות לטייל
ולבלות בשטח הרבה יותר.
חזרה לעניין הביולוגיה ,לאחר תקיעות מסוימת של חודש חודשיים,
חקרתי והחלטתי שוב לשנות מעט את תכנית התזונה שלי .המחקר
שלי הוביל אותי לעולם שלא ממש הכרתי והאמת אפילו די נגעלתי
ממנו והוא עולם מפתחי הגוף .עולם ה Body Building -תמיד מזכיר
לי גברים (או נשים) מרוחים בשמן ,שזופים ובעיקר מנופחים לרמה
קיצונית .זה עניין של טעם אך אף פעם לא התחברתי למראה הקיצוני
הזה .מה שכן ,אני מאד מעריך ספורטאים מקצוענים ויודע שלא
משנה האם אני מתחבר למראה הסופי ,הספורטאים הללו מקדישים
שעות על גבי שעות כדי להגיע לתוצאות ועל כך צריך להעריך אותם
מאד .כפי שגם גיליתי בעבר ,אני צריך לשמור על ראש פתוח בכל
הנוגע לתכנית האימונים והתזונה שלי .החלטתי שניתן ללמוד רבות

ממפתחי הגוף ולכך הקדשתי את החודש האחרון .לכל החברים
והמשפחה שקוראים את השורות הללו ,מילת הרגעה ,אני לא מתכוון
לגלח את עצמי ,למרוח את עצמי בשמן ולקחת חלק במופע שרירים
לבוש בחוטיני (לפחות לא בזמן הקרוב .)...מה שכן ,אני בהחלט
לוקח את הידע הרב והפילוסופיה התזונתית של האנשים הללו
ומעמיד אותה למבחן .כבר חודש שאני מיישם תכנית תזונה הקרויה
 .Ketogenic Dietאני אפרט על התוכנית בגיליון הבא אך בקליפת
אגוז ,מדובר על תזונה דלילה ביותר בפחמימות ועשירה בשומנים
בריאים .הרעיון הוא להפוך את הגוף למכונה שעובדת ושורפת שומן
במקום פחמימות וסוכרים .אני יוצא לרכיבות ,ריצות ושחיות ללא
"תדלוק" פחמימתי ומוכיח לעצמי שהתאוריה אכן עובדת .כפי שכבר
כתבתי ,הירידה במשקל אינה מאד מהירה אך במקרה שלי ,כל ירידה
במשקל מלווה בשמירה והגדלת מסת השריר על חשבון שומן מיותר.
אני שוקל  89ק"ג ,כבר אמרתי?
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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המדריך השלם למבקש החסות

 רועי קאפח Panda-Creative 

המדריך השלם למבקש החסות
בשנים האחרונות במסגרת הדיי ג'וב שלי יוצא לי לא
מעט לנהל חסויות של ספורטאים שונים ,לפעמים זה
בצד של הספורטאי ולפעמים בצד של נותן החסות.
מבחן התוצאה לרוב לא עובד עבור הצדדים ובמקרים
רבים יש סוג של מתח ותחושת תסכול משני הצדדים.
לכן כשירות לקהילת מחפשי החסות אני מרים את
הכפפה ושם על הכתוב את שני הסנט שלי על היחסים
המורכבים בין נותן החסות למקבל החסות .ד"א אל
תטעו ,אין שוני בין רוכב אופניים לשחקן טניס ,כולם

רוצים ציוד וכל היבואנים והיצרנים רוצים פרסום .אז קחו
אוויר ופנו כמה דקות לקרוא היטב את דעתי על הנושא.
מה היא חסות?
לא משנה איך מוכרים לכם את המילה חסות ,כל עוד
מישהו נותן לכם ציוד תמורת פרסום ,זה חסות .אם
נותנים לכם ציוד ולא מצפים ממכם לתמורה זה כבר עניין
אחר אבל רוב המקרים הם יחסי חסות .גם אם מישהו
מציע לכם ציוד כי הוא רוצה "לפתח את הענף"" ,לדאוג

לדור העתיד" אבל רוצה תמורה פרסומית ,לא להתבלבל,
זאת חסות לכל דבר.
הסכם חסות הוא סוג של הסכם עבודה וחשוב להבין
שמצפים ממכם לתמורה .חשבו היטב אם הציוד
שאתם מבקשים שווה את העבודה ואם לא שחררו ,לא
חייבים לקבל חסות על ציוד שלא שווה את העבודה
שמצפים ממך.
חסות היא עסקה כלכלית לכל דבר ,נותן החסות מציע

לכם ציוד שעולה לו כסף ,לפעמים אלו סכומים קטנים
ולפעמים אלו סכומים נכבדים ואתם תמיד צריכים לזכור
שהציוד שאתם דורשים עולה לנותן החסות כסף אמתי,
זה אומר שחייבים להעריך את העסקה וגם להבין שאתם
צריכים לספק תמורה בצורת פרסום או פעילות ברשתות
חברתיות .אם אתם פונים אל יבואן חדש או יבואן קטן
מומלץ להתנהג בעדינות מוגברת כי מדובר באנשים עם
רגישות מאוד גדולה לעלויות הציוד שהם נותנים.
פעילות החסות צריכה להצדיק עצמה כי באותה
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המידה שנותן החסות נותן לכם ציוד הוא יכול לקחת
את העלות שלו ולשים אותו על פרסום ממומן בערוצים
השונים .חלק מנותני החסות עדיין משקיעים את תקציבי
הפרסום שלהם דרך ספורטאי חסות בגלל שהם באמת
רוצים לעזור להם ועל הדרך גם לעשות נראות אמתית
למותג שלהם.
תהיו מסודרים
לעשות הסכמים כתובים זה לא תמיד נעים אבל הם
יכולים לפתור אי הבנות רבות בעתיד ,גם אם מדובר
בחסות קטנה .בהסכם תסדירו את פרטי קבלת הציוד,
מתי מקבלים ,איך מקבלים ואיך משווקים .יעדים ,מטרות,
מספר פעילות מדיה דיגיטלית וכו' ,אל תשאירו פרטים
חסרים ותקפידו לפעול בהמשך לפי ההסכם .כבר
במגעים הראשונים של בקשת החסות ציינו שאתם
עובדים עם הסכמים ותאומי ציפיות ,זה יעשה רושם על
נותן החסות ואם תעמדו ביעדים שלכם זה יעשה רק
טוב לפעילות העתידית שלכם וגם יעזור לכם להגדיל את
הנפח .ספורטאי חסות המדורג במקום  5במהלך העונה
עדיף על ספורטאי שמדורג במקום  ,2אם הוא עובד
מסודר יותר ומספק את הסחורה בצורה שסוכמה מראש.
גם אם נותן החסות עובד בצורה פחות מסודרת תהיו
אתם מסודרים ותפתיעו אותו בהסכם מסודר וברור.
הסכם זה הסכם ,אחד הדברים שמכעיסים נותני חסות
הוא בקשות מעבר לדברים שהוסכמו .במהלך המשא
ומתן עם נותן החסות הקפידו לבקש כל מה שאתם
צריכים מבלי להשמיט פרטים שיצוצו בהמשך .הרבה
יותר פשוט לשים את כל הבקשות מראש גם אם לא
יסכימו לכולן ,אם תעשו עבודה טובה תקבלו אותן
בהמשך .אם אתם רוצים עוד ציוד שלא הוכלל בחוזה זה
הזמן לפעול בצורה דיפלומטית ולראות איך אפשר לקבלו,
במידה ולא ניתן אל תתנו לנותן החסות הרגשה לא טובה
או תמורה פחות טובה כי זה מה שסוכם מראש.
אם אתם בעניין של להיות ממש מקצוענים ,מומלץ
לעשות דו"ח פעילות חודשי .קחו את הפוסטים שלכם,
תמונות מאירועים ושימו אותם על מסמך וורד או מצגת
ושלחו אל נותן החסות ,הוא יוכל להעריך את מה שאתם
עושים כי ברוב המקרים נותני החסות לא יודעים מה
קורה בשטח .אם תראו שאתם עושים כמצופה ואולי יותר
תוכלו לקבל יותר ולהגדיל את החסות.

המדריך השלם למבקש החסות

תראו יצירתיות
כמו שרמזתי בדברי הפתיחה ,נותן החסות יכול להשקיע
כסף בפרסום ולא צריך לתת חסויות ,תוכיחו לו שהוא
טועה ,את ההוכחה תעשו בצורות יצירתיות:
אל תעלו פוסט תמונה מאולץ ומשעמם עם אופני
החסות שלכם ותכתבו "האופניים הכי מהירים וטובים
בעולם" .חשבו על פוסטים אותנטיים יותר כמו "השותף
שלי לעונה ואני יצאנו לשרוף כבישים" .או אפילו הימנעו
מלכתוב ,שימו תמונה טובה של הציוד שלכם בזמן
השימוש שלו ותנו לתמונה לדבר .עברו על תמונות של
ספורטאי חסות בעולם ותראו מה "עושה לכם את זה"
ותלמדו איך עושים את זה נכון.
נותן החסות שלכם עשה פוסט בפייסבוק והוא מצפה
ממכם לשתף אותו ,אל תשתפו אותו ,תגדילו ראש,
הורידו את התמונה או הקישור של הפוסט וכתבו משהו
משלכם ותעלו אותו בעמוד שלכם .פוסט משותף
בפייסבוק מקבל דירוג נמוך ופחות רואים אותו וגם הזווית
שלכם תעשה את הפוסט למשהו מגניב יותר והוא יגיע
ליותר אנשים.
אחד הדברים שהכי מפריעים לנותני חסות הוא נושא
התמונות .רוב הספורטאים לא שולחים מספיק תמונות
לנותני החסות שלהם .או במקרים מסוימים שולחים
תמונות טובות אבל מיד מעלים אותן במדיה הדיגיטלית
שלהם והתמונות הופכות חסרות ערך עבור נותן החסות,
כי החשיפה כבר נעשתה .יש לכם תמונות טובות מאירוע
שנותן החסות ישמח לקבל? יופי ,שמרו לו כמה תמונות
לשימושו הבלעדי.
פוסטים בפייסבוק זה לא הכל
פייסבוק ואינסטגרם הן דרכים מעולות לפרסם את נותני
החסות שלכם בצורת פוסטים ותמונות אבל זה לא
הכל ,מקבל חסות צריך להיות מעורב ברמה אחת מעל,
מה זה אומר? אם עולה דיון באחת הקבוצות שנוגע
לציוד החסות שלכם תראו מעורבות ותנו את דעתכם
עליו ,ספרו על הניסיון שלכם איתו מבלי להשמיט
את זה שאתם מקבלים חסות ותראו שהוא מתאים
לספורטאים מהשורה הראשונה .בנוסף ,אם אתם רואים
בפייסבוק שמישהו רוצה המלצה לציוד וזה משיק לציוד
החסות שלכם ,זה הזמן הנכון להיות שגריר של המותג
ולספר עליו.

נאמנות מעל הכל
עם חתימתכם על חוזה החסות ,הפכתם למעשה
לשגרירים של המותג .זה אומר שאם קבלתם נעלי
"בוקי" אתם חייבים תמיד לנעול אותם בפעילות
ספורטיבית .יצא והנעליים נרטבו ויצאתם לתחרות
עם נעלי "שמייקו" הנזק הוא כפול .הקפידו על נראות
המותג שלכם ואל תפלו למלכודות של מותגים אחרים,
תזכרו שאתם סוג של לוח מודעות בפעולה וכל הזמן
בוחנים אתכם.

סיכום
חסות זאת עבודה ,כמספונסרים אתם חייבים להבין
שמצופה ממכם לקבל תמורה עבור הציוד או הכסף
שאתם מקבלים וזאת לא תמיד קל .מקבל חסות שנותן
את תמורה טובה לנותן החסות יעלה את גובה החסות
בחוזים הבאים .נותן חסות שנפגע מספורטאי שלא
נתן תמורה הולמת יפסיק לתת חסויות למספונסר שלו
ולאחרים בכלל
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מרוץ סינגלים מדברי בסגנון אחר
'%@#
נדירה שתעיף לכם ת
ההרשמה חוויה
 4ימים של
samarathon.co.il
בעיצומה!
ההרשמה נפתחה! www.samarathon.co.il
אביב יחזקאל ועומר שפירא ,מובילי הקטגוריה המעורבת ,בסינגל עמודי שלמה ,פארק תמנע ,סטייג׳  1של סמרתון  .2016צילום :אוריאל כהן

55 | 54

we:Welcome

 יורם חן  יורם חן

ארץ נהדרת

ארץ נהדרת

מגאולה לתקומה ,בסינגלים
הקשוחים של ארץ הקודש
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לפני כמה שנים כתבתי מכתב למשרד התיירות ושלחתי
במייל .על עיוור .לא למישהו ספציפי .סיפרתי שם ,שאני
מסתובב בחו"ל עם אופניים משנת  .2000שהובלתי
בטח מאות רבות ואולי אלפים בשורה של יעדים ,ויחד
איתי יש עוד כ 2-3-גורמים שעוסקים בתיירות אופניים
יוצאת לחו"ל .אבל גם סיפרתי להם ,שאם היו כופים
עלי לבחור מקום אחד בלבד שעלי לרכוב בו ,יש סיכוי
טוב שהייתי בוחר את המדבר הישראלי – הנגב ומדבר
יהודה ,גן עדן לרוכבי אופניים .היכולת לרכוב במרחבים
אין קץ ,בשבילי גמלים ,בדרכים עתיקות שעדיין שמישות,
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בנופי בראשית ,בלי לראות קו מתח או אספלט במשך יום
שלם – מרחק נגיעה מהמרכז .הוספתי ,שאם העוסקים
בתיירות נכנסת לארץ ,ישכילו להכיר בערך המוסף הזה
שלנו ויסייעו במיתוג של ישראל כיעד לרכיבת אופניים,
אולי עשינו משהו .לא תאמינו ,חלפו ימים בודדים וחזרו
אלי ממשרד התיירות ואף הזמינו אותי לפגישה עם
מישהי שאחראית על הנושא ,שהוחלפה אח"כ במישהו
אחר עם רצון טוב .לימים התגבשה קבוצה של עיתונאים
זרים מובילי דעה שבאו לבקר ולרכוב .נימי כהן בכישרון
שלא יסולא ניהל את המשלחת ולי יצא להוביל אותם

ביום רכיבה בצפון מדבר יהודה .הכתבות היו אוהדות ,היו
תוצרים מעולים באספקט של הוויז'ואל היינו מבסוטים
וחזרנו לשגרה.
סנונית ראשונה
מאז ,מידי שנה ,יוצא להדריך טיול או שניים של רוכבים
זרים ,בעיקר כאלו שמגיעים לאפיק ישראל ורוצים
לטעום עוד מקומות בארץ .אבל זה טיפה בים .החורף
הזה הגיעה אלי פניה ממשפחה אמריקאית שחיפשה
טיול רכיבה בארץ .פעם ראשונה ,תיירים רוכבים – לא
יהודים ,לא רוכבים תחרותיים שבאים לקטוף נקודות

 UCIאו להרוויח אימון בתקופת החורף ,לא עיתונאים
ממומנים .פשוט תיירים .הם הגיעו אלי דרך המלצה
של קולגות שלי במקדוניה ,שם הם רכבו בטיול האחרון
שלהם וכשהביעו עניין בישראל המליצו להם עלי .אני
פוגש משפחה אמריקאית מסאן דייגו 6 ,בסה"כ  -הורים,
 3בנים והכלה שנשואה לאחד הבנים .גילאי  24עד .55
כולם רוכבים ברמה גבוהה ,כושר מצוין וטכניקה טובה
מאוד .רכבו במלא מקומות בעולם :בכל המקומות השווים
בארה"ב (מואב וכדומה) ,בהרבה מקומות באפריקה
(קונגו ,נמיביה ,מרוקו) ,באסיה (תאילנד ,נפאל ועוד),
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////////////////חווית המשתמש
: לאחר שחזרו לביתם בקליפורניה, אב המשפחה,הנה מה שכתב דניס
My favorite way to visit a country is by mountain bike, and I’ve been taking
my family on trips to different places for a number of years now. This year we
decided to go to Israel. I’d read about the Sugar Trail and riding in the Negev,
and we also wanted to experience the history and culture of Israel. Based on a
recommendation from a friend, we hired Yoram Hen to guide us. It was truly an
epic experience. The flow of the camel trails in the Judean desert was perfect.
Impossible not to smile ear to ear while flying down them. Crazy rocky downhill
sections were a blast. For Californians with so little history of our own, it was also
amazing to ride next to Roman forts, old mosques and monasteries, past ancient
Nabatean cities and Bedouins grazing their camels, and to see the Dead Sea off on
the horizon. But our favorite part of the trip was meeting so many really wonderful
people in Israel, with Yoram Hen and his family and neighbors at the top of the list.  
An awesome trip!
Thanks again for an amazing experience. Come out and visit us in San Diego!
All the best, Dennis Mudd
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 כדי לקבל את ההרגשהAirBnB- לישון ב,תיירותיים מדי
... ישבנו לתכנן.המקומית ולחוות את הארץ מבפנים
הדבר האמיתי
 היסטוריה, שכללו קצת קולטורה,בנינו טיול בן שבועיים
9 - ואתרים קדושים בירושלים ואז קפצנו לדבר האמיתי
 פתחנו עם צפון מדבר. מהם במדבר5 ,ימים רכיבה
 רוכבים6  טיפסנו למונטר וגלשנו בסוכר וראיתי,יהודה
 החבורה הגדירה את הרכיבה כטובה.שראו את האור
 או לפחות בטופ של מה שעשו עד היום וזה רק,ביותר
 כשנסענו, שאלות שעלו בתחילת היום.היום הראשון
 האם זה שטח,?לכיוון מעלה אדומים "האם זה התנחלות

, כסף הוא לא מגבלה. בקנדה ועוד ועוד,בניו זילנד
 היו אלה שפיתחו את רעיון, דניס ופאם,כאשר ההורים
המוזיקה הדיגיטלית ונטעו את הזרע לזה שהיום המוזיקה
 אלא אצלנו על המחשב – האקזיט שהיה,כבר לא בסלון
 משפחה סופר.הניב מספיק וההורים פרשו לטייל בעולם
 פתוחה לרעיונות ולהרפתקאות וגם, מפרגנת,סקרנית
 שכן החבר'ה ראו עולם ויש להם קנה מידה,מאתגרת
 שעשו שיעורי, אני פוגש תיירים משופשפים.להשוואה
בית על ישראל ועל אפשרויות הרכיבה ("שמענו שאסור
 מחפשים גם לבקר במקומות,)"...לוותר על דרך הסוכר
עם היסטוריה ולאכול רק במקומות מעניינים ולא
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 Bאו  "?Cוכדומה ,נעלמו ונראו לא רלוונטיות .ברכיבה
פגשנו שני בדואים על חמור .כשהם התקרבו ראיתי
מעין חשש אצל האורחים ,אולם לאחר שראו שיחה
לבבית ביני לבין הבדואים ,צחוקים ותמונה משותפת,
פתאום עלו שאלות אחרות של ,רגע ,אז מה קורה כאן?
אתם חברים או מה? אז איפה באמת מסוכן בישראל?.
"בחדשות" אני עונה להם ...הכי מסוכן זה במהדורות
החדשות .ובטוח כאן כמו בכל מקום אחר בו הייתי ,חוץ
מהירידה הבאה ,תשימו לב ,היא קצת מסוכנת...
והחוויה העצימה 5 .ימי מדבר ,מערד לים המלח,
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בסינגלים של שדה בוקר ,ממצפה רמון למכתש על שביל
ישראל לאופניים ,ממצוקי דרגות לקרן אל חאג'ר ובחזרה,
רכיבה בסינגלים הבנויים של קק"ל ביער הזורע ,עוד
מדד למקום מתוקן ,ובסינגלים הפראיים והקשוחים של
הכרמל הגבוה .החבורה עפה לשמיים.
אחרית דבר
שבועיים של ביקור תיירותי של משפחת רוכבים
מארה"ב .חבורה ספורטיבית והרפתקנית שלא הייתה
מגיעה לכאן אם לא היו חושבים שיש כאן מה לעשות
עם אופניים .הם באו לרכוב כי שמעו שיש כאן קטע

מיוחד .בשבועיים האלו טעמנו ממה שיש לנו להציע
לאורחים מבחוץ – רכיבות קצה במדבר המיוחד שלנו
כשכל יום שונה ומרתק מקודמו ,ביקור בבתים של
מקומיים ,ערבים יהודים ונוצרים ,מפגש איתם ברחוב
(באותו הרחוב) ,טעימה מהמאכלים ,הדלקת נרות חנוכה
במפגש משפחות מסורתי בחוות מקורה ועוד .נוכחתי
בממשק הכלכלי וההשפעה שיש ל 6-תיירים בודדים
בביקור קצר ,על הספקים המקומיים  -השכרת אופניים,
מדריך ,רכב שכור ,מקפיצנים בסוף רכיבה ,השכרת
בתים במקומות שונים בארץ ,מסעדות ומלא מלא יין

טוב ...ביקור קצר ,נגיעה בהיסטוריה המקומית ,ביס קטן
מההוויה העכשווית שלנו והבנה כי יש כאן עתיד .ראיתי
את האורחים שלנו עוברים חוויה תרבותית מעניינת.
הסתכלות חדשה על מדינה מתוקנת ,רגילה ,מערבית,
עם פלורליזם תרבותי .חופש מלא לכולם ,תרבות
מפותחת של ספורט ,רכיבה ,איכות חיים ופנאי .ראיתי כי
כל אחד מאתנו יכול להסביר פנים לתייר שנקלע בדרכו,
גם אם זאת לא עבודתו ,גם אם זה בחו"ל ,ולשלוח אותו
הביתה עם ידיעה קצת יותר בלתי אמצעית על ישראל
ועל הישראליות .כי אחרי הכל ,יש לנו ארץ נהדרת
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מבצע ״הכן רכבך לחורף״ יוצא ,הזמינו בדיקת ציוד חינם במרכז ההתקנות ,חיזוקים והשלמת ציוד
להזמנת בדיקהwww.groopy.net / 03-7525258 :
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טכניקות רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  גיא בר

טכניקות רכיבה להמונים

פניות וסיבובים
מיקום רגליים בסיבוב

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.

