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Andes Pacifico Endure 2017

מירוץ הגרנד אנדורו הדרום אמריקאי  //אריק פלדמן
האנדס פסיפיקו מרוץ האנדורו הרב יומי הבולט בדרום אמריקה התקיים בסוף השבוע
האחרון ופתח רשמית את הבאזז לקראת סבב האנדורו העולמי הנחשק שיתחיל
בקרוב ,ה .EWS-ה Andes Pacifico Endure-הוא מרוץ סטייג'ים המתקיים לאורך
ארבע ימים רצופים מלב הרי האנדים ועד החוף האוקיאנוס השקט בצ'ילה .הגרסה
הלטינית של הטראנס פרובנס מצליחה לדחוס איבוד גובה של  10,000מטרים80 ,
ק"מ של סטייגים מדודים( ,מחולקים ל 19-קטעים) על מרחק מצטבר של  450ק"מ.
ה Andes Pacifico-הוא אחד מהמרוצים הרב יומיים הוותיקים והפופולריים בסצנה
למרות ריחוקו הניכר מהמרכז האירופאי הפורה והירוק של האנדורו העולמי .הוא
נחשב קשה ואינטנסיבי מאוד ,אך נתפס כאחד האירועים המאורגנים ,המתוקתקים
והמבוקשים ביותר גם מחוץ ליבשת הלטינית.
צילוםAndes Pacifico Endure :
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צילום :נועם תדהר

|01.2017גליון 030

קולולו!
וד 62

עמ

דן דורון מדגמן  XCמודרני על Kona Hei Hei
מבחן בעמוד 82
צילום :גלעד קוולרצ'יק

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
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משתתפים 14........................................................
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איילון שגיא :רוכב ,חושב
כותב אחרי שסייע לארבעה
פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם
כל טיפול תרופתי הידוע לאדם לא
סייע בעדו גילה את הרכיבה על
אופניים ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו ,אבל
לפחות מעיד על עצמו כמאושר .כשהוא לא כותב
טורים חדים במגזין ,הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה
על הסינגל ספיד ריג'ד הצבעוניים בארץ ,מד"א,
אוזן קשבת לקובי בסידן ,פעילויות חברתיות במושב
והעלאת חיוך על פניהם של חולים כליצן רפואי.
אילן שחם :רב טייל חורש
את שבילי הארץ כבר שני
עשורים ,כותב ומצלם על כך
למיטב המגזינים ואפילו לספר
אחד .מחזיק בתואר צלם שזכה
בתחרות צילום של נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר.
ברזומה העשיר של האיש עם "השולחן על הכידון",
תכנן מסלול לאליפות העולם בניווט אופני הרים
ומפת הסינגלים הראשונה ששורטטה ופורסמה
בארץ (מפה של יער בן-שמן שכנראה רק הוא
הבין) .קשה לו להחליט מה שוקל יותר ,האופניים
או ציוד הצילום ,אז הוא מתעקש לקחת את שניהם
לרכיבות וגם לא לשתות בירה בסופן",מה הוא
מבין?IlanShacham.com "...
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
14
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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.
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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

₪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

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.

הזמינו עכשיו  -רק באתר recycles.co.il
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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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גראבל שמאבל 2017

 צחי אוחובסקי Omer Levy Photography 

גראבל שמאבל 2017
המהדורה השלישית של אירוע ה"גראבל שמאבל"
של יואב מאור מהבייק קליניק נפלה על סופ"ש חורפי
וסוער .במהלך השבוע עלה ספק אם אכן לקיים את
האירוע כמתוכנן ויואב האמיץ החליט לשמור על
נאמנות לקשיחות של ממציאי הז׳אנר ,ללכת על כל
הקופה ולהמשיך כמתוכנן ,יהיה מה שיהיה .יומיים לפני,
כשכבר היה ברור שהולך להיות רטוב ובוצי ,יואב עדכן
מעט את המסלול כך שיהיה יותר מתאים לתנאי גשם.
למרות הקור והרטיבות התייצבו בשבת בבוקר כ60-70-
רוכבים ברחבה בכניסה לקיבוץ הזורע ,לבושים במיטב

מחלצות החורף שלהם ,ומוכנים להרפתקה .ללא
ספק כמות מרשימה של רוכבים ליום חורפי שכזה ,מה
שמראה כמה הרוכבים מחויבים לאירוע הזה וכמה הם
אוהבים שמאתגרים אותם.
ה"גראבל שמאבל" הוא אירוע רכיבת גראבל שייסד
יואב ,וכפי שה"שמאבל" בשמו רומז ,לא ממש משנה
סוג האופניים עליו רוכבים  -גראבל ,סייקלו ,הרים,
ס"ס  -כולם מוזמנים .הקהל הפעם כלל כמות נכבדת
של אופני גראבל וסייקלוקרוס ,אבל כצפוי ,הרוב הגיעו
עם אופני הרים .הרכיבה אינה תחרותית ,למעט מקטע

של  3ק"מ עליו מתבצעת מדידת זמנים נושאת
פרסים באמצעות אפליקציית  .STRAVAהפורמט הזה
אידיאלי בעינינו ,כי מאפשר לרכב ברוב האירוע עם
חברים בלי לחץ של מדידת זמנים ,להתרכז ולהתאמץ
למקטע קצוב וקצר ( 3.3ק״מ אורכו) ,ואז לחזור לקצב
טיול ,שיחה ועצירות  .flaskעם זאת ,משחקי האגו
ההכרחיים גרמו כרגיל לקצב גבוה בראש הטור.
המסלול השנה התחיל מהזורע ,וטיפס לרכס מעל
הקיבוץ ,תוך מעבר במקטעים מסינגל יער הזורע,
כאשר בשלב הזה קיבל את פנינו גשם קל .בהמשך

משך המסלול לכיוון עין השופט ,שם היה מקטע
המדידה שהחל בסינגל ("הלבן") בעלייה ,כאשר
הסינגל חלק ומוצף במים .השביל התרחב בהמשך
אך עדיין היה מוצף (אני מצאתי את עצמי על הקרקע
בשבריר שנייה באחד העיקולים למבטם הסקרן של
הפרות הרועות בצידי השביל) ,ומשם המשיך בירידת
כורכר קצרה שאחריה מקטע כורכר מהיר בעלייה.
סה"כ מקטע מדידה מהנה מאד שנתן יתרון מודע
לאופני גראבל/קרוס .משם המשיך המסלול לכיוון
גבעת הרקפות ליד קיבוץ גלעד ,כשבהמשך מספר
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אלומיניום BOOST 148 ,מ"מ( ,מתאים לגלגלי  29או )27.5+
SRAM NX 1X11
ROCKSHOX YARI 130 MM BOOST
 ROCKSHOX MONARCH RL DEBON AIRעם שני מצבים ותא אויר מוגדל
SRAM LEVEL

שבילים בוציים למדי שחייבו חלק מהרוכבים לעבור
להליכה .לשמחת הרוכבים השמש הפציעה למספר
רגעים .בחצי הדרך חיכתה לרוכבים תחנת רענון
בחסות  Recyclesוזאביק הנצחי ,אבא של יואב ,ומשם
החלה עלייה חזרה לרכס מנשה כאשר חלק מהעליות
תלולות וחלקות ,וחלקן אף מעט בוציות .עוד תפירה
של מספר סינגלים ודרכי אש תלולות ביער ,ובשביל
האווירה קצת גשם מעורב במטח ברד עצבני .משם

החלה ירידה מהירה וחלקה חזרה לכיוון כביש ג'וערה.
בשלב הזה המשקפיים כבר היו מכוסים בבוץ ,מה
שאילץ אותי להוריד מעט את הקצב .לאחר חציית
הכביש המשיך המסלול לכיוון הזורע בסינגל יפהפה
המקביל לכביש ,ומשם לנקודת הסיום  -סה"כ כ50-
ק"מ עם כ 1,000-מ' טיפוס.
לאחר קצת פחות מ 3-שעות החלו להגיע הרוכבים
הראשונים ,אליהם הצטרפו מספר רוכבים שקיצרו את

₪11,890
הזמינו עכשיו  -רק באתר recycles.co.il
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החבילה המושלמת בשבילך

המסלול .הבירות נשלפו ,סנדוויצ'ים מצוינים ,קפה
ועוגות הוזרמו לשולחנות מקפה יענקל'ה המקומי
ואף בקבוק כוהל לא-מוכר עם לוגו Belgian Owl
הגיע לשולחן .אט-אט טפטפו לקו הסיום עוד רוכבים,
כאשר השמש החמימה מתחלפת ברוח חזקה וגשם.
מי שעדיין נשאר התכנס בתוך צריף עץ של בית
הקפה לטקס חלוקת פרסים בחסות  Bikewayורשת
 ,Recyclesכאשר פרסים ניתנו לשלושת המנצחים
במקטע המדידה בכל קטגוריה  -גראבל ,הרים,

נשים ,וס"ס.
לכאורה האירועים של יואב והבייק קליניק הם מעין
תחרויות לא רשמיות (פיראטיות בלשון העם) .למעשה
אלו אירועי נשמה שמצליחים לרסן את האלמנט
התחרותי ,מזכירים לכולנו למה אנחנו אוהבים את
הספורט הזה ,ומנציחים את החברותא ואת אהבת
הרכיבה .מומלץ לנסות  -ההזדמנות הבאה היא
הספרינג אפיק

PERFECT ALL-MOUNTAIN MATCH

PERFECT DOWNHILL MATCH

PERFECT ENDURO MATCH

קונים נעלי SHIMANO AM5
ומקבלים זוג פדלים M424

קונים נעלי SHIMANO AM7
ומקבלים זוג פדלים MX80

קונים נעלי SHIMANO AM9
ומקבלים זוג פדלים M647

המבצע בתוקף עד לתאריך ה 13/3/17-או עד גמר המלאי.
 DAAראשית להפסיק את המבצע בכל עת .ט.ל.ח.
במסגרת פעילות  30ימי ניסיון על נעלי  SHIMANOמהחזר כספי
עבור דגמים המשתתפים במבצע נעל  +פדל תקוזז העלות היחסית
של הפדל בכפוף לתקנון פעילות  30ימי הניסיון.

לפרטים נוספים
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 פליקס ברון
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 שחר ברטל   

פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

פרק י"ח

 KETOמי???

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

קטו אינה מילת ברכה במנדרינית ,אינה אומנות לחימה עתיקת יומין
וגם אינה חטיף יפני .קטו הוא שם מקוצר לתוכנית תזונה בשם תזונה
קטוגנית .התזונה הקטוגנית קלה יחסית להגדרה אולם מורכבת מאד
להסבר אך אל דאגה ,לקחתי על עצמי את האחריות לכך שבסיום
הטור כבר תדעו במה מדובר .ולמה שאקח על עצמי משימה מעין
זו? מכיוון שזו התזונה שאני מיישם זה זמן מה ,היא מחוללת (עבורי
לפחות) פלאים ואני חושב שזה יהיה פשע לא לאפשר גם לאחרים
ליהנות ממנה.
כפי שכתבתי בעבר ,לפני כמה חודשים הגדרתי לעצמי מחדש סדרי
עדיפויות בכל הקשור לבריאותי .המשקל אינו מהווה את המדד
העיקרי ,לא ,לא שכחתי מהמטרה להגיע למשקל של  85קילוגרם אך
המשקל כיידוע אינו המדד היחיד או החשוב ביותר במעיד על בריאותו
של אדם .מי שמנסה להגיע למשקל מסוים חייב לגרום לגרעון קלורי
ולחכות שהגוף יעשה את שלו .ומה הגוף עושה במצב כזה? הגוף
מאבד נוזלים ,שורף את מסת השריר הנדרשת עם השומן העודף
ובסופו של דבר נוצרת ירידה במסה הכללית של הגוף .קשה הרבה
יותר להפחית משקל תוך כדי שמירה על רקמות חשובות כמו שרירים
ומאזן נוזלים ומלחים תקין ,מה גם שגם לשכבת השומן כשלעצמה יש
חשיבות.
כדי להבין כיצד פועלת התזונה הקטוגנית יש תחילה לערוך היכרות
עם הורמון האינסולין .האינסולין הוא הורמון שכמעט כולנו שמענו
את שמו אך מעטים מאתנו באמת יודעים מה תפקידו וכמה הוא
קריטי לבריאותנו .מדהים עוד יותר לחשוב שהיעדר אינסולין במחזור

הדם שלנו מעיד על מצב אופטימלי ותיכף אסביר גם למה .אפשט
את העניין עד כמה שאוכל ...לגופנו דרושים שלושה מרכיבים כדי
להתקיים :מים ,אוויר וסוכר .הפעם נתמקד באחרון .בפשטות  -סוכר
הוא הדלק שלנו ,הוא זה שמאפשר לתחנות הכוח הקטנות שבגרעיני
התאים שלנו (המיטוכונדריה) לייצר את האנרגיה שתפעיל אותנו.
וכיצד מגיע סוכר למחזור הדם? בעיקר באמצעות הפחמימות שאנו
צורכים וגם באמצעות החלבונים .מהן פחמימות? אורז לדוגמה ,תפוח
אדמה ,ממתקים ,פסטה ,לחם ,מאפים ,חלב ,תירס ,פירות ועוד
רשימה ארוכה מאד של מזונות .ניתן לכתוב שבאופן גורף ,בכל מזון יש
רמה מסוימת של סוכר ,השאלה היא רק כמה ואיזה (חד סוכר ,דו סוכר
או רב סוכר).
אך כדי שהסוכר יוכל להגיע לכל הפינות הנידחות בגופנו דרוש איזה
חומר שידע "לדחוף" את הסוכר לתאים .במקרה שלנו זהו האינסולין.
הוא האחראי על הפירוק והובלה של הסוכר לתאים .הוא מופרש
למחזור הדם כאשר כמות רבה של סוכר מצויה שם ותפקידו "לנקות"
את מחזור הדם כמה שיותר מהר על מנת להגיע ליציבות .רק מה?
נחשו מה קורה כאשר התאים כבר רוויים ומלאים בכל הסוכר הנדרש
להם? מבלי להיכנס להסברים מורכבים מדי ,האינסולין מעביר את
הסוכר לצורך ייצור (תופים!!!) ....שומן! כן ,כך ההורמון שעוזר
לנו לנקות את מחזור הדם מסייע לנו לבנות מאגרי אנרגיה בדמות
צמיגים ,כרס ,חזה מוגדל וכדומה.
אם כך ,ככל שנצרוך פחות סוכר הרי שיהיה סיכוי נמוך יותר לעודפים
שיהפכו לשומן ,הלא כן? עכשיו יבואו הקוראים הערניים וישאלו " ואם

לא יהיה מספיק? וכי מהיכן ישיג הגוף את האנרגיה הנדרשת?"
אז כאן ,בדיוק כאן טמון הסוד הקסום .מסתבר ,שבמצבים של היעדר
סוכר ,המכונה החכמה ומופלאה הזו שנקראת גוף האדם יודעת
לשרוף משהו אחר ,משהו שייתן לה את כמות האנרגיה הנדרשת.
ובכן אותו חומר קסום שהגוף יודע לפרק בהעדר סוכר הינו ...שומן!
כלומר (ושוב ,בפשטנות ,כי בתכלס זה הרבה יותר מורכב )...אוכלים
פחמימות ,הגוף מייצר שומן ,אוכלים שומן ,הגוף שורף שומן!
לכל אותם הקוראים המתלהבים שברגע זה מרגישים שגילו את
אמריקה ורצים להמיר את הלחם במרגרינה לאט לכם ...שימו לב,
ישנה תאוריה מאד סדורה ומדויקת בעניין כמויות השומן וסוג השומן
שניתן לאכול ...מעבר לכך ,לא נמנעים לחלוטין מפחמימות (גם אי
אפשר) .ישנן מספר דיסציפלינות המבוססות על העיקרון הזה ,אחת
מהן היא התזונה הקטוגנית.
הרעיון העומד בבסיס התזונה הוא לשמור על רמת אנרגיה קבועה תוך
כדי הפרשה מועטה של אינסולין וזאת על מנת לגרום לגוף לשרוף את
השומן שמצוי בו לצורך האנרגיה הנדרשת .בפועל אוכלים 40%-
 60%שומן בריא 35%-40% ,חלבון (בשר ,עוף ,דגים ,מוצרי חלב)
ו  10%-25%פחמימות .אני חייב לומר שהניסיון האישי שלי בהחלט
מוצלח אבל כל אחת ואחד צריך לבדוק את המקרה שלו לגופו (תרתי
משמע)...
ומהיכן השם? ובכן ,התזונה נקראת קטוגנית מכיוון שבהיעדר
פחמימות ,הגוף מייצר גופי אנרגיה שנקראים קטונים .הגופים הללו

מתפרקים (כמו הסוכר) ומאפשרים לנו להמשיך בפעולות היומיומיות
שלנו כולל פעילויות ספורטיביות מסוימות.
לתזונה הזו יש המון יתרונות אך היא לא פשוטה ליישום מכיוון
שחייבים להיפרד מהמתוקים ,המלוחים ורבים מהמאכלים שאנו כה
אוהבים .הסיבה לכמיהה האיומה לכל אותם מאכלים נעוצה בעובדה
שסוכר מפעיל במוח שלנו את אותם אזורים ש"נדלקים" בעקבות
שימוש בסמים מה שאומר שאנחנו בעצם מכורים לסוכר ולכן הגמילה
קשה מנשוא לפעמים ...אך אם נצליח להתגבר ,נהפוך בתמורה את
הגוף שלנו למכונת שריפת שומן מהלכת.
אין לי ספק שלא ניתן להתמיד בשיטה זו לאורך תקופה מאד ארוכה
(מחקרים גילו למשל שהימנעות מצריכת פחמימות מפחיתה את ייצור
הסרטונין וגורמת לאדם אולי להיות רזה יותר ,אך לפתח דיכאון)...
והאמת שלמדתי שלא כדאי להיתקע עם שיטת תזונה אחת אלא לגוון
כל כמה חודשים ולתת לגוף להתבלבל ולחשב מסלול מחדש .זה
המקום לציין שכל מה שכתבתי הוא בבחינת מידע מעשיר שיגרום
לחלק מכם אולי לבדוק את האפשרות להיעזר בשיטת תזונה זו וכמובן
אין בדברים שנאמרו להוות תחליף לייעוץ מקצועי ומעקב רפואי.
אני עדיין  89קילוגרם אך ממשיך להוריד באחוזי השומן ,להצטמצם,
להעלות מסת שריר ובעיקר מקפיד לחייך לעוברים וגם לשבים
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס
לעמוד  הפייסבוק של הפרויקט
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הספרדים באים

 נימי כהן  ,Marc Gasch/XPDTN3 צחי ,דייגו ,נימי

הספרדים באים!

 Exploro XPDTN3בטיול גראבל הרפתקני בישראל

הכירו את האקספלורו -אופני גראבל פלוס שתוכננו על מנת לנצח
תחרויות .שלדת הקרבון שלהם שוקלת  950גרמים בגרסת הLTD-
היקרה ,בנויה מצינורות בחתך שמייצר יתרונות אווירודינמיים גם
במהירויות אמתיות של רכיבת גראבל עם צמיגים רחבים ,יכולה להכיל
צמיגי כביש ,סייקלוקרוס ואפילו צמיגי אופני הרים בקוטר 27.5
אינץ׳ ברוחב של עד  2.1אינץ׳ .זהו כלי ורסטילי ,יוקרתי ומתוחכם,
ועכשיו ,אחרי שראינו אותו בעיניים ,אפשר גם להגיד שאלו אופניים
פאקין סקסיים.
הכירו את ג׳רארד ורומן ,46 -הולנדי שפרויקט הגמר שלו בעיצוב

תעשייתי היה אופני נגד שעון אווירודינמיים חדשניים .אל תזלזלו בבחור,
כי עם סיום לימודיו הוא הקים את חברת  Cerveloואכן עשה מהפיכה
בענף אופני הכביש עם אופני הנג״ש והטריאתלון האווירודינאמיים
בעולם ,שלדת הכביש הקלה בעולם ועוד .לאחר שמכר את חלקו
בחברה ב 2012-הוא הקים את חברת  OPENשמייצרת אופני הרים
וגראבל מתוחכמים ,קלילים ויקרים באופן שערורייתי ,ולאחר מכן הפך
לשותף ולמתכנן הראשי של חברת  ,3Tמותג החלקים האיטלקי הוותיק
והמוערך .ורומן הציג את האופניים הראשונים בהיסטוריה של החברה
 -ה - Exploro-תוך מספר חודשים מכניסתו לתפקיד ,והאופניים

זכו בפרס הראשון בתערוכת יורובייק לצד ביקורות מהללות ממגזינים
ואתרים נחשבים בעולם.
הכירו את פרויקט  ,XPDTN3קיצור של - Expedition3
הרפתקה בת שלושה ימים או טיול מסע מנקודה לנקודה בן  3ימים
לשלושה רוכבים .המסלולים הנבחרים מאתגרים וחווייתיים והם חולפים
על פני ״קרקע משתנה״ שזה שם אחר ומדויק יותר למה שמרכיב
טיול גראבל :אספלט ,כורכר ,דרכים חקלאיות ,סינגלים ,דרכי נוף ועוד.
האופניים של הפרויקט הם האקספלורו המדוברים וכל הציוד לשלושת
ימי הרכיבה נישא על תיקי אופניים ועל הרוכבים בסגנון Bike Packing

 :Lightישנים ואוכלים במקומות מוסדרים ,כך שאין צורך בנשיאת
שק״ש ,מזרון ,אוהל ,גזייה ,מזון ומים לשלושה ימים וכולי .הפרויקט
נולד כיוזמה שיווקית של ורומן כדי להציג לרוכבים ברחבי העולם את
ה ,Exploro-יכולותיהם ואת מה שניתן לעשות עימם .אחד הרוכבים
מצלם במהלך הרכיבה וידאו וסטילס  ,on the flyומוציא מכל מסע
כתבה ,צילומים ,קליפ ,אינפורמציה חיונית למי שרוצה לשחזר את
המסע כולל מחירים ,לינקים וקבצי  ,GPSלצד חומר יחצ״ני ושיווקי -
אבל אותנטי…
הפרויקט ביקר עד כה באתרים הכי קלאסיים לצד אתרים סופר-
33 | 32

we:Gravel

אקזוטיים ,מהסטראדה ביאנקה באיטליה ,דרך חבל ריוחה בספרד ,אירוע
ה Grinduro-בקליפורניה ,פיורדים נסתרים באיסלנד ועוד.
הכירו את מארק גאש -ספרדי ,המוביל-רוכב-צלם של פרויקט
 ,XPDTN3איש הניו-מדיה של חברת  ,OPENמצלם וכותב למגזינים
ואתרים מקצועיים של אופניים וסנובורד כבר  20שנים .הוא רכב כבר
בישראל כחלק ממשלחת עיתונאי אופניים בינלאומית שהזמין לכאן
משרד התיירות כדי לרכוב ולהתרשם במיטב שבילי רכיבת אופני ההרים
מדרך הסוכר ועד הרחם לאילת .כמו כל רוכב שהתארח כאן ,גם מארק
סימן לעצמו את ישראל כיעד רכיבה ששווה לחזור אליו .הוא רואה ברשת
את פעילויות מועדון הגראבל שלנו ונותן לנו לייקים ואני רואה את
ההרפתקאות המטורפות שלו ברחבי העולם ונותן לו לייקים ,להבדיל
אלף הבדלות…
יום אחד אני מקבל ממארק מייל :״אה ,קברון ,יש לך חשק לקחת
אותי ואת אקספדישן טרס לשלושה ימי רכיבה בחורף הקרוב אצלכם
במדבר?״ .איך אומר זנדר קייג׳? !I live for this shit

הספרדים באים

מחממים מנועים ,רוכשים תיקים ,משייפים מסלולים
מארק ביקש שנתכנן מסלולים מדבריים מאתגרים וטכניים כדי שלביקור
הישראלי יהיה את האופי הייחודי לו מול שאר היעדים שהפרויקט כבר
ביקר .אני מזכיר לו שמדובר על דרכים מדבריות לא-מפנקות ושהוא
רכב בהן על אופני הרים עם  120מ״מ של שיכוך ,ולא על אופני גראבל
קשיחים ,אבל הוא מרגיע אותי :״אנחנו מגיעים עם צמיגי אופני הרים
 27.5ברוחב  2אינץ׳ ומבחינתנו אפשר לרכוב כמעט כמו על אופני הרים,
אז תכננו כל מה שאתם יכולים לרכוב עם הצמיגים הצרים שלכם...״.
מודע למגבלותיי הברורות (אני יודע לרכוב מסלולים מהממים שמישהו
אחר הכין…) פניתי לצחי אוחובסקי ,שותפי לניהול והובלת מועדון
הגראבל של ריסייקלס ,שהכין הצעה לשלושה ימי רכיבה מדרום ים
המלח ועד למצפה רמון ,עם מרחקים של  48-60ק״מ ליום .מארק ביקש
להאריך מעט את הסטייג׳ים ,כדי שהרכיבה תהיה דומה קצת למרחקים
שהם רכבו בחו״ל ,וכמו הרבה פעמים בחיים ,גם פה הוא קיבל יותר
ממה שביקש…