בפעם הקודמת שגיא התארח בפינתנו יחד עם יואב
דרור ,עסקנו בפניות בסיבובים ובהשפעת האגן עליהם.
הפעם נמשיך לעסוק בסיבובים ונתרכז באספקט אחר
וחשוב מאוד בטכניקת הפניה -מיקום הרגליים
גיא בר רוכב האנדורו הכי בינ"ל שלנו .מחשיב את עצמו
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר ,רק כי כרגע הוא נותן
לכולם בראש במסלולי האנדורו וה  .XCה"חייה" מחלק
את חייו בין תחרויות אנדורו ו  XCמקומיות ,פתיחת קווים
הזויים בחורשים ,ייצוג ישראל בסבב האנדורו העולמי,
ופיתוח השכל בלימודים אקדמיים .תכלס דיי עסוק לגילו...
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 בני (בנג'י) גרנות  אילן שחם  בני (בנג'י) גרנות

Rocky Mountain Pipeline 750 MSL

יבואן | Rosen & Meents :מחיר '₪ 17,990 :מחיר מועדון₪ 15,831 :

חברת  Rocky Mountainהקנדית היא אחת
מהחברות האופנים הידועות והמזוהות ביותר עם
רכיבת שטח בעולם .זאת בזכות הוותק האדיר שלה (עוד
משנת  ,)1981מיקומה הפיזי באחת המקומות הנודעים
בעולם לרכיבת הרים ,ובזכות פיתוח מקומי מתקדם
של שלדות בעבודות יד ומתלים ייחודיים .מטה החברה
ממוקם בוונקובר בלב ליבם של מסלולי הרכיבה הטובים
בעולם ,כשמעל כולם ה North Shore -הנודע ,הנחשב
כבר שני עשורים ל"מכה של ענף אופני ההרים" .שביל
בנוי ביער עד ,משופע סלעים ,אלמנטים מלכותיים,
שורשים ושיפועים מסוגים שונים .זהו מגרש הניסויים
של רוקי מאונטיין ,שם נבדק כל פרי פיתוח של החברה
עד לקבלת מוצר סופי לפני שיווקו לעולם .רוקי מאונטיין
מעידים על עצמם כי כל העובדים הקשורים בפיתוח
מוצרי החברה הינם רוכבים מן המניין ,אנשים עם זיקה
ואהבה לענף האופניים אשר משפיעה באופן ישיר על
פיתוח מוצרי איכות מעודכנים כאלה שיתאימו להם ,ומכאן
לכלל הרוכבים.
קצת אחרי אירוע הדמו הגדול של  ,we:Rideקיבלנו
למבחן את אחד הזוגות המעניינים בליין החדש של
רוקי ל .2017-ה Pipeline-אופנים חדשים המבוססים
על גלגלים וצמיגים שמנמנים ( ,)27.5+עם גאומטריית
שבילים מעודכנת המותאמת לרוכבים אגרסיביים גם
מחוץ לשבילים הקנדיים 

Rocky Mountain Pipeline 750 MSL
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Rocky Mountain Pipeline 750 MSL

Highlights
•שלדה בנויה ממשולש קדמי קרבון ואחורי אלומיניום.
•שיטת שיכוך  Smooth linkהמייצרת מהלך של  130מ"מ.
•מזלג קדמי  Rockshox Yari RC 150מ"מ בתקן  Boostברוחב  110מ"מ.
•חישוקים בקוטר  27.5אינץ' ברוחב פנימי  35מ"מ וצמיגי  27.5פלוס  2.8אינץ'.
•אפשרות לשינוי גאומטריה בשיטת .Ride 9 system
•שיטת  BC2לגירוז צירי מתלה ללא צורך בפירוקם.
•ציר אחורי בתקן  148מ"מ Boost.
•חיווט כמעט מלא של הכבלים בתוך השלדה.
•משקל האופנים במבחן 14 :ק"ג כולל פדלים וחומר בצמיגים
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שילדה ומתלה
מהנדסי  Rockyשלפו מליין האופנים שלהם את הדגם הוותיק והמוצלח
 Instinctבגרסת  29אינץ' וביצעו בו כמה שינויים על מנת להתאימו
לחישוקים וצמיגים רחבים משמעותית .מעבר להרחבה המתבקשת
של הציר האחורי ל 148-מ"מ רוקי יצרו בשלדה מרווח בוץ מדהים כך
שניתן להרכיב צמיגים ברוחב של עד  3.25אינץ' ועדיין ליהנות מפינוי
בוץ מרשים.
גם בשלדת הפייפליין כמו בכל דגמי השיכוך מלא של החברה ,נעשה
שימוש במתלה ה Smoothlink -של רוקי .מדובר על מתלה ארבע זרועות

עם טוויסט מקומי במיקום הציר האחורי על תומכת השרשרת -למעשה
כיול ייחודי של מתלה ארבע זרועות עם הורסט לינק .בSmoothlink-
רוקי בחרו למקם את הציר האחורי של המתלה סמוך מאוד לציר הגלגל
מה שלטענתם מקטין מאוד את נדנוד המתלה ,אך לא פוגע באקטיביות
שלו ועדיין מאפשר עבודה של המתלה גם תחת בלימה ,ללא טריקות של
המתלה בנקודות קיצון כגון קפיצות.
בשלדת ה Pipeline-רוקי משתמשים במערכת  .Ride 9 systemזוהי
שיטה ייחודית פרי פיתוחם לחיבור הבולם האחורי לשלדה ,היא מורכבת
משני תותבים אקסצנטריים ריבועיים המורכבים אחד בתוך השני

המאפשרים מיקום של הבולם האחורי ב 9-נקודות שונות ליצירת 9
מצבי גאומטריה שונים .לשינוי במיקום נקודת חיבור הבולם לשלדה יש
השפעה רבה על הגיאומטריה ועל פרוגרסיביות המתלה( .זאת בניגוד
להשפעת שינוי מיקום נקודת חיבור הבולם על הלינק המשפיע גם על
המהלך) .למרות שהשינוי נראה קטן ,השפעתו גדולה בעיקר בזכות יחס
המינוף של המתלה האחורי אבל לא רק .בנוסף לכך קיימת במערכת זו
גם האופציה לבצע שינוי עבור רוכבים קלי /כבדי משקל בו המתלה משנה
התנהגותו בהתאם.
מייסבי הצירים הסטנדרטיים והנפוצים של המתלה ,הוחלפו כאן

בבושינגים (מיסבי החלקה) במטרה לחסוך במשקל .כמקובל בשיטה
זאת הותקנו על השלדה פטמות גירוז על מנת להקטין את החיכוך ולשמור
על הבושינגים מפני הרס .זוהי שיטה אשר הייתה פופולרית לפני כעשור
וכמעט נכחדה לחלוטין בעיקר בגלל בעיות עמידות (באנשי ,טרנר ,מתלי
טרק לפני ה .)ABP-למרות שרוקי משתמשים בשיטה חדישה יותר ,מבחני
ארוכי טווח מראים שגם הבושינגים החדשים אינם עמידים לאורך זמן כמו
המייסבים המוכרים בתעשייה.
על השביל
זאת הפעם הראשונה שיצא לי באופן אישי לרכב על הסטנדרט החדש
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ומאוד הסתקרנתי לרכוב על צמיגי הפלוס ולהבין על מה כל המהומה
ברשתות החברתיות ובמפגשי חברים .האם הם מיותרים או שהם נחוצים
בנוסף לשני הסטנדרטים המקובלים? האם באמת מדובר על קונספירציה
של התעשייה לשאוב מכיסנו עוד כספים מיותרים? האם חוקי הפיזיקה
שחלים עליהם אמורים לפנות גם לרוכב הממוצע? הרבה שאלות ,ולא מעט
תשובות ,להלן התובנות.
קיבלתי את ה Pipeline -ממש לקראת סוף הקיץ ותחילת גשמי החורף
כך שסופקו לי כל התנאים הנדרשים לבדיקת אופנים בתנאי קיצון .מצד
אחד הרבה דרדרת של קיץ ארוך ומצד שני לא מעט בוץ מהגשמים העזים

שפקדו את היערות לאחרונה ,בין לבין גם נכנסו כמה רכיבות מדבר לקבלת
ההתרשמות המלאה מכמה סגנונות רכיבה וסוגי תכסית.
רכיבה ראשונה :מכין את הציוד לרכיבה לאחר כיווני בולמים וקוקפיט ,מגיע
לבדיקת הצמיגים הבלוניים והשמנמנים ומה קורה פה ,מה עושים עם כל
הגודל הזה? ראשית אי אפשר להישאר אדיש אליהם ,צמיגים ברוחב 2.8
אינץ' מבית מקסיס שנראים שבאו "לאכול" כל מה שיעבור תחתם .אבל
לחץ של ?psi14-15 ...קראתם נכון ,צמיגי הפלוס מבוססים על לחצים
נמוכים מאוד בכדי לייצר את האחיזה והדריסה המאפיינים אותם .בשונה
מלחצים גבוהים יחסית שרובנו מורגלים אליהם בצמיגים ה"רגילים",

בצמיגי הפלוס יש משמעות ניכרת ביותר ללחץ האוויר המדויק .מחד לחצי
אוויר נמוכים מידי יגרמו למריחה של הצמיג בסיבובים והרגשת ניתוק
כללית מהשביל ,בנוסף הם עלולים לגרום גם לפגיעה בחישוק ובצמיג
במקטעים מגרזנים .מצד שני לחצים גבוהים מידי יבטלו את יתרונות
האחיזה של הצמיג השמן ,וזה עוד לפני שדיברנו על הקופצניות עקב
הריבאונד שהצמיג גדול הנפח מייצר מעצמו .כל תוספת ולו של  psiבודד,
מאוד משמעותית בהתנהגות הצמיגים והאופנים ,לכן ברכיבות הראשונות
מומלץ להשקיע מעט זמן בלימוד הלחצים הנכונים שיעניקו את האחיזה
הנדרשת בשטח ולא יגרמו למחלת ים .אז אחרי מסכת הכיוונים הארוכה

יחסית ,אני מתחיל ברכיבת הכירות ביער בן שמן המוכר והידוע וכאן
מתחילים אצלי רצף של גיחוכים וקריאות התפעלות בלתי רצוניות ,למה
אתם שואלים? אני מודה ,גם אני לא ממש הבנתי בהתחלה מה הקטע של
הפלוס הזה ,אבל לא לקח לי הרבה זמן לגלות שכל שביל שהכרתי פשוט
נדרס כלא היה וכל התגובות ,הן כנראה התלהבות באופן הפשוט ביותר.
הצמיגים הרחבים והלחץ הנמוך העלימו כל מה שעבר תחתם .סיבובים
מכל הסוגים ,פתוחים ,סגורים וכל מה שביניהם פתאום הרגישו לי קלים
מבעבר .דרדרת של סוף הקיץ? הפלוס לא רואים ממטר -אין החלקות
ורכיבה מבולגנת ,במקומם יש אחיזה ורעש נעים של צמיגים שאוחזים
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בקרקע .ההרגשה היא של ריחוף תמידי ,כל מה שנקלע בדרכי נבלע
בקלות ויעילות ובעיקר אם הרבה פחות מאמץ מהרגיל .ברכיבת מדבר
הסיפור חוזר על עצמו ואפילו מועצם בהרגשת אלחוש השטח .הצמיגים
דאגו לעקיבה ואחיזה מדהימה בסינגלים ,ולא נזרקו כפי שחוויתי עם
צמיגים "רגילים" על אותם הסינגלים .תחושת הביטחון עולה באופן מידי,
ואיתה מגיע גם הרצון לדווש ולייצר עוד ועוד מהירות .אם זה לא הספיק
אז גם ברכיבת בוץ דביקה לאחר הגשמים העזים שפקדו את היערות ,יצרו
הצמיגים אחיזה מטורפת וכפועל יוצא מכך ,מעטפת ביטחון נוספת לנסות
קווים מפוקפקים שבוודאות היו יוצרים החלקה עם צמיגים אחרים.

ברכיבות הטכניות שכללו טיפוסים סלעיים וירידות משובשות ,שוב ,גם
כאן הפתיעו אופני הפלוס כיתרון מובהק ביכולת דריסת מכשולים והעלמת
הוויברציות שמועברות לידיים .במסלולים המהירים יותר ,סטייל פטרה
במשמר העמק ,האופנים "התחננו" שאמשיך לדווש (למוות) בירידות
הארוכות ,וההרגשה הייתה שאני לא קרוב לגרד את מעטפת היכולות
שלהם .אך עליה וקוץ בה ,בכל הקשור לעליות מנהלתיות ארוכות ,נראה כי
חוקי הפיזיקה קצת יותר משפיעים על ההתנהלות עם הפלוס .כאן מסת
הגלגלים הנדחפים קדימה מורגשת בבירור כעצלה וכבדה .במהלך המבחן
אפילו ביצעתי סוג של ניסוי והחלפתי את הגלגלים השמנמנים בגלגלי 29

אינץ' וצמיגים רגילים על מנת לבדוק שלא מדובר על עניין פסיכולוגי .ובכן
כצפוי ,מיד הורגשה הקלה ביכולת הטיפוס לטובת גלגלי ה .29-גם יכולת
האצה ממצב עמידה מושפעת מאוד מהרוחב ולחץ האוויר הנמוך ,בתחום
זה האופניים מרגישים כבדים ומסורבלים ,ונדרש עוד בוסט משמעותי של
כוח על מנת להביא אותם למצב של גלגול מהיר.
מתלה ה Smoot link-אכן עומד בכל ההצהרות השיווקיות שלו ומצליח
לתת מחד תחושה של עומק וספיגה ומאידך לשמור על יציבות יחסית .בכל
המתארים המתלה שמר על עקיבות שטח טובה מאוד ,עם אחיזה מעולה
וללא טריקות .לאורך כל תקופת המבחן וכמעט ולא הרגשתי צורך לנעול את

הבולם האחורי הן בעליות תלולות והן ובירידות .אפשרות שינוי הגאומטריה
ע"י ה Ride 9 -והתאמתה לדרישות הרוכב תורם מאוד לתחושה כללית
טובה ולחבילה מאוזנת ,במהלך המבחן בדקתי מגוון מצבים במערכת,
אבל בסופו של דבר רכבתי בשני מצבי הקיצון של המערכת ,מצב דיווש
אפקטיבי ומצב ליציבות בירידות מהירות .בכל אחד מהמצבים הורגש
באופן בולט השינוי בגאומטריה ואיתו השינוי בתפקוד המתלה .גאומטריית
ה Pipeline -מרגישה נכונה בשביל אופני שבילים אגרסיביים עם זיקה
ברורה לחיפוש קווים פחות שגרתיים .למרות תומכות השרשרת הארוכות
יחסית ( 443מ"מ) האופנים הרגישו מתמרנים ושובבים מאוד ,ממש דחקו
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בי לקפוץ ולדלג מעל כל מה שלא נדרס על ידי הצמיגים השמנים ,עובדה
שהופכת אותם לטעמי לאופני פאן אמתיים.
חלקים בולטים
גרסת ה MSL750 -מאובזרת במערכת הנעה על טהרת שימנו 11*1
וקסטה ביחס של  11-42שיניים .מלפנים רוקי בחרו בקרנאק קראנק עם
גלג"ש  28שיניים כנראה על מנת לפצות על יכולות הטיפוס וההאצה
הנמוכות יחסית של הצמיגים .מזלג ה YARI RC-ובולם המונרך DEBON
 AIRהאחורי מבית רוקשוקס עבדו בסינרגיה מושלמת וללא תקלות .צמיגי

 Maxxis Rekon EXO 27.5 x 2.8נחוו כצמיגים מעולים שעמדו בכל
מסלול שהופנה אליהם הכידון ואחזו בכל סוג ותנאי קרקע ללא פנצ'רים
או קרעים.
סיכום
ל Pipelineבגרסת ה 27.5+-כנראה יש לא מעט פלוס בכל הקשור
לרכיבות טכניות ואגרסיביות .הם מאוד מהנים ,כיפים והחיבור אליהם
כמעט מידי .הצמיגים הרחבים והאפשרות לרכב בלחצי אוויר נמוכים,
יחד עם המתלה המעולה ,יתרמו לכל רוכב מתחיל את הביטחון להתקדם

ברמת הרכיבה שלו .באותה מידה הם יגדילו את מעטפת היכולות של רוכב
מנוסה ברכיבות טכניות וחזקות ,ויוציאו ממנו אף יותר .אך עם זאת בשלב
זה של פיתוחם ,אינני רואה את צמיגי הפלוס נכנסים לקטגוריה תחרותית
ב XC-או אפילו באנדורו .ברוב המקרים הם עדיין כבדים מידי והחיכוך יחד
עם העצלות שהגלגלים והצמיגים מייצרים ,גובים מחיר גדול מידי על
מסלול עתיר עליות או קטעים מנהלתיים כמו בשני ענפים אלו .הMSL -
Pipeline 750הם אופניים מעולים המייצרים חבילה נאה ומשתלמת מאוד
ביחס למחיר .אחרי  4שבועות אינטנסיביים עליהם ,אני משוכנע שכל מי
שיתנסה עליהם ברכיבת מבחן אמתית יצא עם פה פעור ומחשבות על

שדרוג והוספת "תכשיט" חדש לארסנל במחסן .בכל מקרה ,כבר היום יש
לא מעט שלדות (לדעתי גם הפייפליין) אשר מאפשרות בחירה בין גלגלי
 27פלוס או  ,29רוכבים אשר יוכלו להרשות לעצמם להחזיק שני סטים
מלאים של גלגלים ,ולהחליף עפ"י אופי הרכיבה /המסלול ,יקבלו בפועל
שני זוגות אופניים שונים לחלוטין עם יתרונות ייחודים לכל גלגל על שלדה
אחת .אז האם בסכמו של דבר גלגלי הפלוס יתפסו כטרנד חולף או שהם
כאן כדי להישאר? אין לדעת בשלב זה ,את התשובה לשאלה הזו נראה
רק על פי משאבי הפיתוח של החברות בשנים הקרובות ,כרגע בכל אופן,
נראה שהחברות הגדולות אכן מכווינות לשם
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רק השמיים הם הגבול
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מקדוניה בטיסה ישירה

לפרטים

אקו  ADVENTUREטובי המדריכים ///לוגיסטיקה מפנקת
///מסלולים מרגשים במגוון רמות ///פנו אלינו להתאמת מסלול
להתראות בשטח נעם תדהר וצוות המדריכים
טלפון | 03-5633717 :מייל | anat@eco.co.il :בקרו אותנו 
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מי אתה האיש שבקיר? שמי רועי לוי נולדתי וגרתי
רוב שנותיי ביישוב נירית אשר צמוד ליער חורשים .כך
שמגיל אפס אני וחבריי מטיילים ביער אם על אופנועים,
אופניים או ברגל .החיבור לשטח ולאופניים קיים מגיל
צעיר ,מה שהיה שביל הולכי רגל או שבילי עזים הפך
לשבילי אופניים בשבילנו ,מכאן למכונאות החיבור היה
מיידי .לפני כעשור הגעתי לטיפול אופניים שיגרתי בהוד
השרון ,מנהל החנות התפלא שאת החלקים באופניים
החלפתי והרכבתי בעצמי ללא ניסיון קודם בתחום ,שאל
אותי האם אני מחפש עבודה ...ומאז אני בטרק .לדעתי
מכונאות הוא מקצוע אשר צריך לבוא באופן טבעי ,כאשר
כמובן הניסיון והותק הם אלמנט חשוב אך הם ממש

 עדי גיא

לא העיקר .עיין ערך ג'ימי הנדריקס אשר הגיע לדרגת
וירטואוז' בגיטרה ב 27-שנות חייו הקצרות .לעומתו
ישנם גיטריסטים אשר נמצאים על הכדור כפול ממנו ולא
מגיעים לקצה רמתו.
סדר על הקיר? הכלים מסודרים לפי סוגים ותחום טיפול,
כך שיהיה נוח וטבעי למצוא כל אחד מהם בהקשר לחלק
המטופל .בנוסף לכך יש לנו כאן עגלות מגירות לכלים
שוטפים וזמינות גבוהה.
הכי כלי כלי? מפתח אלן בצורת ר על כל גדליו ,בהם
כמובן נעשה שימוש בהרכבה של כל זוג אופניים.
הכי לא כלי כלי? מברגה ,לא רואה צורך בכלי מכאני

קיר מכנאופן :רועי לוי Trek ,תל אביב

שיחליף בסדנא עבודה ידנית.
מי הבן המועדף? סט אלנים איכותיים.
כלי מיוחד/ייחודי? מה שיש לי זה בעיקר טכניקה
לעבודה עם כלים נתונים .לכל מכונאי ישנם כלים זהים
פחות או יותר ,אך לכל אחד ישנה הטכניקה המסוימת
לעבוד איתם.
מחשבות לעתיד ,מצרפים עוד כלים למשפחה? כן
בהחלט ,בתכנון לרכוש סט הליקויל לחידוש הברגות
לוקחים את העבודה הביתה? כמובן ,גם בבית ישנם את
כל הכלים הדרושים.
ה-תיקון? אופני  Madone 9 2017מצוידים בכידון מיוחד