המסלול שסוכם עליו בסוף ייקח אותנו מהכניסה לסינגל חריץ בחוואר,
שנמצא ליד היישוב נאות הכיכר ,עד למצפה רמון .הוא יכלול אספלט,
דרכי ג׳יפים ו 4X4-מדבריות וסינגלים פה ושם .בשל לו״ז דחוק של שני
הצדדים ,צחי ואני לא הצלחנו לבצע רכיבות מודיעין מקדימות ,ויצא
שחלק מהמסלול רכבנו בעבר על אופני הרים ,חלק רכבנו ממש ממש
מזמן וחלק קטן לא רכבנו כלל .כך שלא ידענו מה מצב הדשדש בנחל צין
נגיד ,תכונה שמשתנה בהתאם לעונות השנה ,כמויות שיירות הג׳יפים
והשיטפונות .זרקתי על זה מילה למארק בטלפון ,סוג של חלוקת אחריות
ותיאום ציפיות ,והוא ענה לי בציטוט מהאתר של  :XPDTN3ההרפתקה
לא באמת מתחילה עד שמשהו משתבש ,נכון?
רמז אפי לעלילה  -כולנו נזדקק למשפט הזה בהמשך ,הו מאמא.
האופניים  -צחי ואני מנהלים את מועדון הגראבל של ריסייקלס,
הרשת שמפיצה את אופני קנונדייל וניינר ,שתמכה ועזרה לנו גם
בפרויקט הזה (להלן גילוי נאות) .האופניים שבחרנו למשימה מהמצאי
הם ה NINER R.L.T. Steel-שנחשבים כאחד מזוגות אופני
ההרפתקה הורסטיליים ,הנוחים והאמינים ביותר שיש כיום בשוק.
בחרתי לא לצאת על הזוג הפרטי התחרותי מקרבון שבבית כדי ליהנות
מתכונות השיכוך הנהדרות של שלדת פלדת הריינולדס של ה,.R.L.T-
ממרווח צמיגים משופר שאפשר לי להתקין צמיגים ברוחב  40מ״מ
מאחור ומלפנים ,מהגאומטריה הרגועה יותר שמתאימה לlong-
 distanceומאפשרויות נשיאת הציוד המרובות שיש לשלדה.
תיקי  -APIDURAלצחי ולי זו תהיה רכיבת ה Bike Packing-הראשונה
בחיינו ,ועבורנו פריט הציוד הכי חשוב להצלחת הפרויקט הוא תיקי
האופניים בהם נישא את הציוד שלנו לשלושת ימי הרכיבה .החלטנו
לסמוך על דעת מבינים כמו מארק או רבקה ראש ,וללכת על תיקי
האופניים של  ,Apiduraמותג בריטי איכותי שנותן חסות לפרויקט
 .XPDTN3כל אחד מאיתנו הזמין תיק כידון בגודל בינוני ,תיק אוכף
בגודל בינוני ,תיק צינור עליון (כמו הבאנטו בוקס של הטריאתלטים)
בגודל קטן ,ואני הוספתי לעצמי גם תיק שלדה (זה שיושב בתוך משולש
השלדה) בגודל בינוני .הגדולה של תיקים בסגנון הזה היא שהם לא
דורשים מחברים ,סבלים ,ברגים וגומיות .אתה פשוט מתקין הכל עם
רצועות וסקוצ׳ים שהם חלק מהתיק עצמו ,והתיקים יושבים חזק ויציב.
הלוגיקה של ההעמסה הייתה לשים את כל הציוד שמשתמשים בו רק
במלון בתיק הקדמי שיושב על הכידון ,כי קשה לפתוח ולסגור אותו
במהלך רכיבה .ציוד ״כבד״ ולרכיבה לשים בתיק האוכף הגדול ,ציוד
תיקון ,צמיג חלופי ,כלים ובקבוק מים לחיץ בתיק השלדה ,ומצלמה או
נייד ומזון קטן זמין בבאנטו בוקס.
צמיגים -הדבר הכי חשוב לזרימה של רכיבת גראבל אתגרית הוא מיעוט
תקרים ,ואת זה משיגים על ידי חישוקים רחבים ,צמיגים הכי רחבים

וחזקים שניתן להתקין בשלדה ולחצי אוויר מדויקים ולא נמוכים מדי .צחי
ואני בחרנו בצמיגי  Maxxis Ramblerמשוננים למדי ברוחב  40מ״מ,
צמיג טכני יחסית (שיניים רציניות) ורחב יחסית .טיובלס כמובן .בשלדות
נכנס גם  42מ״מ אבל אין כאלו זמינים בארץ כרגע.
ניווטיישן -את הקבצים צחי העמיס על מכשיר ניווט של גרמין ואני
על מכשיר ניווט של  CompeGPSמדגם  .+Animaכיוון שבכל ערב
נגיע לחדר מסודר עם חשמל ,אין צורך בסוללות גיבוי ,מכשירים נתמכי
סוללות ושאר ירקות .בייק פאקינג לייט זה מאוד ידידותי למשתמש
הבתול…
מים  -כל אחד מאיתנו הרכיב  3כלובי בקבוק על השלדות (ב 3T-אין
אפשרות כזו) והעמיס בנוסף בקבוק מים גמיש בנפח ליטר של
שורש.
ציוד מועמס -לקחתי שתי חליפות רכיבה כי אני איסטניס ,אבל
הספרדים הסתפקו באחת .מחממי ברכיים ,ידיים ,מעיל גשם מתקפל
וחולצת  Castelli Perfettoארוכה; למלון ארזתי כובע צמר ,גופייה
תרמית ארוכה מצמר מרינו של  ,Icebreakerטי שירט ,מעיל פוך
מתקפל ,כפכפים ,גרביים תרמיות וטייטס קומפרשן ארוך של .Skinz
וכובע רכיבה כמובן (:-
משקל -האופניים המועמסים והמלאים שקלו שערה מתחת ל 20-ק״ג.
הכי כבד שרכבתי מאז תחילת ימי הדאונהיל ,אבל לא כזה כבד.
!Bienvenidos a Israel
מפה לשם מגיע התאריך ומארק ודייגו נוחתים בארץ .דייגו גראסה הוא
שותף קבוע של מארק להרפתקאות ,רוכב אנדורו בהגדרה אבל חוטא
גם בכביש ,תחרויות מרתון ועוד .ה Day job-שלו הוא בהנהלת Fox
 Racing Shoxהאירופאית והכרתי אותו כשרכב עם מארק את הבי.
סי .בייק רייס בקנדה באותה שנה בה אני רכבתי שם .האיש מגניב.
הספרדים השתכנו כלאחר כבוד במלון  Bell Boutiqueבתל אביב,
בהנהלת ואירוח אלופת ישראל ברכיבת כביש מרים בר-און ,ופגישת
ההכנה שלנו לוקחת אותנו ,איך אפשר שלא ,ל Beer Bazaar-ברחוב
ישכון בכרם .כמה בירות ופיצות לחוח לאחר מכן ואנחנו בקושי הולכים
ברגל למלון .אני חוקר את מארק על כל הפרויקט הזה ,איך הוא התגלגל
אליו ,איך הוא חי את החיים שכולנו מפנטזים עליהם ,איך האופניים
האלו שנראים כמו אופני כביש אירו קשיחים ,מי יותר טובים ,הOPEN-
 U.Pאו ה 3T Exploro-ועוד .ניסיתי להבין איך נולד הרעיון של מסעות
של שלושה ימים בלבד וקיבלתי תשובה מנומקת למדי :״כולנו אוהבים
לקרוא על מסעות הרפתקה של שלושה שבועות ביעדים אקזוטיים ,אבל
לרובנו המוחלט אין שום אפשרות לבצע מסע שכזה .מסעות סופשבוע
של שלושה ימים נגישים לכולנו ,למי שחי חיי עבודה ומשפחה רגילים.
הם נגישים יותר גם כלכלית וגם מבחינת מי שיכול לרכוב אותם  -לרכוב
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שלושה ימים כשכל לילה ישנים במלון או אכסניה זה לא כזה קיצוני…
חוץ מזה כפרויקט שיווקי ,מסעות אתגר עמוקים למקצוענים כולם כבר
עושים ,מצלמים ,עורכים ומפיצים ורצינו בידול .לא רק שהקונספט
שלנו פשוט ומגובש ,הוא גם זמין לכל קורא עם כל האינפורמציה
של הרכיבות ,מחירים ,קישורים ללינות ,קבצי ניווט ועוד ,והקוראים
אכן משחזרים את המסעות שלנו .תוך כדי השיחה המעניינת לאללה
עם מארק ,אני מבין שמה שיש לו לספר עשוי לעניין רוכבים רבים
נוספים ,ואני מבקש ממנו/מכריח אותו לעשות ערב שקופיות וסיפורים
ב BikeCafe-בתל אביב כשנחזור מהמסע.
לך לך למדבר
כדי להימנע מהסתמכות על תחבורה ציבורית דלילה בירידה לדרום ים
המלח ,וכדי להתחיל מוקדם את היום הראשון ,שכרנו נהג שיוריד אותנו
לים המלח ולאחר מכן יקפיץ את הטנדר לנקודת הסיום במצפה רמון.
בחמש ורבע בבוקר הרכב מועמס בשני זוגות אופני גראבל מפלדה עם
גלגלי  700ושני זוגות גראבל פלוס מקרבון עם גלגלי 27.5״ ,ואנו יורדים
דרומה .מההתרגשות אף אחד לא ישן ולא מנקר .אני בקושי ישנתי
בלילה הקודם .כל הבייק פאקינג הזה חדש לי לחלוטין ,המחויבות של
הובלת שני רוכבים רציניים במסלולים שחלקם לא מוכרים לי ,הרצון
והמוטיבציה שהביקור בישראל יהמם אותם וייצא אדיר בסיקור שלהם,
כל אלו מעלים את סף התרגשות לשמיים .זה כמו לפני רכיבת הבדד עם
ניווט עצמאי הראשונה שלך ,או ההשתתפות במרתון התלת יומי הראשון
שלך  -משהו שונה ,חדש ולא מוכר שאתה לחלוטין חסר ניסיון בו.
בדרך מדברים על ישראל ו ,occupation-על טראמפ כמובן ,על הפאבלס
של הבדואיים בואכה צומת אוהלים והפצצה הדמוגרפית המתקתקת
של הנגב וכולי ,והופס ,אנחנו מול הכניסה לסינגל חריץ בחוואר ,בואכה
היישובים עין תמר ונאות הכיכר ,פורקים אופניים עמוסים לעייפה,
עולים על ביגוד וציוד רכיבה ,נפרדים מהנהג ומקליקים.
היום הראשון  -דרום ים המלח לירוחם
 77ק״מ על  1,560מטרים טיפוס 5:30 ,שעות נטו 8:40 ,שעות ברוטו.
קובץ ניווט היום הראשון באתר .GPSIES
המסלול היום בנוי מסינגל חריץ בחוואר הפוך ,כלומר בעלייה ,חציית
כביש  90וכניסה לדרך המלווה את נחל חצרה וצין ,בה נרכב כמעט 30
ק״מ עד לחיבור בחזרה לכביש לקראת הטיפוס במעלה עקרבים ,ומשם
בכביש לירוחם דרך חניון חולות צבעוניים ומעלה אבנון האגרסיבי.
התקופה היא תקופה גשומה שבסופו של דבר שירתה אותנו טוב ,כי
הסינגל היה רכיב לחלוטין ,גם עם צמיגי  40מ״מ צרים בלחץ אוויר לא-
נמוך ,והדש דש שפינק אותנו בכמה מקטעים בנחל צין לא היה נוראי
ולא ארוך.
כרבע שעה לתחילת הרכיבה ,אנחנו בקניון נמוך ,מתפתל ויפה ומארק

הספרדים באים

מחליט שזו נקודת הצילום הראשונה במסע .הוא הסביר לנו מהרגע
הראשון שזו רכיבת עבודה לצרכי צילום ותיעוד ,ולא ״רכיבת כיף״ וזהו,
אבל עכשיו זה קורה .מארק עוצר ומצלם את צחי ואותי סטילס ,כשדייגו
פורק את רחפן ה DJI Mavic-החדש והזערורי מתיק הגב שלו ,מרכיב
אותו ואת השלט ומעלה אותו לאוויר .שלושתנו רוכבים די הרבה בקניון,
עד שהרחפן נתקע מעלינו איפשהו (קרי איבוד קליטה) ,נעצרים ומחכים
לדייגו שיגיע אלינו ברכיבה ,הוא מגיע ,מוריד את הרחפן לקרקע,
מקפלים ,מעמיסים וממשיכים .בדרך זו רוכבים נטו על האופניים 5.5
שעות אבל הרכיבה לוקחת בסוף היום  9שעות…
חריץ בחוואר יפהפה ,מסביב אפרורי וקר ואנחנו עם בגדים ארוכים,
ההבדלים בין אופני הגראבל פלוס לגראבל הרגיל ניכרים אך לא מייצרים
פערים של ממש והכל טוב .אנחנו מגיעים למרפסת המפורסמת של נחל
צין ,מצטלמים בה בסשן יפה ומתחילים ממנה טיפוס עצבני למעקף
מעל הנחל של  7-8ק״מ .המעקף מסתיים בירידת כורכר מדורדרת עם
בורות גדולים של הצלבות ג׳יפים בחזרה לנחל ,שם אני מבצע face
 plantמבוקר ראשון ויחידי במסע (אי אפשר לקחת תחת אחורה ולמטה
עם תיק אוכף בגודל של ארונית) ,ומבין שבירידות טכניות ומהירות
עדיף לי לא לנסות לרדוף אחרי דייגו .לרוכב ,לאופניים ולציוד שלום,
אבל הגבולות הובהרו .בדרך מתחמם והשכבות מתקלפות אט אט.
מגיעים לסכר שליד הגבים ושוב סשן צילומים .שיירת ג׳יפים מגיעה
אלינו ונעצרת לחקור את פשר אופני הכביש בשטח .אני מספק להם
הסבר ומבקש בתמורה בירה צוננת 4 .ג׳יפים ואין בירה אחת לרפואה.
חובבנים.
מעלה עקרבים כבר ברקע בחזית ,ואנחנו נוטשים את נחל צין ,עוברים
דרך נחל עקרבים ומקנחים במקטע סינגל קצר ונחמד בשיפוע צד
שמביא אותנו לכביש ולמעלה המפורסם .מפה זה בעצם דומה לפתיח
של הצ׳ימיצ׳ורי וסופסוף אני מרגיש מרושת ומכיר .בתחילת המעלה
היפהפה אנחנו נטפלים לרכב של צדיקים ומקבלים מהם שני בקבוקי
מים מינראלים שת׳כלס די הצילו אותנו .את זה שהבחור שנתן לנו את
המים לא הסכים לקחת את הבקבוקים הריקים ברכב שלו (״אין לי מה
לעשות עם זה״) נסכם ב״אין מאה אחוז בחיים האלו״.
האמת ,שעם אופני פלדה ששוקלים  20ק״ג ועמוסים לעייפה הטיפוס
עובר בקצב נוח יחסית ,די ברור שאין מה להתאבד פה .העובדה שמארק
ודייגו עוצרים לצלם ולרחפן גם היא עוזרת לכך… מהמעלה אנחנו
מתכנסים למבנה של דבוקה קטנה ,נהנים מהכידונים המעוקלים,
השלדות הקשיחות ותנוחת הכביש האווירודינמית ופשוט עפים .בק״מ
ה 50-קר לנו ואנחנו עייפים ,ואני מראה למארק ולדייגו איפה היינו
אמורים לסיים את היום ולישון במחנה מפנק של יואב בהט בלב הטבע,
לפני שמארק ביקש להאריך את הסטייג׳ים… עצירה קלה ושיחה עם
חבורת תיירים בחניון חולות צבעוניים ,עוד חטיף פה עוד סוכריות ג׳ל

שם ,והנה מעלה אבנון ברקע .אני לא כל כך אוהב אותו .הוא תלול
מאוד ומגיע אחרי הרבה קילומטרים .תמיד כשמגיעים אליו הברכיים
שלי כבר כואבות רצח ממעלה עקרבים ,ותמיד יש בו צלעות עם רוח
פנים מטורפת שאשכרה עוצרת אותך במקום .קחו בחשבון שבפעם
האחרונה שהייתי בו ,בנובמבר ,רכבתי על טרק אמונדה ששקלו  8ק״ג
ביחד עם שני בקבוקי מים… המעלה מקיים את כל מה שנכתב פה לעיל
ומארק שסובל מפציעה נגררת בגיד האיליו טיביאלי ,שגורמת לו כאבי
תופת סביב מפרק הירך כבר נזקק למשכך כאבים ,אבל לפחות המעלה
אינו ארוך וגם זה עבר .אני עטוף בכל ציוד החורף שיש לי כי פשוט קר,
מחבר נצנץ ופנס וביחד אנחנו מתגלגלים למלון אירוס המדבר המהמם
ממש עם חשיכה .לאחר קבלת שתי סוויטות מרווחות ומפנקות ,מקלחת
במים רותחים שלא נגמרים ובדיקת בקבוק היין שחיכה בחדר אנחנו
נפגשים עם רוזי ,מנהלת השיווק של הרשת ,בפאב של המלון .לידינו
כמה משפחות שהגיעו לפה למסע טרקטורונים תלת יומי שנתי ,שכבר
שנה שלישית במלון ,ושבוע אחרינו יורדת לפה כל קבוצת X Team

למחנה האימונים שלה .השילוב של דלת הכניסה ללב הנגב והמדבר,
עם מלון שמאפשר לך להתאושש ולהתרווח בסוף יום עמוס ולפני
עוד יום שכזה פשוט אידאלי לחובבי  .outdoor sportsארוחת הערב
הבשרית הייתה מצוינת ,ובארוחת הבוקר כשהכנו כריכים ליום הרכיבה
השני ,במקום להסתכל עלינו במבט ביקורתי ,הביאו לנו ערימת חביתות,
מפיות ושקיות ניילון לאריזה .שאפו!
היום השני  -ירוחם למדרשת בן גוריון (שדה בוקר)
 55ק״מ על  870מטרים טיפוס 4 ,שעות נטו 7 ,שעות ברוטו.
קובץ ניווט היום השני באתר .GPSIES
לכאורה אנחנו לפני יום קצר וקל ,שיביא אותנו לאחד המקומות
האהובים עלי בארץ  -מדרשת שדה בוקר על כל הכרוך בה ועל כל
הגרים בה  -אז האנרגיות גבוהות .צחי מסביר לחבר׳ה שאנחנו יכולים
להגיע לכניסה למכתש הגדול (לכיוון מעלה אברהם) דרך הכביש או דרך
סינגל ירוחם ,ושכיוון שאנחנו מאוד הרפתקנים בחרנו עבורם בסינגל,
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רק שהוא לא רכב אותו אף פעם ולא יודע מה רמת התאמתו לאופני
גראבל .אני דווקא רכבתי בו לא פעם ,ואני שומר על זכות השתיקה…
ובכן ,הסינגל לא מתוחזק כיאות ,לא מסומן טוב (אבל בשביל זה יש לנו
מכשירי ניווט) ולגמרי לא מתאים לאופני גראבל ,עם מקטעי סלעים
ומדרגות שיכולים להוריד בקלות מהאופניים גם רוכב על שיכוך מלא,
אבל היי ,הנוף משפת המכתש מדהים ,התמונות יצאו מדהימות וגם
צחי אמר להם בבוקר שלפנינו ״הרפתקה״ .אפילו פגשנו את ניר
פינקלשטיין רוכב בדד בסנדלים .להבדיל מאתמול ,היום אחרי מקטע
כביש קצרצר ומהיר בירידה בין סוף הסינגל לכניסה למכתש ,אנחנו
כל היום בלב הטבע השומם והמהמם ,ונחזור לציוויליזציה רק בכניסה
למדרשה ,איזה כיף .הדרך במכתש הגדול עד למעלה אברהם עוברת
בקלות מפתיעה .מסביב חורף ישראלי בשיאו ,שמיים מהממים עם כחול
חזק ולבן עננים חזק ,הראות מעולה ,האחיזה מצוינת ,הדשדש אפסי
והקצב גבוה .כל הנוף הזה מחייב הרבה עצירות צילום ורחפן ,אבל היי,
באנו לעבוד .אפילו מעלה אברהם שקיבל גשם יום-יומיים לפנינו במצב

הספרדים באים

מעולה ,ולמעט שתי מדרגות חפורות ובלתי עבירות ,רכבנו כמעט את
כולו ,עם אופני גראבל ,צמיגי גראבל והילוכי גראבל .מגיעים ל״זין של
קריניצי״ בראש המעלה וכל הצלמים מתפזרים למשימותיהם .אני שולף
מתיק האוכף הפתעה שהכינותי מראש :בקבוק יין ,פותחן (הא-הא! לא
שכחתי!) וארבע כוסות ,וכשהם חוזרים מחכה להם ״הפאב של נימי״
עם יין אדום וחטיפים .מארק שכבר עבר למשכך כאבים דרג ב׳ (אופיאטי
משהו) ממלמל לי משהו על ערבובים ,אבל האסרטיביות הישראלית
עושה את שלה ואנחנו ממשיכים בדיווש מבושמים קלות .הדשדש
הקצר בואכה חציית כביש  40ממשיך להפתיע לטובה ,אנחנו רוכבים
לצד אוהלי הטיפי של חוות נחל בוקר ,ומאלתרים בשטח טיפוס לרכס
בוקר דרך סינגל הארגן במקום נתיב הכורכר המקורי שתכננו בבית.
לצערי נכנסנו בחלק המערבי של הסינגל במקום במזרחי ,וטיפסנו סינגל
מסולע ותלול בסגנון ״גראבל קלאסי בתחת שלי״ ,מה שגרם לעוד קצת
חריקות במשלחת ,בסגנון אלו שאפיינו את הבוקר בסינגל ירוחם… אבל
גם זה נגמר ,ואנחנו גולשים מטה בכניסה של סינגל חלוקים ,ישירות

למדרשה ,ישירות לפריסה מפנקת וטבעונית אצל חברים קרובים ,מעין
מתאבן לפני הזלילה הגדולה בפאב הג׳ומעה בערב.
הלילה אנחנו ישנים בבית ההארחה של משפחת קריבין ,מקום
משפחתי ,מושקע ויפה ,במחירים הוגנים עם אחלה ארוחת בוקר .לג׳ון,
המייסד הלשעבר בריטי יש סיפור מעניין ,ואם תגיעו לשם אני ממליץ
לשבת איתו קצת ולשמוע .ציונות דור  ,1.0כבר לא מייצרים אותם ככה.
פאב הג׳ומעה מציע שלל בירות בלגיות מהחבית או מהבקבוק לצד
בירות ישראליות ,מרקים ,המבורגרים משובחים עם תוספות מעניינות,
תפודים ,סלטים ועוד .אנחנו מגזימים בהזמנה וצחי ואני אוספים ערימות
של פלחי תפוחי אדמה אפויים ומומלחים קשות לקראת הרכיבה מחר.
התגלגלנו בקור מקפיא עצמות לחדרים וישנו כמו תינוקות .עובדים קשה
פה והגוף נותן אותותיו.
Los Ayatolas de Gravel
את זה שהמנטליות הישראלית יושבת טוב עם המנטליות הספרדית
הבנתי והפנמתי כבר מזמן .העברתי עם מארק ודייגו מספר נוהלי
 après-rideמשובחים בסוף כל סטייג׳ בבי.סי .בייק רייס ,וידעתי
שפרט לרכיבה יוצאת דופן יהיה לי גם  good timeרציני בפרויקט
הזה .הצחוקים התחילו כבר בקבוצת הוואטסאפ לפני שהם נחתו בכלל.
לקבוצה קראתי  ,Los Cabrones En Israelאבל אחרי היום הראשון
דייגו החליף את שמה ל״אייטולות של הגראבל״ .כשאספנו אותם מתל
אביב בחמש בבוקר ביום הראשון ,נכנסנו לרכב והפצצתי אותם בפול
ווליום בשיר  Cabronשל הצ׳ילי פפרז עם מימיקה עצבנית ממושב
הנהג והם פשוט נחנקו .הם צוחקים עלינו שכישראלים אנחנו כובשים
כל דבר ( ,)occupy this, occupy thatאנחנו צוחקים עליהם שהשפה
שלהם ,מקסיקנית ,דווקא נשמעת טוב ,הם מחזירים ,״כן ,גם הערבית
שלכם לא רעה״ וכך זה ממשיך .כשאנחנו נטחנים בעליות מארק צוחק
עלינו :״steel is real… heavy״ .כשאנחנו מסמנים להם נקודה ששווה
עצירת צילום לדעתנו אנחנו צועקים למארק במבטא ספרדי עילג שיש
פה  .Un Momento Kodakכשאני מוריד רגל או נתקע בדשדש ,הפוץ
הספרדי שרוכב על אופניים בשווי  10,000אירו חולף על פני באלגנטיות
על צמיגי השטח העבים שלו ,ומסנן  fuckin amateurבחיוך אמיתי,
וכשהוא מצליח לכבוש מדרגת סלע הוא ממלמל לעצמו ועל עצמו
.Professional athlete
את התואר האייטולות של הגראבל קיבלנו ביום השני ,אחרי שקיבלנו על
הראש משניהם שסינגל ירוחם הוא הסינגל הכי פחות מתאים לגראבל
בכל העולם… בכל פעם שאחד מאתנו נכנס לשביזות רגעית או נצחית,
הוצאנו את השדים החוצה בצרחות  !Gravel Is Da Shitאו Gravel
 !Rocksלחלל המדבר ,ואיכשהו זה עזר .דייגו ,בתול גראבל עד לאירוע
הזה ,היה נטחן בסינגלים או בעליות דרדרת וצורח לנו Classic, classic
 .gravel roadsאני חושב שזה השיחוק העיקרי בחוויה שלנו ,הגורם

האנושי המשובח שעזר להעלות אותה רמה אחת למעלה.
בכלל ,כל המסע הזה היה צוהר למשהו שלא בטוח שהוא בכלל קיים:
עולם הגראבל הישראלי.
ידוע שרוב דרכי הגראבל בארץ לא חלקות ומפנקות .וידוע שהמדבר
הוא קשה וטוב יותר לאופני הרים .ובכל זאת ,האופניים האלו הוכיחו
משהו .הוכיחו עבירות מטורפת בכל סוג קרקע :סינגלים ,כביש ,כורכר
טוב ,כורכר רע .הוכיחו כושר נשיאה של יאק .הוכיחו אמינות מוחלטת
ועמידות מופלגת.
ולפסגה יש כמה דרכים ,לא דרך אחת .במסע הזה נפגשו שתי אסכולות,
שתי שיטות ,והן עבדו במקביל ורכבו יחד .שלדות פלדה רכות ונוחות
שעובדות בשבילך מהאסכולה הישנה שנראות כמו פעם ,לצד אופני שיא
הטכנולוגיה מקרבון בחתך אווירודינאמי מרשים ,קלים וקשיחים .צמיגי
 40מ״מ על חישוקי אלומיניום צרים לצד צמיגי  52מ״מ משוננים על
חישוקי קרבון רחבים .הילוכי כביש של  Shimanoעם קראנק קומפקט
מלפנים וקסטת  11-32אצלנו לצד מערכות  1X11של  SRAMעם פלטה
של  36שיניים מלפנים וקסטת  10-42מאחור .יתרון מוחשי לאופני
הגראבל פלוס עם גלגלי ה27.5-״ בשטח טכני משובש ,באחיזה טובה
יותר ,בלחצי האוויר הנמוכים שהתאפשרו ,בעמידות לתקרים .יתרון
למערכות ה 1X11-בהילוכים קלים בעליות התלולות .יתרון מוחשי לגלגלי
והילוכי הגראבל הקלאסי ( 700cעם צמיגי  40מ״מ) ובכביש ובדרכים
החלקות.
כשאתה ניגש לארח רוכבים מחו״ל לכתבה על ישראל אתה נקרע בין
אינטרסים .לתת להם את המיטב או לשמור עליהם? להסתכן ברכיבה
של קטע שלא רכבנו מעולם כי הוא ייתן משהו נוסף או להתמקד במה
שמוכר ובטוח יעבוד? להיכנס למקטע סינגל חדש שלא רכבנו מעולם
שמקומי שלא מכיר גראבל המליץ עליו או לא? בכל נקודת בחירה כזו אני
חייב לציין שבחרנו את מה שהיינו בוחרים לעצמנו גם אם לא היו לנו
אורחים  -בחרנו את ההרפתקה ,את החדש ,הלא נודע והאתגרי .למה?
כי זה כיף ובשביל זה אנו חיים .עובדה שזה עבד בסוף .סוג של.
היום השלישי  -מדרשת בן גוריון (שדה בוקר) למצפה רמון
 68ק״מ על  1,130מטרים טיפוס 4:45 ,שעות נטו 8 ,שעות ברוטו.
קובץ ניווט היום השלישי באתר .GPSIES
על אף כוונה מלאה ובוגרת לקום ממש מוקדם ליום הרכיבה האחרון,
בגלל הנסיעה הארוכה והמתישה בחזרה למרכז שמחכה בסיומו ,קמנו
בעצלתיים ,אכלנו ושתינו מלא ויצאנו לדרך כשכבר לא היה קר ,כלומר,
מאוחר .מי שמכיר את צחי יודע שחלק ניכר מהרכיבות איתו זוכה בסוף
לתואר האותנטי ״צחי צ׳אלנג׳״ ,ולא אדם שכזה יתכנן לנו יום אחרון
קצר ומפנק .לא ,לקצר את היום האחרון זה ה ,obvious-אנחנו דווקא
נדפוק בו את המסלול הכי קשה בשלושת הימים…
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בלילה הקודם אחרי שיחה עם המקומיים החלטנו שוב לשנות את
התכנון המקורי ,ובמקום לצאת לכיוון עבדת על דרכי כורכר מקבילות
לכביש  ,40יצאנו לרכיבה ראשונה במקטע שביל ישראל ״שדה בוקר -
עבדת״ .הסינגל שנבנה על ידי מתנדבים בתכנון ופיקוח של מתכננים
ובנאים מדופלמים מכל החברות הקיימות בארץ בערך ,בנוי מעולה ועדיין
לא סומן בזמן הפרויקט .אנחנו נעצרים לצלם שיירת גמלים וקטע זרימה
מטורף מעל נחל נפחא ומגיעים די מהר לנקודת התדלוק הראשונה
והאחרונה היום בארומה עבדת .לאחר תדלוק הבטן והתיקים ולקיחת
מים בכמות מספקת ,אנחנו עוברים למקטע כביש קצרצר וחותכים ממנו
לאוסף של דרכים משתנות (אספלט ישן ,כורכר משובח ,כורכר מחורץ)
שמזגזגות ימינה שמאלה דרך אפיק נחל צין .מתישהו חותכים לכיוון
הדרכים הצה״ליות המצוינות בואכה אתר אימוני הלוחמה בשטח בנוי
של בה״ד  ,1ואחרי עצירה לכמה צילומים הזויים במיוחד ,ממשיכים
בגבעות מתגלגלות בעדינות ובקצב גבוה עד למפגש עם ציר הנפט
שיוביל אותנו למכתש רמון .השעון מסמן לנו שאנחנו קצת בפיגור ואולי
נסתכן בכניסה לחשיכה .יש רצון מצד אחד להגביר קצב ,ומצד שני
לרכוב בקצב שנוח לכולם ,גם לפצועים שסובלים יותר ויותר מקילומטר
לקילומטר .מחד אפשר לוותר על מקטעים שורפי זמן כמו הירידה
למאגורות הנחש הצמא ,אך מאידך זו רכיבה לצרכי פרויקט צילום ,ואיך
נוותר על הספוט המדהים הזה? אז לא מוותרים .יורדים מטה בירידה
אתגרית ,וצחי ואני נזכרים במסיבת טבע מ ט ו ר פ ת שערכנו פה לפני
הרבה הרבה שנים ,בה ירדו לפה חלק מהאורחים זצ״ל עם מכוניות
פרייבט ספורטיביות נמוכות .סשן הצילומים למטה לא מוותר על כניסה
למערה עם צילומים הזויים בחשיפה נמוכה בפנים .מטפסים מהר את
המעלה ומתחילים את הטחינה הפיזית והפסיכולוגית של ציר הנפט.
מדובר על דרך ישרה ״דוך אנ דוך״ שתופרת מעלה מטה בזוויות קשות
ומפרקות מנטלית לאורך  10ק״מ מפרכים .חלק מהירידות ממש תלולות,
מחורצות ומסוכנות (הפנצ׳ר היחידי בטיול! נפתר בדקה עם תולעת),
חלק מהעליות תלולות עד כדי ירידה להליכה בגלל מגבלת הילוכים
ואחיזה בצמיג האחורי ,ירידה אחת ארוכה ומסוכנת לנחל חווה ,ובעיקר
הקטע הפסיכולוגי שמוכר לחובבי הטרקים הרגליים  -זה לא נגמר…
אתה מסיים עלייה ובסופה מתגלה לך ירידה ארוכה-ארוכה שבסופה עוד
טיפוס לקיר תלול-תלול וחוזר חלילה .לא לחלשי הלבב.
לאחר שהתחברנו לשביל ישראל שיוביל אותנו לדרך שעל שפת מכתש
רמון ,אנחנו מטפסים מקטע קצר בסינגל חווה ,ובכניסה לסינגל אני
פותח את העצירה היומית של ״הפאב של נימי״ טובורג חצי אחת צוננת
שקניתי בעבדת ,דובל  8.5%אחת שקניתי אמש בכנענייה ,פיסטוקים,
קשיו וכמובן פלחי תפוחי אדמה מומלחים קשות שסחבנו מהפאב .זר
לא יבין כמה הבירה הזו טעימה ,כשאתה כל כך גמור וקצת רועד מקור,
כמה פחמימות תפוחי האדמה מליל אמש באות טוב ,כמה המלח המוגזם

הספרדים באים

שעליהם נחוץ לגוף… שביל ישראל (הרגלי) לוקח אותנו לאורך חמישה
קילומטרים עתירי גמלים ורוכבי אופני הרים (שבת ,בכל זאת) אל שפת
המצוק .הנוף המהמם עוצר אותנו לסשן צילומים בקור שהולך ומציק.
כולם עושים עבודתם בשתיקה מוחלטת .עייפים ,קר לנו ,אפילו לדייגו,
מארק גמור מכאבים והכדורים שלו נגמרו… אני רק חושב המנהלות של
החזרה למרכז שעוד לפני ,ורק צחי צ׳אלנג׳ מרוצה ,כרגיל.
הקצה
השעה כבר אחרי שתיים בצהריים אבל מסביב אפרורי וחשוך כמו חמש
בערב .אנחנו כבר  6שעות על האוכף ולפנינו עוד  15ק״מ מפרכים
עד לרכב .למה מפרכים? כי דרך הנוף שלאורך שפת המצוק היא דרך
רעה .רעה במובן של חריצים ,סלעים ,קרקע משובשת .הדרך הזו לא
הייתה נעימה לי כשנהגתי בג׳יפ מפנק או בטנדר פחות מפנק ,לא
הייתה נעימה לי על אופני הרים עם שיכוך מלא ,ועכשיו היא לא נוחה
לי במיוחד כשאני על אופני גראבל חסרי שיכוך וישבן מוטרד משלושה
ימי רכיבה .הוסיפו לכך את העובדה שהיא כל הזמן מתפתלת ולכן רואים
את מצפה ,לא רואים את מצפה ,רואים את מצפה ,לא רואים את מצפה
וחו״ח ותתחילו להרגיש את השביזות זוחלת גם אליכם .אגב מצפה רמון,
אתה רוכב ורוכב והעיירה הזו כל הזמן נשארת רחוקה ולא מושגת .אין
כמו מקטע קשה במיוחד לחתום שלושה ימים לא קלים ,נכון צחי?
מארק ,שכבר מזמן לא מדבר עם אף אחד מאתנו ,מדהים אותי במחויבות
המקצועית שלו ולא מפסיק לעצור אותנו ,לצלם ,להעלות שוב רחפן
לאוויר ,גם כשכולם כבר גמורים והרכב קרוב .זה ממשיך כך עד למאות
המטרים האחרונים בסינגל שחולף לאורך הפסלים בואכה מלון בראשית
ומצפה רמון שסוף סוף נראית קרובה.
מגיעים לטנדר ולשמחתי לא איבדתי את המפתח החלופי שהיה בתיק
שלושה ימים .תוך  7דקות בדיוק מרגע ההגעה ,הטנדר מועמס ,אנחנו
לבושים וישובים במסעדת הקצה על חריימה ,עוף בתנור ,סלטים ,מרק
עדשים בירה כזו או אחרת ותה נענע.
סוף דבר -לעת עתה.
זרקנו את מארק ודייגו במלון בל בסביבות תשע בערב ,ולמחרת פגשנו
אותם שוב בערב המהנה והמצחיק בבייק קפה ,שם מארק סיפר והראה
את פרויקט  XPDTN3לערימת רוכבים שנהנו מהערב ומהבירות.
כשאני מסתכל אחורה ,אחרי כמעט כחודש ,אני קולט שאשכרה היה
לנו הכל במסע הזה ,מטיפוסי כביש עצבניים כמו מעלה עקרבים ואבנון
ועבודה בדבוקה עם דראפטינג והחלפות ,דרך גראבל קלאסי חלק לצד
גראבל רע ומגעיל ,ועד סינגלים טכניים שרכבנו לראשונה במסע.
את מארק אני מעריך עוד יותר אחרי המסע הזה .אם הסתכלתי עליו לפני
כן כעל אחד שפשוט חי את החלום ,במסע הבנתי כמה הוא עובד קשה,
ואחראי ,פעם בחודש ,כל חודש ,בלוקיישנים לא פשוטים  -וזה כמובן לא

העיסוק היחידי בחיים שלו .זו עבודה קשה ורצינית ,עם מס על הבית,
על המשפחה ,על רכיבות הפאן הפרטיות .לא קל לג׳נגל את זה.
עבור צחי ועבורי הבייקפאקינג כאן להישאר .זו הסיבה שקנינו תיקים
ולא השאלנו ,ובחרנו בתיקים בגודל לא מינימליסטי ,שיאפשרו טיולי
 overnightבטבע עם ציוד מלא עלינו .לעת עתה קונספט הבייקפאקינג
לייט תפור עלי ,מפונק ידוע ,בול .מתאים לי לקבל בסוף יום רכיבה מפרך
מלון עם חשמל ,טלוויזיה ,מקלחת רותחת ,אוכל משובח ,בירות ומיטה
אמיתית ,ועדיין ליהנות מהרפתקת רכיבה מתמשכת שלא ניתן היה לבצע
באופן אחר וללא תיקים .התיקים קלים ,עמידים ועל אף שלא רכשנו את
הגרסה ״נגד מים״ הרשמית ,החזיקו מעולה גם כנגד טפטוף .למעט
כמה שפשופי צבע מחיכוך רצועות הנשיאה שלהם בצינורות השלדה לא
נרשמו שום דרמות.
ראיתי מקרוב ,אם כי לא התנסיתי ברכיבה עצמה ,את קונספט הגראבל
פלוס עובד ,ואני חושב שהוא מאוד מתאים לארץ ולדרכים הלא חלקות
שבה ,או לפחות לרוכבים שמרחיבים תדירות את גבולות הגדרת הגראבל
כמונו .גם הילוכי ה 1X11-שמייצרים יחס העברה קל במיוחד לעליות
קשות עשו שכל .בסוף היום אתה סוחב ומטפס עם אופניים כבדים
ועמוסים .מקווה לרכוב על אופניים כאלו בקרוב ולדווח מהשטח.

על ההזמנה להצטרף למארק בהרפתקת הגראבל הבאה שלו ביפן
נאלצנו להשיב בשלילה ,אבל עכשיו נשאר לכסוס ציפורניים עד
שהאייטם הישראלי יעלה לאתר  …XPTN3מה הם יכתבו על ישראל
ועל האייטולות של הגראבל? שהיה מוגזם? שהיה מדהים? שהמסלול
שרכבנו בכלל לא התאים לגראבל או את הת׳כלס  -שזו הייתה אחת
מחוויות האופניים הכי טובות שהיו להם בחיים???
תגובתו של צחי :כשנימי פנה אלי בהצעה לתכנן מסלול ביו  3ימים ל
 XPTDN3הצעתי מסלול צפוני מהנה ,או גראבל קלאסי בין הרי ירושלים
לצפון הנגב ,אולם נימי התעקש על מסלול מדברי קשוח .ניסיתי בתוקף
להוריד אותו מהרעיון הגרוע בטענה שהמדבר אינו מתאים לגראבל,
אולם הוא התעקש וגלגל את האחריות על מארק גאש ,שלדבריו דרש
מסלול מדברי .אני מצר על ההשמצות חסרות השחר בגוף הכתבה -
נימי נוהג לעשות זאת לאחר כל רכיבה איתי שהיא קצת מעל רמתו .ברור
לי שמסלול הרכיבה היה מהיפים ,המאתגרים ,והמספקים ביותר שנימי
וחבריו הספרדים רכבו מימיהם ,והם אף ציינו זאת במפורש במהלך
הרכיבה .אני מציע להם לבוא מוכנים יותר מבחינה פיזית ונפשית
לרכיבות הבאות ,על מנת שיוכלו גם ליהנות .עבורי זאת הייתה חוויה
בלתי נשכחת "):
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ByKers

 פרי באיו  עדי מדליה

האתגר שבמדבר
פרי באיו יצאה לאתגר רכיבה של  274קילומטרים בשלושה ימים
במדבר .היא השאירה בבית ארבעה גברים (אחד מהם הוא האב)
ועד לקילומטרים האחרונים היא השילה מעצמה הרבה פחדים
וספקות שכל רוכב ורוכבת מכירים.
מאז שאני זוכרת את עצמי ,חלק בלתי נפרד מחיי מלאים באתגרים .חלקם
הצבתי לעצמי וחלקם החיים הציבו ,חלקם צלחתי ואת חלקם -עדיין לא.
על האתגר הבא ארצה לספר אך קודם היכרות קצרה.
אני כבר לא ילדה ,אני בת  40אמא לשלושה בנים מקסימים ונשואה לאבי,
בן הזוג הכי מפרגן .זה אחד האלמנטים הכי חשובים מבחינתי ברכיבה
והשלב הראשון לתחילת כל מסע ואתגר .הידיעה שבזמן שאני מפדלת
את עצמי בעלייה כששרירי בוערים ,כל כולי בחוויה ולא במחשבות האם

הילדים כבר חזרו מהחוג או אכלו כמו שצריך.
אני רוכבת בקבוצת  BYKERSשהיא אלמנט נוסף שחשוב מבחינתי לאתגר
רכיבה כלשהו .החברים לקבוצה ובניהם שותפי לרכיבות ,עילם שלו ,הפילו
עליי סוג של פצצה והציעו לי להצטרף לאתגר בלתי נתפס מבחינתי:
רכיבה ממצפה רמון לאילת .כמובן ששללתי אותם ואת הרעיון המטופש
שלהם והשבתי שאין סיכוי וזה גדול עליי ,אך משהו חילחל ובלילה לא
נרדמתי ורק מחשבות רצות לי בראש ומציירות טבלת בעד ונגד .אני
שוכבת במיטה ומתרגשת רק מעצם הרעיון שמה אתגר חדש ניצב לפני,
אפילו אם תיאורטית ,עדיין לא השבתי בחיוב.
בבוקר זה היה ברור כשמש המכאיבה מהחלון שנותר פתוח .האתגר הזה
גדול עליי ועל כן אני מתכוונת להסתכל לו מקרוב בלבן של העין.

עילם הכין מסלול (מושלם) לשלושה ימי רכיבה בסגנון של חצי בייקפקינג:
הכל עלינו פרט לציוד לינה ויחד עם עדי מדליה התכוננו לאתגר .בקשה
אחת היתה לי לשני החברים החזקים וסיכמתי אותה כך" .לכם זה טיול לי
זה אתגר אז בואו בבקשה נעשה את זה 'בקצב פרי".
מרגע שהחלטנו על תאריך הזמן נע לאט ,כמעט כמו לפדל בתוך הים,
התחלתי לספור את הימים ,השעות והדקות ליציאה ובכל רגע פנוי תקפו
אותי פחדים וחששות ,חוסר ביטחון בעצמי ומחשבות של זקנה מציאותית
כמו "בשביל מה את צריכה את זה"? הצטרפו גם כן לניסיון ההתקפה על
ההחלטה שלי לצאת לאתגר .הן לא שברו אותי אך בהחלט גרמו לי לרקום
תכנית מגירה במידה ו..

במצפה רמון -מדוושים המון
הגענו למצפה רמון והתחלנו מסע.
האופניים'specialized stumpjumper 2014 29 :
המטרה :מושב פארן .המרחק 104 :קילומטר
אני לא זוכרת ממש את הרכיבה הראשונה בחיי על אופניים ,אך החלטתי
להשתמש בעצה שנתן בן זוגי לבנים שלנו כשהוא לימד אותם לרכב ,אותה
עצה שנתן לי אבי עשרות שנים קודם לכן -תתחילי לפדל ,צברי מהירות
ותראי שהכל יהיה בסדר.
הרכב גירד בדממה את כביש האספלט ונעצר לו במצפה רמון כשמד
הטמפרטורה הראה  4מעלות .פרקנו ציוד ,עלינו על האופניים ויצאנו
לדרך ורק אז קלטתי סופית שאני באמת שם ,במדבר ,עם החברים,
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עם האופניים ובמיוחד עם עצמי וכולנו מדוושים אל הלא נודע הכל כך
מרגש הזה.
הרגליים החלו להתחמם והנוף חימם את הלב .המסלול היה מאתגר ,המון
דשדש ומעט חמצן .עדי לקח על עצמו את משימת הצילום והתיעוד והוא
ביצע אותה נאמנה.
התחלנו את המסלול בסינגל חווה לאחר מספר קטן של ק"מ היה מתבקש
לעצור ולהצטלם ועדי מפעיל אותנו תעמדו ככה ,תעשו פוזות למצלמה,
האופניים שלו ושלי החליטו להתנשק ואז בשקט של המדבר אני שומעת...
פפפפפססססס ואני צועקת לו ,נראה לי שיורד לך אויר מהצמיג ,בדיקה
קצרה וכלום הכל טוב ,עולים על האופניים ומתחילים לדווש .רגע! תקלה לא
צפויה!!!
אני מרגישה שמשהו לא בסדר,,,,מהר מאוד הבנתי ,ירד לי האוויר מהבולם.
איך ממשיכים?
דבר כל כך חשוב לא הבאנו ,משאבת בולם.
המשכנו עוד כשלושים ק"מ ,ירדנו במעלה נח עד לציר הנפט ואז לחאן
בארות כאשר רוב הזמן מדוושת בעמידה וברור לי שזה לא מה שישבור
אותי .שם פגשנו  2עובדים בחניון ,שפינקו אותנו בקפה ובזמן הזה עילם
בהתייעצות טלפונית עם חבר מהקבוצה ובעזרת קומפרסור של החניון
התגבר על התקלה והמשכנו הלאה.

יצאנו ל"דרך הבשמים" מסלול זורם החוצה את נחל נקרות מצד לצד.
בק"מ השמונים לערך ואחרי קטעי דשדש ארוכים הגענו לצוקים ומשם
הגענו למושב פארן ביחד עם השקיעה .עילם היה אחראי על תזמון
ההפסקות ,המוזיקה הטובה והובלת הריקודים והשירה.
באחת ההפסקות האחרונות ,כשנותרו בערך  24קילומטרים לסיום היום
הראשון ,עזבה אותי תחושת הפחד ,התפוגגה לה פתאום ורק אז הבנתי
בתוך עצמי שאני אשכרה אצליח לסיים את היום הראשון ,ועם המחשבה
הזאת רקדנו ושמחנו .עליתי על האופניים מלאת אנרגיות ומרץ עד לפארן,
שם כפי שכל רוכב ורוכבת כנראה יזדהו עמי ,צעקתי מרוב אושר.
ישנו ב"חאן של אבירן" שראוי לכל התשבחות והפרגון .קיבלו אותנו
בידיים פתוחות ,כיבסו וייבשו את בגדינו בזמן שאנחנו עמלנו על ארוחת
הערב ממצרכים שקנינו במושב לערב ולבוקר .החבר'ה התחילו לדעוך
אחרי שהמים החמים של הג'קוזי בישלו אותנו אך אני הייתי עדיין מלאת
אנרגיות -משהו שנפתר בעזרת כוסית אחת של אוזו (אני לא שותה אלכוהול
אף פעם).
בארבע לפנות בוקר כבר הייתי על הרגליים וכמוני גם עדי ,קורצנו מאותו
חומר ,צחקנו בלי סוף ומרוב התרגשות הערתי חצי חאן .כאן ההזדמנות שלי
לכפר ולבקש סליחה מקבוצת הרוכבים מהמרכז שתכננה לישון עוד קצת.

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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היום השני
המטרה :שחרות .מרחק 90 :קילומטר
התחלנו את היום השני לאחר שהכנו לנו צידה לדרך וגם קיבלתי מהגברת
הנחמדה בעלת המקום ,תמרים טעימים.
יצאנו מפארן לכיוון יהל בדרך שעוברת בסמוך לגדר הגבול עם ירדן ,אני
ללא כאבים או שרירים תפוסים רק עם שפשפת....שששש....אל תספרו
לאף אחד.
מזג האוויר פרגן לנו ,ובצהריים הגענו לקיבוץ יהל ,שם קנינו בצרכניה
אוכל וכרגיל ,הרעשן שבתוכי התעורר וחיש מהר נכנסתי למטבח לבקש
מלח .פה החל סיפור אהבה עם השף שקיבל אנרגיות מהשטויות שלי
ופינק אותנו במטעמים מבישולי יום השישי( ...חייבת לציין כי סיפר לי

ByKers

שניתן להתארח אצלם בקיבוץ או להגיע לארוחת צהריים בשרית בעלות
של ).₪ 40
משם המשכנו לעלייה של מעלה קטורה ,מעלה שאינו רכיב במלואו ולמזלי
בורכתי בשותפים מדהימים .איפה שיכולתי לרכוב רכבתי ואיפה שלא הם
עשו פינג פונג .עלו ברכיבה על האופניים שלהם ,חזרו כל אחד בתורו
ורכבו על שלי ,מדהימים שאין כמותם.
בסיום העלייה תקלה מספר  ,2נקרעה לעדי השרשרת ועילם שוב פיקד
ביעילות .התגברנו על עוד מכשול קטן והמשכנו לנאות סמדר ,שם
פגשנו קבוצת רוכבים נוספת שסיימו רכיבה ולא הבינו מאיפה יש לי את
האנרגיות לקפוץ ,לרקוד ולצלם לקבוצה שלנו חבורת ילדים שצועקים
"שבת שלום בייקרס!"