ואינטגרלי .בשוק קיים פתרון אחד בלבד של חברת
גרמין לתושבת מחשבון רכיבה .לדרישת לקוח מסוים
נתבקשתי למצוא פתרון אחר .תכננתי תושבת והדפסתי
אותו במדפסת תלת מימד מחומר אשר מתאים לדרישות
השימוש .אחרי חודש של שימוש בתושבת שמחתי
מאוד לשמוע שהפתרון עובד היטב ,עומד בזעזועים
ופותר לחלוטין את הבעיה .חוץ מזה ביום יום אני עושה
אינספור אלתורים יפים ומגניבים כגון מתאם לסוללה של
קומפניולו לשלדה של טרק וכו'.
לסיכום שמח לאן שהתחום הזה הולך ,הוא לא מפסיק
לחדש ולהתפתח ותמיד יש מה ללמוד ולהשתפר.
בואו לבקר ב kTrek-תל אביב
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 אריק פלדמן   דותן הלוי  יונתן יתום
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יבואן :מצמן את מירוץ
מחיר₪ 25,995 :

ישנם לא מעט נושאים בעולם האופניים המעוררים מחלוקת ודיונים אין
סופיים  -גודל גלגל באופני שטח ,דיסקים בכביש ,סטנדרטים משתנים
בתעשייה ,מהלכי שיווק מול צורך ,וכו' .אולם אחד הנושאים ה"מערבבים" והיותר
שנויים במחלוקת בימים אלו הוא אופני הרים עם מנוע עזר חשמלי .כשלפני כשנה
וחצי העליתי וידאו קצרצר של עצמי רוכב על אופניים כאלה בהשקה האירופאית
של ספשלייזד באוסטריה ,התגובות נעו בין התלהבות וסקרנות ,לבין הערות סמי
ברוטליות בסגנון" ,הנה הלכו לנו הסינגלים"" ,כלי הערסים האולטימטיבי" ומוות
לסטרבה .כיום כמעט כל היצרנים הגדולים עלו על העגלה החשמלית ,ומי שטרם
עשה זאת ,כנראה יעשה זאת בקרוב .בין אם אוהבים את הרעיון או לא ,אופני
ההרים החשמליים הם עובדה מוגמרת ,את אירופה הם כבשו בסערה בשנתיים
האחרונות ועכשיו הם כאן ,בלבנט ,אז כדאי שנתחיל להתרגל .ספשלייזד היא
החברה הענקית הראשונה שלקחה את הנושא והפכה אותו לאחת מהאג'נדות
המרכזיות שלה בשנים הקרובות .המגה חברה האמריקאית נכנסה לתחום באותו
אופן בו היא תוקפת כל גחמה/אופנה/ז'אנר בעולם האופניים  -לא פיתוח בחצי כוח
המסתמך על רעיונות של אחרים עם שיפורים קטנים ,אלא פיתוח מאפס ,כולל גיוס
המוחות המבריקים בענף ופתיחה של מרכז פיתוח ייחודי לתחום בשוויץ 
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85 | 84

Specialized Turbo Levo FSR 6Fattie comp

we:Test

Highlights
•שלדת אלומיניום M5
•פלטפורמת סטמפג'מפר  ,6Fattieעם צמיגי  27פלוס.
•מתלה  FSRהמייצר מהלך של  140מ"מ
•סוללה  LiIonאינטגרלית פריקה בצינור התחתון בהספק
של 460Wh, 40x3.2Ah
•מנוע  Broseתוצרת גרמניה בהספק של 250וואט

בשלושה מצבי עבודה Turbo, Trail, Eco
•מערכת בקרה /שליטה באפליקציית ,Mission Control
בקישורית Ant+, Bluetooth
•מזלג  Rockshox Yari RC 140מ"מ בתקן Boost
ברוחב  110מ"מ.
•ציר אחורי בתקן  148מ"מ Boost
•זווית ראש  66.5מעלות
•תומכות שרשרת באורך  459מ"מ
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אופניים חשמליים  VSאופני הרים עם מנוע עזר
התפיסה הרווחת בקרב רוכבי אופנים "אמתיים" בנוגע לאופניים חשמליים
היא דחיה ,שלא לומר סלידה מוחלטת .היא מגיעה בעיקר מתופעת
האופניים החשמליים העירוניים שכבשה והציפה את כל הכבישים
והמדרכות במדינה והולאמה ע"י ילדים בני  14בלי קסדות .ברשותכם
לא נכנס כאן לדיון המרתק של טוב/לא טוב ,בעד/נגד ,אלא רק נתייחס
להבדל העיקרי בינם לבין אופני הרים עם מנוע עזר .למעשה שני הסוגים
מבוססים במקור (ובחוק) על רעיון דומה ,מנוע חשמלי אשר נכנס לפעולה
רק כאשר מופעל עליו מומנט של פידול בעוצמה מסוימת .בפועל רוב
האופניים העירוניים הנמכרים בארץ עוקפים את החוק היבש ונשלטים

ע"י מצערת  -למעשה סוג של אופנוע חשמלי ללא אפיונים של אופניים
כפי שאנו מכירים אותם .לעומת זאת מרבית אופני ההרים החשמליים
המשווקים כיום מבוססים על שלדת אופני הרים ייעודית ,כולל הזוויות,
המתלה והחלקים ,ונשלטים ע"י מערכת של  Pedal Assistאמתית .מנוע
המגיב אך ורק לפעולת פידול  -לא סובבת לא זזת! החוק קובע כי הספק
המנוע לא יעלה על  250וואט והמהירות בפידול לא תעלה של  25ק"מש.
דגמי אופני ההרים הראשונים ממשפחה זאת נכנסו להליך תקינה ארוך
ויקר בישראל כבר לפני כשנתיים ,אולם רק לפני כחצי שנה אושר התקן
וניתן האות לתחילת העידן החשמלי על שבילי ישראל .מחברת מצמן את
מרוץ יבואני ספשלייזד לישראל קיבלנו את ה ,Turbo Levo FSR-אחד

מזוגות האופניים המתקדמים המעניינים ביותר בז'אנר המתפתח .אחרי
התנסות קצרה על השבילים האוסטריים בליאוגנג ,יצאנו לבדוק איך
השבילים המקומיים שלנו יקבלו את המהפכה החשמלית.
שלדה ,מנוע מתלים
אחת הבעיות המרכזיות של אופניים חשמליים הוא משקלם הלא מבוטל,
המנוע והסוללה מוספים כ 7-ק"ג לפלטפורמת האופניים ה"רגילים"
והופכים אותם בפועל לטנק .למיקומם יש השפעה יתרה על מרכז הכובד
של האופניים ומכאן ליכולות התמרון שלהם .באופניים מסוג Pedal
 Assistהמנוע לרוב מורכב במקום הקראנק ויוצר מרכז כובד הגיוני

ביחס לשימושם ,הבעיה היא מיקום הסוללה הכבדה .הTurbo Levo-
 FSRמבוססים כאמור על פלטפורמת הסטמפג'מפר הידועה ועתירת
השבחים של ספשלייזד ,בשונה מיצרנים רבים אשר מיקמו את הסוללה
מעל הצינור התחתון ,ספשלייזד מיקמו את הסוללה בתוכו .למעשה הם
"גרעו" מהצינור התחתון את המקום לסוללה ,וייצרו אופניים במראה
"רגיל" עם צינור תחתון מעובה יחסית .בדרך זאת הם גם יצרו מרכז
כובד מושלם לאופניים .האופניים מבוססים על מתלה ה FSR-המוכח
והמלוטש של היצרן ,עם מהלך מתלה אקטיבי ביותר של  140מ"מ וכיול
ייחודי למשקל האופניים ומרכז הכובד השונה .ה Turbo Levo-מונעים
ע"י מנוע בהספק של  250וואט של חברת  Broseהגרמנית ,בשלושה
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מצבי עבודה  .Turbo ,Trail ,Ecoאת המצבים ניתן לשנות On The Fly
בעזרת מתג על השלדה או בעזרת אפליקציה בסמרטפון .אפליקציית
ה Mission Control-של היצרן מאפשרת גם לתכנן מראש את המצבים
עפ"י מצב הסוללה ,לשלוט במהירות ועוצמת תגובת המנוע לפידול ,לנטר
בעיות ,לנתח רכיבות ,לנווט וכו' .סוללת ה Li-Ion-בהפסק של 460Wh,
 40x3.2Ahאמורה להספיק על הנייר לכל היותר ל 4-שעות רכיבה בטעינה
של  3.5שעות ממצב ריק למצב מלא.
חשמל על השביל
את הרושם הראשוני על האופניים קיבלנו כאמור בהשקה של ספשלייזד

באוסטריה בקיץ  ,2015זה המקום להודות שעד אז ,דיי בזנו לז'אנר
החדש .אופניים חשמליים נתפסו בעיננו ככלי מנוון שאין כל קשר בינו
לבין רכיבה אמתית על אופניים .רכיבה אחת ארוכה לרכבל העליון בפארק
האופניים ליאוגנג וממנו כל הדרך למטה על אחד מהשבילים הטכניים
בפארק ,הספיקה על מנת להבין שהטורבו ליבו הם קודם כל אופניים!
לא גוש אלומיניום עם גלגלים ומנוע שיעלה כל מי שישב עליהם למעלה
בלי להזיע אפילו ,אלא אופניים אמתיים לרוכבי אופניים .שנה וחצי
קדימה ומזרחה ו Specialized Turbo Levo-ברמת  Compנוחתים
אצלנו למבחן יסודי של צוות בוחני המגזין הסקפטיים ברובם .את הרושם
המידי מאופניים מקבלים מיד שפורקים אותם מהרכב  -הדבר הזה כבד...

 23ק"ג כולל דיאטת טיובלס ופדלים .מקצה כיוונים קצר כמו באופניים
רגילים לחלוטין ,לוחצים על מתג ההפעלה וקדימה לטוס .תהליך הלמידה/
הפנמה לייצור החדש לוקח בדיוק שניה ,או יותר נכון סיבוב פדל אחד.
העיקרון הבסיסי פשוט מאוד ,כדי להזיז את ה 23-קילו של Turbo Levo
חייבים לפדל כל הזמן!! מנוע העזר יכנס לפעולה באחד משלושת המצבים
(אותם ניתן לקבוע תוך כדי הרכיבה) רק כאשר יופעל עליו עומס והגלגל
האחורי ירגיש בתנועה - Eco .מצב חסכוני עם עזרה מינימלית לפידול,
 - Trailמצב ביניים עם תוספת הספק של כ 100-וואט לכוח הפידול של
הרוכב ,ו Turbo-מצב טיל ,תוספת של  250וואט ל 200-הוואט שרוכב
ממוצע מפיק .את המתמטיקה של העליות אתם מוזמנים לעשות בעצמכם

 התוצאה (למי שהתבלבל אולי) טירוף! במצב ה( Race-מצב התגובההמהיר ביותר) הפידבק לפידול הוא לא פחות מתעופה קדימה ,תחושה
קצת מבהילה בהתחלה אבל מאוד נעימה אח"כ ...זאת לא תחושה של
מצערת שנפתחת כמו באופנוע ,אלא של תוספת כוח משלימה לתנועת
הרגלים  -תפסיק לרגע לפדל המנוע ייעצר .ברור שכל העליות גם התלולות
שבהן נכבשו עם הטורבו בחצי מהמאמץ וחצי מהזמן ,ובעיקר הביאו אותנו
טריים הרבה יותר לתחילת הירידה .לוקח קצת זמן להבין איך לייצר את
היעילות הגבוהה ביותר מהמנוע ,האינסטינקט שלנו כרוכבים להשתמש
בהילוכים קשים ע"מ לייצר מהירות ,פחות עובד כאן .אחרי כמה רכיבות
הבנו כי דיווש בקדנס יחסית גבוה על הילוכים קלים מוציא סיוע גדול
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יותר מהמנוע מאשר דיווש בקדנס איטי על הילוכים קשים .אחרי שהבנו
את הפטנט מצאנו את עצמנו מחפשים כל הזמן אתגרים בעליה על מנת
לראות מהם הגבולות של האופניים (הגבולות של הרוכב פחות רלוונטיים
כאן ,)...פתאום ירידות בשיפועים טכניים או אפילו דרופים הפכו לאתגר
עלייה על הטורבו .הבחירה בצמיגי  27פלוס מתבקשת וחכמה מאוד
במקרה זה ,הצמיגים הרחבים עובדים מעולה עם המשקל ומרכז הכובד
הנמוך של האופניים ועם המתלה המעולה והמכויל להפליא ,ומצליחים
לייצר בעלייה אחיזה פנומנלית בכל מצב ובכל שיפוע ,כולל בתנאי בוץ
שאופניים רגילים היו נכנעים להם .ברכיבה על אופניים חשמליים צריך
תמיד לזכור שאורך ואופי הרכיבה תלויים בסופו של יום בסוללה .פיצוח

עליות אתגריות במצב של טורבו וטרייל זה יופי של שואו לקהל הצופים,
אבל זה עלול להשאיר אתכם דיי במהרה עם סוללה ריקה ופידול עם
משקולת של  23ק"ג בדרך לאוטו או לשקע הקרוב ,לא שזה לא אפשרי
על הליבו ,זה רק לא מהנה כלכך .רכיבה מושכלת בעליות במצב אקו עם
עזרה מינימלית בדיווש ,אומנם תדרוש מכם הרבה יותר כוח פידול ואפילו
הזעה מוגברת ,אבל היא עדיין תביא אתכם רעננים יותר בתחילת הירידה
ותאפשר לכם בסופו של יום רכיבה ארוכה ומגוונת הרבה יותר מאשר על
אופניים ללא מנוע.
אז ברור שבעליות המנוע הוא  Game Changerרציני ,יופי ,בשביל זה לא
צריך תואר מהנדל מה  .MITלמעשה כשחושבים על זה ,גם גוש פלדה

עם גלגלים ומנוע ייקח אתכם במהירות ובקלות בעליה .אבל מה קורה
בשאר הסגמנטים על השביל? הרי מדובר כאן על אופני הרים ,ועוד על
פלטפורמת הסטמפג'אמפר ,האייקון של ספשלייזד .אופניים עם 140
מ"מ מהלך ,זווית אגרסיביות וייעוד חד משמעי שלא נוטה במובהק לכיוון
העלייה .ובכן ,בדיוק כאן מגיעה ההפתעה הגדולה מצד הטורבו ליבו.
לא ,הם לא יורדים מהר יותר ,מתמרנים יותר ,חדים יותר בסיבובים ,או
עולים לאוויר טוב יותר מאופניים רגילים באותו היעוד .ההפתעה היא
ביחס לצפיות של הרוכב מאופניים מגושמים לכאורה השוקלים לא פחות
מ 23-ק"ג .הרכיבה עליהם בירידה בפרוש לא מרגישה כמו התנהלות
על טנק או על אופניים במשקל כה גבוהה .חלוקת המשקל ומרכז הכובד

כלכך מדויקים ,שהפער בינם ובין אופניים "רגלים" קטן יחסית כמעט
בכל סגמנט בירידה .למרות המשקל ובסיס הגלגלים הרחב הם מרגישים
מאוד זריזים ומתמרנים .מתלה ה FSR-מרגיש מעולה גם כאן ,הוא מייצר
אחיזה וסופג בהצטיינות את כל תחלואי השביל ,תוסיפו לכך את מזלג
היארי המעולה של רוק שוקס ואת צמיגי ה 3-אינצ'ים ,וישנם קטעים בהם
הרגשנו שהאופניים מצליחים לייצר אחיזה גבוהה יותר מאופניים רגילים.
בסיבובים פתוחים ומהירים התופעה בולטת במיוחד ,המשקל הגבוה
המרוכז סביב מרכז הכובד של האופניים על הצמיגים השמנים ,מושיב
את האופניים לתוך השביל כמו קטר (חשמלי) על מסילה ,רק לשחרר
ברקסים ולהעז .באימפקטים גדולים נראה שהמתלה מתמודד פחות טוב
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עם הסאג המומלץ ונוטה להיטרק באלימות ,כנראה בגלל השפעת המשקל
העצמי .העלאת הסאג פותרת לחלוטין את הבעיה ,אבל באה על חשבון
עבודת המתלה בקטעים משובשים אחרים .המגבלה המשמעותית ביותר
של הטורבו ליבו בירידות באה דווקא מכוח המנוע .אותו מנוע שמייצר
את האינרציה הראשונית למהירות הוא גם זה שבולם את האופניים
כאשר עוברים בפידול את מגבלת המהירות של  25קמ"ש .כל עוד לא
מייצרים דיווש ולא מכניסים את המנוע לפעולה ,למשל בקטעי ירידה
ארוכים ,האופניים מצלחים לייצר אינרציה העוברת בקלות את מגבלת
המהירות ,אך אם תרצו להוסיף עוד פידול על מנת להגביר את המהירות
(כמתבקש) ,שם יכנס המנוע לפעולה ויגביל את המהירות ל 25-קמ"ש
לכל היותר ,אכזבה גדולה וחשמלית ...מתג ניתוק מנוע קטן על כידון היה
פותר את הבעיה מיד (לתשומת ליבם של פרנסי ספשלייזד ושל האופניים
החשמליים בכלל) ,בינתיים נאלצנו להסתפק בפימפומים מוקצנים ושאר
ניסיונות על מנת לייצר עוד מהירות מבלי לפדל.
סוללה
חיי הסוללה הם אחד הפקטורים החשובים ביותר על אופניים מסוג זה.
על הנייר ,רוכב ללא מגבלות גופניות אמור להפיק רכיבה ארוכה יותר
משמעותית עם מנוע העזר ,הן בגלל המהירות הגבוהה וכיסוי המרחקים
היעיל ,והן בגלל הורדת העומס והעייפות המאפשר עוד זמן רכיבה .על
הטורבו ליבו התנאי לכך הוא יכולת האיפוק של הרוכב .בקלות אפשר
"ליפול" לרכיבת טרפת במצב של טורבו ,פמפום אנדרנלין אדיר לנשמה
אבל לא יותר מ 15-ק"מ של רכיבה במקרה הטוב .רכיבה מושכלת כאמור,
כזאת שתשלב עליות מנהלתיות במצב אקו ,ופידול משמעותי במצבים
המהירים יותר תניב בקלות רכיבה של כ 40-ק"מ מגוונים של עליות,
דיוושים ממושכים וירידות.
סיכום
אופני הרים חשמליים הם הרבה יותר מגימיק או תופעה חולפת ,הם כאן
בשביל להישאר ,אם אתם אוהבים את הרעיון או לא ,והמשאבים האדירים
שמשקיעות החברות במחקר ופיתוח מעידים על כך יותר מכל .היתרונות
של אופניים עם מנוע עזר ברורים ,ראשית הם מנגישים את רכיבת ההרים
לרוכבים שהיו מוגבלים עד כה ,בגלל בעיות פיסיות ,כושר לקוי או גיל.
מעבר לכך תארו לכם מצב שבו אתם יוצאים לשתי רכיבות משמעותיות
ביום .כמה מכם מסוגלים לעשות זאת על אופניים רגילים? אמנם תתאמצו
פחות פר רכיבה ,אבל תצליחו לייצר בסוף היום זמן אוכף ארוך משמעותית.
החסרונות ברורים לא פחות ,למרות שהטורבו ליבו נמצאים בקצה הז'אנר

הם עדיין כבדים מאוד ועם חיי סוללה מוגבלים ,תופעה המאפיינת את כל
הז'אנר .אמנם ברכיבה המשקל הכבד פחות מורגש ,אבל כל ניסיון הנפת
הפרונט ,באני הופ ,או העמסה מזכירים שאלה לא אופניים רגילים ,אלה
אופניים במשקל כבד מאוד .ברור שההתקדמות הטכנולוגית תשפר את
עניין המשקל ולא ייקח הרבה זמן עד שנראה אופניים במשקלים קלים
משמעותית .אבל הבעיה הגדולה והאמתית כאן היא ברמה הפילוסופית.
איפה משתלבים אופניים עם מנוע עזר בעולם האופניים הרגילים בו אנו
חיים ומתפקדים כיום? האם הם ישתלבו/יחליפו את אופני ההרים שאנו
מכירים ,או האם יצמחו בז'אנר מקביל לצד אופני ההרים הרגילים? שבילים
משותפים או שבילים נפרדים? המון בעיות והמון שאלות .אירופה חיבקה
אותם בגדול והענף צומח שם במספרים אסטרונומיים .כמעט כל היצרנים
האירופאים נכנסו לתחום וההתמקצעות רק הולכת וגדלה ,כולל קטגוריות
ייחודיות שנפתחו בתחרויות אנדורו מרכזיות .דווקא ארה"ב הנחשבת
לרוב פחות שמרנית מאירופה בכל הקשור לז'אנרים חדשים/אזוטריים
באופניים ,מתקשה להגדיר את התופעה החשמלית .בחלק מהמדינות
החוק מעורפל ,ואופניים חשמליים נופלים לתוך קטגוריה של אופנועים,
עם איסור רכיבה על שבילים אופניים .בכל מקרה צריך לקחת בחשבון
שהענף החשמלי נמצא בראשיתו והוא כרגע במצב של ניסוי ותהייה מה
הכיוון הנכון .האם מנועים גדולים וסוללות כבודות זה הפורמט הנכון? או
האם מנועים קטנטנים בדומה למנועי ה mechanical doping-שיתנו
סיוע קליל מצטבר ,וישמרו על משקל נמוך וצורת האופניים המקורית הם
הכיוון? מה שבטוח הענף צפוי להתפתח מאוד ולהפנות את האופניים
לקהלים רחבים הרבה יותר בשנים הקרובות ,כנראה גם קהלים של רוכבים
"רגילים" כמונו.
ספשלייזד עשתה צעד משמעותי מאוד בתחום וזה הרבה יותר מרמז
לבאות .הטורבו ליבו הם לפני הכל אופני הרים מעולים עם שלדה,
ביצועים ,וחלקים של אופנים אמתיים .לתוך כל זה הם השכילו להכניס
בכישרון רב ,מנוע עזר וסוללה כבדה מבלי לפגוע ב DNA-של האופניים
ובחוויית המשתמש של רוכב אופני הרים (כן כן ,למרות הקלות הבלתי
נסבלת) .היתרון בעליות הוא ברור וחד משמעי ,אך הוא שולי יחסית
להתנהגות האופניים בירידות ,שם הטורבו ליבו לא שונים כלכך מאופניים
רגילים .השילוב של צמיגי הפלוס עם פלטפורמת מנוע העזר היא לא פחות
מגאונות בעיננו .האחיזה הגבוהה שמייצרים הצמיגים יחד עם התכנון
הנכון של מרכז הכובד ,הגיאומטריה הכללית והבחירה הנבונה בחלקים
מתאמים ,גורמים לאופניים להתנהג באופן דומה לזה של אופניים רגילים,
ולבלבל אותנו עוד יותר ...
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חווית משתמש :יונתן יתום ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
הודעה מאריק" :תגיד רגע ,בא לך להצטלם על משהו
מיוחד?" … ..להצטלם אני תמיד אוהב ואם זה על משהו
מיוחד אז בכלל! מפה לשם ,כבר באותו הערב קפצתי
לאריק לקחת את ה .Turbo Levo-שאלתי אם יש
דגשים מיוחדים לגבי הרכיבה והתפעול שלהם ,בכל זאת,
פעם ראשונה שלי על מחושמלים…
"פה מדליקים ,פה מעבירים הילוכים וכו" ...ותרכב עליהם
כאילו שגנבת אותם ,אני רוצה שתשתולל איתם כמו על
אופניים רגילים".
לקחתי את האופניים לסיבוב במשמר העמק ,היו

תנאים סוף הדרך .הייתי חייב לחתוך משם תוך שעתיים
בדיוק ,אז כיילתי את המנוע למצב הרגוע ביותר ויצאתי
להסתובב עם דגש על כמה שפחות עצירות.
טיפוס ורכיבה מישורית מיד עם הדיווש הראשון,
מרגישים סיוע עדין וטבעי של תוספת כוח .זה לא מעיף
אותך (במצב הרגוע) ,פשוט נותן עזרה מורגשת לרגליים.
המנוע יודע לקרוא טוב מאוד את אופי הפידול ומוסיף
את הכוח רק בהגעת הספק מסוים של הרגליים ,ככה
שהרכיבה רגילה לגמרי ,פשוט עם פוש קטן בגב .יצוין
לחיוב שהתוספת מופיעה מיד עם הדיווש הראשון.