המשכנו מנאות סמדר לשחרות ,בסינגל יפיפה וזורם כשמסביב דיונות
מרהיבות (חולות כיסוי)
ואני? הלב שלי מתהפך! לא מאמינה שאני אוטוטו מסיימת גם את
היום השני ,מתחילה להרגיש שהנה זה יכול להיות ,הנה אני אצליח
באתגר .אולי.
הגענו לשחרות ,מקום באמצע שום מקום ,מראש ידענו כי לא תהייה
קליטה בטלפון ,שיש לזה יתרון מדהים ,שקט (משהו שאני לא מכירה)
והשמיים מחבקים אותנו בשלל צבעים ומכניסים אותנו רגועים מתמיד
לאווירת השבת.
עילם דאג להזמין מבעל המקום את המצרכים והם המתינו לנו כמו
ילדים טובים .בזמן שהקמין התחיל לחמם את המקום (שהיה קפוא) אני

עמלתי בהכנת ארוחת השבת שלנו .זה היה שונה מערב שבת בבית עם
המשפחה ויחד עם זאת ,היה מאוד ייחודי ,עם חברים טובים ומפרגנים,
ותחושות שמחה ,הודיה וסיפוק על שעברתי עוד יום בהצלחה.
היום השלישי
המטרה :אילת .המרחק 80 :קילומטר
התעוררתי עם שחר ועם ידיעה בלב :אני את האתגר הזה אסיים היום ללא
צל של ספק!
יצאנו משחרות ברכיבה על סינגל עד לנחל זוגן ולנחל מלחן .מסלול של
עלייה מתמשכת עד להר ברך .בק"מ ה  29לאחר ק"מ ספורים החלה
ירידה ארוכה ולא פשוטה (עבורי) ,נתתי דרור לעילם ועדי לטוס בירידות
ואני המשכתי בקצב שהרגשתי בו בטוחה .כשהרגשתי צורך אף ירדתי
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מהאופניים (כזאת אני ,לא מתביישת ודאגת לשמור על עצמי)
המכשול הראשון שעמד בפניי היה זיכרון מר ממסלול ה"סמרתון" שלא
סיימתי עקב התייבשות .בכניסה למסלול שחששתי ממנו כלכך ,הפה
התייבש מרוב לחץ אך הרצון להתקדם ולהוריד את הגיבנת ,גרם לי רק
לפדל חזק יותר ומהר יותר ותחושת סיפוק מילאה אותי ובלב הרגשתי שאת
הסמרתון הבא אני צולחת בענק.
החלק הקשה של האתגר כולו היה ללא כל ספק עשרים הקילומטרים
האחרונים .אולי זה כך בכל אתגר ואולי לא ,אך באותם רגעים שבהן רכבתי
במקום עם אותו ים דומם של אבנים קטנות בשם החיבה התמים כל כך
"זיפזיפ" והחול המדושדש הטובעני ,לא חשבתי על כלום פרט להמשיך
ולנוע למרות שהאופניים מתנהגים כמו שור זועם הדורך רגליו במקום.
פה עדי ועילם שוב קיבלו ממני פס בקטעים שהם יכלו לדווש מהר וחיכו לי
עד שאגיע.
כפיצוי הגיעו ירידות מטורפות ,וכמו קינוח מוצלח בסוף ארוחה דשנה הן
השאירו טעם מתוק בפי וצעקה עמוקה בגרוני ,אשר נשמעה בכל רחבי
אילת (כך אומרים).
סיימנו  274ק"מ ברכיבה שלא אשכח לעולם וסגרתי את שנת  ,2016שאיך
לומר ,לא היתה רכיבה כלל וכלל בחיי הפרטיים -בהרגשה שאוכל להתמודד

עם כל אתגר שהחיים מציבים לי ,רק אם אמשיך ואפדל.
כבונוס ,זיכיתי לראות את אחי והאחיינים האילתים שלי .ירדן ,קרוב משפחתי
גם התנדב להחזיר אותנו לרכב שחיכה לנו במצפה רמון .בזמן ששני חברי
למסע גלגלו את החוויות ,השענתי את ראשי לחלון והבטתי אל המרחבים
העצומים שעליהם רכבתי .מקומות שאותם חיבקתי עם כל הקושי והאושר,
וכמו בהילוך לאחור ,התגלו לעיני כל החוויות פעם נוספת .כל כך רציתי
שיהיה שם איזה כפתור  PLAYדמיוני ושביחד עם החברים ,נתחיל את כל
ההרפתקאה הזו מההתחלה.
חייבת לציין שעילם ועדי ,עוד בזמן ההכנות האמינו בי ולא היה להם צל של
ספק שאצליח .לאורך כל שלושת ימי הרכיבה הם נתנו לי להוביל בקצב שלי
וגם שנתתי להם לפרוק ולטוס עצרו לחכות לי והמשכתי להוביל .הייתה לי
את הזכות לבשל עבורם בסיום כל יום רכיבה ולראותם נהנים.
אינני מתיימרת להיות מומחית או להגיד לכם מה לעשות באתגר שלכם ,אך
אומר רק זאת:
מסע כזה צריך לצאת עם החברים הנכונים .עם מסלולים מדויקים ותכנון
מדויק של מקורות מים זמינים ,מכולות שפתוחות או אנשי קשר להזמנה של
מצרכים ואפילו תוכנית גיבוי למים והאוכל במידה ויהיה צורך.
אה כן ,ולצעוק מאושר במלוא הגרון!
53 | 52

we:Explore

 מאור דרור  מאור דרור

רוחות מזרחיות

The Wild,
Wild East
משהו חדש קורה פה בצפון מדבר יהודה שכמו בכל חורף מתעורר לחיים ,החורף
הזה קורה משהו חדש ומיוחד
כתושב האזור אני מודה שמרגש אותי לגמרי הדבר הזה...
עד החורף הזה ,רוב השטח היה שמור לפריקים בלבד ,לנווטים ולקבוצות הבודדות שלא
פחדו מאקספלורציה ,שיטוטים וגם הליכות רגליות מדי פעם.
והנה מישהו החליט שהגיע הזמן והרוח המזרחית התחילה לנשוב חזק...
הרוח הזו מביאה איתה שטפון של מסלולים שלמעשה היו פה כמעט מאז ומעולם ...אף
אחד לא סלל אותם ,אף אחד לא בנה אותם ואף אחד לא יכול לקחת קרדיט  ...אלא אם
הוא גמל ,יעל או עז.
ראס מועכף ,טבק אום קוניץ ,טבק קוטיף ,ג'בל חרמון ,קרן אל חג'ר ,עזלניה ....השמות
עדיין לא אומרים הרבה לרובנו ,אבל לא מעט כבר שמעו אותם  ...מקומות שעד לא מזמן
היו נידחים והיום כבר לא נדיר לפגוש ארבע /חמש קבוצות עולות לפה או יורדות משם,
וסימני גלגלים טריים בכל פינה .אוטוטו גם הסטראבה תגיע ואיתה שלל שמות חדשים
כיד הדמיון המנפיץ 
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NO SEGMENTS FOUND
כן גם אני רוכב לפעמים עם סטראבה ,עוקב ,מסתכל ,משווה ושאר
ירקות ...אבל כאן במדבר יהודה זה קצת אחרת ....גם כרישי סטראבה
ויבבני משקל ישכחו מהכל כשיעמדו לרגע להסדיר נשימה על כיפה עם
מבט של  360מעלות על אפס ציוויליזציה.
אפשר לנסות לתאר את הנוף ,אפשר לנסות לתאר את החוויה ,אבל זה רק
יקטין ויגמד את הרגע.
לא נקלקל לכם ...לכו לכתף טור ותחזרו לספר לנו איך היה ...לא אין שם
שום סגמנט ...יש שם אין סוף .אין סוף של אפשרויות ,אין סוף של זמן,
ואין סוף של נוף .אופס ...הנה אני מתחיל לתאר אז נעצור כאן .תשכחו

רוחות מזרחיות

מכל מה שהכרתם עד עכשיו על מסלולי אופניים – מדבר יהודה זה
המקום!
WILD WILD EAST
ברשותכם נתמקד קצת בכל זאת ,אנחנו רוצים אתכם בשטח ולא עם כוס
קפה קוראים מגזינים במחשב .נספר הפעם על ראס מועכף – גבעה
עצומה שאני קורא לה פארק קנדה של מדבר יהודה.
המועכף נמצא כ 15דקות רכיבה מנהלתית מהבסיס בנביא מוסא ,ממש
בין בקעת הורקניה למצוק ההעתקים .זה אומר שעל הדרך לצומת אלמוג
פונים ימינה וממשיכים  10דקות נסיעה על כביש חביב שייקח אותנו
דרומה עד הבסיס  ...ממש מתחת לאף.

למועכף אפשר לעלות בכל מיני דרכים ,אבל העיקרית שבהן היא דאבל
נחמד שחוצה ממערב למזרח.
סימון שבילים שחור לאורכו ,ממנו אפשר להמשיך לעלות לשיא הגובה
שמצפון לדאבל .הנוף עוצר נשימה ,הים והמצוקים וה ...טוב אמרנו שלא
נסחפים עם תיאורים .אז הבנו שכיף שם למעלה אבל זו רק ההתחלה ,הרי
עם כל הכבוד לעליות ויש כבוד ..אנחנו גם רוצים קצת ירידות.
אז קבלו בתופים ובמחולות את השלוחות שמושכות צפונה .הן שדה קרב
אמיתי של אחיזה ,מהירות שליטה ויכולות טכניות ...האופנוענים כבר
נמצאים על חלק מהשבילים אז קצת זהירות.
השלוחות האלה יודעות לספק את כל מה שרוכב קם בשבילו בבוקר ...וזה

לא משנה בכלל איזה סגנון רכיבה הוא רוכב או מה גילו הקלנדרי.
אדרנלין או יום טיול
רציתי להזכיר על הדרך עוד מקום ששווה להכיר ושהאופניים בכלל לא
יעלבו אם לרגע הן יהיו רק האמצעי וכלי התחבורה.
מצודת הורקניה השכוחה ,נמצאת ממש מעט ממזרח למונטר הידוע,
למעשה אנחנו רואים אותה כל הזמן אבל לא יודעים עד כמה המקום הזה
היה משמעותי ועד כמה נהדר להגיע לשם עם אופניים.
על המצודה שנבנתה באזור ה  150לפני הספירה עברו תהפוכות רבות,
היא אחת מהמצודות העיקריות והאחרונות שהחזיקו החשמונאים ואפילו
שימשה כבסיס ראשי לנסיכה לוחמת גרילה .בין לבין גם סבאס הנזיר
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הידוע ממנזר מרסבא הסמוך ,היה שם והקים כפר שיתופי קטן .במקום
אפשר למצוא שאריות פספסים ,מיני מערות ובכלל אפשר לבלות בו חצי
יום של חקירות ושיטוטים (ברגל) ....על האופניים ,מומלץ להגיע מכיוון
המונטר אל המבצר וממנו לרדת לבקעת הורקניה על שלל נפלאותיה
מדבר יהודה בתלת מימד
מעבר לכל הפאן והאדרנלין מדבר יהודה הוא מקום מיוחד מאד .יש בו
הכל ,וכל אחד ימצא בו את הקשר שלו .השלווה ,השקט ,הניתוק מהיום
יום ,והחיבור לאין סוף הזה ..למדבר יהודה יש קסם .מדבר קטן ,קיצוני
כמו שרק מדבר יכול להיות ,ועם זאת כזה המכיל את הכל ותמיד תמיד יהיה
כאן בשבילנו  ...גם ובעיקר כשיורד גשם ובוץ בכל מקום אחר .השבילים
העתיקים ,הנאקבים ,בשפה המקומית תמיד זורחים ותמיד מאפשרים

רוחות מזרחיות

רכיבה .אפשר לראות בזה גם משל לדרך חיים ...המדבר הוא מורה אמיתי,
חד וקשוח עם אמירה כל כך ברורה ועם זאת צנוע בדרכו ,מכיל וסובלני ...
לחלקנו הוא סמל למוות ושממה לחלקנו הוא החיים שתמיד רצינו...
אנדורו מדברי בתלת מימד -המלצת מסלול
אז אחרי כל זה צריך לפנק באיזה קובץ לא?
מגינים ,ספר היסטוריה ,מכשיר ניווט...וקדימה לטרוף ת'שטח
למסלול נקרא בשמות המקומות המרכזיים שעוברים בהם :קידר-הורקניה-
מועכף-גבל-חרמון.
את קובץ הניווט אפשר להוריד מכאן..
הוא מתחיל מקידר ויורד למצודת הורקניה דרך תצפית יפה על ה"לאורה

של ירמיהו" ,ערוץ גדול ומצוקי עמוס בכוכים וחדרים ששימשו את הנזירים
להתבודדות ...קצת בר במדבר והגענו למצודת הורקניה שהזכרנו קודם.
לאחר שעלינו למצודה נחזור  300מטר על עקבותינו ונטפס על הסכין
המדליקה שיורדת דרומה  ...אקסטרים זו המילה היחידה שיש לי בראש
לתאר אותה .לאחר שהגענו לבקעת הורקניה נתחיל טיפוס נח למועכף
הידוע לשמצה ,אפשר בדאבל עם הסמ"ש השחור ואפשר עם נאקב קטן
וחביב שממתן קצת את העליות  ...לאחר שהתאוששנו מהמראות של ים
המלח ומצוק ההעתקים שנשקפים מראש המועכף נגלוש צפונה לסכינים.
הפעם נרוץ על הסכין המגיעה עד לכיפה הקטנה הנקראת טיז א'זלמה...
הממ  ...כן זה השם
האגדות המקומיות מספרות על משלחת בדואית /בריטית שמיפתה את

האזור ,לקראת סוף היום כשמורה הדרך הבדואי כבר נשבר מהחפירות על
שמות המקומות הוא פשוט הנפיץ את השם המשעשע שמשמעותו....
"התחת שלך אחי".
לאחר שירדנו לנחל קומראן אפשר לחזור בנחת לבסיס נביא מוסא,
המקפיצנים מכירים ויודעים בדיוק מאיפה לאסוף את הרוכבים .אבל ,וזה
אבל גדול ,אפשר ומומלץ למשוך עוד קצת ולטפס לג'בל חרמון ....ממנו
נמשוך צפונה ונצלול לנחל אוג .דן דורון שרכב איתי יחד את הסכין הזו,
הגדיר אותה כרד בול רמפייג' לא פחות ...והחיוך הגדול מתחת לזקן...
וקולות של אינדיאנים נשמעו מכל עבר.
למי שלא מחפש את האולטרה אקסטרים של ג'בל חרמון ,אפשר לרדת בקו
מתון למצוק ההעתקים ואיתו חזרה לצומת אלמוג...
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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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 נעם תדהר  נעם תדהר

חו"ל :מרוקו

מרוקו

רוכבים במערב הקיצון
מרוקו -המערב הקיצון ,סוף העולם כפי שהיה ידוע עד לפני  500שנים ,היא מדינה
מרתקת עם היסטוריה עשירה בפסיפס אנושי מרהיב ,נופים מגוונים ועוצרי נשימה.
מרוקו היא אי ,מצפון הים התיכון ,ממזרח הרי האטלס הנישאים ,ממערב האוקיאנוס
האטלנטי ומדרום ים החולות שמפריד את צפון אפריקה עם אפריקה השחורה .הבידוד
ותנאי השטח הקיצוניים יצרו לארוך השנים שילוב נדיר ומרתק של אדם וטבע.
אל השילוב הזה נמשכתי כבר לפני מספר שנים וכבר יותר מעשור שאני רוכב במרוקו.
לקראת כל מסע אופניים ההתרגשות עולה מחדש ,אין מסע שדומה לקודמו ולא לזה
שיגיע אחריו .כל טיול מזמן לנו הרפתקה אחרת שמחכה לנו במצוקים האדירים של הרי
האטלס ובמדבריות הסהרה .פעם זה מפגש מרתק שלא ציפינו לו ,פעם רכיבה ארוכה
שמגרדת את קצה גבול היכולת ,ופעם אחרת מפגש מאתגר מול אתני הטבע.
אני מזמין אתכם לצלול למספר דקות לחוויות רכיבה ממרוקו.
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השער למערב הקיצון
המסע מתחיל בטיסה לאירופה ומשם המשך לקזבלנקה ,נסיעה באוטוסטרדה החדשה מביאה אותנו בערב למרקש ,עיר
המלוכה שלמרגלות האטלס .מרקש הייתה ועודנה תחנת מסחר שחיברה את אפריקה עם אירופה ,ולמעשה הסוחרים
והצבאות שירדו מטיזין טישקה ,הוא מעבר הרועים צפונה ,הגיעו קודם למרקש על גניה שווקיה ותבליניה .במרקש
עצמה מחכה לנו המתקפה הראשונה על החושים ,כיכר הג'מע אל פנע בה נערכים מופעי רחוב היא מיקרוקוסמוס
אפריקאי מרתק ומרגש ,שוק אלף לילה ולילה שנראה כאילו נלקח מתפאורה של סרט.
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רכיבת חימום למרגלות האטלס הגבוה
אחרי הנסיעה הארוכה מישראל אנחנו נכנסים לקצב המדברי ופוגשים לראשונה את השילוב עוצר הנשימה של נופי
מדבר עם הרים גבוהים .נסיעה קצרה של  40דקות ממרקש דרומה ואנחנו נכנסים למסלול רכיבה בין כפרי הברברים,
ואל מול הר הטובקל הגובה שבצפון אפריקה .אחרי שאנחנו לוקחים צידה לדרך בדוכן פירות מקומי ומעמיסים כל טוב על
ג'יפ הליווי ,אנחנו פורקים את האופניים ועולים בדרך עתיקה שמחברת כפרים נידחים במפנה הצפוני של הרי האטלס.
דרך עפר ישנה מטובלת בשבילי פרדות מובילה אותנו בין כפרי בוץ.
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ארמון בלב המדבר ,אתני הטבע בעמק ההרדופים ושיטפון מדברי יחיד ומיוחד
ואדי אונילה הוא עמק ההרדופים ,מזמן את אחת החוויות החזקות במרוקו .יום רכיבה שמתחיל בגובה של כ2000 -
מטרים מעל פני הים ,לאורך המסלול ארמון ציורי בן  100שנה ,עמק שבו נחל זורם ובוסתנים לרוב ,וסיום בקסבה
מהסרטים .נשמע דמיוני? לא במרוקו.
תא השטח באזור זה נראה כאילו צויר בידי אמן ,שכבות שכבות של צבעים .ההרים המושלגים לעיתים ,מתחתיהם
המדרונות החומים צהובים אדומים ,כשלמרגלותיהם כפרי בוץ עם בתים חומים אדומים ,ובתחתית הואדי נחל זורם
ולגדותיו בוסתנים ירוקים של אגוזי מלך ,חרובים ועוד.

לפני כשנה וחצי באחת הרכיבות הגשמתי חלום ,לראות שיטפון אמיתי נוצר בהרי האטלס .ירדנו ממעבר הרועים
המפורסם לתחילת המסלול ,טפטוף מרענן ליווה אותנו .בארמון הציורי של פאשה גלאווי הגשם התחזק אך עדיין תנאי
השטח היו במצב טוב ,מה גם שחלק מהדרך נסלל בשנתיים האחרונות .לקראת צהריים הגשם התחזק וכל נקיק החל
לזרום עד שנהר הפך חום והזרם התחזק מרגע לרגע .הדרך שמעל הנחל הייתה בטוחה מספיק כדי שנוכל להתקדם
במורד הוואדי וליהנות מהזרימה .מצאנו את עצמנו רוכבים בלב המדבר המרוקאי כשנחל זורם מלווה אתנו לאורך
כל היום.
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מפגשים בלב הרי האטלס
לפעמים הרכיבות מזמנות מפגשים מוזרים כמו שיירה של סיטרואן קלאסיות שיצאו מפריס  4שבועות קודם לכן,
כאשר כל הרכבים על טהרת מודל  .38התפאורה למפגש זה היא נהר המגון שיורד מהרי האטלס לעמק הדרע' אליו
נגיע בהמשך .נפרדנו משיירת המכוניות תוך הערכה הדדית ,הם על המאמץ הפיזי שלנו ואנחנו על המאמץ הטכני
והיצירתיות ,לכל אחד יש את הדרך שלו לטייל בעולם.

מספר דקות לאחר מכן מפגש מסוג אחר לחלוטין זימן לנו משפחה ברברית שארזה את ציודה וילדיה לנדידה העונתית
בעקבות שטח מרעה .מוזר היה לראות את הילדים הקטנים קשורים לפרדות ולחמורים כמו שאר הציוד ,כנראה
שבמקום קשוח כזה ,לפרקטיות יש משקל רב בהחלטות היום יומיות.
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מסלולים פראיים באטלס התיכון וג'בל סהרו
אין הרבה מקומות בעולם שאליהם הגעתי ובהם הרגשתי שאני נמצא באמצע שום מקום במקום פראי באמת ,מחוץ
לציוויליזציה מוכרת .ללא ספק הרי האטלס מספקים את התחושה הזו ללא הרף .מרגשת ומאתגרת במיוחד היא
החצייה של המאסיב האדיר של ג'בל סהרו עם נופי אריזונה שבו .ביום זה מגיעים ל  60קילומטרים מדבריים שכרוכים
ב  1200מטרים טיפוס.
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שיח' עקשן במיוחד בוואדי דרע'
אחד האזורים המיוחדים במרוקו הוא עמק הדרע' – עמק מיליון הדקלים .אני לא יודע מי ספר אבל בטוח שיש לו
סבלנות .מדובר בעמק רחב ידיים שמנקז את הרי האטלס ,זורם בין האטלס התיכון לאנטי אטלס ומשם אל דיונות
הסהרה עד שהוא נמוג את תוך המדבר .בעמק ניתן כבר להרגיש את אפריקה השחורה ,ברברים כהים יותר ,תרבות
מקומית ומבודדת בה התפתחו קברי הקדושים .בעמק הדרע' נצבת העיר זגורה ממנה בימים עברו היו מתארגנות
שיירות הסוחרים שחצו את הסהרה מטימבוקטו צפונה וחזור חלילה .בעמק מסלולים שונים כשגולת הכותרת היא
מסלול שגילתי לפני כעשר שנים .מסלול שרץ בין תעלות ההשקיה ומטעי הדקלים בין הכפרים לעיר זגורה .מדובר

במבוך אדיר של שבילים עם הגיון מסוים כך שלעולם אני לא חזור על אותו מסלול בדיוק .באחת הפעמים לקראת
שעת בין ערביים עצר אותי השייח' המקומי ולא רצה שנמשיך בדרך בטענה המוצדקת מבחינתו שאנחנו עשויים
להיקלע לשעת החשיכה .לא עזרו ההסברים שאני מכיר את המסלול וכבר הייתי בו ,וגם לא עזרה עצם העובדה שיש
לנו קובץ גי.פי.אס מדויק .השייח' בשלו .בסופו של דבר אחרי מסע ומתן ארוך ומאתגר הסכים השייח' ללוות אותנו עם
הטוסטוס שלו בין הדקלים עד לצידו השני של העמק ,כך זכינו  17רוכבים מישראל לליווי רשמי של ממשלת מרוקו בלב
עמק הדרע'.
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טעימות מהסהרה והכפרים שבדרך

אי אפשר לסיים מסע במרוקו בלי לטעום מהמדבר הגדול בעולם ,את הפנטזיה שלי לדווש על מלחות יבשות
שבין הדיונות עדין לא מימשתי .בינתיים הגענו בג'יפ לדיונת שגגה שם המושג "ים חולות" מקבל משמעות
ויזואלית ומוחשית

חו"ל :מרוקו

נעם תדהר רוכב ומארגן מסעות אופניים בשני העשורים האחרונים בארץ ובעולם ,מנהל את אקו ADVENTURE
אוהב לתעד נופים ומפגשים מרתקים שבדרך.
אתם מוזמנים לדף הפייסבוק של נעם לעוד סיפורים ותמונות.
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סמרתון  2017יוצא לדרך
סיכומים יומיים ,תמונות ,וחוויות משתתפים
בסיקור היומי באתר המגזין.
בהצלחה גדולה לצוות כתבי המגזין ולכל
זוגות המשתתפים.
May the force be with you
samarathon.co.il
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 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון "יסודות" בי"ס לאופני הרים

טכניקות רכיבה להמונים

טכניקות רכיבה להמונים

סיבוב בדריפט
ברפפפ ,ברפפפ

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.

סיבובים ,גם הפעם אנו עוסקים בהם .אחרי שדנו עם גיא
ויואב בפוזיציית האגן ובמיקום הרגליים על מנת לייצר את
האחיזה המקסימלית בסיבוב ,באים הפעם שני הבייבי
פייס ומבלגנים לנו את האחיזה .דריפט היא למעשה
טכניקת החלקה מבוקרת בסיבוב .מעבר להיותה
וירטואוזית מאוד למראה ,היא שלב מתקדם בשליטה
באופניים ובטכניקת הסיבוב ,ומאוד חיונית במצבים של
העדר אחיזה בגלל מצב הקרקע

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

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

Kona HeiHei DL

יבואן :סלאלום | מחיר '₪ 22,500 :מחיר מועדון₪ 19,125 :

Kona HeiHei DL
 ,KONAלמרות היותה מבוססת ביבשת אמריקה ,תמיד
שאבה את עולם הדימויים שלה מהאיים והתרבות של הוואי.
לכן לא מפתיע שסדרת אופני ה  XCשיכוך מלא של החברה
קיבלה את השם הייהיי Heihei .בהוואית משמעותו  raceאו
מירוץ והרי זו כל המטרה של ז'אנר האופניים המדובר ,אז זהו
– שלא .במיוחד לא בשנת הדגם הנוכחית ובטח לא כשמדובר
בחברה עם ה  DNAשל  ,Konaשיותר מזוהה עם רוכבים שקפצו
מעל הפלטון של הטור דה פראנס מאשר כאלה שרכבו בטור ,או
לצורך העניין סיימו על פודיום של .XC World Cup
בשנת הדגם הנוכחית ( )2017הורחב הליין של ה  HeiHeiוהוא
כולל  8דגמים שונים ,המכסים את הטווח בין אופני  XCטהורים
בעלי גלגלי  29ועד אופני שבילים קלים עם גלגלי  27.5ו140
מ"מ מהלך.
מסלאלום ,היבואן הישראלי הוותיק של המותג קיבלנו את הדגם
המסקרן ביותר בליין-אפ של ה  Heiehiואולי בכלל בליין הכללי
של קונה ב ,2017זהו דגם ה – DLגלגלי  ,29שלדת קרבון מלאה,
 100מ"מ מהלך מתלה 120 ,מ"מ מהלך מזלג וזוויות אגרסיביות
יחסית לאופני  .XCההייהיי נראים כילד הממזר של אמא הייהיי
ואבא  ,process 111מצד אחד יעילים וקלים ,מצד שני
גאומטריה מבטיחה מאוד לשעשועים בירידה .יצאנו לשבילים
ההו-כה מהודקים של החורף הישראלי לבדוק האם Konaמצאו
נוסחה מנצחת 
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה
•מתלה  Fuseהמבוסס על גמישות
משולש אחורי
•מערכת הינע ובלימה Shimano
 XTמלאה
•זווית ראש  68מעלות
•תומכות שרשרת באורך  430מ"מ
•משקל רטוב כולל טיובלס ,לא כולל
פדלים –  12.5ק"ג
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שלדה ומתלים
השלדה הירוקה (מאוד ירוקה) של  Konaנראית מצוין.
גאומטריית השלדה ארוכה ונמוכה כפי שמחייב הטרנד
הנוכחי ,המשולש הקדמי ארוך יותר מבעבר ותומכות
השרשרת קוצרו ל 430מ"מ מרשימים מאוד .כדי לחסוך
במשקל ,קונה החליטו לוותר על הצירים האחוריים
ולהתבסס על גמישות ורטיקלית מובנית בתומכות הכיסא
והשרשרת .שמו של המתלה ב"קונאית" הוא Fuse

והוא אפשר דיאטה של  250גרם בשלדה לעומת דגמים
קודמים.
השלדה אינה מאפשרת התקנת מעביר קדמי ,כך שאם
אתם מתכננים על הקונה כאופני המרתון שלכם ,כדאי
שתצטיידו בקסטה אחורית בעלת טווח הילוכים רחב.
אהבנו לראות שקונה מאפשרים הולכה פנימית או
חיצונית של הכבלים .כמתבקש ב  2017גם קונה יישרו
קו עם סטנדרט ה Boostהפופולרי ,עובדה שאמור