בעליות טכניות מורגש יתרון משמעותי ,הצמיגים
הרחבים בשילוב של לחץ אוויר נמוך ועזרה מורגשת
מהמנוע מייצרים יכולת טיפוס חסרת מתחרים .כמה
חסרת מתחרים? -הצלחתי לטפס את כל סינגל "יוסי "2
כולל כמה דרופים בלי לעצור כל הדרך.
ירידות בנושא הזה היה לי סימן שאלה גדול  -איך יכול
להיות שאופניים ששוקלים  23.5קילו (כולל פדאלים
ובקבוק מים מלא) ,יכולים לתת בראש בסינגלים
צפופים ומהירים? מסתבר שמי שתכנן את האופניים
האלה יודע מה הוא עושה ,כי הם יורדים פשוט מעולה

(כן כן ,חה חה ,הלאה !!)...השליטה בהם קלה באופן
מפתיע ,הגיאומטריה טובה (למרות שבחנתי מידה
שקצת קטנה עלי) ,קל לעלות איתן לאוויר וכל עוד לא
עושים וויפ או טייבל גדולים ,הן נוחים ונעימים לתעופה.
בכל זאת ,האופניים האלה נבנו על בסיס פלטפורמת
הסטאמג'אמפר המוכחת.
טענות ,מענות ,ת"ש ,מין ,כלכלה ,אור ,גז ,מים
בתחילת הרכיבה כיילתי את המתלים לפי ההעדפה
האישית שלי  -סאג של  25%בערך .למרות זאת,
הרגשתי טריקות מתלה אלימות בכל קפיצה הגונה
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בלי נחיתה מושלמת .הרעש שיצא מהמתלה בנחיתות
האלה היה כבר לא נעים ,חזרתי לאוטו להוסיף עוד 15
 psiלבולם האחורי .זה כמעט פתר את בעיית הטריקות
ועדיין שמר על מתלים מאוזנים פחות או יותר לטעמי.
אחרי מחשבה על הנושא ,הבנתי שאני בעצם רוכב עם
משקולת של  10ק"ג במיקום של משקל לא מוקפץ,
ככה שבזמן מדידת סאג בעמידה סטטית הכל רגיל אבל
ברגע שהשלדה מקבלת אינרציה יש שם עוד  13וחצי
אחוז ממשקל הגוף שלי שמושך את השלדה למטה .כדי
לפתור את הבעיה ,לטעמי ספשלייזד יידרשו לייצר מתלה
עם עקומת פרוגרסיביות חדה יותר או לאבזר את השלדה
בבולם עם כיול פנימי מתאים יותר ,כי המצב הנתון הוא

שרכיבה קיצונית משחיתה את הבולם ,וחבל.
ברגע שמגיעים ל 25-קמ"ש ,המנוע הופך מעוזר למעיק,
כלומר הוא מגביל את הפידול ככה שאי אפשר להאיץ
במישור מעל למהירות זו .בגלישה בירידה אין בעיה,
פשוט אין אופציה לפידול יעיל .במקרה הזה ,הייתי שמח
לראות תכנון מחדש של כל מנגנון הקראנק  -מנוע -
גלג"ש קדמי .המצב כרגע הוא שהקראנק מסובב ציר
בתוך המנוע ,את הציר הזה מסובב גם המנוע ואליו
מחובר גלגל השיניים ,ככה שאי אפשר לסובב את גלגל
השיניים בלי לסובב קודם את המנוע .הסיפור הזה לא
מפריע עד לרגע שרוצים לתת גז לפני רמפה גדולה

או לפדל בסינגל דוך של  40קמ"ש .מניסיון אישי קצר
 אפשר לשקוע בדיכאון קליני עמוק ברגעים כאלה,כשהמנוע מפריע.
אהיה קטנוני ואגיד שניסיתי לטפל באופניים על סטנד
תלייה אחרי יום בקיר טיפוס ולא הצלחתי לתלות את
האופניים מרוב משקלם .הייתי שמח לקבל עם האופניים
סטנד פלסטיק כמו של אופנועים ,לא אמור לעלות
לספשלייזד יותר מכמה דולרים בודדים .פרגנו לנו,
באמאשכ'ם.
סיכום בשעתיים ברוטו ,ושעה חמישים נטו הצלחתי
לתפור  31קילומטר על  1100מטר טיפוס.

במשמר העמק זה לא קורה על אופניים רגילים ,אלא אם
שם המשפחה שלכם הוא גרייבס או רוד.
הצלחתי לתקתק רכיבה שכללה תשעה סינגלים במשמר
העמק ב"עקיצה של בוקר שבת" .אז אולי המוצר
עדיין לא לוטש להיות שלם ב 100%אבל ללא ספק
יש כאן משהו מאוד מעניין שייתן מענה חסר תחליף
לקהל ספציפי של רוכבים .אולי לא לי אישית ,אבל
בטוח שיש אנשים שייהנו מהיתרונות המחושמלים של
האופניים האלה.
במשפט אחד  - LEVO -פשוט לרכב יותר.
הקלטת סטראבה מהרכיבה
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  יואב מאור

פרק ו' -רק בישראל

פרק ז'
שריפה אחי ,שריפה
זה הטור בו עובדי הענף מתלוננים עליכם ,הלקוחות .הלא גם אנחנו בני
אדם וגם לנו בא להתלונן לפעמים .הנושא שלפנינו ,כרגיל ,הוא סופר-
רגיש ,ושוב נוגע במרקם העדין הזה שבין חנות-לקוח ,אדם לאדם .בסופו
של דבר ,המטרה כאן היא להציג את הצד השני של המטבע ,וגם לעורר
דיון ומחשבה .מומלץ לקרוא ברוח טובה ,עם חיוך על הפנים ,להמהם
בהסכמה ,ולא באמת לקחת ללב.
פתח דבר
אני רוצה להניח איזושהי הנחת יסוד .יכול להיות שמופרכת ,יכול להיות
שאמיתית .לא באמת בדקתי .אבל אני מניח שכל מי שעוסק ומתפרנס
מהענף הזה ,עושה את זה מתוך תשוקה ואהבה ,לאופניים ולרכיבה.
יכול להיות שיש כמה שרק באו להעביר את הזמן ,יכול להיות שיש חלק
שנתקעו במקום ,נשחקו ,שכחו למה הם עושים מה שהם עושים ,אבל
הרוב טוב .אם אתם מאמינים בטוב שבבני האדם – תאמינו שהאנשים
האלה באמת רוצים בטובתכם .בסדר ,בסדר ,תוסיפו קצת ציניות – זאת
הפרנסה שלהם ,והם אמורים גם להרוויח כסף .כך שניתן לחשוד ב"ניגוד
אינטרסים" ,אבל הם פשוט ברי מזל שמתפרנסים ממשהו שהם אוהבים.
הלוואי וכל אדם יזכה לעשות זאת ,לא?
בכל אופן ,כיוון שמדובר כאן בתחביב ,שאמורים גם להנות ממנו ,וכיוון
שהאנשים בחנות גם הם רוכבים – תנסו להבין מה מניע מוכר בחנות
"להעליב" את אופני הזנב הקשיח  "26שלך ,ולגרוס בנחרצות שאתה חייב
להצטרף אלינו למילניום החדש ,ולרכוש שיכוך מלא  – "29הוא פשוט
עושה את זה מתוך דאגה כנה לך ולכיף שלך ברכיבה .או כשהבובה שלך
בטיפול בסדנא ,ובחינה מעמיקה של מכונאי מעלה שיש להחליף שרשרת,
פלטות וקסטה ("כן ,זה קומפלט"" .לא ,אי אפשר להחליף רק חלק מגלגלי
השיניים בקסטה") ,או חלילה שני צמיגים ,או שחלפה כבר שנה וחייבים
לבצע טיפול שוטף לבולמי הזעזועים – הוא פשוט דואג שהמכונה שאתה
רוכב ונהנה עליה כל כך ,תמשיך לתפקד כמו שצריך ,כדי שתמשיך להנות
ממנה .נכון ,החנות "עושה" ומרוויחה כסף מהדברים האלה ,ברור .בשביל
זה היא שם .לעזאזל ,רופא השיניים מתפרנס מלגרום כאב לאנשים...
למה לי פוליטיקה עכשיו
מדי פעם נכנס לחנות לקוח חדש ,כזה שלא היה קודם ,מתעניין באביזרים
או מביא את אופניו לסדנא כי "שמע דברים טובים" .אחרי כמה משפטים
הוא טורח לציין שטיפל עד היום בחנות  Xלא רחוק מכאן ,אבל "לשם הוא
לא חוזר" ,ובמקרה הטוב מסכם בזה .במקרה הפחות טוב – פוצח בשורה
של טינופים כאלה ואחרים ,החל מרמת המכונאות וכלה ברמה האנושית
הירודה שם .רגע קצר של דממה .תגובה מתבקשת? קודם כל ,למה זה
טוב או רלוונטי? למה בכלל להיות שלילי בתוך חנות אופניים? איך אפשר?

תראה ,אופניים! שנית ,סביר להניח שהחבר'ה בחנות מכירים את הנפשות
הפועלות בחנות ה"אחרת" .אולי אפילו שוכבים איתם ,לך תדע על מי
נפלת .אז למה ללכלך? או אולי זה נאמר בכוונה ,כדי לדרבן את החנות
להשקיע אקסטרא בלקוח כדי ש"יעבור צד"? לא ברור.
מעשה שהיה כך היה
אז נניח שהוצאת את אופניך מטיפול בסדנא ,יכול להיות רק החלפת כבל
הילוכים ,יכול להיות טיפול בולם ,וגם יכול להיות שהרגשת שהיה קצת
יקר ,ויכול להיות שהמכונאי היה "לא-הכי-נחמד" .בכל אופן ,ברכיבה
הראשונה שאחרי הטיפול ,ההילוכים קופצים באופן בלתי נסבל ,או הבולם
נוזל או שוקע ,ואתה הופך מקור לבדיחות חבריך לרכיבה" :איך דפקו אותך
בחנות ,יה אללה!"" ,נתת לתיקון ,או לקלקול?" ,וכהנה וכהנה .זהו ,גמלה
בליבך החלטה – אתה לחנות הזאת לא חוזר יותר!
אם נחזור שוב לזה שכולנו בני אדם ,כאלה שטועים או שיש להם יום לא
טוב מדי פעם ,ושהנחת היסוד ההיא מקודם תקפה – שבחנות רק רוצים
בטובתך – מה לך כי "תשרוף" אותה? ביחסים כמו ביחסים ,אני חושב
שכנות היא הכרחית וחשובה ,לטוב ולרע ,ושהדבר הנכון וההוגן במקרה
כזה ,הוא לחזור לחנות ולשפוך את אשר ליבך ,וכמובן לתת להם הזדמנות
לתקן ולרצות אותך .בואו נאמר שאם הם ייכשלו בהזדמנות השנייה ,אז
יאללה ,לשרוף! אבל ברגע שפוסלים חנות בפסילה הראשונה ,אני חושב
שאף אחד לא מרוויח .אנשי החנות כנראה אף פעם ,או רק במקרה של
שמועה מאוזן שלישית ,לא ידעו שאיבדו לקוח בצורה שכזאת .יותר מזה
– אתה לא נותן להם צ'אנס אפילו להתנצל ,או לנצל הזדמנות ולצאת
גדולים .ואילו הלקוח מסתובב עם ווייבז רעים ,לא ישן טוב בלילה ,מבועס
בגלל תחביב וחווייה שאמורים להיות כיף .וזה לא כיף .יודעים מה? אפילו
בפן הצרכני ,כבר שילמת – תדאג לקבל תמורה ,במקום ללכת למקום אחר
ולשלם שוב על אותו דבר.
הפרסום ברדיו לא עובד
הרבה מאוד עסקים בוחרים שלא לפרסם בדרכים קונבנציונליות ,פשוט כי
הם מסתמכים על פרסום "מפה לאוזן" .ברור לכולם שזה ה"פרסום" הכי
אפקטיבי ,כי אתה שומע אותו מלקוח מרוצה ובלתי-תלוי .הוא כמובן גם
עלול לחזור אליך כמו בומרנג ,במקרים כמו הלקוח הלא-מרוצה שלנו כאן,
ובעוד עשרות מקרים כאלה ואחרים .אני אומר ,תנו לחנויות צ'אנס להפוך
אתכם ללקוחות מרוצים .תבואו ,תדברו ,תהיו כנים ,כן – תתלוננו גם .כי
זה המנוע לשיפור ,עבור כולם .כאמור ,יש בהן אנשים טובים שמתפרנסים
מהתחביב של כולנו ,עם כוונות טובות בטוח .בני אדם – כאלה עם רגשות,
דיעות ,טעויות ,ולקוחות שדורשים יחס טוב ,טיפול חם ,הגינות והוגנות.
אז בחייכם ,תהיו חברים ,אל תשרפו
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פעם ,מזמן ,כשהאופניים היו מברזל והרוכבים
מפלדה ,היו גם גיבורים מסוג אחר .מושאי
ההערצה הללו היו לרוב נחבאים אל הכלים,
ממעיטים לדבר ומוכיחים מה הם שווים רק על
השביל .בדיוק כמו פורסט גאמפ שקם יום אחד
והתחיל לרוץ ,אותן אושיות פשוט עשו את מה שהן
אהבו ויום אחד גילו לתדהמתן שמאחוריהן משתרך
טור ענקי של מעריצים .פרסום ושררה לא ממש
עיניינו אותם ובכל עת שנדרשו ליתן תגובה רשמית
על הישיגיהם המרשימים ,היו משפילים את מבטם
בביישנות ומסננים בלחישה רפה" :אני לא מבין
למה קיבלתי צל"ש ,בסך הכל רציתי לחזור הביתה
בשלום" .אבל מאז זרמה הרבה ג'יפה בפנימיות;
והיום ,עם הפיכת מצמו"ד לכפר גלובאלי ,נדמה
שלא זו בלבד שאינך חייב לאחוז בשיאים של ממש
כדי לזכות בתואר והכרה ,מסתבר שעם קצת
עבודת יח"צ ממוקדת ,כל אחד יכול לקצר תהליכים
ודי בקלות לקפוץ מיד אל מרכז הבמה .כי כשאתה
גורו אתה יכול לקבץ סביבך קהילת מאמינים אדוקה
ולדווש אל השקיעה כשעל ראשך מונחת הקסדה
החדשה שקיבלת במתנה מהיבואן ותכף תכתוב
עליה בחשבון הפייסבוק שלך...
אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו "אז איך אני
עושה את זה?" ובכן ,זה די פשוט ,קבלו את עשר
הדברות לגורו האופניים המתחיל .גזרו ושמרו.
 .1חפש את התוהים והאבודים בכתות ,כמו
במתמטיקה ,האחד שואף את הכוח מכמות
האפסים שאחריו .דעתנים עם תובנות מגובשות
הרי לא צריכים אותך ,לכן אין מנוס מלאתר את
אלו שמרגישים אבודים ומשוועים למישהו שינהיג
אותם .אפשר לדוג כאלו די בקלות ברשתות
החברתיות ,לרוב תאתר אותם בפוסטים עם
שאלות כמו" :זווית ראש של  69זה אול מאונטן או
אינדורו"?
 .2עשה שימוש נרחב במילים לועזיות
הפרוגרסיביות של הריבאונד יוצרת רגרסיה
של המומנטום ולכן מתלה אקצנטרי יבטל את
האמפליטודה שיוצרת בובינג במתארים עם
רזונאנס גבוה .כזה מין.
 .3הפוך לפובליציסט ויועץ אתה לא באמת

שווה אם אתה לא נותן עצות ,פזר אותן בנדיבות
בכל הזדמנות ובכל מדיום אפשרי ,רק הקפד לנתק
מגע מהר לפני שהחכמולוג התורן יתקיל אותך...
במקביל הפוך את עצמך לפובליציסט והקפד
להעלות (לפחות) אחת ליום פוסט .ולא ,צילום של
הלזנייה שאשתך הכינה לא נחשב.
 .4הכן לך ארסנל צ'יזבאטים אין דבר שקהל
מאמינים אוהב יותר מסיפור טוב ,רצוי כזה עם
סוף מפתיע .הכן לך מבעוד מועד כמה מעשיות
(ממש לא חובה שהן יהיו אמיתיות) והקפד לספר
אותן שוב ושוב .אתה תראה שבסוף זה יתפוס ויום
אחד כשתעבור ביער תשמע איזה מישהו מספר
לחבר שלו ש"ליד העץ הזה בבי ראה נחש ,דפק
פרונט פליפ ,נחת על האחורי והמשיך במניואל עד
למטה".
 .5היה קשוח (ולא צידית) השאר את האמפתיה
והרגישות בבית .כשאתה יוצא לרכיבה היה קשוח
ונחרץ ,מאמינים אוהבים שרודים ומתעמרים בהם,
זה מקנה להם תחושת ערך והופך אותך לנערץ.
מישהו נשפך לך בעליות? גש אליו ובקול שקט
אמור לו" :אתה זוכר שכתבתי שאני לא משאיר
שבויים נכון? אז יאללה ,בי".
 .6גדל זקן.
 .7לא ,באמת ,גדל זקן!
 .8בחר כינוי אמץ לך כינוי או לכל הפחות שם
אמצעי .מה לעשות ,כדי להשתייך למועדון של נימי,
דן-דן ,שרון "העכביש" ותום "טריאל" אתה חייב גם
אחד כזה .ולא ,חזי לא יתפוס.
 .9נכס לך אמרת כנף כל גורו צריך שתהיה איזו
אמרה שמזוהה איתו .אם אתה יצירתי מספיק –
תמציא אחת .לא הצליח? בלית ברירה תשתמש
במשהו קיים .ולא" ,זה לא האופניים זה הרוכב"
ו"הכל בראש" כבר תפוסים.
 .10שמור על עמימות עמימות היא שם המשחק
בכל הקשור להמלצות על מותגים .אחרי הכל אתה
בונה את עצמך לקראת היום בו איזה יבואן יבלע
את הפתיון ויתחיל לשחרר לך ציוד בחינם ואתה
ממש לא רוצה לצמצם את האופציות ,נכון?
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CHOOSE
YO U R
WEAPON
Trek performance race bikes have what it
takes to get you to the line first, however
you ride: climbing the high Alps, sprinting off
the front in a solo break, putting in the long,
hard miles. Trek has the perfect road weapon
for every kind of victory.
trekbikes.com/us/en/collections/road _weapons

É M O N DA

DOMANE

MADONE

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

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

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

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

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

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

 עכשיו במלאי2017 דגמי
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 ודים לינצקי  אילן שחם ,ודים לינצקי

משבר זהות ספורטיבי

משבר זהות
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משבר זהות ספורטיבי