לשפר את הקשיחות לעומת דגמים קודמים.
על השביל
נתחיל ונאמר שאיננו רוכבי  XCקלאסיים ,אנחנו מאוד
אוהבים אופני  ,29מאוד אוהבים אופניים קצרי מהלך
(כי אנחנו חושבים שזו הבחירה הנכונה לתוואי השטח
ב 95%מאתרי הרכיבה בארץ) ,אבל הכיף שלנו הוא
לרוב בסינגלים טכניים מלאים בסיבובים ,זרימה ,דרופים

וכל טוב הארץ .פחות מחבבים טיפוסים על דרכי עפר
או להיות בחוב חמצן לאורך שעה וחצי (או בשמו המוכר
יותר – תחרות .)XC
מהרגע הראשון על הקונה הרגשנו שהחיבור עם
המכונה הוא טוב ,טוב מאוד אפילו .נראה שהחבר'ה
של  Konaמרגישים כמונו לגבי רכיבה ,אחרת איך
נסביר כידון ברוחב  750מ"מ וסטם קצר למדי על אופני
( XCלכאורה) עם  100מ"מ מהלך מתלה? אהבנו את
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הקוקפיט ואת תנוחת הישיבה המאוזנת על ההייהיי,
שמחנו לגלות את ה standoverהמעולה שמאפשר
תמרון קליל ונוח.
ה  Heiheiמדוושים מצוין ,כיול הבולם של פוקס קשיח
יחסית ולא הרגשנו בובינג משמעותי גם בזמן הפעלת
כוח לא מבוטל על הפדלים ,ולא נדרשנו יותר מדי לשינוי
מצב הפלטפורמה בבולם האחורי .צמיגי המקסיס
הקלילים הוסיפו לתחושת המהירות ,בסה"כ האופניים

מתגלגלים מצוין במישור ובעליות כורכר.
בעליות טכניות יותר ובתנאים פחות ממושלמים מבחינת
רטיבות הרגשנו שהאייקון האחורי הוא מגבלת האחיזה
שלנו ,הוא נטה להחליק רבות ולקראת הדרדרת של
הקיץ היינו מחליפים אותו בוודאות במשהו אוחז יותר.
כאשר נכנסנו לסינגלים ,קיבלנו אינדיקציות חיוביות
נוספות מה  .Konaהאופניים מאוד אוהבים לשחק

( )playfulוסיבוב בסינגל החדש (והישן) ביער להב גרם
לנו להשתובב ולהתלהב מכל ברם ,קפיצונת או ירידה
מהירה .לסוג המסלולים שקק"ל בונה (באופן מבורך)
בשנים האחרונות בארצנו ,הקונה הם קרובים לשלמות
(ממה שאפשר לצפות במחיר הזה) .האיזון בין קלילות
ומהירות לגאומטריה נכונה ויכולת טכנית הוא איזון מדויק
להפליא במקרה הזה.
ה  Heiheiהם בכל זאת אופני  100מ"מ קלילים מקרבון,

וככאלה ,יש להם מגבלות כאשר דוחפים אותם חזק
בסינגלים טכניים ,אלימים ומהירים .במהירות גבוהה
בסינגלים אלימים מורגשת חוסר יציבות וקושי לשמור
על קווים בהשוואה לאופני שבילים טובים .זו כמובן לא
הפתעה ,אבל אנו חייבים לציין זאת כדי לצייר לכם את
התמונה הכוללת ,כנראה שהחלפת צמיגים לבשרניים
יותר תועיל במשהו ,אבל מצד שני תגרע מיכולת הדיווש
של האופניים.
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חלקים בולטים
הקונה מאובזרים בבולמי זעזועים של  Foxברמת
פרפורמנס 34 ,קדמי עם  120מ"מ מהלך ופלואט אחורי.
המזלג והמתלה הרגישו מאוזנים מאוד למרות ההבדל
במהלך ,ועבודתם הייתה עקבית וחלקה לאורך המבחן.
מערכת הבלימה וההינע מתוצרת שימאנו  XTתפקדה
ללא דופי לאורך כל המבחן .מעצורי ה  XTשל 2017
התגברו על הבעיות שהיו בשנת הדגם הקודמת,

הרשימו אותנו מאוד ,וסיפקו את תחושת הבטחון
הנדרשת .מערכת ההינע לא גיהקה או פספסה העברה
אחת לאורך כל המבחן ,מרשים במיוחד בהתחשב בכך
שאופני המבחן אבזרו ללא מוליך שרשרת ובקסטה
11-46המאתגרת את המעביר האחורי.
החלק המאכזב היחידי במפרט של ה  Heiheiהם
החישוקים מבית  .WTBיש לנו ניסיון לא מוצלח עם
חישוקי ה  KOMהללו ,הם אמנם לא כבדים ,אבל סופגים

דנטים בקלות בלתי נסבלת ,ולמרות לחץ אוויר גבוה
ורכיבה לא קיצונית הצלחנו ליצר דנט קטן גם במהלך
המבחן .מעבר לכך המפרט של הקונה מוצלח מאוד
ומכובד מאוד למחיר המבוקש שלהם.
סיכום
ה  Heiheiהם אופניים משובחים ,לא פחות .האיזון ש
 Konaהצליחו להגיע אליו בין משקל קליל ויעילות דיווש,

לבין יכולות טכניות היא מרשימה מאוד .אם היינו צריכים
לבחור לעצמנו אופניים יחידים לרכיבה בארץ ,הקונה
ללא ספק היו מגיעים ל  . shortlistאם אתם אוהבים
לרכוב גם מרחקים ,גם רכיבות טכניות ,גם איזה אפיק
או תחרות מרתון פעם-פעמיים בשנה ,קחו את ההייהיי
למבחן לא תצטערו
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טיולי האביב והקיץ של
לצאת למסעות אופניים בהובלת המדריכים הטובים
ביותר במגוון יעדים מרתקים
כל הטיולים כוללים :טיסות  //הטסת אופניים  //הדרכה  //ארוחות
 //לוגיסטיקה  //כניסות לאתרים
ההרשמה בעיצומה ,לתאריכים נוספים ותפירת חופשות לקבוצות
סגורות פנו לצוות המומחים שלנו.
להתראות בשטח נעם תדהר וצוות המדריכים.
טלפון | 03-5633717 :מייל | anat@eco.co.il :בקרו אותנו 

יוון ההררית הרי הפינדוס
והמנזרים התלויים במטאורה

מונטנגרו ,מסע חוצה מהאלפים
הדינריים לים האדריאתי

גיאורגיה ,מסע מרתק אל הרי
הקווקז הגבוה

( 12/4פסח)  6ימים בהדרכת
יוני אלדר

 8 ,16/6ימים בהדרכת יגאל נחאייסי

 6 ,8/6ימים בהדרכת יגאל נחאייסי

סלובניה ,טיול נשים מיוחד אל
האלפים ואגם בלד

סלובקיה ,חדש! בטיסה ישירה אל
הרי הטטרה האדירים

מסע חוצה פירינאים ספרדיים,
מסלול חדש ומרתק

 17/7בהדרכת נועה לוריא

 18/7בהדרכת יוני אלדר

 10/7בהדרכת עמרי פישר

סלובניה ,חופשת אול מאונטיין
בסינגלים הטובים ביותר
בסלובניה ,כולל הדרכה טכנית.
 8 11/7ימים בהדרכת טל רוזוב

לפרטים והרשמה לחצו כאן
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חנוך רדליך

 חנוך רדליך

המדריך לקודוס -מורה נבוכים
אחחחחח ...סטראווה ,סטראווה .אפליקציית הספורט המצליחה ביותר
בעולם ,שגורמת לרוכבים להתחרות עם עצמם ועם אחרים ,מבלי הצורך
לעמוד יחד על קו הזינוק ולהסתכל אחד לשני בעיניים .המיזם הגאוני
הזה הפך ל"אביזר" חובה בקרב רוב רוכבי האופניים ,אשר תחרותיות
בוערת בעצמותיהם -ובינינו ,למי לא מתחבא איזה רגש תחרותי מודחק
באיזו פינה חשוכה בגוף?
על הדרך ,הפכה האפליקציה לרשת חברתית של ממש ,עם אפשרות
לתת ( kudosעל פי וויקיפדיה :שבחים על הישג יוצא דופן )...לרוכבים
אחרים ,ואיך לא -גם להעיר להם הערות ,להחמיא ,ללטף את האגו,
לעודד אותם ,או בקיצור ,ללקק להם ללא הפסקה על כמה הם גיבורים.
במרוצת הזמן הפכה אופציית הליקוק ההדדי למחליאה ממש ,עם
תגובות משתפכות בין רוכב לרוכב ,משל כולם היו נינו שורטר וג'וליאן
אבסלון ,המתחרים על הסגמנט הידוע "מהאבן הגדולה בירוק ועד
הסיבוב לפני הכביש" -סגמנט קשה ותובעני של  17מטר בירידה על
כורכר כבוש.
מאחר ומאסתי בצפיחיות בדבש הנ"ל ,הכנתי עבורכם ,משתפכי
סטראווה יקרים ,מדריך קצר ל 8-הברכות הנלוזות ביותר באפליקציה,
תוך פירוט מדוייק מתי ואיך מותר להשתמש בהן .בימים אלו אני עובד
עם המוחות המבריקים ביותר בתחום (אילוז ,מוכר הפלאפל שלי ,והבת
שלו ,שיראל ,שמבינה במחשבים אחו-שילינג) על באג שיחדור לכל
עוקב סטראווה ,אשר יחטא בכתיבת תגובות אלו שלא לצורך ,וישמיד את
חשבון הסטראווה שלו לאלתר ובדיעבד ,ויפה שעה אחת קודם.
" .1פשששש" -תגובה ראויה ,אשר תינתן אך ורק לרוכב שקבע
לפחות שני שיאים אישיים ( )PRבמהלך רכיבה אחת .שיאים לדוגמא:
הצלחה בלגרום לרוכב כביש להנהן בחזרה כשאומרים לו שלום ,סיום
בריא ושלם של הקפת הכחול בבן שמן ,נגד הכיוון ,ביום שישי בשעה
 ,07:20או השלמה של רכיבה שלמה בפארק קנדה ,מבלי להסתכל על
אילו אופניים אנשים אחרים רוכבים( ...ניסיתי -זה בלתי אפשרי).
" .2חזק אחי\אחותי!!!!" -קודוס שינתן לרוכב\ת אשר הוכח באופן
אבסולוטי שהוא\היא אכן חזקים באופן בלתי רגיל ...ניצחון בתחרות
הורדת ידיים מול מכונאי אופניים ,הנפה של אופני דאון היל ביד אחת
לגובה הראש ,הצלחה בקילוף צמיג קרוס-מארק מחישוק  XCללא אנחות
ובכי מכל סוג שהוא -כל אלה ייחשבו כ"חזק אחי\אחותי!!!"...
" .3אלוף"\"אח של אלוף"\רב אלוף"\בן של אחות של אלוף" -אחת

המחמאות הקבועות הניתנות לאלו שהצליחו לצאת מהמיטה ואשכרה
לדווש כל הדרך מהחניון התחתון לעליון במצפה מודיעין .מהיום והלאה
מותר יהיה לקרוא "אלוף" לרוכב ,רק במקרים הבאים:
א .הוא אלוף ישראל המכהן בקטגוריית העילית.
ב .הנ"ל משרת בקבע ,והוא בדרגת אלוף או מועמד לדרגת רב אלוף בסבב
המינויים הקרוב.
ג .השם הפרטי שלו (כולל תמונת ת.ז כהוכחה ,בפרופיל המשתמש
בסטראווה) הוא "אלוף" .אלוף בן ,כתב עיתון "הארץ" ,למשל -הוא אלוף.
" .4מפלצת"\"חיה"\"חיה רעה"\"דרקון"\"חד-קרן" -פניה
לאגדות עמים למיניהן ולחיות דמיוניות היא תופעה שכיחה מאד
בסטראווה ,כאשר למחמיא קשה למצוא מילים לתאר את הפלא בו הוא
חזה ,כשראה את הרכיבה הפסיכית שביצע חברו לאורך גדות הירקון
המזרחי .החוק הוא שמותר להשתמש בקודוס הנ"ל ,רק אם לרוכב יש
קשר ישיר לעמי הצפון ,או שהוא התגורר באירלנד יותר מעשור ,ונשאר
בחיים כדי לספר על זה.
" .5מכונה"\ "אתה לא אנושי"\ "מטוס" -פניה לעולם המכונות
נעשית פעמים רבות ,במיוחד כאשר רוכבים מצליחים להגיע למהירויות
בלתי סבירות בעליל ,ביחס לכושרם הירוד .השימוש במושגי יסוד מעולם
המכונאות הכללית יתאפשר רק במקרים הבאים:
א .הרוכב הנ"ל הוא סטיב אוסטין.
ב .הרוכב הנ"ל לקח  KOMעל הירוק\כחול\אדום ,לאחר השתלה של לב
מלאכותי.
ג .הוא עונה לשם .R2D2
" .6שרפת את השבילים"\"הרחתי ריח שרוף"\"מישהו פה
חם אש" -מאז שחר האנושות נמשך האדם אל האש ,ולכן זו לא הפתעה
למצוא שימוש כה מגוון בתופעה זו גם במרחב הווירטואלי של הסטראווה.
הערה זו עוברת שימוש קבוע ומזוויע בקרב חברי קבוצות תחרותיות ,אשר
אוהבים לנפח אחד לשני את האגו ,ולהדליק אותם עוד יותר לקראת נסיון
לקיחת ה KOM-הבא שלהם .לרוב נמצא שהתגובה של הרוכב להערות
הללו תהיה בסגנון" :ועוד עצרתי באמצע להשתין ולהעיר לרוכבים שרכבו
נגד הכיוון "...תגובה אשר נועדה ,כמובן ,לסחיטת עוד מחמאות מקהל
העוקבים האדוק.
על כן ,השימוש בתופעת האש ,על גווניה השונים ,יעשה רק
במקרים הבאים:

א .כאשר ימצא קשר ישיר וסיבתי בין העובדה שהרוכב הנ"ל רכב ביער,
בדיוק בשעה בה פרצה שריפה משמעותית באותו איזור( .טרור ההצתות,
נשבעו לי כמה רוכבים ,התחיל לאחר שבן קדמי יצא לסיבוב שחרור
בהקפה של סינגל זכריה.)...
ב .כאשר הרוכב הנ"ל יסיים את הרכיבה ,וצמיגיו אכן נחרכו ונעלמו כמעט
כליל מן החישוק.
ג .אם הרוכב אכן מסיים את הרכיבה ,וסביבו עננת ריח של על האש,
ושישליק כבש בידו.
" .7מלך"\"מלכה" .מהתגובות הנפוצות ביותר בסטראווה ,במיוחד
לאחר שרוכב השלים רכיבה ארוכה ומאתגרת במיוחד .תגובה לגיטימית
לחלוטין ,במיוחד אם הרוכב הנ"ל נשוי למלכה ,הם גרים בארמון ,ויש להם
לפחות שני צאצאים (להלן -נסיך ונסיכה) ,אשר ימשיכו את השושלת.
ה"מלך" או ה"מלכה" מסתובבים בדרך כלל עם עירוי צמוד של דם כחול,
ואין להם צורך בשימוש בקסדה .הכתר שלראשם מספק אותם מבחינה
בטיחותית (באישור מכון התקנים הבריטי).
" .8ל פ נ ת י א ו ן" -התגובה הנלוזה ביותר בסטראווה ,אשר עוברת
שימוש יתר בקרב המגיבים .תוכלו למצוא אותה מופיעה לפחות פעמיים
בכל בוקר בקרב חבריכם הסטרוואיסטים ,בין אם מדובר ברכיבת שישי
בבוקר לבית הקפה הקרוב למקום מגוריכם ,ובין אם הרוכב הנ"ל טיפס
לפאקינג אוורסט .אותה תגובה .מהמם.
הנה ,אחדש לכם משהו :אף רכיבה ,מעולם ,בשום פנים ואופן ,לא
נכנסה לפנתיאון .מפתיע ,אני יודע .קחו רגע נשימה כדי לעכל את
שכתבתי .אפילו הרכיבה ההיא ,בה דפקתם ספרינט בגלל הכלב הבדואי,
ולקחתם את ה KOM-המפורסם "העליה לכיוון העץ העקום" -אפילו
היא לא מוצגת בפנתיאון ,על אף מה שכתבו לכם כל  63העוקבים שלכם
בסטראווה ,SHOCKING .אני יודע.
ועל כן ,הנה הוראות השימוש לגבי התגובה "לפנתיאון":
לעולם ,אבל לעולם ,אסור לכתוב "ל פ נ ת י א ו ן" .תודה.
עכשיו ,ברשותכם ,אני הולך לפתוח משתמש סטראווה ל"בנשליקטן"
(שזה כבר נושא לטור שלם אחר ,)...ולפתוח סגמנט "זחילה מקערת
החתולים במזווה ,עד הבסיס של המדרגות לחדר השינה" .יש לו 3
מתחרים על הסגמנט ,ושניים מהם חתולים.
הוא שורף את הבלטות .הרחתי משהו שרוף
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מחיר₪ 24,900 :
יבואן BH :ישראל

מותג  Beistegui Hermnos( BHבשמו המלא) אומנם איננו הנפוץ ביותר
בשבילי ישראל עדיין ,אולם בספרד הוא אחד מהיצרנים הבולטים ביותר ,אם לא
הגדול והוותיק מכולם במדינה עתירת יצרני אופניים זאת .החברה הותיקה החלה
את דרכה כיצרנית נשק לפני כמאה שנים ,אך כיום מציעה ארסנל מעט שונה.
ליין האופניים הנרחב של BHכולל יותר מגוון מאשר תפריט ניתוב שיחות של הוט,
החל מאופני עיר חשמליים ועד אופני הרים וכביש תחרותיים.
דגמי ה Lynx-הם סדרת אופני ההרים שיכוך מלא של  ,BHוה Lynx 6-הם דגם
האופניים האגרסיבי ביותר בחבורה .עם שלדת קרבון נאה ,גלגלי  27.5אינץ'
ומתלה Split Pivotהמספק  150מילימטרים של מהלך ורשימת רכיבים אגרסיבית
אך קלה .ה Lynx 6 Carbon 9.7-שקיבלנו למבחן עומדים בראש פירמידת דגמי
האינדורו של  BH

BH Lynx 6 Carbon 9.7
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Highlights
•שלדת קרבון עם מתלה  Split Pivotבעל  150מ"מ מהלך
•גלגלי  "27.5קלים – DT M1700
•מזלג קדמי Rock Shox Pike RC SA Air 130-160מ"מ
•בולם אחורי Fox Float DPS
•מנגנון לנעילת המתלה מהכידון

•מערכת הילוכים  1x11של SRAM X01/ X1
•מעצורי  4בוכנות Magura MT5
•משקל רטוב כ 12.9-קילוגרמים למידה ( Mעם פנימיות
וללא דוושות)
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שלדה ומתלים
ה Lynx 6 Carbon 9.7-מגיעים עם שלדת קרבון
מעוקלת ונעימה לעין המצוידת ברוב הפינוקים
המקובלים כיום בז'אנר -תושבת  ISCGלמותחן
שרשרת ,מיסבים איכותיים מתוצרת אנדורו ,תושבת
להתקנת מעביר קדמי אינטגרלי לנוסטלגיים בינינו,
ומקום לבקבוק מים בגודל מלא (סטנדרט חשוב מאוד
גם באנדורו) .דגם זה עדיין לא מגיע בתקן  ,Boostאך

זה כנראה השנתון האחרון עם ציר אחורי ברוחב 142
מ"מ ,ודגמי שנת הדגם הבאה כבר יאמצו את הסטנדרט
החדש .מרווח העמידה נדיב וכך גם מרווח הבוץ .לשלדה
חיווט כבלים פנימי ,אם כי חלק מהכבלים בכל זאת
עוברים מחוץ לשלדה.
ה Lynx-מצוידים במתלה  Split Pivotאיכותי מבית
וויגל ,אשר מספק  150מילימטרים של מהלך אחורי.
מהותו העיקרית היא נקודת ציר אחורי הממוקמת סביב

ציר הגלגל האחורי .מיקום ייחודי זה של ציר המתלה
האחורי יוצר אופי אקטיבי במיוחד למתלה ומקנה לו
יכולת משופרת להפריד בין כוחות הבלימה לבין פעולת
המתלה .במקרה של הלינקס ,המתלה מיושם גם
על בולם אחורי צף המחובר בחלקו העליון לחוליית
הנדנדה ,ובחלקו התחתון לסוג של הארכות של תומכות
השרשרת ,ומאפשר שליטה משופרת על עקומת
הדחיסה והשגת עומק מתלה .בשנים האחרונות אימצו

את המתלה חברות כגון  Devinciו ,Salsa-וחדי העין
ביניכם יבחינו בדמיון הרב למתלה ה ABP-המוצלח של
חברת  .Trekלמעשה ,גם דייב וויגל ,ממציא הSplit-
 Pivotוגורו המתלים הבלתי מעורער ,הבחין אף הוא
בדמיון הנ"ל ולמעשה תבע את חברת טרק בגין הפרת
פטנט .סיפור משפטי ארוך שהיטיב בעיקר עם עורכי
הדין( .ספוילר ,דייב הפסיד .בינתיים בכל אופן.)...
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על השביל
לאופני אינדורו ייעוד ספציפי למדי – לרדת מההר כמה
שיותר מהר ,ועדיין לאפשר לרוכב לדווש לראש ההר הבא
מבלי לחטוף בקע במפשעה .על הנייר ,לפחות במבט
ראשון ,הלינקס  6נראים כאופני אנדורו לכל דבר וענייין.
רוב המספרים נראים סולידיים ומבטיחים למדי – זווית
ראש של  67מעלות ,תומכות שרשרת קצרות יחסית
( 426מ"מ) ,ציר מרכזי נמוך ,צינור עליון באורך 600

מ"מ (למידה  ,)Mediumמזלג  160מ"מ חסון מלפנים,
מהלך של  150מילימטרים מאחור וצמיגים שמנמנים
עתירי קוביות .אולם ,שתי מידות חשובות ,בסיס הגלגלים
(1140מ"מ) וה( ,Reach-המרחק האופקי בין הציר
המרכזי לסטם) ,קצרים מהממוצע בקטגוריה ( 413מ"מ)
והשפעתם ניכרת על אופי האופניים .אך אני מקדים את
עצמי ,אז בואו נתחיל מהתחלה...
הודות למשקלם הקל ולתנוחת הישיבה המאוזנת

והטבעית ,הלינקס מאיצים די בזריזות .יעילות הדיווש של
מתלה ה Split Pivot-טובה ,אם כי ניתן להרגיש בנענוע
מסוים ומתקבל בדיווש נמרץ .בדיוק למקרים כאלו צוידו
ה Lynx-במנגנון להקשחת המתלה האחורי ,המאפשר
לרוכב לבחור בין שלושה מצבי הפלטפורמה של הבולם
האחורי (אקטיבי ,מצב דיווש יעיל ומצב ונעול) בלחיצת
כפתור מהכידון .לאורך השנים הזדמן לי לרכב על זוגות
רבים עם מנגנון דומה ,אשר לרוב הרגיש לי די מיותר.