בזמן האחרון אני ממש חווה משבר זהות ספורטיבי...
מצד אחד ,אני רץ וזוכר את עצמי ככזה מאז ומעולם .אחד הזיכרונות
החזקים שלי מהילדות ברוסיה הקומוניסטית ,הוא ריצה עם טרנינג בפארק
בעיר הולדתי ,בחורף ,כאשר בחוץ  20מעלות מתחת לאפס .בלי טכנולוגיה
מנדפת ,מגנזיום ,משקאות איזוטוניים וג'לים .פשוט רץ .מצד שני ,אני
גם רוכב.
כבר בתור ילד אהבתי לגמוע מרחקים על אופני ס"ס נטולי הבולם שלי
מפלדה ועם מעצור בתוך נאבה של הגלגל האחורי .כשהייתי בכיתה ד',
אבא שלי מצא שתי שלדות אופניים ישנות חלודות וריתך מהן אופני טנדם
בשבילי ובשביל אחי הקטן .על קסדה ,כפפות ומגנים אז עוד לא שמענו
ופשוט רכבנו.
מה לעשות כשאוהבים גם את זה וגם את זה? משלבים! זה קצת כמו
להפגיש בין אישה לפילגש ושאף אחת לא יוצאת מופסדת.
בזמן שאילן שחם (אומן צילום בחסד ,רוכב אופניים וגם חבר טוב) הציע
לי להצטרף לרכיבת פתיחה של קטע חדש של שביל ישראל לאופניים בין
עובדת לשדה בוקר ,כבר התחלתי לדגור על רעיון להצטרף אליו ,אבל בלי
האופניים .כלומר ,לרוץ את מה שאילן והחבורה הולכים לרכב.
כשרמזתי על זה לאילן ,התשובה שלו הייתה מאוד ממוקדת –
"אתה דפוק".
"ספר לי משהו שאני לא יודע" – עניתי לו.
בדיקת היתכנות
ישנם כמה תנאים שהם חובה לריצת מדבר ושמתי לב שרובם יכולים
להתקיים בטיול הזה.
תנאי הכרחי ראשון – נקודת מילוי מים – צ'ק .בערך בחצי מסלול יש
אפשרות "לקפוץ" לשדה בוקר ולמלא שם מים.
תנאי שני – מזג האוויר – צ'ק .עכשיו ,בזמן שברוב חלקי הארץ הטבע
נמצא במחזור ויותר קשה לגרות את בלוטות החשק לצאת לרוץ או לרכב,
כאשר בחוץ רטוב ובוץ ,במדבר המצב פשוט אידיאלי .לפי התחזית,
הטמפרטורה צריכה להיות חד ספרתית בבוקר ולטפס עד ל 15-מעלות
בצהרי היום .במילה אחת – מושלם .בשתי מילים – אין תירוצים.
תנאי אחד היה חסר לי והוא – לפחות שותף אחד שירוץ איתי .ניסיתי
לשכנע חבר טוב ומי שיכול היה להיות שותף אידיאלי להרפתקה שכזו ,אבל
ללא הצלחה.
הייתי כל כך חם לרוץ את המסלול שנתתי לעצמי הקלה על התנאי האחרון
בתירוץ שיש קבוצה של רוכבים שתרכב את אותו המסלול והם יהיו תמיד
בסביבה ,במידה ואצטרך .קראתי לקבוצת הרוכבים שתלווה אותי "תעודת
הביטוח" שלי.
וכך אני מוצא את עצמי בסיטואציה מאוד מוכרת – שבת לפנות בוקר,
חושך ,קר ואני נפגש במודיעין עם עוד  3חברה שמעמיסים את האופניים
והציוד שלהם על האוטו .רק שהפעם אני לא מעמיס כלום ,חוץ מתרמיל
ריצה ותרמוס עם קפה לדרך .כמה מבטים ושאלות בסגנון "אתה בטוח?"
ואנחנו יוצאים לדרך.

מרוב המחשבות וסימולציות שעברו לי בראש של מה יכול לקרות איתי
בדרך ואיך אני יוצא מזה ,לא ממש ישנתי בלילה לפני .זה לא הפריע לי
להיות בהיי כשהגענו לתחנת דלק בעובדת .בחוץ ,למרות השמש שכבר
יצאה אל מעבר לרכס של עובדת ,הטמפרטורה הייתה חד ספרתית
ולצאת מהרכב החם כבר היה אתגר לא פשוט .בשלב זה לא הרבה ידעו
מה החלטתי לעשות .רק כאשר שמתי על עצמי תרמיל ריצה ואמרתי
לכולם – "נתראה על השביל" ,לחלק מהנוכחים נפל האסימון ,אבל עדיין
לא לכולם .אני יכול להבין אותם – מדובר על מסלול מדברי לא פשוט
של כ 40-ק"מ ולרוץ אותו ועוד לבד ,זה לא הדבר הראשון שעולה לראש
כשחושבים על זה .כשהתחלתי לרוץ ,אני מודה ,גם אני לא ממש ידעתי מה
עוללתי לעצמי.
מבחינת ניווט דאגתי ליתרות של אמצעים ולקחתי  2מכשירים – GPS
ייעודי שאני משתמש בו ברכיבות ושעון ריצה עם אפליקציית מעקב אחרי
מסלול שדאגתי לטעון מראש .גם טלפון היה בכיס התרמיל ,אבל הוא
שימש אותי בעיקר כנגן מוזיקה ומצלמה .החלטתי לנסות לצלם סוג של
ווידאו בלוג תוך כדי הריצה שבו אני מתאר איפה אני ,כמה כבר עברתי
וקצת להעביר את חווית הריצה עם צילומי המסלול .מהר מאוד הבנתי
שחוץ מלהגיד כמה ק"מ כבר מאחורי ,לתאר איפה אני נמצא יהיה לי
קשה ,כי אני לא ממש מכיר ויודע .לכן בסרט שצילמתי דיברתי כל מיני
שטויות על הנוף ,עליות ורוחות פנים חזקות.

ריצה ,רכיבה ומה שביניהם
זה המקום לתת בו כמה מחשבות השוואתיות על גבול הפילוסופיה ,על
ההבדלים בין לרכב לבין לרוץ מסלול טכני במדבר .במקרה של המסלול
שרצתי ,ההשוואה יותר מעניינת ,כי אני מכיר אותו גם ובעיקר ברכיבה.
ההבדל הראשון והכי בולט הוא הקצב שבו הנוף והשביל חולפים על
פניי (או אני חולף על פניהם) .בריצה ככלל ,או לפחות בתחילתה ,ישנה
הרגשה שהכל זז בהילוך איטי והנוף מתקדם נורא לאט .תחושה מוזרה
של חוסר התקדמות ורצון להגביר את הקצב הם שני הדברים שמלווים
אותי כל פעם מחדש .אחרי שקולטים שאלה כללי המשחק וגם אם נרוץ
יותר מהר זה עדיין לא יהיה כמו ברכיבה ,הדברים מתחילים לזרום בקצב
ריצה מדברית.
ההבדל השני והמאוד מורגש הוא מעבר להליכה .ברכיבה הורדת רגל או
חס וחלילה מעבר להליכה ,נחשב לסוג של השפלה .זה גם מדד לרמה
הטכנית של הרוכב –אם הוא מצליח לעבור מכשול מסוים בלי להוריד רגל,
משמע הוא רוכב טכני טוב .בריצה אין לזה שום חשיבות .ברגע שהמסלול
נעשה תלול או לא עביר –עוברים להליכה .מאוד פשוט.
הבדל שלישי הוא קצת קשה לתיאור .מדובר יותר על תחושה .בזמן
הרכיבה אני צופה על המסלול מגובה האוכף ויש תחושה של רוחק
מסוים .בריצה הכל נהיה קרוב יותר ברמה שאפשר לגעת או להגיע עם
היד .מגניב.

עוד הבדל שקורץ להרבה אנשים – זה חוסר התעסקות בציוד .לעומת
האופניים עם טכנולוגיות משתנות ,מהלך בולמים ,קוטר הגלגלים ,חלקים
כאלה ואחרים ,בריצה הכל מאוד פשוט על גבול המינימליסטי .במקרה של
ריצה ארוכה ,פריט הציוד היחידי שמתווסף הוא תיק או ווסט מים .וזהו.
לכן גם יחסית נדיר שתשמעו רצים מדברים על ציוד במפגשים ביניהם.
אחרי גלישה לכמה מחשבות פילוסופיות ,נחזור בחזרה למסלול.
ריצה מדברית
החלק הראשון עד לשדה בוקר היה זורם יחסית ועבר לי די מהר .קטע
השביל החדש עד שדה בוקר היה לא פחות ממדהים .נוף לערוץ נחל
חוורים פשוט מהפנט והתחושה כאילו אני רץ על ירח .עצרתי כמה פעמים
לצלם והמשכתי הלאה.
בכניסה לקיבוץ שדה בוקר המתינו לי להקת יעלים שרעו להם בכיף בשולי
הכביש ולא ממש התרגשו ממני .צילמתי אותם והמשכתי לקיבוץ על מנת
למלא מים .לא הייתי צריך הרבה ,כי כמו שציינתי ,החלק הזה של המסלול
היה מאוד זורם וכמו שהסתבר לי מיד ביציאה מהקיבוץ בחזרה למסלול –
הוא גם היה עם רוח גב.
כבר בכביש גישה לסינגל חלוקים ראיתי את קבוצת הרוכבים שלי מתחילה
לטפס אותו וכבר בסוף הטיפוס הם נשארו לחכות לאחרוני העולים ואני
המשכתי לסינגל הארגן.
כאן הכנתי לעצמי מבעוד מועד אופציית קיצור המסלול ,במידה וארגיש
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צורך .במקום להמשיך לסיבוב של סינגל הארגון ,יכולתי לקצר כ 5 -ק"מ
בדרך עפר משובשת עד לסוף של הסינגל .בשלב הזה עשיתי "בדיקת
מערכות" מהירה והגעתי למסקנה שאני כשיר להמשיך בדרך הרגילה ללא
הקיצור .תחילתו של סינגל הארגון הייתה מאוד טכנית ,עם הרבה סלעים
ואבנים משוחררות .מזיכרוני הרכוב בקטע הזה ,האופניים דורסים הכל
ואין קושי מיוחד ,בעוד שבשלב הזה בריצה כבר הרגשתי את ה4--ראשי
שלי מתחיל להתלונן והייתי צריך ממש להתאמץ שלא לנקוע רגליים ולהיות
מאוד מרוכז .כל צעד היה מלווה בסריקה מהירה של השביל והחלטה על
מקום בטוח לדרוך עליו עם סיכוי מינימאלי לפציעה.
המשך של סינגל הארגן ,שבו בעצם צוברים את רוב הגובה במסלול ,היה
מאוד תלול ולא ממש ניתן לריצה .את רובו הלכתי בניסיון להסדיר נשימה
בין סיבוב לסיבוב .רוח פנים חזקה ,שיפוע בריא ושביל מאוד טכני יחד
עם העובדה שהייתי כבר  3שעות על המסלול וקרוב ל 30-ק"מ מתחילתו,
עשו את שלהם .היה לי קשה ברמה שלא יכולתי לרוץ .רק כשהגעתי לשיא
הגובה והשיפוע הפך לשלילי עשיתי כמה ניסיונות לרוץ .הצלחתי לסירוגין
וכל פעם שהשביל שוב התחיל לטפס ,עברתי להליכה.
כשהגעתי למרגלות הר ערקוב ,בחרתי באופציה היותר מעניינת בעיניי
להמשך  -עליתי לפסגת הר ערקוב דרך ציורי סלע ונקודות תצפית יפות
ומשם ירדתי על שביל הליכה תלול מאוד לתוך נחל צין דרך בורות רמליה.
בריצה על קו גובה בהר ערקוב ,כשהגעתי לכיפת ההר ,נפתחה לעיניי
תצפית מהממם לעובדת והבנתי עד כמה אני כבר קרוב לסיום .בשלב זה
כבר לא עניין אותי לא זמן ולא מרחק שעברתי .כל מה שחלמתי עליו הייתה
צלחת מרק בטטה חם ולשבת במקום ללא רוח .מראה תחנת הדלק של
עובדת ומחשבות על המרק בארומה נתנו לי זריקת מוטיבציה והתחלתי
לקפץ בין בולדרים ענקיים בירידה מהר ערקוב.
כמה מטיילים שפגשתי שטיפסו להר ,הסתכלו עליי במבטים רחמניים
כשחלפתי על פניהם בדרכי למטה.
עשר דקות אחרי זה כבר הייתי ליד המכוניות והתחלתי לבדוק את
הסטטיסטיקות של הריצה .זה הרגע שגיליתי להפתעתי שהייתי מאוד
קרוב לסיים מרתון מדברי מלא – רצתי כמעט  39ק"מ וטיפסתי קרוב
ל 550-מ' במצטבר במשך כ 5-שעות! אף אחד מקבוצת הרוכבים שלי
עדיין לא הגיע למכוניות והם גם לא היו נראים באופק .לא רע! סיימתי את
זה אפילו לפניהם!

משבר זהות ספורטיבי

המרק שאחרי
אחרי כמה דקות שבהן ניסיתי ללא הרבה הצלחה לעשות משהו שהיה
נראה כמו מתיחות ,הבנתי שעדיף לוותר ולגשת ישר לעניין שחלמתי עליו
במשך כמה שעות אחרונות של הריצה – המרק.
אחרי שהקריאו את שמי במערכת הכריזה של ארומה וקיבלתי מגש עם
המרק ,הייתי צריך את שתי הידיים על מנת להחזיק אותו שלא ייפול.
העייפות שנחתה עם החמימות שהייתה בתוך בית הקפה גברה עליי .ביד
רועדת החזקתי את הכף ולאט לאט השתלטתי על המרק .מזמן לא נהניתי
כך ממרק תעשייתי.
פתחתי את הטלפון וגיליתי שהרוכבים רק הגיעו להר ערקוב ויש להם
לפחות עוד שעה (!) עד שיגיעו אליי .וואו!
בינתיים ,אחרי שהגוף הצליח להתמודד עם המרק ,קצת התחממתי
והכוחות התחילו לחזור אליי .הזמנתי לעצמי סחלב חם ומאפה והתחלתי
לעבור על התמונות והסרטונים שצילמתי בדרך.
שעה אחרי שהגעתי לרכב ,התחילו להגיע ראשוני הרוכבים של הקבוצה...
אז מה היה לנו?
ובכן ,קשה לסכם חוויה כל כך עוצמתית בכמה מילים.
התחלתי ממקום של חוסר וודאות והרבה שאלות על מסוגלות שלי להחזיק
מעמד באתגר פיזי לא פשוט  -לרוץ  5שעות לבד עם עצמי במדבר מרחק
של כמעט מרתון.
מה יצא לי מזה?
קודם כל ,קלטתי שאני מסוגל ואפילו נהניתי.
דבר שני ,שהוא סוג של אגו-מסאג' ,הצלחתי לסיים את האתגר שעה
לפני שהרוכבים סיימו את אותו המסלול! זה המקום לתת לעצמי בצניעות
טפיחה על השכם.
עוד משהו שנשארתי איתו – זה טעם של עוד ,הרבה טעם של עוד!
אחרי הרבה שנים של ריצות וגם רכיבות ,הנפש זקוקה לריגושים חדשים,
לרעיונות שגורמים לנדודי שינה ולהתלהבות של ילד ,לגיוון ואתגר שיציתו
בי את האש מחדש.
אני חושב שמצאתי משהו שיכול לענות על זה .לפחות לעת עתה
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 גדי טנא  -ספורטנא  עדי גיא

גדי טנא :מתיחות

תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה ולשיפור ההתאוששות

פרק  :2מתיחות של מכופפי הירך,
מקרבי הירך והגב התחתון
בפרק הקודם למדנו למתוח את שרירי העכוז ,הירך הקדמי והירך האחורי.
הפעם נלמד למתוח את מכופפי הירך ,מקרבי הירך והגב התחתון .כך כמעט ונשלים את מתיחת השרירים שמחזיקים את האגן במתח מיותר
ומפריעים לתנועה מגוונת .לכל שריר יינתנו שתי מתיחות .הראשונה ליד האופניים והשנייה בבית על השטיח .מזכיר לכם /לכן להגיע לתחושת
מתיחה בינונית ושם לשהות .אפשר להתרכז בנשימה ובמתח בשריר ,מה שייתן לכם זמן איכות עם עצמכם .אם אתם משעממים את עצמכם
ככה ,זה הזמן להירשם ללימודי זן כי זה לא חייב להימשך…
לפני שנתחיל עדיף לעשות חימום כמו ריצה במקום ,מתיחות קלות וקצרות וכשלושים סקווטים.
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מכופפי הירך psoas major and iliacus
השרירים מכופפי הירך מתאמצים ומתקצרים בזמן הרכיבה .מבחינה
אנטומית הם מתחילים בקדמת הגב התחתון או האגן ונאחזים בעצם
הירך .כשהם מתקצרים הם משפיעים על השקע המותני ויכולים לגרום
לכאבי גב ולכן נשמח לשחרר ולהאריך אותם.

1

לעמוד בעמידת פסיעה כשרגל שמאל לאחור .לכווץ היטב את שריר העכוז,
בעיקר השמאלי כדי לשטח את השקע המותני .להטות את הגוף ימינה
ולהוסיף שליחה של יד שמאל מעל הראש ימינה .נרגיש את המתיחה
בחלק הקדמי של הירך חצי דקה  -דקה.

2

לכרוע ברך כמו בתמונה ולהסיע את האגן קדימה ולכיוון המזרון ,תוך כיווץ
העכוז כמו במתיחה הקודמת .להחזיק חצי דקה  -דקה

גדי טנא :מתיחות

מקרבי הירך hip adductors
שרירים אלו נמתחים בין המפשעה לחלק הפנימי של הברך .הם משמשים
לייצוב האגן והברך ופועלים חזק מאוד בזמן דיווש בעמידה וגלישה
בעמידה ,כמו בגינות סלעים .גם בזמן הפעלת כוח מתפרץ כמו בנחיתה
מקפיצה או בעליה לבאני הופ יש להם מה להגיד… לכן אנחנו רוצים
להפחית את המתח בשרירים אלו ואפילו להאריך אותם.

3

נישען על האופניים ,מכסה מנוע או ספסל תוך עמידת פיסוק רחבה.
נעביר את הגוף ימינה אך נטה אותו מעט לשמאל עד שנרגיש את
המקרבים נמתחים .נחזיק בעמדה זו חצי דקה  -דקה.

Specialized
Turbo LEVO
FSR Comp
אופני השטח החשמליים
המתקדמים ביותר בעולם

למה כל העולם
מדבר עליהם?
 140מ”מ מהלך על.
גלגלי  25.5פלוס .סוללה
אינטגרלית בשלדה.
אפליקציית שליטה סלולרית.
 800מחזורי טעינה מלאים.
מוט אוכף מתכוונן .כיול
אישי למצבי הסיוע החשמלי.
ממשק ניווט לGamin-

4

בבית על השטיח פשוט ננסה לשבת בפיסוק רחב ככל האפשר .אצל רוב
ה"קרשים" זה יעשה את העבודה .מי שלא מאותגר יכול להישען קדימה
בכל דרך שעולה על רוחו ,לפי הרגשה של מתיחה בינונית באזור .להחזיק
חצי דקה  -דקה.

לפרטים נוספים ולקביעת נסיעת מבחן פנו לסניף הקרוב אליכם:
קרית שמונה  /עפולה  /קרית ביאליק  /חיפה  /פרדס חנה-כרכור  /אלוני אבא  /כפר סבא  /הרצליה /
פתח תקווה  /תל אביב  /בת ים  /בית שמש  /ירושלים  /ביל”ו  /אשדוד  /קרית גת  /מדרשת שדה בוקר
תוקף המבצע  30.1.17או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
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גדי טנא :מתיחות

5

עכשיו במלאי

זוקפי הגב spine erectors
ברור שהגב שלנו עובד חזק ברכיבת שטח .גם בקיבוע האגן עבור
שרירי הירכיים החזקים וגם בזמן מעבר מכשולים בעמידה .ביצוע
של מנואל ובאני הופ מביא את הגב התחתון למתיחה ניכרת ולכיווץ
פתאומי .הגב ממש מתחנן שנפרגן לו...
המתיחה הזאת מעט קשה לביצוע אבל עושה עבודה טובה .נעמוד
כשמימיננו דבר שאפשר להאחז בו כמו ענף ,גזע ,פינה של ג'יפ
וכיוב' .נמקם את כף רגל שמאל מאחורי ימין ונכופף מעט את
שתיהן .נתפוס את המשענת עם יד שמאל מעבר לראש ואז נדחוף
את האגן שמאלה .אמורה להופיע מתיחה לאורך כל צד הגוף ,כולל
הגב התחתון ,אותה נחזיק חצי דקה  -דקה

7

6

נשכב בבית על שטיח פרסי מושקע ונעביר את כל הרגל השמאלית ימינה.
נחזיק את הברך עם יד ימין ונרגיש את המתיחה בגב התחתון ובירך
השמאלי .נחזיק חצי דקה  -דקה.