להפתעתי ,דווקא בלינקס הקלילים יחסית ,מצאתי עצמי
משתמש בכפתור כמעט בכל עליה משמעותית .שלא
תבינו לא נכון ,המתלה של הלינקס יעיל יחסית גם עם
הבולם במצבו הפתוח ,אך הקשחת הבולם האחורי,
יחד עם האפשרות להוריד את מהלך המזלג ל130-
מילימטרים בעליות קיצוניות במיוחד ,הם כדור מרץ של
ממש .בכל הנוגע לעליות ארוכות ,ישנם זוגות מעטים
מאוד בקטגוריה עם אס שכזה בשרוול.
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עכשיו ,כשהגענו לראש ההר רעננים ומאושרים,
הגיע הזמן לפתוח הבולמים (אילו רק היה לי שקל על
כל פעם ששכחתי לעשות זאת) ,להוריד את האוכף,
לשאת תפילת דרך לאלוהים המועדף עליכם ,ולהסתער
מטה .התחושה הראשונית היא של אופניים זריזים,
בעלי היגוי חד ומדויק ,בולם קדמי שמגהץ היטב ,ואופי
שובב שמשנה כיוון ומתרומם לאוויר בשמחה ובקלות
רבה .בסינגלים איטיים וצפופים הלינקס קלים לתמרון,
עם מתלה חי ואקטיבי וצמיגים בשרניים המספקים
שפע אחיזה.
כאשר המהירות עולה והאלמנטים הטכניים הופכים
יותר מורכבים ,מתגלה החיסרון שבגיאומטריה הקצרה
וה Lynx 6-מתחילים לשדר עצבנות ותזזיתיות יותר .על
הרוכב להיות חד ועירני ,ולבחור את הקווים בקפידה.
תתפרעו יותר מדי או תנסו לשעוט קדימה ולדרוס את
השטח האגרסיבי בנונשלנטיות ,ודי במהרה תגיעו
לגבול איזור הנוחות של האופניים .זה לא שסינגלים
טכניים הם לא כוס הסנגרייה של הליקנס ,הם בהחלט
כן ,רק במהירות מעט יותר נמוכה ביחס לאופני אנדורו
מעודכנים .הם יצלחו כל סגמנט אלים ,עתירי גינות
סלעים ,שיפועים וקפיצות המאפיין רכיבת אנדורו
מודרנית ,אולם תצטרכו לרסן את המהירות ואת יצר
השובבות שלכם.
מתלה ה Split Pivot-הרשים לאורך כל תקופת כל
המבחן .למען האמת ,לא ציפיתי לפחות מדייב וויגל-
נדמה שהחבוב מסוגל לתכנן מתלה מושלם מאפס גם
אם תעירו אותו שיכור באמצע הלילה .למתלה אופי מאוד
אקטיבי ,גם תחת בלימה חזקה ,ולמרות שאינו מרגיש
עמוק במיוחד הוא ספג היטב כל קפיצה שהעזתי לקחת.
גם במקרים מסמרי שיער בהם הרגישו הלינקס על גבול
יכולתם ,המתלה עדיין פעל בצורה נפלאה.
חלקים בולטים
ה Lynx 6-מאובזרים כיאה לאופני קצה עם סט חלקים
איכותי ,הכולל קיט הילוכים ברמת  X1ו X01-מבית
סראם .גלגלי  DT M1700עטופים בצמיגי Maxxis
ו Michelin-בשרניים וחלקי קוקפיט מבית  .BHעל

השיכוך הקדמי אחראי מזלג  Pike RS Airבאורך 160
מילימטרים ,ומאחור בולם  Fox DPSעם שליטה על
מצבי הפלטפורמה מהכידון .הלינקס מגיעים עם מוט
אוכף  KS LEVאינטגרלי איכותי (אם כי היה נחמד לראות
את דגם בעל מהלך גדול מ 125-מילימטרים) .חבילה
נאה זו מעמידה את ה Lynx-במשקל מכובד של כ12.9 -
קילוגרם מוכנים לרכיבה.
הלינקס צלחו את תקופת המבחן ללא תקלות מיוחדות.
מערכת ההילוכים של סראם פעלה באמינות ובדיוק
מופתי לאורך כל המבחן .חישוקי ה DT M1700-אומנם
צרים מעט לרכיבה אגרסיבית ,אך נשארו ישרים כמו
פלס .מעצורי ה MT5-של מאגורה מרשימים בעוצמתם,
עם יותר כוח מג'די מנוסה .לרוע המזל ,ידית המעצור
היתה בלתי עקבית ודרשה כיוונון חוזר ונשנה ,לפעמים
מספר פעמים ברכיבה .נקווה שמדובר בבעיה מקומית
שניתן לפתרון בטיפול ,ולא בתכונה מולדת ,שכן באמת
מדובר במעצור חזק ומרשים.
הקוקפיט של האופניים סביר ,אך לא מעבר לכך .רמת
הגימור של חלקי הבית של  BHראויה בהחלט ,אך הכידון
צר מהרצוי ואינו מאפשר להפיק את המיטב מהאופניים.
בימינו ,לא מוגזם שנתחיל לצפות מכל היצרנים לספק
כידון רחב ( 760מ"מ מינימום) על כל אופני האינדורו
ולהפסיק לספק לנו פריטי ארכיון שלרוב יוחלפו אחרי
רכיבות בודדות.
סיכום
לפני שמושג האינדורו חדר לתודעה (גם כז'אנר
וגם כמושג מיתוגי לעוס) ,שלטו בעולם אופני הAll-
 .Mountainכאלו הם ה Lynx 6 Carbon 9.7-הם
מסוגלים להתמודד עם כל שביל ,אך אינם מיועדים
לשבור שיאי מהירות .הם יותר שובבים וזריזים ,ופחות
דורסניים ומלאי בטחון בקטעים מגרזנים (יותר ג'קי
צ'אן מאשר צ'אק נוריס) .לזכותם עומדת שלדה
איכותית ,משקל מרשים ומתלה מצוין ,אשר יטיבו עם
רוכב המחפש מחד אופני  AMעתירי מהלך לרכיבות
טכניות ,ומאידך אופני טיולים ורסטיליים לרכיבות ארוכות
והרפתקניות
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פרק ו' -רק בישראל

  יואב מאור

פרק ח'
תעשה מחיר

זה הטור בו עובדי הענף מתלוננים עליכם ,הלקוחות .הלא גם אנחנו בני
אדם וגם לנו בא להתלונן לפעמים .פשוט רצינו לראות איך זה להפוך את
היוצרות מדי פעם ,ולהתלונן חזרה .בסופו של דבר ,המטרה כאן היא להציג
את הצד השני של הדלפק ,וגם לעורר דיון ומחשבה .מומלץ לקרוא ברוח
טובה ובלב פתוח .מי שבוחר להיעלב – עושה זאת על אחריותו בלבד.
מיהו ישראלי
יאיר לפיד היה נוהג לשאול את המרואיינים שלו "מה ישראלי בעיניך?" ,כל
אחד היה עונה לו על משהו הקרוב לליבו ,ולצורך הטור הפעם אענה – הכי
ישראלי זה לחשוב שדופקים אותך כל הזמן .לתכונה או לתחושה הזאת יש
כל מיני השפעות על ההתנהגות שלנו ,במיוחד כצרכנים .אנחנו סופר-
חשדנים ,אובר-מתמקחים ,תמיד רוצים לקבל יותר ולשלם פחות ,לשלם
היום ולקבל אתמול ,ונגזר עלינו להיות תמיד לא מרוצים מהמחיר.
בשל התחושה הזאת ,הגענו למצב שאנחנו מראש פוסלים קניה בארץ,
ולרוב אפילו לא בודקים מחירים .אם וכאשר נגיע בסוף למצב של קניה
בארץ ,ברירת המחדל התמידית היא  -לדרוש הנחה .כן ,לדרוש ,כי מגיע לי!

תעשה מחיר
נדמה כאילו אין עוד לקוח אחד שיתעניין באופניים ,במקרה שלנו ,או בכל
פריט אחר לצורך העניין ,שלא יפלוט את המשפט האלמותי“ :אז באיזה
מחיר אתה עושה לי את זה?" ,לאחר שיקבל הסבר שמדובר במבצע,
ושהמחיר הנקוב הוא כבר אחרי הנחה ,ימשיך ויאמר" :כן ,אבל זאת הנחה
לכולם ,מה אתה עושה לי?"
במקרה אחר ,הלקוח מקבל הסבר מפורט ,שומע את המחיר ,ומחליט ללכת
על זה  -קונה אופניים! ג'יפה בגלגלים  -יש! מתקן בקבוק ובקבוק  -יש!
ניגש לקופה ברוב טקס ,שולף את כרטיס האשראי ,ואז...רגע לפני שמוסר
אותו לידו המיוזעת של המוכר ,אומר" :כמה הנחה אתה נותן לי"?...
אגב ,בהקשר הזה להגיד "דויד שלח אותי ,איזו הנחה אתה עושה לי?" ,לא
יקנה לכם הנחה .אם כבר ,אז לדויד.
מה קדם למה
אפשר לשער שיש כאן מקרה קלאסי של ביצה ותרנגולת .הלקוח מרגיש
שדופקים אותו .אז סביר שבחלק מהמקרים אכן דופקים אותו ,ויתכן
שבמקרים אחרים לא .אבל בכל מקרה הוא מתחיל להתמקח על המחיר.

מה שפעם התחיל מבקשה להנחה ,הפך לדרישה להנחה ,עד שהיום זה
מובן מאליו שיש הנחה .עכשיו רק נשאר לסגור על גובהה .בעצם ,כל מי
שנכנס לחנות ואומר "שלום"  -אוטומטית מקבל הנחה .בעצם ,גם מי
שלא אומר "שלום" .החנויות בתגובה מצאו פתרונות משלהן  -למשל,
תמחור גבוה יותר מתחילה ,ומתן הנחה משמעותית ו"מטורפת" .בסידור
הזה כולם מרוצים ,לכאורה .הלקוח מרגיש שקיבל את ההנחה המגיעה
לו ,והחנות הרוויחה את מה שהייתה אמורה להרוויח מראש .פתרון אחר
הוא הקמת מועדון לקוחות "אקסקלוסיבי" ,שבעצם כל אחד עם כרטיס
אשראי חבר בו ,ותמורת תשלום שנתי של סכום גבוה כלשהו  -מעניק
ללקוח הנחה "ייחודית" כזאת או אחרת .דרכי התמודדות נוספות ,ואולי אף
כנות יותר ,הן יבוא עצמאי שנעשה ע"י חנויות קטנות ,או ניסיונות אחרים
של דרכי מכירה "מהיבואן לצרכן"  -הן רק ההוכחה שהיבואנים והחנויות
מודעים ומתמודדים עם תופעת "בריחת הארנקים" הישראלית ,ומנסים
למצוא פתרון להוזיל את המחיר לצרכן ,ובשאיפה להישאר עם רווח ראוי.

סיכום אופטימי
נכון ,כל מי שקורא את השורות האלה עכשיו ,ביקש פעם ויש מצב
שממשיך לבקש הנחה .לא משנה באיזו חנות .שאלתם את עצמכם
פעם למה למשל בסופרמרקט לא מבקשים הנחה? או בתחנת הדלק?
בפיצוצייה? כאילו ,למה יש מקומות שלגיטימי לבקש בהם הנחה,
ובאחרים לא? אולי ההבדל הוא במוצרים עצמם  -מוצרי יסוד בסיסיים
והכרחיים כמו קוטג' ,לעומת תחביב ,פנאי ומותרות כמו  ?XTRאולי בגלל
קונספציה שטוענת שאם משהו יקר ,מישהו בהכרח מרוויח עליו "כמו
חזיר"? מה שמוביל למשפטים בסגנון" :אין לי בעיה שירוויח ,אבל למה כל
כך הרבה?!" ,או הקלאסיקה "ברור ,עסק חייב להרוויח ,אבל למה עליי?
שירוויח על מישהו אחר" ,ועוד ועוד .אני מאמין ומקווה שברור שיבואנים
וחנויות אמורים להתפרנס מהעסק הזה .כן ,הוא התחביב של כולנו,
אבל לא מדובר כאן במלכ"ר ,או ארגון צדקה .זה עסק שאמור לכלכל את
העובדים בו .לשים לחם על השולחן ,כמו שאומרים .פשוט תמצאו אחד
כזה הגון והוגן ותדבקו בו .יש כאלה שם בחוץ .חפשו אותם .נו ,אתם
עוד פה?
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אילון שגיא

 אילון שגיא

איסתרא בלגינא
קיש קיש קריא
זה אולי יפתיע אתכם ,אבל אף אחד לא יודע
לנקוב במדויק במספר רוכבי האופניים בישראל.
לא זו אף זו ,נראה מי הגיבור שיוכל לכמת ולקטלג
את הרוכבים נומינלית לפי סגנונות רכיבה .מה
שאין עליו עוררין הוא שיהא המספר הסופי אשר
יהא ,מספר הרוכבים ה"קוצוניים" ,אלו שכל היום
מחפשים לקפוץ מגשרי עץ רעועים ,קטן ,שלא
לומר זניח ,ביחס למסה הקריטית (שלא ,לא
כוללת את אלו שמחזיקים אופניים בשביל המכולת
ופועלים תאילנדים) .ויחד עם זאת ,בדיוק כמו
אותם כמה מטבעות בודדים הנתונים בקופסת פח,
הרעש והמהומה שהם מייצרים מחריש אוזניים.
אך זהו לא הפרדוקס היחיד .מסתבר שלהשתלח
עלי מקלדת – זה קל ,לחולל שינוי אמיתי – זה כבר
יותר מדי בשבילם.
כן ,נכון ,גם אני עולץ בכל פעם שאני רואה
את מצמו"ד מלא מפה לפה .ואין עוררין על
כך ששרוך הרוכבים בשער הזינוק של הדזרט
צ'אלנג' ואפיק ישראל גורמים לכולנו לנפח את
החזה בגאווה ולהפטיר "איזה יופי של ענף יש
פה בארץ" .אבל האמת (העגומה) היא שתכלס,
גם לו כל ה"שרופים" לדבר היו מתפקדים ,לא
היה הקהל הקדוש הזה עובר את אחוז החסימה.
רוכבי האופניים בישראל ,כל שכן אלו שחולמים
להקים את מורזין ברכס רמים ,הם כלום ושום דבר
במושגים אלקטורליים ואם לוקחים בחשבון את
עובדת היותם רעשנים גדולים ,אך רפויים כדבעי
כשיש צורך להשקיע קצת יותר מכמה דקות של
הקלדה ,הרי שככל הנראה כל מה שיישאר לנו הוא
ריטואל הבכיינות המוכר והטוב.

יש לא מעט אנשים טובים שם בשבילים .אך יש
גם בורות ובערות איומה ונוראה בכל הקשור לכללי
המשחק הקיימים .עם השנים השתרשו פרדיגמות
שאין להן שום אחיזה במציאות וגם אם מסננים את
המתלהמים שאין להם באמת שום דבר קונקרטי
לתרום לדיון זולת קריאות מתלהמות בסגנון שוק
הכרמל ,הרי שללא מעט מאוחזי הכידון התבלבל
הבלבול והם שכחו לרגע מי פה בעצם עושה את
העבודה ,וכי היכן רוכבים כל המטנפים והמקללים?
הגיע הזמן שהרוב הדומם ,השפוי ירים את ראשו
ויאמר את דברו.
הגיע הזמן שלצד המשטמה והבריונות שמהלכת
אימים על כל מי ששיתף על הקיר שלו תמונה או
סרטון תתגבש פה הנהגה פרגמטית ,כזו שתהיה
מסוגלת לקחת נשימה עמוקה ולצאת לדרך
הארוכה והקשה ,מצוידת בידע ,הבנה ובעיקר
אג'נדה ומשנה סדורה.
שאם לא כן ,לנצח נישאר עם כמה מטבעות
מרעישות בקופסת פח
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 חנוך רדליך  אלון רון  חנוך רדליך

Merida BIG.TRAIL 800

יבואן :רוזן ומינץ | מחיר ₪ 7,216 , ₪ 8,200.00 :לחבר מועדון

Merida BIG.TRAIL 800

חברת מרידה ,המיוצגת בישראל מתקופת באג 2000
בערך ,כיוונה תמיד לזרם המרכזי של הרוכבים .הלכה
על בטוח .זיהתה מגמות שוק ובנתה אופניים בהתאם :זנב
קשיח תחרותי בתחילת שנות ה ,2000-אופני שבילים 120
מ"מ ב ,2006-אופני " 29ב ,2010-ועכשיו  -הטרנד התורן:
אופני הפלוס ההו-כה-מבוקשים...
במהלך השנים בחנתי כמעט את כל אופני ההרים שמרידה
מייצרים (עד מהלך של  140מ"מ) ,ואני כבר מכיר את הראש
של קברניטי החברה -המטרה היא ליצור מוצר איכותי ,מבלי
להתרברב בטכנולוגיה מהפכנית .מוצר שעושה את העבודה,
אבל לרוב ללא שאר רוח .רק שהפעם ,לראשונה ,הצליחה מרידה
להפתיע אפילו אותי.
במקום להיכנס לעולם ה 27-פלוס בצורה הכי טבעית ומוכרת,
דרך אופני השבילים בעלי השיכוך המלא ,בחרו החבר'ה במרידה
להתחיל עם משהו שונה :אופני זנב קשיח אגרסיביים יחסית,
המכוונים לזריזות ולפאן...
השמועה אומרת שלמר זיו שוורץ ,עורך  MBActionהמיתולוגי,
אשר עובד היום ברוזן ומינץ ,מגיע קרדיט לרעיון יצירת
ה .BIG.TRAIL-בעת ביקור במפעלי החברה ,הציע לבוסים
הגדולים לקפוץ על עגלת ה 27-פלוס בהקדם האפשרי ,על
ידי יצירת אופני זנב קשיח אגרסיביים ,ואף ייעץ להם בבחירת
החלקים איתם ישווקו האופניים .אני מאמין לסיפור לחלוטין ,רק
לא מבין איך הם הצליחו לשבת איתו רצוף במשך שעתיים ,מבלי
שיפרוץ משבר טילים עם צפון קוריאה.
קיבלתי למבחן את דגם הביניים של ה ,BIG.TRAIL-ה,800-
ויצאתי לקפצץ ברחבי ישראל 
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Merida BIG.TRAIL 800

Highlights
•שלדת אלומיניום מודרנית :כבלים בתוך השלדה ,צירי בוסט ()148\110
•גיאומטריה עדכנית (זוית ראש  67.5מעלות ,תומכות שרשרת  425מ"מ).
•גלגלי  27.5פלוס ,עם חישוקים ברוחב פנימי של  35מ"מ.
•בולם קדמי  YARI 140מבית רוקשוקס
•מערכת הינע מלאה של שימאנו  1על .11
•מוט מושב מתכוונן עם שליטה נוחה מהכידון ,מבית מרידה.
•משולש אחורי קטן וקשיח מאד.
•משקל אופניים במבחן 13.8 :ק"ג ,עם דוושות XT
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שלדה וחלקים
אופני ה BIG.TRAIL-מושכי מבטים רייט אאוט אוף
דה בוקס .הצמיגים השמנמנים ,הצינור העליון היורד
מטה בחדות ומעוקל לקראת המפגש עם מוט המושב,
המשולש האחורי הקטנטן (שיוצר בעיית פרופורציות
קלה -)...כל אלו גורמים לאופניים להיראות קרביים

ומעניינים .הצביעה האדומה\ שחורה היא סולידית למדי,
אבל אי אפשר היה לפספס את המבטים הסקרניים בכל
מקום בו רכבתי!Mission Accomplished .
שלדת האלומיניום בנויה היטב ,עם צינורות בעוביים
שונים בכל פינה עליה מביטים ,ועם נגיעות עדכניות
במקומות הנכונים :העברת כבלים פנימית מלאה ,צירי

גלגל מורחבים ( )BOOSTומשולש אחורי שנראה קצר
למדי ,ובעיקר קטן במיוחד .תומכות המושב לא עולות,
כמקובל ,לצומת מפגש הצינור העליון וצינור מוט
המושב ,אלא עולות רק עד שני שליש הגובה של צינור
מוט המושב ,מה שיוצר משולש אחורי קטנטן וסופר
קשיח .מעניין.

בחירת החלקים של דגם ה 800-היא נהדרת ,וכאופני
פאן (שכנראה ישמשו כזוג שני לרוכבים רבים ,ועל כך
בהמשך ,)...אין כל צורך בשדרוג בעת הקנייה .מערכת
הינע  1על  11מבית שימאנו (קסטה  )11-46ברמת
 ,SLXעם שיפטרים ברמת  XTהמעולה (תודה לך ,מר
שוורץ היקר) ועם בלמים ברמת דאור .הבולם הקדמי
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הוא ה YARI-המוכר והטוב מבית רוקשוקס ,ומהלכו הוא
 140מ"מ.
גלגלי הפלוס הם מבית מרידה ,עם חישוקי פלוס ברוחב
 35מ"מ פנימי ,העוטים צמיגי מקסיס REKON 2.8
טיובלס .READY
נגיעות המראות על חשיבה נכונה והתכווננות לקהל

היעד באות בדמות צ'יין גייד של  ,MRPמוט מושב
מתכוונן מהכידון מבית מרידה וסטם קצרצר (35
מ"מ) ,הממקם את הרוכב בעמדת תקיפה לירידות
ולקטעים הטכניים.
על השביל
באופן אישי אני מאד אוהב אופני פלוס .בחנתי כבר

מספר דגמים שמנמנים במהלך השנתיים האחרונות,
ואני בעלים גאה של זוג אופני  29פלוס ,איתם אני נהנה
בטירוף במהלך כל השנה .את מבחן המרידה ביקשתי
באופן אישי ,כיוון שהופתעתי מאד מהכיוון אליו הלכו
במרידה ,והסתקרנתי להרגיש בעצמי כיצד מתנהגים
ה BIG.TRAIL-על סינגלי ארץ ישראל.

רכיבה ראשונה עברה בגישושים וכיוונונים :צמיגי פלוס
הם מאד רגישים לשינויים בלחצי האוויר שבתוכם3 .
 PSIלכאן או לכאן ,וההבדל בהרגשה הוא בין נסיעה
בלמבורגיני קשוחה לבין התפנקות בסיטרואן DS
(המקורית!!) .את צמיגי ה REKON-של מקסיס אני
פוגש כאן לראשונה ,ולכן שיחקתי מעט עם הלחצים ,עד
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שהגעתי לתחושה אותה אני מחפש :ספיגה מרוסנת של
זעזועים מצד הצמיג ,מעט לפני שהרכות שלו הופכת
למוגזמת והאופניים מתחילים להימרח בסיבובים.
הכידון הרחב ( 760מ"מ) מצריך גם הוא מעט משחק של
סיבוב על הציר של עצמו ,עד שכפות הידיים מרגישות
במקומן ובתנוחתן הטבעית.
סינגל הבית שלי ,הכחול\ צהוב באזור רמות מנשה,
הוא רכבת הרים של ממש -שימור מהירות בסינגלים
חלקים לרוב ,עם עליות וירידות ארוכות למדי ורצפי פניות
שלא נגמרים ...לא בהכרח המגרש בו יבואו לידי ביטוי
יתרונותיהם של אופני פלוס ,אבל הפניות הרבות שיש
בסינגל מהוות אבן בוחן לרמת האחיזה אותם מסוגלים
הצמיגים הרחבים להפיק.
ה BIG.TRAIL-לא מאכזבים .הכידון רחב ,הסטם קצרצר,
הבולם הארוך מספק תחושת ביטחון בירידות ,ואתה
מוצא את עצמך מחפש רמזים בסינגל לאבן שתזניק
אותך לריחוף באוויר .הצמיגים אוחזים בקיצוניות ,ואני
מוצא עצמי נכנס לסיבובים במהירויות גבוהות בהרבה
מאשר באופני  29רגילים .מניסיון אישי ,תקופת הקיץ
המדורדרת היא היא הפורטה של אופני הפלוס בישראל,
כאשר כולם חוששים לשחרר בלמים מפאת פחד
לנפילה ,ורוכב הפלוס פשוט לא מבין על מה המהומה...
אבל כעת אין דרדרת ,והאחיזה המיטבית חושפת בעיה
ראשונה בבחירת החלקים .בעיה אשר נובעת ,בעיני,
מהבנה שגויה של קונספט הפלוס :צמיגי הREKON-
הם פשוט אגרסיביים וכבדים מדי .באופני פלוס ,בהם
הצמיגים גם ככה רחבים במיוחד ,ולחץ האוויר בצמיג
הוא נמוך ,אין כל צורך בצמיגים עם דפוס קוביות אגרסיבי
כל כך .האחיזה האינהרנטית של צמיגים רחבים ורכים
היא מספיקה בהחלט ,ועל כן גם צמיגים עם קוביות
קטנות וצפופות יותר יספקו את הסחורה ,מבלי להרגיש
איטיים ומסורבלים.
שלא תהיה אי הבנה -הצמיגים האלו עובדים ככוונת
המשורר -אוחזים בטירוף ,עמידים מאד לתקרים
ומספקים טונות של ביטחון ,אבל אולי אין באגרסיביות הזו
כל צורך .צמיגים קלילים יותר היו משרים תחושת זריזות
גדולה יותר לרוכב ,שלא לדבר על האצות קלות ונוחות
יותר ,והייתי שוקל ברצינות להחליף לצמיגים מהירים
וקלים יותר כבר במעמד הקניה.
הלאה .לבן שמן ,קנדה וחורשים.

סינגלים מסולעים הם תענוג אמיתי -הצמיגים הרחבים
והגבוהים סופגים את הזעזועים בירידות ,ומאפשרים
לכם להתרכז במה שחשוב -לקפוץ מזיז סלע אחד
למשנהו בכל ירידה מזדמנת .בעליות מסולעות הלחץ
הנמוך בצמיגים מאפשר בחירת קווים שלא הייתה נראית
אפשרית כלל עם אופניים בעלי צמיגים רגילים ,והרוכב
צריך פשוט להאמין באחיזה ,ולהמשיך לדווש.
עם כל הכבוד לצמיגים השמנים ,עדיין מדובר בזנב
קשיח ,ומי שכבר שנים מבלה בעולם השיכוך המלא
יקבל את שוק חייו .האופניים האלה מקפצצים מאד
וקשיחים בחלקם האחורי (המשולש הקטנטן הוא האשם
העיקרי ,)...כך שאין ברירה אלא לעמוד בכל כניסה
לאזור טכני.
מי שרואה בזה איזה חיסרון ,מפסיד את כל הכיף...
מדובר כאן באופני זנב קשיח שיחזירו לכם את החיוך
לפנים .כאלו שיכריחו אתכם לחזור לבסיס של הרכיבה
והטכניקה ,אך יוסיפו קורטוב של ביטחון ואחיזה -בדיוק
במידה שתגרום לכם לרכוב מהר יותר משהייתם חושבים
לנכון על אופני זנב קשיח.
מערכת ההינע עובדת בצורה שקופה -כלומר מושלמת
לחלוטין .שיפטרים של  XTעם מערכות  ,SLXגלגל
שיניים קדמי בעל  30שיניים וקסטה  11-46מספקים
העברת הילוכים מעולה והילוכים קלים מספיק גם
לקירות תלולים במיוחד .וכמו שכבר הזכרתי -אתם
תזדקקו להילוכים הקלים האלו ,כיוון שהצמיגים כבדים
ואיטיים בתגובתם להאצות ולדיווש בעליה.
ירידות טכניות ותלולות במיוחד הן הבית השני של
ה , BIG.TRAIL-והסטם הקצרצר עוזר למקם את הרוכב
מעל הגלגל האחורי כשצריך .מוט המושב המתכוונן של
מרידה הוא פשוט פנטסטי -קל לתפעול (הידית יושבת
מתחת לכידון ביד שמאל ,כמו שיפטר הילוכים) ,אין בו
חופשים צידיים מעצבנים והוא עושה את העבודה על
הצד הטוב ביותר .אגלה לכם סוד קטן ,הוא עולה פחות
מחצי ממוטות מתכווננים של חברות אחרות ,ולא רק
שאינו נופל מהם ,הוא אף עולה עליהם באיכותו .נהדר.
בולם ה YARI-הפתיע אותי גם כן .הוא רגיש בהרבה
למכות קטנות מאשר אחיו הגדול ,ה ,PIKE-והוא מגיב
נפלא להפניות ושינויי כיוון .בולם מעולה ולא יקר.
תלונה אחרונה ואז לסיכומים.
על אף הבטחת היצרן לתומכות שרשרת קצרצרות,
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 425מ"מ הם לא משהו להתגאות בו בימים אלו .בעיני,
לאופניים האלו מגיעות תומכות הקצרות בלפחות
סנטימטר וחצי ,אשר היו הופכות את האופניים למכונת
מניואלים מושלמת .כמו שהם עכשיו ,הם מתנהגים
היטב על גבול החוצפה הכיפית ,אבל יש כאן פוטנציאל
למשהו מגניב עוד יותר.