זאת לא מתיחה אלא הקשתה של הגב לאחור תוך מתיחה של שרירי הבטן
דווקא .חשוב להדגיש שאת זה מבצעים רק אם זה לא ממש כואב בגב .אם
התרגיל מעורר כאב בעכוז או ברגל ,להפסיק מיד ולהתקשר חחח

גדי טנא פיזיותרפיסט מוסמך והבעלים של ספורטנא מכון פיזיותרפיה
ושיקום ספורט sportene.com

www.daa.co.il

לפרטים נוספים
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 אריק פלדמן

יבואן :בייקטק www.biketec.co.il
בייקטק  DTישראל
יבואן₪ 480 :
מחיר:
מחיר₪ 5000 :

DT Swiss
Spline One
1501 XR 29

חברת  DTנוסדה ב 1994-בעיר  BIELבשוויץ ע"י Frank Böckmann,
 Maurizio D'Alberto and Marco Zinggכחברה לייצור חישורים
(שפיצים) לגלגלי אופניים 22 .שנה אחרי DT ,היא אחת מיצרניות חלקי
הגלגלים הגדולות בעולם עם ליין גדול שפיצים ,נאבות ונפלים ,יצרנית
של סטים מלאים לשלל דיסציפלינות וכן יצרנית של מזלגות ובולמים
אחוריים .בעולם בו הסטנדרטים משתנים במהירות בו נוצרת הדרדרת
בשבילים המקומיים ,יצרניות הגלגלים והצמיגים הן אלו אשר נושאות
יותר מכל בנטל הכבד של התאמת פסי הייצור לאופנות המוכתבות ע"י
אנשי שיווק ו/או פיתוח (כל פעם בסדר אחר) .עד לא מכבר היו אלה
גדלי הגלגלים השונים ששיגעו את התעשייה ,לאחרונה המוקד הוא
סטנדרטי הצירים ורוחבי החישוק השונים ש"מציקים" להם .חברת
 DTהיא אחת מחלוצות טכנולוגיית הגלגלים ובליין המוצרים שלה ניתן
למצוא תמיד פתרונות לכלל הרוכבים ,בכל הסגנונות ,ברוב הסטנדרטים
והאופנות .כמו שווקים אחרים בעולם ,גם ישראל היא צרכנית לא
קטנה של מוצרי החברה השוויצרית ,רובם בצורת שפיצים וניפלים,
וחלקם הלא קטן בגלגלי  OEMאשר מגעים על לא מעט דגמים של
מותגי אופנים רבים .במשך שנים ,השוק המקומי סבל מבעיות שירות

ומלאי במוצרי החברה ,בעיות אשר נגרמו בעיקר מתחלופה גבוהה של
יבואנים .לאחרונה חברת בייק טק של אייל ארצי החלה ביבוא מסודר של
מגוון ממוצרי החברה ,ובנוסף לכך פתחה מרכז שירות למוצרי החברה
בניהולו של אורי שחם ממצמן כרכור שעבר לשם כך הכשרה מיוחדת
במטה החברה בשוויץ .מרכז השירות ייתן פתרון טכני למוצרי  ,DTבכלל
זאת גלגלי  ,OEMובולמים וכמובן מלאי חלפים קבוע.
סדרת  Spline One 1501החדשה
 1501היא סדרת גלגלים חדשה לגמרי לשנת הדגם  .2017היא כוללת
 13דגמי גלגלים ב 29-או  27.5ומציעה רוחבי חישוקים שונים מ22.5-
מ"מ פנים ועד  40מ"מ פנים ,סה"כ חמישה רוחבי חישוק לשימושים
שונים מ XC-מרתון ועד אנדורו אגרסיבי .כל הסדרה חולקת את אותו
מראה שוויצרי שמרני ואותן טכנולוגיות ,בכלל זאת שימוש בנאבת
ה S240-המעולה ,קלה ומוכחת של היצרן ,חישורי  Competitionבעובי
משתנה ,וניפלים חדשים מסוג  .Pro Lock Squorxמבייק-טק קיבלנו
למבחן ארוך טווח את ה 1501 XR-סט גלגלי /XCמרתון ברוחב חישוק
של  22.5מ"מ לשימושי .XC

נתונים כללים:
•קוטר גלגל 29 :אינץ'
•חישוק :אלומיניום  Tubeless readyא -סימטרי ,חיבור בריתוך
• רוחב חישוק פנימי 22.5 :מ"מ
•רוחב חישוק חיצוני 26 -מ"מ
•גובה 18 -מ"מ
•נאבה אחורית DT 240S Spline Centrelock -בוסט  148מ"מ
•נאבה קידמת DT 240S Spline Centrelock -בוסט  110מ"מ
•שפיצים 28 -שפיץDT Competition Straight Pull ,
•ניפלים -אלומיניום Pro Lock Squorx
•משקל סט 1540 -גרם
על השביל היצרן מציע שני סטים שונים עם חישוקים ברוחב 22.5
מ"מ ,ה XR-שאותו קיבלנו למבחן המיועד ל XC-ומבוסס על חישוק
א -סימטרי ,וה  XMהמיועד לרכיבת  AMעם חישוק ברחב זהה אך
בתצורה סימטרית ותוספת משקל קטנה .הגלגלים נבחנו לאורך תקופה

של שלושה חודשים על פלטפורמת המבחנים של המגזין ,אופני Niner
 RKTעם מהלך מתלים של  100מ"מ ,ועל אופני  AMבמבחן עם מהלך
מתלה של  130מ"מ מאחור ו 140-מ"מ מלפנים .על אף ההגדרות
השוויצריות הרשינו לעצמנו (באישור היבואן) להרכיב את הגלגלים גם
על אופני  AMכאמור ,עם מהלך מתלים נדיב וייעוד אגרסיבי הרבה יותר.
ה1501-מוגדרים כסט טיובלס ומגיעים אטומים בפס אטימה ייעודי של
היצרן וונטיל טיובלס ישר מהקופסא .התקנת הצמיגים על החישוקים
הייתה מהקלות בהם התנסינו ,ובכל הצמיגים שהתקנו על הגלגלים לא
נדרשה יותר ממשאבת רצפה רגילה על מנת להרים את הצמיגים.
עד לפני כשנתיים חישוק ברוחב פנימי של  22.5מ"מ נתפס ככזה
המיועד לשימושים קיצוניים ,באינפלציית האקסטרה רוחב הכה
אופנתית היום ,הם נחשבים כצרים יחסית .אבל בוא לא נתבלבל,
רוחבם של חישוקים לא מעיד דבר על עמידותם או איכותם ,הוא בעיקר
מעיד על משקלם בסופו של יום .לשימושי  ,XCה 22.5-מ"מ של
חישוק ה XR-פתחו את הצמיגי ה Mitas-הצרים יחסית (מבחן מפורט
בקרוב) לממדים טובים ובהחלט מספקים .לשימושים קצת אגרסיביים
היינו מעדיפים פתיחה קצת יותר גדולה (אנחנו מהנכנעים לתכתיבי

119 | 118

we:Test

מבחני ציוד

Specialized epic FSR comp 2017

אלופי העולם ,עכשיו במחיר אליפות!
עם השלדה בעלת הגאומטריה הזריזה ,עם בולם ה Brain-שעובד
בשבילך מתי שצריך ועם המפרט המושלם לטייס הדו גלגלי

עכשיו ב ₪ 12,995-בלבד!!!

האופנה) ,אבל כאמור לשם כך יכולנו מראש לבחור בגרסת ה 25-מ"מ
או צפונה משם .כל סדרת ה 1501-בנויה כאמור על נאבת ה S240-של
 ,DTמבלי לפגוע ביצרני נאבות אחרים ,ה S240-היא רמה בפני עצמה!
מעבר ליחס משקל /עמידות מהגבוהים ביותר בז'אנר ,ה( 240-נאבת
הדגל של היצרן) מבוססת על שיטת ה star ratchets-הייחודית של
 ,DTאשר עושה שימוש במנגנון ראצ'ט כפול במקום שיטת הPAWL-
וגלגלי השיניים המסורתית .טכנולוגיה זאת מציעה גלגול מהיר /חלק
מאוד ותגובתית מהירה וצפופה ביותר לדיווש (  10מעלות של תנועה
בין השיניים) .בנוסף לזאת נאבות  DTמבוססות השיטה ובייחוד
ה ,S240-ידועות כ"-נאבות שגר ושכח" ,נאבות עמידות במיוחד עם
ממשק תחזוקה פשוט -ללא שמנים אקזוטיים ,ללא כלים מיוחדים וללא
השתעבדות מיותרת .ה 1501-בולטים בעיקר ביכולת הגלגול שלהם,
התחושה שהם משדרים יותר מהכל היא מהירות .הבנייה של DT
נחשבת מעולה ,הגלגלים הרגישו מאוד קשיחים וסופר יעילים גם בייחס
לגלגלי קרבון שרכבנו עליהם לאחרונה .התגובתיות להאצות ודיווש היא
כאמור מעולה וספיגת הזעזועים של הגלגלים נחוותה כמרשימה מאוד
בקטעים מגרזנים ודרכים מרצופות אבנים.
עמידות אחד היתרונות המובהקים של החישוקים מתוצרת  DTהוא
עמידותם בייחס ישיר למשקלם הנמוך .זוכרים את הראן המלא של גווני

בלאוגנג  2014על גלגל ללא צמיג? זה היה חישוק של  ...DTאמנם
ניתן היום להשיג גלגלים עם חישוקים רחבים יותר במשקלים זהים או
קלים יותר מהסט במבחן ,אולם ברוב המקרים החישוקים יהיו רגישים
יותר לטעויות לחץ אויר .מבחינה זאת ה ,1501-הם גלגלים אשר יתאימו
מאוד לרוכבים חובבי לחץ אוויר נמוך ,ו /או בעלי חוסר רגישות ללחץ
אוויר נכון .השימוש בשפיצים ישרים ( (Straight Pullובנאבות תואמות
מאפשר בניה חזקה ועמידות גבוהה של הגלגל .לאורך שלושת חודשי
המבחן בהם לא חסכנו דבר מהגלגלים ,לא הורגש שינוי כלשהו במתח
השפיצים ,לא נראו כל דנטים או רמזים לדנטים ,והנאבה ,אויי הנאבה...
סיכום ה 1501-של  DTהיא סדרה שנצורה ע"מ לתת מענה איכותי
למגוון רחב של רוכבים ,על סגנון רכיבתם ושטח המחייה הטבעי שלהם.
עם חישוקי אלומיניום מהטובים והמוכחים בתעשייה ,נאבות איכותיות
ואמינות ,תאימות לאופנות מעודכנות ומשקלים מרשימים ,ה 1501-הם
מהגלגלים המרשימים והאיכותיים בהם התנסינו .פתיחת מרכז השירות
והיבוא הסדיר של חלקים ,הם בשורה משמחת עבור הרוכבים המקומיים
אשר יכולים ליהנות מהאיכות השוויצרית של  DTועל כך נאמר אמן!!
יותר יחס משקל /עמידות ,גלגול ,קשיחות פחות לוק שמרני
יחסית ,מחיר

לפרטים נוספים ולקביעת נסיעת מבחן פנו לסניף הקרוב אליכם:
קרית שמונה  /עפולה  /קרית ביאליק  /חיפה  /פרדס חנה-כרכור  /אלוני אבא  /כפר סבא  /הרצליה /
פתח תקווה  /תל אביב  /בת ים  /בית שמש  /ירושלים  /ביל”ו  /אשדוד  /קרית גת  /מדרשת שדה בוקר
תוקף המבצע  30.1.17או עד גמר המלאי .ט.ל.ח
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יבואןrudyproject.co.il :
מחיר 790 :ש"ח ₪

Rudy Project Fotonyk
אין רוכב אופניים הנמצא בתחום יותר משבועיים ואינו
חשוף למותג רודי פרוג'קט .המותג האיטלקי שנוסד
ב 1985-ע"י רודי ברבזה צבר לעצמו ,ובצדק רב ,דריסת
רגל משמעותית מאוד בענפי הרכיבה והריצה בארץ.
השילוב של מוצרים איכותיים ויבואן מקומי עם שירות
מצויין הוכיח עצמו היטב לאורך השנים.
רודי פרוג'קט מייצרת מגוון מוצרים לרכיבת הרים וכביש,
במרכזם משקפי השמש וקסדות רכיבה ,מרודי ישראל
קיבלנו למבחן דגם חדש לחלוטין של היצרן האיטלקי
 – Fotonykדגם זה מיועד למגוון ענפי ספורט ,ביניהם
ריצה ,רכיבת כביש ורכיבת שטח.
הפוטוניק מתהדרים במספר מאפיינים יחודיים,
העדשות עטופות בחלקן התחתון בבאמפרים (הניתנים
להחלפה) המיועדים בעיקר למניעת פציעות במקרה של
התרסקות .העדשות ניתנות להחלפה בקלות ובמהירות

במקרה של שינוי תנאי התאורה ,ואופציה יחודית יחסית
היא הזזת העדשות מטה או מעלה מעט על מנת לפתוח
או לסגור את חריצי האוורור בעדשות המיועדים למניעת
הצטברות אדים.
ה Fotonyk-שקיבלנו לידינו היו בצבע Gloss
 Yellowעם באמפרים שחורים ועדשה בגוון
 ,Multilaser orangeישנם מספר צבעים נוספים
למסגרות ולעדשות ,כולל אופציה של עדשות
פוטוכרומטיות.
התאמה לפנים ההתאמה למבנה הפנים הבינוני שלי
הייתה טובה מאוד ,האפון של הרודי ניתן לכיוונון אך לא
נדרשנו לכזה .המשקפיים נותרו יציבים במקומם לאורך
כל המבחן והתאימו היטב למספר קסדות שונות שאנו
נוהגים לרכוב עימן.
אוורור וניקוז זיעה היינו מעט סקפטיים לגבי היכולת

לפתוח או לסגור את חריצי האוורור של הפוטוניק,
אבל מבחן השביל הוכיח אחרת ,ישנו הבדל משמעותי
בהצטברות אדים בין שני המצבים ,ולמעט ימי חורף
קרים מאוד (מאוד) אין אנו מוצאים טעם לסגור את
החריצים .מבחינת ניקוז זיעה לא חשנו בהבדל דרסטי
ממשקפיים אחרים ,יש לציין שלאחר טפטוף זיעה על
העדשות ,הן מתנקות היטב יחסית לאחר ניגוב בחולצת
הרכיבה הלא-מאוד-יבשה שלנו.
עדשות ואופטיקה העדשות הכתומות שהגיעו על
דגם ה Fotonyk-הרגישו חדות ובעלות איכות אופטית
מצוינת ,הפרדת הצבעים הייתה טובה מאוד .יתכן
והעדשות יהיו מעט כהות לחלק מהרוכבים בימים
שבהם השמש אינה זורחת ,היינו שמחים מאוד
לבחון את העדשות הפוטוכרומטיות המוצעות בדגמי
פוטוניק אחרים.

סטיילינג אי אפשר להתבלבל בשימוש המיועד
של הפוטוניק ,הם נראים ומרגישים כמו משקפיים
ספורטיביים וככאלה ,לא היינו מרגישים בנוח לחבוש
אותם מעבר לביקור בחומוסייה לאחר הרכיבה .הצבע
הצהוב הזרחני של המסגרת כמובן לא הועיל לעניין,
וכצרכן מן השורה היינו בוחרים בצבע סולידי יותר.
סיכום בחלק גדול מהרכיבות שבהן הרכבנו את הרודי,
קלות המשקל ורמת הנוחות גרמה לכך שכמעט ושכחנו
מקיומם .שזו מחמאה גדולה לכל משקפי רכיבה .האיכות
האופטית של העדשות ופתחי האוורור הבטיחו שנבחין
בכל אבן או מפגע בצורה מיטבית .בשל הסטיילינג
הספורטיבי מאוד של המשקפיים ,לא הרבנו להרכיב
אותם כאשר אין קסדה לראשנו ,אך כאן כבר מדובר על
טעם אישי ורוכבים רבים כנראה לא יסכימו איתנו.
יותר נוחות ,אוורור ,איכות אופטית פחות סטיילינג
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יבואן :בייקטק www.biketec.co.il
סער
יבואן480 :
מחיר:
מחיר 949 :ש"ח

FiveTen Kestrel

חברת  Five-Tenנוסדה בשנות ה 80-כחברת נעלי
טיפוס צוקים ,תרכובת הגומי הייחודית שפיתחה הפכה
את החברה למובילת השוק הברורה בתחום .מאוחר יותר
הבינו ב 5:10שתרכובת הגומי הדביקה והייחודית של
הסוליות מתאימה מאוד גם לנעלי רכיבה עבור פדלים
שטוחים (פלאטים) .מאז הפכו ה Five-Ten-לסטנדרט
עבור רוכבי דאונהיל (לא מחוברים) ופרירייד בעולם
ולפני כשלוש שנים אף נרכשו ע"י אדידס העולמית .עד
היום המתחרים האחרים בתחום מתקשים לייצר נעלי

פלאטים בעלות אחיזה דומה בפדלים ,יעידו על כך אין
ספור אליפויות עולם וניצחונות במירוצי גביע העולם
שניצחו סם היל ,נתן רייני ,גרג מינאר ועוד רבים אחרים.
מסער -היבואן הישראלי של החברה קיבלנו למבחן את
הקסטרל ,דגם המיועד דווקא לרוכבים מחוברים ,ומכוון
לסגמנט האגרסיבי של הרכיבה ,מאנדורו ועד .DH
מאפיינים כללים הסוליה החיצונית של הKestrel-
מורכבת משתי תרכובות גומי שונות ,תרכובת קשיחה
יותר בשם  C4הנמצאת באזור הקליט ומיועדת לאפשר

חיבור ושחרור קל יותר של הנעל מהפדל ,ותרכובת רכה
ודביקה בשם  Mi6הנמצאת באזור העקב והאצבעות
ומספקת אחיזה טובה יותר בהליכה .הסוליה הפנימית
של הנעל היא שילוב של פלסטיק וקרבון המיועד לספק
קשיחות ויעילות פידול גבוה מאוד.
הגפה של הנעל מורכבת מחלק קידמי מעובה וקשיח
יותר המגן היטב על האצבעות בעוד אזור העקב
והצדדים העשויים מבד נושם ומאוורר יותר .מערכת
הרכיסה היא גלגלת  Boaיחידה המאפשר הידוק ושחרור

מיקרומטרי להתאמה מדויקת מאוד של הנעל לכף הרגל.
התאמת הנעל לרגל ה 5:10הן נעליים צרות וארוכות
במעט מרוב הדגמים האחרים של החברה שניסינו,
לכן נמליץ לכם על מדידה קפדנית לפני הרכישה.
לכפות הרגליים הרחבות והשטוחות (פלטפוס זה כאן)
שלנו התאימו נעליים במידה ( 44המידה הרגילה שלנו
בנעלי התעמלות) .הנעליים קשיחות למדי והריפוד
בהן דק ומינימליסטי ,לוקח להן כמה רכיבות להתרכך
מעט ,וברכיבות הראשונות היינו עסוקים בכיוונונים על
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מנת להגיע לנוחות אופטימאלית ,קל מאוד לבצע את
הכיוונונים העדינים תוך כדי רכיבה בעזרת גלגלת הBoa
בשימוש הקסטרל הן נעליים הקלות והקשיחות ביותר
של פייב-טן שיצא לנו לנסות ,יעילות הדיווש שלהם
עומדת בקנה אחד עם כמה דגמי נעלי  XCשרכבנו
עליהם בעבר .הקשיחות הזאת גם מתבטאת בזמן
הליכה עם הנעליים ולמרות האחיזה המצוינת שהסוליה
הדביקה מייצרת ,אילו אינן נעליים נוחות במיוחד
להליכה .בשונה מנעליים אחרות של  ,Five-Tenוכנראה
על מנת לחסוך במשקל ,הריפוד של הנעליים הוא
מינימלי למדי ,ואינו מפנק במיוחד ,לקח לנו  2-3רכיבות
על מנת ל"רכך" מעט את הנעליים ולהגיע למצב של
נוחות מלאה איתן.

אהבנו מאוד את מערכת הרכיסה הפשוטה והמדויקת
שאפשרה לנו להתאים את רמת ההידוק תוך כדי הרכיבה
מבלי לרדת מהאופניים .גם את החלק הקדמי הקשיח
של הגפה למדנו להעריך לאחר שהציל את האצבעות
שלנו במקרה או שניים של פגישה לא מתוכננת עם סלע
או גדם עץ.
עמידות הקסטרל הוכיחו עצמן כנעליים עמידות מאוד,
לאורך כל המבחן לא הבחנו בשחיקה מוגזמת לא בסוליה
ולא בגפה של הנעליים ,ונראה שהם ישמשו אותנו היטב
עוד מספר עונות רכיבה.
יותר הגנה על כף הרגל ,יעילות דיווש ,מערכת רכיסה
פחות נוחות ראשונית ,מחיר

מעיל גשם ורוח Adidas

₪ 199 ₪ 399

לרכישה
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 נמרוד כהן

יבואן :אופנועית
מחיר₪ 289 :

Alpinestars
Paragon
בטרם היותי רוכב אופניים ,ניסיתי להיות אופנוען לתקופה קצרה .״בטיחות
מעל לכל״ נהוג לאמור ,אז ביקשתי לעצמי את הקסדה הכי-הכי וכך
התגלגלתי לחנות ״אופנועית״ בדרך סלמה בתל אביב וקיבלתי חיזוק נוסף
לקביעה שאנשים ממין זכר אוהבים ציוד .מאוד.
אופנועית דאז ועד היום מחזיקה מותגי קצה לתחום הדו גלגלי .במיטב
כספי המדינה (הייתי חייל) רכשתי קסדת  Araiיוקרתית ויקרה לאללה,
רפליקה של רנדי ממולה כמדומני ,וריירתי על המניקין בכניסה שהיה לבוש
בביגוד ומיגון של  Alpinestarsמכף רגל ועד ראש .כל מי שהבין משהו
בתחום אמר לי שאלו מגפי המוטוקרוס הטובים בעולם.
מאז עברו כמה שנים ,האופנוע הוחלף באופניים ,המיגון במחסן שלי
השתנה ,אבל אופנועית עדיין מייבאים מותגי איכות ואלפיינסטארס
האיטלקית עדיין נחשבת למותג-על ללבוש ,הנעלה ומיגון לאופנועי כביש,
שטח ולאופניים.
אופניים? בטח .בדומה לחברות מיגון אחרות מתחום האופנועים (פוקס,
דיינז ,אוניל ,טרוי לי ,קני ועוד) אלפיינסטארס לקחו את כל הידע שיש להם
ויישמו אותו בליין מיגון רחב לכל סגנונות רכיבת אופני ההרים .הם הלבישו
במשך כמה עונות את גרג מינאר ,אלוף עולם ומנצח סבב דאונהיל מספר
פעמים ,וכיום מתהדרים בחסות לרוכב הדאונהיל המהיר בעולם ,ארון גווין
האמריקאי.
קיבלתי למבחן את המגן הרך שלהם ,ה ,Paragon-שהוא הפחות ממוגן
ומסורבל במשפחה של ארבעה מגני ברך ,מתוכם שלושה מיובאים ארצה.
הלוגיקה של מגנים רכים וגמישים היא פשוטה :הם לא מגנים באופן
טוטאלי כמו אחיהם בעלי מעטה הפלסטיק הקשיח ורצועות הולקרו ,אך
מסורבלים פחות באופן משמעותי ,מאווררים יותר ,לא מפריעים לדיווש
ולמעשה הופכים את ההחלטה של ״היום אשים מגנים ברכיבה״ להרבה
יותר פשוטה וחיובית.
זו הסיבה שכשהחלטתי לחזור ולרכוב אגרסיבי (עאלק )...עם אופניים
מרובי מהלך ,ביקשתי מהעורך היקר באדם לדאוג לי לזוג מגנים רכים
שמאפשרים דיווש נמרץ.
הפארגון עושים באופן מצוין את כל מה שהוגדר לעיל .הם נוחים ורכים עד
שכמעט שוכחים מהם בעת הדיווש .גרב הרשת האלסטית אותה לובשים

על הברך מאווררת מאוד ולא מציקה בכלל בעת דיווש ,וזו דרישת הסף
הראשונה שלי .מיגון הפוליאוריתן מלפנים קמור בצורת ברך ,מאוורר על
ידי חורים ,גמיש ,אלסטי ובעל תכונת  slow reboundחיובית .הוא עוטף
את הברך היטב ,ועם הזיעה המועטה שנוצרת נדבק לברך (לא יודע אם
זה פיצ׳ר מוגדר ,אבל כך זה עבד אצלי .)...עוד בגזרת הנוחות וההתאמה,
המגנים הם אסימטריים ,ומצוין בטיקט הפנימי  Leftאו  Rightאז הקפידו
על כך.
תכונה הכרחית נוספת למגנים היא הישארותם במקום .לא יעזור לכם
המיגון הכי מתוחכם אם בעת הנפילה הוא כבר לא יושב במקום .לאחר
מדידות בחנות לקחתי מגנים במידה מדיום .הסמול לחץ לי מדי .למגנים
פס סיליקון עליון מעל הברך ,גומי תחתון מתחת לברך ,ובנוסף  3פסי
סיליקון בצד הפנימי האחורי של המגן ,שנדבקים לקצה העליון של שריר
התאומים .הקומבינציה המשולשת הזו אמורה לדאוג לכך שהמגנים לא
יזוזו במהלך הרכיבה.
אז הם ברכיבה ,אפרופו? רכבתי עם המגנים במשך כחודשיים ,בשילוב
בוץ ,גשם ורוח וכמה ימים יבשים ,וגולת הכותרת של הבחינה הקפדנית
הייתה התרסקות ספקטקולארית בלופ הדרומי של קנדה ,במרדף שווא
אחרי אחד דימה רפקין ...עפתי קדימה על סלעים בתנוחת סופרמן ,ולמזלי
הגדול ושכלי הבסיסי ,הייתי עטוי במגני הברך האלו ובמגני מרפקים של
מותג אחר .אז כן ,הם עשו מלאכתם נאמנה ,ברך אחת קיבלה חבלה
יבשה מבעד למגן (אימפקט רציני היישר לתוך סלע) ,השנייה ללא פגע,
כשכל הרגליים מעל ומתחת למגנים חטפו חזק ,שפשופים ,דם ,סימנים
כחולים-שחורים-כתומים ...you know ,מיגון הגומי הגמיש אמנם אינו
מחומר חכם ויקר כמו ה D3O-הממותג לדוגמא ,אבל עבד לי מעולה
בהתרסקות ,וככל הנראה הציל אותי מפציעה רצינית יותר .האוורור של
הפארגון משובח ,הנוחות כאמור גבוהה עד כדי שכחה ,ובפשרה האישית
שלי בין מיגון מסורבל מדי שבסופו של דבר אני משאיר בבית ,לבין מיגון
מינימליסטי שגורם לי להשתמש בו ,הפארגון פוגע בול .אני רוכב איתו
תמיד ,נקודה.
מה אפשר לשפר? ובכן ,פס הסיליקון העליון לא עובד על שריר הquad-
הספציפי שלי ,והחלק העליון של המגן גלש מטה לעבר הברך במהלך

הרכיבות .זה עניין של התאמת מידה ,ויכול להיות שאני מתכווץ וצריך
לקנות  ,...smallאבל המיגון נשאר על הברך בכל מקרה הודות לגומי
התחתון ולשלושת פסי הסיליקון האחוריים .הנושא השני הוא התמחור
בארץ ,סוגיה בעייתית לכל האביזרים והמותגים והרבה יותר רחבה
מאלפיינסטארס 289 .שקלים זה מחיר טוב למוצר איכותי מבית ידוע ,והוא
אפילו זול ב 50-80-שקלים מהמחיר הרשמי להיצע של רוב המתחרים.
בשיחה עם ירנין פלד ,מנהל המכירות של המותג ,הבנתי שישראל

מתומחרת ומייבאת מאירופה ,שם מחיר הצרכן הוא  50אירו (עם זאת
באתרים אמריקאים המגן נמכר ב 40$-לפני מע״מ ומשלוח) .אז למה עדיין
המחיר גבוה יותר? כי יש גם אגרת מיסוי טיפשית על ייבוא מיגון ארצה
של ,וכדי שלחנויות יהיה מאיפה להוריד הנחה ללקוח ,כי הישראלי כידוע
לא קונה מוצר ,הוא קונה הנחה ...כאמור ,בעיה רחבת היקף.
יותר נוחות ,אוורור ,הגנה אפקטיבית פחות:פס סיליקון עליון גולש מטה,
מחיר ביחס לארה״ב
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מבחני ציוד

 אורי בילבול

יבואן :חן אופן
מחיר₪ 410 :

מתלה אופניים
Cycloc HERO
חברת  Cyclocהיא חברה בריטית קטנה המתמחה
בפתרונות אחסון מעוצבים לאופניים במגוון ז'אנרים.
החברה עתירת הפרסים נוסדה רשמית בשנת ,2006
ע"י  Andrew Langמעצב מוצר וחובב אופניים אשר
חיפש פתרון יעיל לאחסון מספר זוגות האופניים שלו
מבלי לסתום את דירת החדר הלונדונית שלו .מוצרי
החברה מאופיינים בפונקציונליות גבוהה ,שימוש פשוט,
חומרים מתקדמים והמון סטייל .מחן אופן יבואן Cycloc
לישראל קיבלנו את מתלה ה ,HERO-המוצר החדש
ביותר שהשיקה החברה ,אשר מיועד לתליה אופקית של
מגוון סוגי אופנים על קיר.
מאפיינים כללים:
•מתלה פלסטיק קטן ,צבעוני ומעוצב
•תליה אופקית של אופניים על הקיר

•תליה על בסיס חיבור הפדל והגלגלים
•מתאים לכל סוגי האופניים
התקנה :כמו כל מוצרי החברה גם ה HERO-מגיע
באריזה מעוצבת ומושקעת עם כל הפרטים הדרושים
להתקנה פשוטה על הקיר .תליית האופניים נעשית
כאמור ע"י הכנסת הפדל (כל סוגי הפדלים) לתוך תושבת
ייעודית ,והשענת הגלגלים על מדפוני פלסטיק קטנים.
המוצר נראה פשוט לכאורה ,סה"כ שלוש תושבות
פלסטיק צבעוניות ,אך הוא דורש התקנה קפדנית ע"מ
ליישמו כראוי .החיבורים של התושבות נקיים ונסתרים,
עובדה שמקשה מעט על ההתקנה .על מנת לתלות את
התושבת הראשית יש להשתמש בשבלונה המצורפת
(רצוי לא לזרוק את האריזה עד ההתקנה) או להוריד
אותה מאתר החברה .אחרי שזאת הותקנה יש להתקין
את מדפי הגלגלים .ע"מ לעשות זאת יש למדוד באופן

מדויק את המרחקים שבין הגלגלים ,והמרחק לפדל עליו
נתלים האופניים .לא פשוט כלכך לביצוע גם לבעלי
יכולות טכניות של בוב הבנאי .אפשרות נוספת היא
לחבר ראשית את תושבת הפדל ,לתלות את האופניים
ואז לסמן את נק' המגע של הגלגלים עם הקיר .תמרון
לא פשוט אך אפשרי למי שמתקין את ה HERO-לבדו
וגם סיכון להכתמת הקיר .תליה בזוג תפשט את העניין
ותיצור בונדינג משפחתי ,מומלץ.
בשימוש :אחרי שכל חלקי המנשא הותקנו ,תליית
האופניים היא פשוטה ביותר .מסובבים את הפדל לחלק
העליון של הקרנק מרימים את האופניים ומשעינים
את הגלגלים על המדפונים .תושבת הפדל מקבל אותו
באופן מאוד טבעי ,לא צריך לסובב את הקראנק ולחפש
את החיבור ,הפדל פשוט מתיישב ממש כמו קליט לתוך
פדל .גם הוצאת האופניים מאוד פשוטה ולא דורשת

משחק עם הקראנק .שלושת נק' המגע יוצרות תליה
בהטיה אשר מרחיקה את הכידון מהקיר ויוצרת מראה
של תמונה .אילו היינו מקבלים אישור לתלות אופני
ווינטג' בסלון זאת השיטה שהיינן משתמשים בה ללא
ספק .בגלל התליה האופקית היה לנו חשש שהכידון
יפגע בקיר ,אך  785המ"מ של הכידון שלנו השאירו עוד
הרבה מקום גם לאלו עם ה .+ 800-המתלה מצליח
לייצר אחיזה מאוד טובה של האופניים למרות נק' המגע
הקטנות יחסית .הבעיה היחידה שמצאנו במתלה
הוא רוחבם של המדפונים .מחד הם מאוד מינימליים
ואסתטיים ,מאידך הם כל כך קטנים שכל פספוס יגרור
כתם שחור על הקיר.
יותר -ממדדים קטנים ,עיצוב ,תליה יעילה וחזקה
פחות -הרכבה לא פשוטה למתקין הבודד ,מחיר
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שאנחנו יוצאים מהגבולות המדיניים של המקום שלנו,
יש בנו הישראלים צד כלשהו ,שמחפש עם מי אפשר
להזדהות ,ואם לא זה ,אז לפחות מישהו שמזדהה
איתנו .עם סגולה והכל ,אבל איכשהו תמיד מעדיפים לא
להרגיש לבד.
בזמן נסיעה מכיוון אוכריד לבירת מקדוניה אני שואל
את יובאן ,המדריך מהצוות המקומי ,על פשר הדגלים
האלבניים שאנחנו רואים סביב העיר טטובו ,ממש בלב
המדינה" .האלבנים עושים דווקא" ,הוא ספק מספר
ספק מתלונן ,תוך כדי שהוא מסביר לי איך האלבנים
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יוצרים גושי התיישבות בתוך מקדוניה ,מניפים דגלים
אלבנים ,מדברים את השפה ומנציחים את המורשת
האלבנית ,גם אם היא מבוססת על קרבות העבר נגד
מקדוניה.
מצד אחד מקדוניה במהלך השנים הפכה לשק החבטות
של הבלקן ,התחושה של המקדונים היא שכולם נגדם,
כולם רוצים נתח ממה שיש או אין להם ,ולמרות זאת הם
חיוביים ,מסבירי פנים ,מסתכלים קדימה ומנסים בין היתר
לקדם את התיירות במדינה באמצעות האופניים ,כאן
אנחנו נכנסים.

מכפרים נטושים בהרים אל עיר תוססת על חוף אגם
אל מקדוניה ניתן להגיע בחודשי הקיץ בטיסה ישירה
לעיירת הנופש אוכריד ,השוכנת לשפת האגם הנושא
את אותו השם .אגם אוכריד נחשב לאחד ממקווי המים
המתוקים העתיקים בעולם .מימיו צלולים בצורה יוצאת
דופן ,ומעליו משקיף רכס גליצ'צה ,אחד משלושת
הפארקים הלאומיים הגדולים במדינה .הרכס מהווה
שמורת טבע עם מגוון פרפרים מהגדולים בעולם ,מעל
 1,200זנים שונים שאותם ניתן לפגוש בטיולים יומיים
עם ברגל ,בג'יפים או באופניים.

הרכיבה על רכס גליצ'צה מספקת חוויה יוצאת דופן,
כאשר מדי פעם נגלה נוף האגם מלמטה .הרכיבה
עוברת בין סינגלים פראיים לבין דרכים חקלאיות ,בעליה
ובירידה .אנחנו עוברים בסמוך לשדות קרב ממלחמת
העולם הראשונה ודרך כפרים שננטשו כמעט לחלוטין
– סבתא או שתיים שעדיין רועות עדר עזים קטן הן
האחרונות שנותרו לשמור על הכפרים שהאוכלוסייה
הצעירה נטשה עם השנים לטובת העיר .זו מצידה
מציעה ,בניגוד לכפר ,הזדמנות תעסוקתית ,חיי חברה
וכן ,גם מים זורמים בלי לקפוץ למעיין הקרוב.
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המעיינות ,הנחלים והמפלים במקדוניה נפוצים ומים
טריים לא חסר כמעט בשום מקום .העובדה שבערך
כל שעה או שעתיים של רכיבה ניתן לעצור במעין צלול
וקריר ולמלא את שקיות השתייה במים מינרליים אמתיים
היא שינוי מבורך בעיקר כשמגיעים משיא הקיץ הישראלי
והיבש.
גלישה ברכיבה אל עבר העיר אוכריד מחזירה אותנו
בזריזות לציוויליזציה ואל טיילת ומדרחוב עמוסים
בתיירים ,רוכלים ,מסעות וחנויות .השינוי חריף אבל
איכשהו בתוך מקדוניה מרגיש טבעי והגיוני.
הכנסת האורחים המקדונית מתגלה אלינו לא פעם,
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למשל כשהמדריך מהצוות המקומי פשוט מזמין את
כל הקבוצה על ארבע עשר רוכביה ישירות לבית הוריו
בסיום יום רכיבה ,עם הבוץ על הנעליים והניחוח הזה
של יום ארוך בבגדי הרכיבה ,מוותרים על גינונים מיותרים
ומארחים בכיף ומכל הלב .שם אנחנו טועמים גבינת
עזים תוצרת בית וגם את הרקיה – הליקר המקדוני ,שהם
זיקקו בעצמם ומגיע מצונן היטב בכוסות מסורתיות.
המטבח המקדוני הוא בלקני קלאסי ,עשיר בירק
ובטעמים ,גבינות טובות ותבשילים צמחוניים ובשריים.
גם אם לא יזמינו אתכם לבית מקומי ,המסעדות
המקדוניות בכל מקום יאפשרו חוויה קולינרית אותנטית.

המיקס המקדוני
מקדוניה מדינה הררית ברוב שטחה ,מעל 80%
מהשטח הוא משופע ,מה שמאפשר פוטנציאל מעולה
לטיולים באופני הרים .תיירות האופניים במדינה יחסית
עדיין בחיתוליה ,ואת טיול ההכנה אני מנצל כדי לעזור
לצוות המקומי לסווג מסלולים לפי הטעמים שלנו
בישראל .למה אנחנו קוראים אול-מאונטיין ,קרוס קאנטרי
וכן הלאה .כשהקבוצה הראשונה מגיעה להדרכה אנחנו
גם לוקחים אותם לסינגל חדש ומגלים להם שהם ממש
הרוכבים החלוצים על השביל הזה ,מה שנותן תחושה
בתולית להרבה מהרכיבות.

הרכיבה במקדוניה מתאימה למטיילים שמחפשים לכסות
מרחקים ,לפגוש אנשים ולחוות את החיים המקומיים
בצורה שעדיין מאפשרת לברוח בקלות מ"מלכודות
תיירים" .בלתי אמצעי היא מילת מפתח כאן.
ניתן ללון ביקבים מלוטשים ומצוינים ולטעום מגוון יינות
לצד ארוחה משובחת ,או אפשר לקפוץ לשוק וליהנות
מקפה ועוגה פשוטים אך איכותיים במחיר של יורו וחצי
בערך ,דבש מקומי ניתן לטעום ולרכוש ישירות מהכוורן.
בכלל מקדוניה היא מדינה של להריח ,לטעום ולהרגיש –
לא להסתכל מרחוק .שוב האופניים עושים את תפקידם
ומאפשרים מצד אחד לכסות שטח במהירות ומצד שני
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לא להיות נעולים בקופסה מבודדת ,אלא בהחלטה של
רגע לעצור ולחוש.
הבירות זולות ,האוכל מצוין ולמרות פשטות מסוימת
האווירה עצמה מפנקת ומטעינה בקלות את האנרגיות
ליום הרכיבה הבא.
עיר הבירה סקופיה הפתיעה לטובה גם את חובבי
האקשן .קבלת הפנים שלנו בערב הייתה עם רעש
אדמה קל ,אך מיד בבוקר טיפסנו חצי גובה בהקפצה
אל הר וודנו (  )vodnoומשם ,לא לפני שעבר בדיקת
בטיחות בעקבות הרעידה ,חיכה לנו רכבל נוח ולא עמוס
כל חצי שעה כדי להשלים את הדרך אל ראש ההר.

חו"ל :מפגשים במקדוניה

מהפסגה חזרה לתחנת הרכבל יש מבחר מצומצם אך
איכותי של  3-4סינגלים טכניים ומהנים ופתאום הרוכבים
מהקבוצה שסחבו איתם אופני  AMארוכי מהלך וכפולי
שיכוך מהארץ התחילו לזרוח.
סיור רכוב בעיר הבירה מגלה מתחם ממשלתי מפואר
בבניה ולצידו "המחאה הצבעונית" ,שבה כדי להפגין
נגד שחיתות שלטונית מופצצים מבני ממשל בבלוני
צבע ענקיים .משהו בין גרפיטי פוליטי לונדליזם אפשר
לומר ,ללא ספק שיטה מקורית ומעניינת למחות .בהחלט
מוסיף צבע לרכיבה העירונית ,תרתי משמע.

גאווה לאומית
במקדוניה הרגשתי בבית אפילו שהכל זר ,ותהיתי למה?
המקדונים מזכירים לי קצת את ישראל ,לא רק כי הם
חיים במתיחות פוליטית (אם כי לא אלימה) ,אלא גם כי
הם מתגאים בכל מה שרק אפשר ,ואולי שני הדברים
קשורים .יש למדינה דרך ארוכה קדימה ,אך יש בה הרבה
אנשי חזון.
לנו יש את האגם הנמוך בעולם ,להם יש את העתיק,
אצלם המציאו את הכתב הקירילי ומשם יצא אלכסנדר
מוקדון ,לנו יש את העברית העתיקה ואת משה רבנו .גם
את מקדוניה וגם את ישראל כבשה האימפריה הרומית.