סיכום
המרידה  BIG.TRAILנועדו להיות אופני פאן .הם בנויים
נכון ,מזוודים בחלקים הנכונים ובעיני ,מכוונים לשני סוגי
רוכבים :הראשון  -רוכבים חדשים ,אשר לא רוצים לשלם
הון על אופני שיכוך מלא ,ולא נרתעים מזנב קשיח .הם
ימצאו אופניים שנותנים תמורה מלאה למחיר ,ויקבלו

אקסטרה ביטחון בסינגלים ,על אף שמדובר באופני זנב
קשיח מאלומיניום.
הסוג השני של הרוכש הפוטנציאלי הוא דווקא רוכב
מנוסה ובעל אופני שיכוך מלא .ה BIG.TRAIL-יהוו עבורו
זוג אופניים שני או שלישי באורווה ,ויזכירו לו מדוע ואיך
נכנס לעולם האופניים -על זנב קשיח ופרוע ,עם רצון

למצוא אתגרים חדשים וכיף מאחורי כל שיח וסלע.
מרידה אולי לא מימשו את מלוא הפוטנציאל של
האופניים (משולש אחורי מעט גדול יותר ותומכות
שרשרת קצרות יותר היו סוגרים את הפינה) ,אבל הם
יצרו כאן אופניים טובים מאד ,שמעלים חיוך על הפנים
בכל רכיבה
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 זיו גורן

זיו מחפש אופניים -חלק א'
אנשים שקונים אופניים מתחלקים לשני סוגים .למעשה
למלא סוגים – אבל נתרכז בשניים .אלו שיודעים בדיוק
מה הם רוצים (כי הם רוכבי עילית  /כי הם ראו שלחבר
שלהם יש  /כי הם מומחים) ואני .שאין לי מושג קלוש
מה אני רוצה – אז אני מטמטם לכולם את המוח
השכם וערב.
אני סטודנט ,בן  35אך שנה א' – אבל בגיאומטריית
אופניים יש לי דוקטורט .אולי זו הסיבה אגב לשנה א'
שהזכרתי.
גיליתי את אופני השטח לגמרי בטעות כשניסיתי
להתקבל לנבחרת הטכניון (כבר לא לומד שם) .אלו
היו  Scott Scaleאלומיניום משודרגים קלות ,שבקושי
נרכבו .גם לא ממש התקבלתי לנבחרת ,כי איך לומר –
יש לי טכניקה של הגיבן מנוטרדם.
אז אחרי שלא התקבלתי ורכבתי קצת פחות – נתקלתי
ביודע דבר שהציע ,בצורה עיקשת משהו – שזנב קשיח
זה פאסה ,שיכוך מלא זה ההווה ,וג'יאנט אנת'ם כי זה
הכי מגניב בעולם.
נחזור לסיפור הזה בהמשך – אבל ,בדפדוף מהיר להיום

(אגב הווה) ,אני מנסה לקנות אופניים חדשים .מנסה –
כי זה אחושרמוטה פרויקט מעצבן שלא בא לי עליו ,וזה
הופך לי את הבית למחסן אופני מבחן.
נשימה עמוקה.
מי אני ומה אני בעצם צריך?
רצה המקרה ויש לי זוג רגליים ארוכות ממה שמוגדר
"פרופורציות נורמאליות" וחזקות ממה שמוגדר "רוכב
חובב" .רגליים חזקות ,אגב ,עם טכניקה פח – זה מלא
התרסקויות מגוכחות שנגרמות מיותר מדי כח במקום
הלא נכון.
עוד אחזור לפרופורציות העקומות שלי ,אבל כמו כל
ישראלי שנולד מנהל – כך כל ישראלי נולד להיות רייסר
אולימפי .גם אני ישראלי גאה – ולמרות שאני מצהיר
בפה מלא שאין שום סיכוי שאי פעם אראה את הצד
הנכון של פודיום – עמוק בפנים ,כמו כל מתחרה – אני
ממש ממש מקווה .אז אני מתאמן ,ומתאמן ומתאמן –
ומתחרה ומתחרה ומתחרה – והכל תותים ,רק שאחרי
כמה אלפי קילומטרים בשנה האחרונה – אני יודע לומר
מה אני רוצה מהאופניים שלי .מה שלא ידעתי קודם.

חה .בדיחה מוצלחת ,יודע מה אני רוצה .לו הייתי יודע
מה אני רוצה – היו לי כבר אופניים שרוטים וחבוטים
במקום מלא אופני מבחן שעולים יותר מהרכב שלי.
כעת ,אותו סוג ראשון של רוכבים שבורכו בידיעה
האולטימטיבית – היה נכנס לנציג מותג האופניים
החביב עליהם (בטח ספשלייזד) – מזמין דגם יקר יותר או
פחות – והולך לעשות סיבוב שופוני בדרך נוף כרמל.
אלא אם אלו רייסרים ידענים ,ואז זה יהיה ,S-works
והסיבוב שופוני יהיה בבן שמן.
לי – אין מושג .מה אני? אני רוכב קרוסקאנטרי? אם
לשפוט לפי התחרויות שאני משתתף בהן ,אז כן .סבבה.
אז על מה רוכבים? כי קרוסקאנטרי זו הגדרה מאד
מעורפלת .יש מי שמפרש אותה בזנב קשיח סאב 10
קילו ,ויש מי שמפרש אותה (ע"ע רוקי מאונטיין) במהלך
 120במשקל "אנחנו לא  Weight winniesכאן!".
יותר מזה – שילכו לחפון משהו – כל בוחני האופניים של
כל המגזינים הנחשבים יותר ופחות .הרוכב הממוצע
(אני!) בקושי יורד דרופ של  20סנטימטר ,וגם אם יורד –
זה עקום – וגם אם זה יחסית לא עקום – אז זה במהירות

של עקום .ואז אתה רואה מבחן של  we:Rideאו של
 Bike Magazineאו של המצחיקים מ-Bike Radar
והם לוקחים איזה פקקטה שלדת אלומיניום ,מקפצים
עליה כאילו זה חגב – ואז מנתחים שבדיוק היה חסר
להם ה 4מ"מ שיכוך והסאג (מה זה סאג?!) טיפה נמוך,
ואילו רק הם היו שמים צמיג עם מרווח חריצים כזה וכזה
– זה היה יורק את הבוץ והם היו קופצים כמו צרצרים
במקום חגבים.
מאדרפאקרס ,מה לי ולזה? לי – ול 80%מרוכשי
האופניים אין כלום – חוץ מלהזיל ריר על מהירויות רכיבה
וקפיצות שלא נגיע אליהן בכלל.
בחייאת – בשבילנו לעבור  20ק"מ בלי להוריד רגל
זו הצלחה היסטרית שמצדיקה סלפי ,פוסט פייסבוק
וחגיגה עם סטייק ובירה בערב.
אם בדרך היה דרופ של  20ס"מ זה מצדיק גם קינוח,
ואם גם היה עליה סלעית בדרך – אולי אפילו מזכה
בסקס של גיבורים.
טוב נו ,המצב לא כזה גרוע .אני דווקא יודע מה זה סאג.
זה קשור לבולם.
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אז בגלל שמבחני האופניים נעשים כולם על ידי
מקצוענים ,וכל אחד מפליץ ביטויים ותיאורים יותר לא
רלבנטיים – החלטתי לכתוב בעצמי מה אני חווה על
האופניים .על הדרך לחחד מה אני חושב שאני רוצה –
ואולי ,בסוף ,אגיע אל המנוחה ,הנחלה והפודיום.
אז למה בכלל להחליף אופניים?
התשובה הראשונה ,הכנה והלא מתחנפת היא" :כי
בא לי" .תכלס – עבור רובנו ,אופני  26מאלומיניום יניבו
תוצאה דומה ל 29פול קרבון ,פול  ,XTRפול קשימה ,פול
ברקס .אז כשבן אדם ,ואני מכליל את עצמי בקטגוריה,
אומר" :כי זה כבר לא מודרני ,ויש  ,BOOSTוזה יעשה
אותי מהיר יותר – מה שבהכרח יוביל ליותר קינוחים
וסקס" – אז הוא שקרן .זה רק יגרום לך (ולי) להרגיש
שיש לנו גדול יותר.
התשובה השניה והמתרצת היא – כי אני כן יודע
להרגיש איפה האופניים מקשים עליי .אני רוכב טכני
גרוע – שאוכל ויורק עליות ,אבל מאט בירידה למהירות
עליה – כי כל סלע זורק אותי קיבינימט .אני רוצה שלדה
שתתאים ליתרונות /חסרונות שלי.

זיו גורן

עכשיו – זה נשמע הגיוני – אבל זה קשקוש .ולמה
קשקוש? כי בתקציב החלפת אופניים אפשר להכניס בין
 10ל( 50-כתלות בתקציב השדרוג) שיעורי טכניקה אצל
כל אחד מהמורים הדגולים שנתברכנו בהם .זה מספיק
שיעורים כדי להפוך אותי לכוכב על-חלל גם על קורקינט
במנרה.
אז נחזור לתשובה הראשונה .כי בא לי.
וגם יש סייל .אז אני יושב בחנות אופניים החביבה עליי,
עם מקצוען האופניים החביב עליי (וטראסט מי – זה
כלכך הפוך מלהיות הדדי – אני כמעט רואה איך הוא
רץ להביא את השלט "סגור" כשאני חונה בחוץ) ואני
מאד רוצה לשמח את האיש – אז אני מזמין אופניים,
בלי לבדוק – בלי לחשוב ובלי לשקול .להגנתי ייאמר
שעבר בי בקבוק בירה שלם לפני דקות אחדות – ויכולת
השתייה שלי ,מאז שרזיתי ,מתעלה רק על יכולת
הרכיבה הטכנית שלי.
אז אחרי שהזמנתי אופניים בסכום שלא העליתי על
דעתי שאוציא – החלטתי שהגיעה השעה לחשוב על
מה בעצם אני רוצה .תהליך קבלת החלטות נורמטיבי

לחלוטין .קודם תקנה ,אחרכך תבחן .נורמטיבי זה אני.
.My ass
תהליך ההגדרה של מה אני מחפש צמח יחד עם
אינספור רכיבות מבחן שהחלו ועודן ממשיכות.
מתחילים באבני היסוד
אני רוצה אופני תחרות קלי משקל ,בעלי יכולת טיפוס
ויעילות דיווש מצוינת – אבל אופיים האמיתי מתגלה
בירידות וסיבובים הדוקים .בגלל רגליים של ג'ירפה –
מידת ה Stackשלי נעה בד"כ במידות ה – L\XL-עד כדי
 10מ"מ יותר או פחות ונוכל לאזן את זה עם זווית סטם
וספייסרים( .אני מניח שהרוכש הממוצע מבין על מה אני
מדבר? אם לא ,פתח גוגל – כמו שאני עשיתי .צא ולמד).
לא הרבה פחות – כי לטעמי בגבול הוספה מסוים
– האופניים הופכים למשהו אחר – השונה מכוונת
המשורר .משורר ,או יצרן ,שיצר אופניים עם Stack 580
– לא התכוון שתהפוך אותו ל .680בהגזמה כמובן.
הפליפ סייד לרגליים ארוכות זה פלג גוף עליון קצר – אז
ה Reach-צריך להיות קצר יחסית – המתאים בד"כ
למידת מדיום.

ושם אני תקוע.
(מידות ה Stackו ה Reach-הן שתי המידות הראשונות
עליהן אני מסתכל בבחירת אופניים – שניתן לגזור מהן
את מידות הגובה והמרחק של הקוקפיט מציר הקראנק.
מידת ה Stackחשובה במקרה שלי במיוחד – כי היא
תשקף כמה פער יהיה בין גובה האוכף לגובה הכידון –
לפחות במצב נומינלי ,לפני משחקי ספייסרים).
לטובת ירידות וסיבובים הדוקים הגדרתי שאני מחפש
זווית ראש חדה מ 70-מעלות (למה? כובע .אין לי מושג).
וצ'יינסטיי – זהו המרחק בין הקראנק לציר הגלגל
האחורי – הקטן מ 44ס"מ .שוב למה? שוב קסדה.
בחנתי כמעט כל אופניים הנמכרים תחת  XCתחרותי,
שאינם זנב קשיח .חלק מהמבחנים ארוכים יותר .חלק
היו ברמת החצי שעה ומטה .נו ,אני לא כתב אופניים –
לא שולחים לי דגמים כבקשתי למבחנים ארוכים .אבל
נכנסתי לסיפור טיפש ויצאתי טיפש ומבולבל .לפחות
עשיתי כושר.
תובנות בטור הבא ,יאללה ביי
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האורבניסט :אלכס סתם

 ארנון פישר  עדי גיא

האורבניסט אלכס סתם

האורבניסט :אלכס סתם ,בן  31מחיפה במקור ,גר בתל אביב עכשיו.
רוכב מגיל  5על אופניים ,רוכב דאון היל בעברי .עובד כדי ג׳יי של דראם
אנד בייס ,משדר תוכנית רדיו שבועית ״פלאג אין״ בקול הקמפוס .106FM
איך הכל התחיל? לפני שנתיים קניתי את הפיקסי /סינגל ספיד
הראשונים שלי בלוס אנג׳לס ,פיור פיקס .התחלתי לרכוב עליהם במצב
סינגל ספיד כדי להתרגל לגודל (מעבר קשה אחרי אופני שטח) ולאט לאט
התחלתי ללמוד לרכב במצב פיקסי .סגנון הרכיבה שלי אגרסיבי ,מהירות
גבוהה ,פעם בשבוע רכיבה של  20-40ק״מ לטובת הכושר .לאחר שנתיים

מכרתי את האופניים והתחלתי להתעניין בשלדות  ,njsשלדות יפניות עם
תקן למסלולי קירין (ולודרום יפני) .עבודת יד ,בניה מדויקת ומהודקת כמו
שרק יפנים יודעים לעשות.
על מה רוכב היום? בעקבות חברי אנדריי סנדלר שרוכב על שלדת
סלומון ,החלטתי לבנות את האופניים שלי מאפס ולהזמין את השלדה
היפנית מאתר  .njsבאתר מוכרים שלדות קירין משומשות ,שמספיק
שנפלו איתם פעם אחת והן כבר לא עומדות בתקן היפני .לכן מוכרים אותם
עם כמה שריטות מינוריות בשליש מהמחיר האמיתי שלהן.

מושב של קונקור סופרקורסה מעור הוזמן מאיטליה ,פדלים מפולין,
סטראפים מגרמניה ,גלגל קדמי אירוספוק מבוסטון שבארה״ב ושאר
החלקים מגארג׳יק .את הגלגל האחורי בנה ואדים והוא זה שבסופו של
דבר גם הרכיב את כל החלקים לפאזל הסופי .תכלס יצא אפילו יותר טוב
ממה שדמיינתי.
השילדה של מאקינו ,מידה ( 57.5הגובה שלי  ,)187שנת  ,2011במצב
מעולה עם כמה שריטות ,בלי נקודות חלודה או מכות .כל הסיפור עלה
קצת יותר מ 8000כולל משלוחים.

מה האופניים הבאים? עדיין לא חושב על האופניים הבאים .מבחינתי
אלה אופני קצה וכל מה שנשאר זה לשפר בעתיד את הקראנק לאחד
שעומד בסטנדרטים של קירין היפני ומתאים בול לשלדה.
מסר לאומה? אם יש לכם חלום ,תגשימו אותו לא משנה באיזה מחיר
כי האושר שזה גורם לכם שווה את זה .כמובן שחשוב לציין שפיקסי כדאי
לרכב עם קסדה ,במיוחד בתל אביב
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יינס מגיע לאירוע הפתיחה בכרכור,
לא תבואו?
אירוע הפתיחה של חנות
" TREKישראל" בכרכור
חנות האופניים " TREKישראל" הוותיקה
מגן שמואל מתחדשת במיקום חדש בכרכור!
בואו לשמוח איתנו באירוע פתיחה של פעם בחיים
ביום א'  05/03/2017בשעה ,16:00
רחוב נחילות  ,2מרכז נווה ,כרכור.

מה הכנו לכם?

www.ctc.co.il

ועוד!

מבצעים יחודיים ליום האירוע
תחרויות היתוליות אורחים  VIPבראשותו של הרוכב האגדי
מוזיקה טובה כיבוד  Jens Voigtשישמח להצטלם ולהעניק
לכם פוסטר חתום
בירה איכותית
תוצרת הדיקטטור

ת"א  -החשמונאים  | 121כרכור  -נחילות  ,2מרכז מסחרי נווה | משמר העמק  -קיבוץ משמר העמק
נתניה  -גיבורי ישראל  Y , 17סנטר ,א.ת .פולג | חיפה  -פלימן  ,2מרכז הקונגרסים
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 צחי אוחובסקי  צילום :אוריאל כהן ,רונן טופלברג ,תומר פדר

פלייטיקה אפיק ישראל 2017

לקראת פתיחת ההרשמה
לפלייטיקה אפיק ישראל 2017
גל צחור בראיון אחד על אחד
ההרשמה למהדורה החמישית של אפיק ישראל יוצאת לדרך ,והמתח הולך ונבנה .ההפקה
המשומנת בהובלת גל צחור עובדת ,והספירה לאחור לקראת פתיחת ההרשמה כבר החלה.
זוהי הזדמנות מצוינת לשבת עם גל ולנסות לדלות ממנו מידע על פלייטיקה אפיק ישראל .2017
ה"אפיק" האחרון שלקח אותנו למחוזות חדשים בצפון הגליל והגולן הציב רף גבוה מאד ,ואנחנו
סקרנים לשמוע מה מצפה לנו השנה 
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אז איך זה מרגיש להשיק את המהדורה החמישית
של אפיק ישראל?
"אני מתרגש מאד .תמיד שעטנז של תחושות רבות -
חרדת קודש וחרדת ביצוע .מה אם לא ילך? מה אם לא
יבואו? מה אם יבואו יותר מידי? מה עם החסויות? מה
עם המועצה/קק"ל/משטרה? אני מרגיש שזוהי שנה
חמישית לחלום ושאנחנו עוד צעד קטן בדרך למימושו.
הצוות ,השותפים ,כל המשתתפים ואני ,פורצים כאן
דרך ומקימים מפעל ישראלי ציוני שניתן להשוויץ בו
ולהתגאות בו גם כאן וגם בעולם .וזה חלק מחרדת
הקודש.
תכלס אנחנו שבועיים בדיוק לפני פתיחת ההרשמה ב26
בצהרי היום (מדמיין סאונד של הטוב הרע והמכוער).
ככל שמתקרבת פתיחת ההרשמה אני מתוח ,נרגש וחרד

פלייטיקה אפיק ישראל 2017

יותר! אני רוצה שהשירות יהיה מושלם וחף מתקלות,
מקווה שכל תקלה נוכל לפתור ללא עגמת נפש .שנה
שעברה חבילות הלינה הזוגית במלון אזלו תוך  56דקות
ולמעט פספוס אחד של הרשמה שהצלחנו לתקן הכול
תקתק .אתה מבין שאני כרגע מרוכז בכל מה שקשור
למכסות והכנות לפתיחת ההרשמה וזו הפריזמה דרכה
אני מביט ומרגיש".
כל שנה בעונה הזאת כולם מחכים לחידושים של
המהדורה החדשה ,אז מהם החידושים העיקריים
בפלייטיקה אפיק ישראל ?2017
"אתחיל דווקא במה דומה :לשמחתי אנחנו נשארים
במלון חמשת הכוכבים גליליון בגליל העליון .חידוש
משמעותי הוא שהפכנו להיות מירוץ בקטגוריה  S1של

ה ,UCIשזה הדירוג השני הכי גבוה לטור שטח ,דירוג
ששם אותנו בשורה ראשונה עם התחרויות הגדולות
ביותר בעולם .יש בעולם  9מירוצים בקטגוריה הזאת.
זה מחייב אותנו בקריטריונים רבים שרק ישפרו את
המוצר וחוויית הרוכב בן אם הוא רייסר ובן אם הוא
בא במטרה רק לסיים את המירוץ (שזה כמובן הרוב
החשוב והדומיננטי על קו הזינוק) .אני מניח שבעתיד
דירוג התחרות ימשוך רוכבים מהעולם ,בטח בשנים
טרום אולימפיות (החל מ 2018מתחיל שוב קמפיין
איסוף הניקוד) .כמו כן השנה נשפר מאד את מתחם
ההתאוששות עם קצה הטכנולוגיה :עמדות שרוולי לחץ
דינאמיים ועמדות קומפקס בנוסף לאמבטיות הקרח
ומתחם העיסויים .גם ערכת המשתתף תמשיך להשתפר
 אני עדיין לא רוצה לחשוף את תוכנה אבל היא תעלהאפילו על הערכה של  2016וזה מאד לא פשוט .לאחר

שנת התנסות במלון גליליון השנה נשים דגש גדול על
קרנבל משפחתי ביום שבת שבו נייצר פעילות ופסטיבל
למשפחות המלוות".
שאלת השאלות ,מה לגבי המסלולים?
"המסלולים השנה כמובן ישתנו .כבר כעת אנו עמלים
על אישורים רלוונטים .טרם יכול לחשוף פרטים מלאים
אך מבטיח שהמסלולים יהיו כאלה שיעיפו לרוכבים את
הביב .בגדול יום ראשון מתוכנן לגעת בירדן ההררי ומשם
לכיוון צפת .היום השני מכוון לחרמון אך לא בדרכים
הקלאסיות וכמובן לא עולים ויורדים דוך  -אני אחלק את
צבירת הגובה הן בשביל הרכב המסלול והאיזון שבו והן
בשביל להביא את משתתפי האפיק לשבילים ונופים
עוצרי נשימה ופחות מוכרים".
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מה עם הקטגוריות החד יומי ,דו יומי? ספר לנו
קצת מה קורה עם זה השנה
"אין השנה דו יומי .שנה שעברה החלטנו לחזק את
ההתייחסות לחד יומי ,לשפר את ערכות המשתתף
(שכמובן צנועות יותר מערכות המירוץ המלא) ,לחזק את
התקשורת והקבלה לקראת ותוך כדי ההרשמה בכפר
ועוד .הדבר נשא פרי ואנחנו מתכוונים להמשיך ולחזק
את המגמה .יש חד יומי לשומרי שבת ביום ו' ועוד מרתון
קצר\בינוני\ארוך ביום שבת שהשנה יכלול הפנינג
משפחות מלהיב עם מלא אטרקציות ,כזה שאני הייתי
שמח להביא את משפחתי וילדי אליו .אנו לא חוסמים
חבר'ה שנרשמים לשני חדי יומיים אך לא מעודדים זאת".
מה היו הלקחים העיקריים מהשנה שעברה ואיך
הם טופלו?
"הלקחים העיקריים הם ארוחות הצהריים בעיקר של
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שבת ,מה שהיה אמור להיות חמין לא ישוב לשולחן
ההתאוששות של פלייטיקה אפיק ישראל .נגדיל את
הבייק פארק שהיה צפוף ומעט לא נוח .היו תורים
ארוכים מידי בארוחות הבוקר  -נשפר את חלוקת
המזנונים במרחב ונפתח עוד קומה לטובת ארוחות
הבוקר .היו גם תלונות על קרבת מחנה האוהלים לכביש.
לצערי אין לנו אפשרות להעביר את מיקום המאהל כך
שנמליץ על אטמי אוזניים ,ובנוסף המחיר ללינה במאהל
יהיה רק ב 50שח יקר יותר מהרשמה ללא לינה ,וזאת על
מנת לתת אופציה למי שלא יכול או רוצה לשלם על חדר
במלון או בצימר".
לכמה זוגות מתוכנן המירוץ השנה ,ומה הצפי
לרוכבים מחו"ל?
"השנה נסגור את ההרשמה בדיוק כמו שנה שעברה
ב 600רוכבים כלומר  300זוגות .שנה שעברה כולל

מוזמני משרד התיירות היינו ".634
"השנה אליפות העולם בקרוס קאנטרי מתקיימת
באוסטרליה בסופ"ש לפני אפיק ישראל ,על כן יש להניח
שחוד הנבחרות לא יגיע ,אך זה טוב מאד בשני מובנים:
אנחנו מכוונים למומחי מרתון כמו קארל פלאט מה.Bulls
וגם יש מגעים מתקדמים עם חוזה הרמידה .חוץ מזה
רוכבים מהדרג השני ישמחו לבוא לקטוף ניקוד".
טוב ,עכשיו לדבר הלא פחות חשוב ,מה עם
מסיבת פתיחת ההרשמה המסורתית ,מה הכנתם
לפינישרים השנה?
"גם השנה אין ארוחות חינם ואנחנו שוב הולכים על
מתכונת של זיעה לפני האוכל .ב 24לפברואר בשעות
הבוקר תתקיים רכיבת מיני אפיק המיועדת לפינישרים,
לא קשה מידי אך מאד מהנה ובנופים נפלאים .את
הרעב שהרכיבה תפתח תוכלו להשביע במתחם

המפנק ,עם אוכל ,בירות והרבה הפתעות .פרטים ישלחו
לפינישרים בקרוב "
אנחנו מסיימים את השיחה עם גל עם הרבה חשק
וסקרנות .כל מי שעשה את האפיק בעבר ,ובטח אלה
שעשו יותר מפעם אחת מכירים את התחושה של
רצון עז להירשם ולהשתתף מצד אחד ,וסוג של לחץ
מצד שני .השתתפות באפיק דורשת הכנה ,השקעה,
גם כספית ,מחויבות ,והרבה מאמץ בעיקר בחודשי
הקיץ החמים שלפני האירוע .אבל הזיכרונות החמים
של תחושת ההנאה והסיפוק במהלך ואחרי האירוע
הזה תשלח רבים מאתנו אל המקלדת ב 26בפברואר
ב 12בצהרים על מנת לוודא שיהיה לנו מקום מובטח
במהדורת  .2017פרטים נוספים באת רר התחרות
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 גדי טנא  -ספורטנא  עדי גיא

גדי טנא :מתיחות

תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה
ולשיפור ההתאוששות

פרק  :3מתיחות וחיזוקים
כל כך טוב לחזור!!! הנושא שלנו היום יהיה חיזוק ,כי עם כל הכבוד לגמישות ,צריך לעבוד
על האופניים ולייצר וואטים וכוח.
אבל נתחיל בחזרה קצרה על המתיחות ,שלא תרדמו לי בעמידה.
לפני אימון נעשה מעבר קצר על המתיחות .לצרכי חימום ,נבצע קצת ריצה במקום ,סקווטים
ואז את המתיחות אך לחמש שניות בלבד כל מתיחה.
ברור לכולם שברכיבה צריך רגליים חזקות וזה כולל גם את מרכז הגוף .אבל כשאנחנו ממש
מתאמצים בעליה או בזמן ראן מהיר בירידה ,אם נהיה חזקים בפלג הגוף העליון ,נוכל
לאפשר לרגליים לעבוד חזק יותר ולדברים כמו פניות ,מנואל ,באני הופ ,קפיצת דרופים
ובלימה ,לקרות טוב יותר.
היום נתחיל בתרגילים שלא מחייבים ציוד למעט מטאטא ,שקית סופר ובתוכה משהו ששוקל
עד שלושה קילו ,למשל בקבוק אקונומיה .עם זאת ,בפעם הבאה נשתמש בגומיה שנקשור
לרגל של שולחן כבד ואולי בעוד אקססוריז ,אז נא להתכונן.