שתי מדינות צעירות מאוד (מקדוניה בקושי בת (30
שרוצות להיות גדולות ובוגרות .השפה והתרבות שונה,
הנוף אחר ,אבל באופן דומה שתי המדינות מוכיחות
שאין דרך טובה יותר לראות נופים ,לחוות שבילים ,ללמוד
היסטוריה ולפגוש אנשים – מאשר על אופניים.
טל רוזוב מדריך רכיבה וטיולי אופניים בארץ ובחו"ל.
מוביל באקו  ADVENTUREמסעות אופניים עם דגש
אנדורו ואול מאונטיין סטייל בסלובניה ,רומניה ,בולגריה
מקדוניה ועוד.
כותב במגזין ומנהל את בי"ס לרכיבה סבבייק
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בנייתו של שביל ישראל לאופניים מתקדמת
לאיטה ,ולכן כל מקטע חדש שנפתח הוא סיבה
למסיבה ,וכמובן שאנו ממהרים לחגוג על כל ס"מ של
סינגל מדברי חדש ומשובח.
מקטע שדה-בוקר – עבדת הדנדש מתחבר בצורה
טבעית לרשת הסינגלים הענפה הקיימת כבר סביב
גיאופן שבשדה בוקר ,ולכן הרכבנו מסלול מעגלי
הכולל את שביל ישראל בשילוב סינגלי ארגן וערקוב
ומספק  40ק"מ של רכיבה מדברית קשוחה וענוגה,
רובה הגדול בסינגלים .מה עוד אפשר לבקש?
נכון לרגע כתיבת המסלול ,שביל ישראל לאופניים
בין עבדת לשדה בוקר עדיין אינו משולט בשטח ,מה
שדורש היצמדות למפה/תיאור/נווטן על מנת לצלוח
את נקודות הברבור .השילוט בשביל הארגן הוותיק
כבר ידע ימים טובים יותר ,כך שגם שם הניווט
אינו טריביאלי 
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הנתונים הבסיסיים

להורדת קובץ
ניווט

מרחק 40 :ק"מ
זמן 4-6 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :בינוני
קושי ניווט :בינוני-קשה
טיפוס כולל 550 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "מרכז הנגב ושדה בוקר" (סינגל שביל ישראל חדש ואינו מופיע במפה).
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה בתחנת הדלק בעבדת .ניסע דרומה בכביש  ,40וכ-
 10ק"מ דרומית מדרשת שדה בוקר נפנה שמאלה לכיוון הגן הלאומי עבדת ונחנה בתחנת הדלק
הסמוכה( .וויז" :פז עבדת")
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יוצאים לדרך
נצא לדרך מתחנת הדלק צפונה ,בין הגדר לבין הכביש ,ולאחר שתסתיים
הגדר נתפצל בדרך חצי ימינה (לא לפנות עם הסמ"ש הכחול) ונמשיך
בה כ 1400-מ' עד לחציית ערוץ ,כאשר מיד לאחריו נפנה שמאלה לדרך
שעושה דרכה מערבה ומתעקלת צפונה .לאחר  800מ' בדרך זו נפנה
שמאלה לסינגל אשר יורד לחציית ערוץ נחל צין וממשיך צפונה לאורכו על
גדתו הנגדית .נשים לב שאחרי מרחק קצר עם סימון השבילים הכחול סינגל
שביל ישראל מתפצל שמאלה ,מתרחק מן הערוץ וחוצה את כביש הגישה
למצפור עין מעריף (.)1
הסינגל יורד לכיוון חורשה קטנטונות ,פונה ימינה על הסוללה שלצידה,
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ושוב ימינה בסופה לטיפוס קל ,הקפה של חאן שיירות והגעה לתצפית
מרשימה על נחל חווארים .לאחר ירידה קצרה הסינגל מתחבר לדרך רחבה
המסומנת באדום לירידה מהירה ובסופה סיבוב ימינה אל דרך בסימון שחור.
נרכב בה רק כ 200-מ' ואז נשתלב ימינה בהמשך הסינגל הצופה אל הנוף
המרגש .כ 1500-מ' לאחר העיקול החזק ימינה ,נשים לב לעזוב את קו
השלוחה ולפנות שמאלה לירידה מהירה שתוביל אותנו אל רכיבה מהנה
מעל ערוץ קניוני מרהיב המזין את נחל חווארים (. )2
נמשיך עם הסינגל כשהוא עושה את דרכו בין גבעות החוואר ולבסוף מעפיל
אל הרמה שמעל ונצמד אל כביש  .40כשגדר המגן לצד הכביש נגמרת,
נפנה שמאלה (בזהירות!) לחציית הכביש ולהשתלבות עם מערך סינגלי
שדה בוקר (.)3

נתקדם עוד כמה מטרים במקביל לכביש ונפנה שמאלה לכניסה לסינגל
חלוקים – תחילתו בדאבל העולה בערוץ והמשכו בעיקול ימינה לתוך סינגל
המטפס אל הרכס ,שם נחרוק שיניים עד שנעפיל לדרך רחבה .אך פגשנו
את סינגל חלוקים והנה נעזוב אותו לאנחות .נפנה שמאלה בדרך הרחבה
ולאחר  150מטרים נפנה ימינה אל תוך שביל הארגן ()4
שמו של שביל הארגן הוא על שם עצי הארגן הגדלים בחוות אורליה
הסמוכה לשביל בהמשכו ,אך המקומיים מכנים אותו שביל האלמנה ,על שם
עכביש האלמנה הרביבית ,קרוב משפחה של האלמנה השחורה הידועה,
הנפוץ בסביבות השביל .נכנס לסינגל ונרד בו בהנאה רבה ובקריאות אושר.
לאחר כ 1.6 -ק"מ בסינגל הוא מטפס על הגדה השמאלית – שימו לב לא
לפספס את הפנייה .טיפוס קצר ,מאתגר ומהנה יוביל אותנו שוב לזרימה

בירידה על צלע השלוחה מעל הערוץ ,עד שלבסוף נגלוש לעמק גדול (של
נחל הבשור ,איזו הפתעה נעימה לפגוש אותו ככה פתאום באמצע המדבר),
כאן נמשיך חצי שמאלה ,נעבור את קו המתח ונפגוש דרך (.)5
נפנה שמאלה עם הדרך .לאחר  1700מ' קו מתח גבוה עובר מעל הדרך
מימין לשמאל (עוד קודם יש קו שעובר משמאל לימין) ,ולאחר  250מ'
נוספים נפנה שמאלה לתוך ואדי .נחלוף על פני שני ואדיות משמאל,
ובשלישי נמשיך עם השביל לתוכו ,נצמד לימין ולאחר  500מ' נוספים נגיע
לבוסתן נאה בתוך ואדי מימין ( .)6נקודה מצוינת להפסקת קפה.
מעט לפני הבוסתן הסינגל פנה ימינה ,ואנחנו נטפס איתו ,בטיפוס קצר
אך אכזרי שמסתיים במפגש עם דרך על גב שלוחה .נפנה ימינה עם הדרך
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לירידה מהירה ואז שמאלה בסוף הירידה .מכאן רוכבים ישר בדרך ,אך היא
לא תמיד ברורה ,ומשתלבות בה אחרות .נקפיד לרכב בה לכיוון דרום ולאחר
 1600מ' נתעקל איתה ימינה במקביל לכביש הצדדי ולאחר קילומטר נוסף
נפנה שמאלה ,נחצה את הכביש ומיד נפנה ימינה אל המשך הסינגל (.)7
הסינגל מתחיל במקביל לכביש אך במהרה נפרד ממנו שמאלה .לפנינו
עלייה ארוכה .תחילתה מעט מרתיעה ,אך בהמשך נבחין שהבנייה בשיפוע
נוח מאפשרת לטפס על הרכס שלפנינו כמעט בלי להרגיש .לקראת סוף
העלייה נבחין בוואדי מימין במספר מבנים מפוזרים – זו חוות אורליה .כן כן,
ההיא מה"ארגן" .לבסוף הסינגל מסתיים במפגש עם דרך .זהו סוף סינגל
ארגן .נחצה את הדרך אל סינגל שתחילתו אינה מאוד ברורה והכניסה אליו
נמצאת מעט מימין ,אשר נראה עושה דרכו לכיוון עמוד חשמל .מיד לאחר

טיול החודש :סינגלי עבדת

עמוד החשמל נגיע לצומת סינגלים משולט (.)8
הגענו אל מערכת הסינגלים של הר ערקוב ,ולפנינו מונח סינגל ה"לופ
הצפוני" .הנוף המרשים בנקודה זו מהווה תירוץ מצוין למנוחה קצרה
והתאוששות מן העלייה .מכאן נמשיך בכיוון לו לא ציפיתם – נפנה ימינה
בעלייה .לשמחתנו ,הסינגל במהרה מתאזן ומתחיל לרוץ על קו גובה,
ולאחר מכן מפנה את חרטום אופנינו מטה לכיוון הכיף .נתמיד עם סימון
השבילים האדום של הסינגל  2.2ק"מ (מן הנקודה שבה פגשנו אותו) עד
שנגיע לוואדי (.)9
נחצה את הוואדי דרומה ונפגוש דרך בסימון שבילים שחור ,בה נפנה ימינה
ולאחר  900מ' שבסיומם עלייה מאתגרת נגיע לאוכף ובו מפגש שבילים,

כאן נפנה שמאלה עם סימון השבילים הכחול ,נחלוף על פני סינגל בסימון
ירוק ולאחר  275מ' נוספים נגיע למקבץ סלעים גדולים ,חלקם סלעי צור
כהים .על הסלעים נבחין בציורי סלע מרשימים .חלקם משוייכים לתקופה
הנבטית ,בעוד שחלקם בבירור התווספו על ידי מטיילים ובדואים בתקופה
המודרנית...נחזור לסוסי הברזל הנחים על השביל ונקבל החלטה – ניתן
להמשיך עם סימון השבילים הכחול  2.2ק"מ נוספים בסינגל מהנה ,להגיע
לעמדת תצפית מרהיבה על העמק בו עובר נחל צין ועל עבדת ממול ,ואז
לחזור על אותו הסינגל חזרה לנקודה זו .מידת החוקיות של הרכיבה על
השביל ,מבחינת רשות הטבע והגנים ,אינה ברורה ,ולכן מומלץ לברר מראש
על מנת לא להסתכן בקנס .נחזור אל המפגש עם סימון השבילים הירוק
ונפנה ימינה (מזרחה) אליו (. )10

זהו הלופ הדרומי של סינגל הר ערקוב והגראנד פינאלה של המסלול היום –
ירידה מטריפה ומאתגרת העמוסה באבנים וסלעים .נוריד כסאות ,נסדר את
המיגון ונתחיל בירידה .הסינגל יורד לערוץ ,זורם קצת בתוכו ,ואז עולה לגדה
הימנית שם הוא ממשיך בכיף עד למפגש עם דרך עפר .משובח!
נרד עם הדרך ימינה לערוץ נחל צין ומימיננו נראה פתח ריבועי בסלע – בור
מים ( .)11זהו אחד מבורות רמליה ,אשר שימשו לאגירת מי השטפונות
בנחל צין החל מן התקופה הביזנטית.
נעלה על הגדה המזרחית ונרכב דרומה עם סימון השבילים השחור,
המתעקל מזרחה ומגיע אל תחנת הדלק והסיום
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 עדי גיא

 Royal Flushליאוניד נטפוב

 Royal Flushליאוניד נטפוב
מי אתה? שמי ליאוניד נטפוב בן  ,41הייטקיסט מתל אביב .התחלתי
לרכוב על אופני פיקסי בשנת  2009ומאז לא ירדתי מהם.
רוכב אופניים או רק מקעקע אותם? אופניים הוא כלי התחבורה
העיקרי שלי וחלק ממני כפי שאתם רואים ,כרגע רוכב על
.Cinelli MASH Parallax
קעקוע מועדף ,ולמה?  .Royal Flushבסוף  2010לאחר שהבנתי
שאופני פיקסי והרכיבה עליהם הפכו לחלק חשוב וגדול מחיי ,החלטתי
להנציח את זה עם קעקוע של קראנק עם גלגל שיניים ושרשרת על
הרגל .בחרתי בקראנק המיוחד של  Paul compבשם .Royal Flush
את הקעקוע יצר ג'ורג' סמבורסקי מסטודיו קיפוד
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 הפקה

סמרתון 2017

טיפים שונים מ(טיפ)וסים שונים
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סמרתון  2017בפתח ,ההכנות עוד מעט בפאזה
האחרונה שלהן וההתרגשות בשיאה .מרתון שטח
מדברי של  3ימים אינטנסיביים הוא משימה גדולה
שצריך להגיע אליה מוכנים – ולמוכנות הזו יש הרבה
היבטים .ביקשנו מכמה רוכבי סמרתון ממגזרים שונים,
עם מטרות וסגנונות שונים ,לתת לנו את הטיפים שלהם
להכנה המושלמת.
יובל פרידמן ,בוגר תחרויות מרתון רבות ,כולל
( Cape Epicטופ  ,)!50ירכב בסמרתון עם נועם
סטרשנוב ,אלוף ישראל ברכיבת מרתון מספר פעמים
בעברו .יובל גם חתום על תוכנית האימונים של סמרתון.
ביקשנו מיובל טיפים איך לא להתפרק מנטלית
בחודש האחרון לפני סמרתון?
יובל :קודם כל אני רוצה להגיד למי שהצליח להתמיד
בתוכנית עד כה ,שהחלק העיקרי והקשה מאחוריכם.
מבחינת הניסיון האישי שלי ,ככל שאני מתקרב ליעד
בסדר גודל של סמרתון ,אפיק ישראל ,ואפילו קייפ
אפיק ,אני מתחיל להירגע ולדמיין לעצמי בראש את
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התחרות עצמה.
כמובן שיש התרגשות מסוימת ,אבל אני מנסה לתעל את
האנרגיות לכיוון חיובי ולחשוב על מה אני כן צריך לעשות
ולא על מה לא צריך לעשות .לדוגמא  -לחשוב על איזה
ציוד אני צריך בשביל שתהיה לי היכולת לתקן כל תקלה
שיכולה להיות במהלך המירוץ (וכמובן גם הידע והניסיון),
לחשוב על איך אני רוצה לנהל את חלוקת הכוח בכל
סטייג' .לא לחשוב על דברים שליליים כמו מה יהיה עם
מזג האוויר ,מה יקרה אם יהיה לי פנצ'ר/שרשרת קרועה
או כל תקלה שהיא.
לפי דעתי החלק הקשה ביותר הוא להתחיל את תוכנית
האימונים ולהיכנס לשגרה של לקום בבוקר ולצאת
לאימון בצורה עקבית .בעיקר כשמדובר בתקופת אימונים
שנופלת על חורף  -ואת השלב הזה כבר עברתם!
אם התאמנתם בצורה נכונה ,זה אומר שאתם מתקרבים
לפיק בכושר שלכם .זה גם אומר שהגוף ומערכת
החיסון שלכם במצב יותר פגיע .זה הזמן שבו צריך עדיין
להמשיך ולהתאמן ,אבל לא פחות חשוב  -לשמור על

הגוף :לקחת את הוויטמינים והתוספים בזמן ,להקפיד על
שעות שינה ,להתלבש בצורה נכונה וטובה באימוני בוקר
קרים וכו'.
זה הזמן לעשות סגירות אחרונות בבחירת הציוד
לאופניים :בחירת צמיגים ,סידור וחלוקת ציוד הספייר בין
בני הזוג ,בחירת התזונה שתלך אתכם במהלך התחרות
(עד רמת בחירת סוג וטעם של ג'ל/חטיף שלא גורם
לכם לרצות להקיא תוך כדי דופק גבוה) ,משקאות/חטיפי
התאוששות וכולי.
דגש מנטלי? בסופו של דבר אנחנו עושים את זה
מבחירה.
זה אמנם ספורט תחרותי ורובינו רוצים להצליח במטרות
שהצבנו לעצמינו ,אבל אסור לשכוח שהמטרה העיקרית
היא לשמור על הבריאות וליהנות.
אנחנו לא מקצוענים ואין סיבה אמיתית להיכנס ללחץ
בגלל תחרות זו או אחרת ...בהצלחה!
ירדן גולן ,רוכבת עלית בעברה ואמא לכרמל הג'ינג'י
בהווה ,תתחרה לראשונה בסמרתון ,בזוג נשי עם יעל

גורן .שאלנו את ירדן איך מתאמנים לסמרתון עם
תינוק בן שנה?
ירדן :האמת ,לא ממש מתאמנים ...אני משתדלת
לנצל את שעות סוף השבוע לאסוף קצת שעות אוכף,
מצליחה בעיקר בעזרת הפרטנרית לרכיבות ולסמרתון,
וכמובן הבעל התומך (יואב מאור ,מנהל ובעלים של
הקליניקה לאופניים ברמת ישי) ,שלפעמים גם צריך
לנקות לי את האופניים ולסדר לי את הציוד אחרי
הרכיבה .במובן הזה אני ממש מרגישה כמו רוכבת פרו-
טור ...לפעמים גם סבתא צריכה להתגייס כדי שנוכל גם
לבלות יחד על האופניים ולא בתורות .חוץ מזה מצליחה
להגניב מידי פעם רכיבה באמצע שבוע לפני העבודה
(או ריצה אם ממש אין ברירה) .ובקיצור ,כרגע הולך
יותר טוב בתוכנית אימוני שתיית בירה של נימי ,מאשר
באימונים על האופניים ,אבל היי ,זה העיקר ,לא?!
את יעל גורן ,גם היא רוכבת תחרותית עד לפני  8שנים,
שאלנו איך עושים כזה קאמבק?
יעל :קצת קשה לי להגדיר את ההשתתפות שלי
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בסמרתון כקאמבק ,אבל בהחלט זה מסמל עבורי חזרה
לשגרה של רכיבות ,שבאמת לא הייתה לי בשנים
האחרונות  -גם אם עדיין לא בכמות שהייתי רוצה .הקושי
הגדול בשגרת רכיבה הוא כמובן הזמן ,וזה קשה עוד
יותר כשיש בעל ושלושה ילדים בבית ,אבל בעלי והילדים
יודעים ש״אמא אוהבת ספורט״ ואם אמא לא נמצאת
בבוקר כשהם מתעוררים היא כנראה רצה או רוכבת והם
למדו לקבל ולהבין את זה .מבחינתי זה הטיפ החשוב
ביותר :ללמד את המשפחה שהספורט זה חלק מהחיים
וזה לגיטימי לקחת את הזמן הזה לעצמי.
בועז גורן ישתתף השנה בסמרתון בפעם השניה,
עם בן זוגו ניסן כהן .בועז הוא רוכב טכני במיוחד ,עם
פודיומים של תחרויות אינדורו ופור-קרוס בהווה ועבר
עשיר בדאונהיל .מבועז ביקשנו טיפים איך למקסם את
הכיף בסמרתון בעזרת רכיבה טכנית?
בועז :קבלו טיפ מאחד שלא שם דגש על אימונים וכושר
וסומך בעיקר על הזרימה והפאן ושבעצם אני כאן כדי
ליהנות .מסלולי הסמרתון מלאים בסינגלים ושבילים
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טכניים יותר או פחות ,בהם אפשר לזרום במהירות
גדולה ,אם זה הסגנון החביב עליכם! מכיוון שכך אני
מנסה תמיד למקסם את האלמנט הטבעי והקל לי
ברכיבה כזו ,ולא לנסות להרוג את עצמי ברכיבה חזקה
מידי שלא תחזיק לאורך זמן ומרחק.
אני מכיר רוכבים רבים שמתבלטים בישורות ובעליות
ארוכות בהם נדרש כושר וסבולת ברמה גבוה .לעיתים
הרוכבים האלה מתקשים במקומות בהם יש אפשרות
לשמור על זרימה ומהירות גם בעליות ממושכות בסינגל,
או לרדת ירידה ארוכה וטכנית  -כגון מעלה שחרות.
כשהגוף עובד קשה והטכניקה חסרה מתבזבזת
אנרגיה רבה ,עד כדי תחושת הישרדות כל עוד הירידה
נמשכת .רכיבה זורמת ומהנה בירידות נותנת אפשרות
לנוח קצת ,לשחרר את הגוף ולשחק ולהיות רענן ומוכן
לעליות הבאות .לסמרתון אני מגיע עם אופני השבילים
האהובים והמוכרים שלי ,Giant TranceX ,עם מוט
כיסא טלסקופי וצמיגים לא צרים ,ואני נהנה מכל שנייה
עליהם .אפילו בדרכי הדשדש בתוך הנחלים יכולה

הטכניקה להוות יתרון ,עם דגש על זרימה ובחירת קווים
נכונה .כדאי להתכונן לסמרתון גם בהיבטים האלה!
טיפ אחרון שמתאים ליותר מ 90%-ממשתתפי הסמרתון:
ברגע שאתה מבין שאתה לא הולך לעלות על הפודיום,
אפשר להרפות ולהתחיל ליהנות מהרכיבה והאירוע (ויש
הרבה ממה ליהנות) ,הכל נראה אחרת פתאום ואפשר
גם לסיים במצב נורמלי ללא דרמות!
עידית שוב ,אחת הרוכבות ההישגיות והחזקות ביותר
שהיו בארץ וממארגני אפיק ישראל .היא התחרתה בקייפ
אפיק עם גל צחור ועמדה שם כבר פעמיים על הפודיום
הכללי(!) ובסמרתון  2017תתחרה בזוג עם נועם שילר
 שניהם רוכבים סופר-חזקים ותחרותיים .נדיר שבזוגתחרותי הכוחות שווים ולפעמים ההפרש יוצר חיכוכים
וקשיים .אז ביקשנו מעידית לתת טיפ על איך להתחרות
עם בן-זוג חזק (ולרצות לעשות זאת שוב).
עידית :קודם כל אני באה לסמרתון להתחרות ,לרכב את
המסלול הכי מהר שאני יכולה ,כי זה אופי הרכיבה שאני
אוהבת ושעושה לי כיף באופן אישי .כשרוכבים עם בן זוג

חזק זה מבטיח את זה וגם נותן תחושת ביטחון שבקצה
הזה יש על מי לסמוך ומנגד מי שימשוך אותי קדימה.
על מנת שיהיה אירוע מוצלח אחד הדברים החשובים
בבחירת בן זוג או בת זוג בכאלה אתגרים זה תאום
ציפיות ולא משנה אם הרוכב חזק או חלש ממך ואם
באים להתחרות או רק לרכוב את המסלול.
תיאום של הרמה שלך באותה תקופה של האירוע ,של
כמה אתה מתכוון להשקיע לקראת מבחינת אימונים,
אופי הרכיבה ששני בני הזוג רוצים לבצע  -האם פשוט
רוכבים בקצב של החלש או במקרה של איך שאני רוצה
ואוהבת להתחרות זה שהופכים את הזוג לאחד ומנצלים
כל אנרגיה לאנרגיה זוגית .ברגע שיש בזה התאמה
הנושא של החזק /חלש מתבטל ,ושני בני הזוג כמעט כל
רגע נתון רוכבים את המאה אחוז שלהם.
אז בין אם אתם רוכבים תחרותיים כמו עידית או נינוחים
ומשוחררים כמו בועז ,אנחנו מקווים שהטיפים האלה
עוזרים .סמרתון אדיר לכולם!

 ירדן גולן ,בשביל האיילה ,שחף הבר ,ליאור דיין ,בועז גורן ,יואב לביא ,אריאל כהן
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