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

שווה יות

ALIZE

הכ

סקווט אופניים bike squat
תרגיל חשוב ששוב אנחנו מתאימים לצרכים שלנו כרוכבים .לתפוס את המטאטא ברוחב דומה לכידון שלנו ולהכנס לעמידת מוצא .לשמור על הגב
ישר ונעול ,לשלוח עכוז לאחור ולהשתחוות קדימה ,בערך עד לתשעים מעלות כיפוף בברכיים .אפשר גם קצת יותר .להישאר שלוש עד חמש שניות
ולעלות .לחזור  15פעמים ,לנוח כחצי דקה ולבצע שלושה סטים סך הכל.

מכרע קופסא box lunge
תרגיל שכבר מתקרב יותר לרכיבה ,שם כל רגל עושה משהו אחר מהשניה בכל רגל נתון.
עומדים כשרגל שמאל על כסא או קופסא ,המקל על כתפינו .יורדים על רגל ימין תוך הקפדה שהברך הימנית לא תעבור את נעל ימין ושברך שמאל
האחורית שואפת להגיע לרצפה .להקפיד שהאגן ישאר באמצע למרות הנטייה האנושית לעכס ימינה .לעלות מיד ולבצע שש פעמים ככה ושש
פעמים כשרגל ימין על הכסא .לנוח כעשרים שניות ולבצע שלושה סטים סך הכל.

וכל

הצעה...

2015-20

רונים 16

 Endאח
 Sוuro-
אופני J
?29 ?27
.5 ?160
?140 ?1
30

סף שלך

SPECI

מציאה!

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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עכשיו במלאי

מכרע אופניים bike lunge
התרגיל הזה הוא כבר ממש סימולציית רכיבה .אפשר וכדאי לדמיין אותנו בזמן רכיבה במישור או בפידול בירידה .כאן המטאטא כבר קיבל משקל
בעזרת שקית סופר ובה בקבוק אקונומיקה .מספרים כמו בתרגיל הקודם.

חיזוק אמה hand strength - supination pronation
תרגיל הכנה למורזין וגם לכל מי שרוכב בירידה…
תופסים את המקל בדיוק באמצע .מתחילים לסובב מצד לצד ,להקפיד שהטווח יהיה קצר .עיקר החיזוק נובע מהבלימה וההאצה של המקל.
התרגיל יכול להזיק אם מבצעים בטווח גדול בהרבה ממה שרואים בתמונות ,אז נא לדייק.

www.daa.co.il

לפרטים נוספים
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 אילון שגיא

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

יבואן :יבואן :סער ,מאביק ישראל
מחיר₪ 350 :

Mavic Crossride
חברת  Mavicהצרפתית נוסדה כבר בשנת !1889
ובמרוצת השנים הפכה לשם דבר ,בעיקר בזכות
הגלגלים וטבורי הגלגל האיכותיים שלה .בשנים
האחרונות הרחיבה החברה את מנעד המוצרים שלה
ולצד הגלגלים שלה החלה להציע גם מגוון ציוד משלים
כמו נעליים ,קסדות ,ביגוד ,צמיגים וגם מגוון תיקים.
כיאה לחברה המקפידה להישאר מעודכנת ,מציעה גם
הצרפתייה הצהבהבה גרסה משלה לחגורות המותן
(פאוץ') שעשו קאמבק לאחרונה .אז כמו שאומר מנחם
הורוביץ" :יצאנו לבחון ,גם לשתות ,הישארו עמנו".
מאפיינים כללים לפני שנצלול למאפיינים הספציפיים
של המוצר עצמו הערה כללית לגבי מיתוג בכלל וכבוד
לצרכן בפרט .סוד גלוי הוא שחברות רבות גילו זה מכבר
את מפעלי הענק במזרח והבינו שלפעמים קל יותר

לרכוש "מוצר מדף" ,להטביע עליו את הלוגו ולשווק
אותו במקום להשקיע משאבים יקרים בפיתוח ויצור .אני
חייב לומר שאין לי שום דרך לדעת אם גם המוצר הזה
בעצם מתבסס על פלטפורמות קיימות שניתן למצוא
באיזה קטלוג של מפעל סיני ,אבל מה שאני יכול לומר
בוודאות זה שגם אם זהו המקרה ,הרי ש Mavic-בחרו
את המפעל בקפידה והשקיעו גם השקיעו בעיצובו
ובהקפדה על איכותו .ניכר כי חשוב היה לצרפתים שמי
שייקח לידיו את המוצר שלהם יבין מיד שני דברים:
הראשון – שהוא מבית  Mavicוהשני שהוא איכותי .את
הMavic-יות קשה לפספס ,סכמת הצביעה ,הפונטים
כמו גם הצבעים עצמם – שחור וצהוב לא מותירים ספק
באשר למוצאו של המוצר והוא ללא ספק מצודד ומי שעל
אופניו מותקנים גלגלים של המוצג ,ייהנה מתאימות
מלבבת בין המוצרים .את האיכות אפשר לחוש במישוש.

מדובר במוצר המבוסס על בד איכותי ועמיד (כפי שמעיד
שמו  , - )RIPSTOPהתפרים מוקפדים וגם אם מביטים
פנימה בכיסים אל הגימור סביב הרוכסנים למשל ,לא
מגלים סרחי עודף של בד וחוטים יתומים שיסתבכו לכם
בצרור המפתחות ויפרמו את הכיסים כמו שקורה לא
פעם במוצרים סינים זולים.
מאחר והחגורה כוללת בקבוק מים אחד בנפח  600מ"ל
ברור שאין היא מיועדת לרכיבות מדבר ארוכות והצהרה
צנועה זו מקבלת חיזוק כשבוחנים את נפח האחסון
הדל יחסית (יחסית לתיק גב ,כן?) .לכן נאמר זאת כבר
עתה – כל עוד מתבססים על הבקבוק היחיד ולא נושאים
מים נוספים על שלדת האופניים חגורת המותן הזו תיתן
מענה לגיחות קצרות בלבד .לחגורה שני תאי אחסון,
האחד גדול מספיק כדי להכיל פנימית ,אולר כלים קטן
מפתחות וטלפון סלולארי הנפתח בצורה אופקית ועוד

תא אחד לו רוכסן אנכי שיכול להכיל משאבה קטנה,
מחשבה מחוכמת כשלעצמה שכן הנחת פריט ארוך
כמו משאבה אופקית ,הייתה מן הסתם מפריעה מאד
על המותן .בהיבט הארגונומי גם הושקעה מחשבה.
הבקבוק ממוקם בזווית המאפשרת לשלוף ולהחזיר אותו
תוך כדי רכיבה מבלי לקרוע את גידי הכתף .הוסיפו על
כך את העובדה שהתא המכיל את הבקבוק קשיח ומצויד
בשפתיים מוגבהות ופתוחות וקיבלתם מתכון לשליפה
והחזרה קלים ואינטואיטיביים מאד גם תוך כדי רכיבה
מהירה .הבקבוק עצמו בעל פרופיל משולש מה שמקל
גם הוא על תהליך ההוצאה וההחזרה ובנוסף מונע
לחץ ואי נוחות שכן הוא שטוח בצד הפונה לגוף .לפאוץ'
עצמו משודכת רצועה רחבה לה אבזם גדול ואיכותי ו...
הפתעה קצה אחד של הרצועה מכיל קטע אלסטי (גומי
רחב) .למה זה טוב? תמשיכו לקרוא.

149 | 148

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!!!

בשימוש עולם הרוכבים נחלק דיכוטומית לשניים בכל
הקשור לשאלה מה לוקחים לרכיבה .יש את אלו שלא
יהיו רגועים בלי  3ליטר מים ,מולטי-טול ,פנימית ,ערכת
ע"ר ,ערכת קפה ,צמיג רזרבי ורתכת .ויש את אלו שאם
היו יכולים לצאת לרכיבה אפילו בלי מים – היו עושים זאת
בחפץ לב .עבור אלו ,האחרונים ,מוצרים כמו החגורה של
 Mavicאטרקטיביים מאד .הם לא מעיקים כמו תיק גב
עמוס ומאידך הם מאפשרים לשאת בנוחות יחסית את
הדברים ההכרחיים .דא עקה ,מי שגדל בשנות ה80-
ודאי זוכר שמעבר להיותו אסון אופנתי קולוסאלי ,הרי
שהפאוץ' יכול להיות מעיק ולוחץ ,בעיקר למי שנתברך
בכרס ,כל שכן כשמדובר ברכיבה ...שמחנו לגלות
שחגורת המותן של  Mavicאינה מעיקה ואינה מציקה
וזאת מפני שאינה כבדה (בקבוק אחד ותאים קטנים)
אך לא פחות חשוב מזה ,בזכות אותו קטע אלסטי
שציינו קודם .במוצרים אחרים שבחנו ,בהם לא הוכנס
הפיצ'ר הקטן אך החכם הזה ,היה צורך לכוון את מתיחת
הרצועות כך שלא יאפשרו לפאוץ' "לרקוד" מחד גיסא,
ולא ימחצו את בני מעיך מאידך גיסא ...החלק האלסטי

בפאוץ' של  Mavicמבטיח שהגשעפט ישאר צמוד לגוף
גם ברכיבה אגרסיבית אך יאפשר לכם לנשום ואפילו
לאכול חטיף או מנה שווארמה בלי להזדקק להרפות את
הידוק הרצועות .כפי שצפינו בתחילה שליפת הבקבוק
נוחה ומהירה אם כי (וזה חשוב מאד!!!) היא מיועדת
לימניים בלבד! שליפת הבקבוק עבור שמאלנים ,סליחה,
שמאליים ,תהיה כמעט בלתי אפשרית .נכון לכתיבת
שורות אלה לא ידוע לנו על גרסה המיועדת לאיטרים.
סיכום מוצר איכותי ,מעוצב לעילא ומוקפד .יספק מענה
מצוין לרכיבות קצרות ,נוח ולא מעיק וכבונוס ,אם יש
לכם מכנסיים מהדגם התואם (Mavic CROSSRIDE
 ,)SHORT SETהפאוץ' ישתלב בתוברים (לולאות
לחגורה בעברית) המיוחדים המותאמים לכך לנוחות
מקסימלית.
יותר :איכות ,גימור ,נוחות ,ושימוש פחות :מתאים
לימניים בלבד

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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 צחי אוחובסקי

יבואן :בייקטק www.biketec.co.il
 | DAAמחיר₪ 1599 :
יבואן480 :
מחיר:

Shimano XC9

לאחר מספר שנים ללא חידושים משמעותיים בתת
חום נעלי הרכיבה התחרותיות מהיצרן היפני ,השקת
הנעליים החדשות עוררה אצלנו ציפייה רבה .את נעלי
הכביש בחנו בגליון הקודם ,והפעם אנו בוחנים את
דגם הקצה המקביל לענפי הקרוס קאנטרי וסייקלוקרוס
– ה .S-phyre XC9החידוש העיקרי בדגם החדש הוא
מנגנון רכיסה  BOAכפי שכבר הורגלנו בנעלי הקצה
של רוב מותגי העל .הנעליים מגיעות בשלושה צבעים:
שחור (עם נגיעות אדום) ,צהוב זרחני ,וכחול "שימאנו"

אותו קיבלנו למבחן.
מאפיינים כללים כמו בדגם הכביש ,גם כאן גפת
הנעל מחוררת בצורה עדינה ואסטטית .הגפה עשויה
מיחידה אחת במה שאמור לספק התאמה מקסימאלית
למבנה הרגל .אבזם  BOAהתחתון (הקדמי) מקובע
לגפה של הנעל בעוד אבזם  BOAהעליון יושב על
לשונתית אשר משתחררת עם שחרור המנגנון ונמ�ת
חת עם מתיחתו .העיניים דרכם עובר כבל המתיחה
מסודרות בצורה א-סימטרית על מנת לאפשר מתיחה

מירבית של הנעל על הרגל ולמנוע תזוזה .סולית הנעל
עשויה מקרבון ,וחלקה הגדול מצופה בגומי ייחודי
וממותג מתוצרת מישלין ,כולל זיזים מפלסטיק בציפוי
גומי למניעת החלקה מלפנים ומאחור .מלפנים ישנם
שיני זיזים מתברגים אופציונאליים (כלולים במארז) ל�ה
גברת האחיזה בזמן הליכה והמיועדים בעיקר לשימוש
בתחרויות סייקלוקרוס .העקב מצופה ביציקה חיצונית
להגברת האחיזה .בחלק העליון מלפנים ישנו פתח
המכוסה בחומר המאפשר אוורור .הלשונית של הנעל

היא בעצם המשך הגפה ואינה יכולה לזוז.
התאמת הנעל לרגל ורכיסה לראשונה אצל שימאנו,
הנעליים מצוידות כאמור במנגנוני רכיסה של ,BOA
המאפשרים התאמה פשוטה וקלה לרגל .במצב הלחוץ
שלה ,החוגה מותחת כבל פלדה ,המותח את החלק
העליון של הגפה ומהדק אותה לרגל .הרכבת הקליטים
פשוהטה ועל הסוליה יש סימון ברור שעוזר לכוון את ה�ק
ליטים למצב המתאים .הנעל מגיעה בשתי מידות רוחב,
כאשר הדגם הרגיל שבחנו הוא ברוחב סטנדרטי .הנעל
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מרגישה נח על הרגל וכבר מנעילה ראשונה מורגש כי
מדובר בנעל קשיחה ותחרותית.
בשימוש כמצופה מדגם הקצה התחרותי ,הנעל
מרגישה קלילה וקשיחה ,עם העברת כח טובה מאד.
מניסיוני עם מנגנון ה ,BOAהנטייה היא להדק אותו
מעט מידי בהתחלה ,אבל קל מאד למתוח ולהדק אותו
תוך כדי רכיבה במידת הצורך .לאחר המתיחה הנעל
אכן עוטפת את כף הרגל בצורה טובה ולא מורגש כל
עיוות של הנעל בזמן פידול ,גם לא בעת פידול אגרסיבי
בעמידה .לאחר שתיים-שלוש רכיבות קצרות יצאתי
עם הנעליים למסע בייקפאקינג גראבל תלת יומי (ראו
כתבה נפרדת בגליון זה) ,ולמרות החשש ,הנעל עשתה
עבודה מצוינת .הקשיחות הוכיחה את עצמה ואפשרה,
למרבה הפלא ,פידול יעיל ביותר .גם את קטעי ההליכה,
והיו כאלה ,צלחה הנעל בצורה טובה .החסרון היחידי
שהורגש היה בזמן טיפוס תלול בהליכה תוך דחיפת
האופניים ,שם היתה לעקב נטייה לעלות מעט .הדגם
החדש אינו כולל את ה  – Custom Fitהתאמה בחום
למבהנה כף הרגל – שהיה בדגמים הקודמים ,וייתכן ש�ב
מקרה זה התאמה כזאת הייתה מונעת את התרוממות
העקב .ברכיבה זה לא הורגש .בתנאי החורף בהם בחנו
תאת הנעליים קשה להתייחס לנושא האוורור ,אולם ב�ר
כיבה בימים קרים מאד ללא כיסוי נעליים מורגש קור ,כך
שאני מעריך שפתחי האוורור עובדים .כמו כן הנעליים
התייבשו מהר יחסית לאחר הרטבה .הורדת הנעליים

קלה ומהירה הודות למנגנון שחרור מהיר – משיכה של
אבזמי ה BOAלמעלה משחררת את המתיחה באופן
מיידי ונח לשימוש.
סיכום כמצופה מיצרן מוביל כמו שימאנו ,הדגם החדש
אןכן מהווה קפיצת מדרגה מהדגם הקודם ,בעיקר בנ�ו
אשא טכנולוגיית הרכיסה וההתאמה לרגל .השימוש ב�מ
נגנון ה BOAהוא קפיצת מדרגה ,והוא קל ונח .הנעל
קשיחה וקלילה ונותנת תחושה של העברת כח מלאה
ויעילה .בעקבות המעבר ל BOAשימאנו בחרו לזנוח
תאת התאמת ה ,Custom Fitלמרות שכפי שגיליתי ב�ה
ליכה מאומצת עם הנעליים ,ייתכן שבמקרים מסוימים
זהו חסרון ,למרות שברכיבה זה לא הורגש בכלל אלא
רק בהליכה .העיצוב ,והצבע הנועז (במקרה המבחן
כחול "שימאנו") מושך מבטים ולא משאיר אף אחד
אדיש .הנעל מרגישה איכותית ,וגם לאחר מספר רכיבות
מאומצות כולל ימי מדבר קשים ומפרכים ,ורכיבות בוץ
חורפיות ,הנעל גילתה עמידות גבוהה ולא נראו סימני
בלאי .כצפוי מדגם קצה של יצרן מוביל ,הדגם הזה אינו
זול ,ולכן מעניין יהיה לקרוא את המבחן לדגם הXC7
הזול יותר .מה שבטוח הוא שמי שיכול להרשות לעצמו
את דגם הקצה – ה -XC9יקבל מוצר מקצועי ברמות
הגבוהות ביותר.
יותר משקל ,נוחות ,מנגנון רכיסה ,העברת כוח פחות
מחיר ,נטייה של העקב לעלות בהליכה
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חוויית מדבר הארד-קור ממתינה לנו בטיול החודש .מסלול נחל פרס הקלאסי
זוכה לשדרוג דרך הר חמרמר באדיבות פרסות הגמלים אשר חצו את המדבר במשך
מאות ואף אלפי שנים והכשירו לנו נאקבים משובחים לרכיבה הבנויים בחוכמה רבה
לצליחת השטח בזרימה מושלמת .כבונוס חביב המסלול כולל  300מ' אנכיים בלבד של
טיפוס ,לעומת  900מ' של ירידה.
נחמוק בין הבריכות של מפעלי מישור רותם ובמהרה המדבר יעטוף אותנו מכל
הכיוונים .נגלוש לבקעת צבאים ,נאגף את הר צבאים מצפון ובהקדם נמצא את עצמנו
על רכס הר חמרמר ,משקיפים מגבוה על נופי נחל אדמון ונחל אשלים .נפגוש את
מסוע הפוספטים הצולח בגשר אדיר את נחל אדמון ובמהרה נתחבר לנחל פרס ונבקר
בגבי פרס הקסומים .המשך רכיבה מטריפה מעל גדות הערוץ יובילו אותנו לתצפית
מרהיבה לכיוון ים המלח מעל מפל אדיר ונקנח בירידה מאתגרת אל סיום המסלול
בצומת הערבה.
שימו לב לכך שרוב המסלול אינו מסומן בשטח ומספר השבילים בשטח רב וניתן בקלות
להתברבר ,להמשיך על השביל הלא נכון ולמצוא את עצמנו בוואדי עמוק הרחק מן
המסלול .הרכיבה במסלול דורשת כושר ניווט גבוה .מומלץ להשתמש בנווטן ()GPS
ולוודא בתכיפות גבוהה שלא סטינו מן המסלול .בשל מספר הפניות האינסופי בשטח,
תיאור המסלול להלן יהיה כללי ,ויש להקפיד לעקוב אחר המפה או ההקלטה.
ברצוני להודות לאמנון שחם ,דודי אלון ורז גורן אשר פיתחו ושיפרו את המסלול הזה
לאורך השנים עד לגרסה המצוינת המונחת לפניכם היום.
שימו לב :אמנם הרכיבה במסלול הינה על שבילים עתיקים וברורים ,אך חלקים ממנו
עוברים בשבילים בלתי מסומנים בשמורת טבע ואינם חוקיים לרכיבה מבחינת רשות
הטבע והגנים .הרוכבים במסלול עושים זאת על אחריותם בלבד 
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הנתונים הבסיסיים

להורדת קובץ
ניווט

זמן 3-6 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :בינוני
קושי ניווט :קשה
טיפוס כולל 300 :מ' אנכיים
מפה :מפת שבילנט – "מדבר יהודה  -דרום" או מפת סמ"ש מס' " – 11דרום מדבר יהודה וים המלח"
מעגלי :לא.
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה בחניית מפעלי פריקלאס במישור רותם .נוסעים בכביש
 ,25עוברים את דימונה ,חולפים על פני צומת רותם ופונים שמאלה בצומת צפית .אחרי זה שוב
שמאלה ושוב שמאלה וחונים במגרש החניה שמימין לש.ג( .וויז" :מפעל פריקלאס  -מישור רותם").
הגעה לנקודת הסיום :נקודת הסיום הינה בתחנת הדלק בצומת הערבה .חוזרים לכביש 25
וממשיכים לכיוון ים המלח .בצומת הערבה פונים דרומה ונכנסים לתחנת הדלק (וויז" :דלק – גל
הערבה").
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יוצאים לדרך
נצא לדרך צפונה בכביש הגישה למפעל ,נפנה ימינה
בצומת ,שמאלה בצומת הבאה ,ימינה בכיכר בהמשך ואז
ימינה עד למפגש עם כביש  .258נפנה שמאלה ונרכב
 250מ' בכביש ואז נפנה ימינה לדרך המקבילה לבריכה,
ולאחר  350מ' נפנה שמאלה להקפת בריכות נוספות
(זהירות ,קל לפספס את הפניה) ,נמשיך לאורך גדר עד
שנגיע לפרצה בה בוואדיון המאפשרת מעבר מזרחה.
נפנה דרומה בדרך ובמהרה נפנה שמאלה לסינגל העולה
לאורך ערוץ .לקראת סופו של הערוץ הסינגל מתפוגג ואת

טיול החודש :נחל פרס  -הר חמרמר

שארית העלייה צריך לעשות רגלית .אל פחד ,הסינגלים
בהמשך הרבה יותר ברורים וזורמים .בראש העלייה נפגוש
דרך ישנה ונפנה בה שמאלה לירידה לכיוון בקעת צבאים.
נשים לב לא לדהור בירידה ,מכיוון שבכתף הראשונה,
כ 350-מ' לאחר שעלינו על הדרך הזו ,ננטוש אותה
שמאלה אל סינגל היורד מסביב לכתף והמשכו נראה
בבירור חוצה את הבקעה .עד למפגש עם דרך בסימון
שבילים שחור (. )1
נחצה את הדרך ונמשיך מזרחה בשביל ג'יפים ישן ,עליו
נרכב כ 3.2-ק"מ ,עד שנעזוב אותו שמאלה אל סינגל

הסובב שלוחה ופוגש סינגל בסימון שבילים כחול (.)2
נפנה שמאלה בסינגל המהנה הזורם מסביב ובתוך
ערוץ הנחל ,ולאחר  750מ' נפרד ממנו ימינה אל סינגל
ברור המטפס אל האוכף .מן האוכף ניצמד לשביל אשר
משמאל לערוצון ונמשיך את חוויית רכיבת הסינגל
המושלמת על הרכס של הר חמרמר .מקטע חלומי זה
אמנם זורם בצורה נהדרת ,אך אפשרויות השגיאה בו
רבות ולכן יש להקפיד באדיקות שנשארים על המסלול
המסומן במפה/מוקלט 5 .ק"מ מעזיבת סימון השבילים
הירוק נראה גבעונת שחרחרה מימין ונטפס אליה לנוף

מרהיב ממפל הנופל לנחל אדמון .מקום נהדר להפסקת
כריך/קפה (. )3
נשוב אל הסינגל ונגלוש איתו אל נחל חמרית ,אותו נעזוב
במהרה לטיפוס קל ומפגש עם מסוע הפוספטים החוצה
בגשר אדיר ממדים את נחל אדמון (.)4
נפנה שמאלה לאורך המסוע ואז ימינה לדרך ג'יפים
העוברת מתחתיו ,מטפסת מעט ,יורדת בשיפוע מטורף
אל ערוץ הנחל ,ואז מטפסת באתגריות אל מחוצה לו.
נפנה שמאלה להמשך דרך הג'יפים העושה דרכה בערוץ
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נחל עד למפגש עם דרך בסימון שבילים שחור .נמשיך
ישר (שמאלה) בטיפוס חד בסימון השבילים השחור,
נתחיל לרדת ,ובעיקול חד בשביל 400 ,מ' משיא הגובה,
נעזוב אותה לטובת סינגל נוסף (.)5
למה מגיע לנו כל הטוב הזה? שאלה מצוינת .נגלוש
בסינגל הנהדר עד שנפגוש דרך ג'יפים בסימון שבילים
ירוק ,נפנה בה שמאלה ,ונרכב בדרך  2.1ק"מ תוך מעבר
בפינות קסומות בינות לעצי שיטה עד למפגש עם סימון
שבילים אדום ,בו נפנה שמאלה ולאחר  200מ' נרד ימינה

טיול החודש :נחל פרס  -הר חמרמר

אל גבי פרס (.)6
גבי פרס נמצאים בתוך מעוק אשר נוצר כתוצאה
משחיקת מי השיטפונות את סלע הגיר הקשה .בתוך
המעוק נותרים שקעים קטנים ,אשר בעת זרימת המים
גורמים למערבולות ול"חפירת" שקעים עגלגלים ועמוקים
בתוכם נותרים המים לאחר השיטפון .אם הנחל שטף
לאחרונה ,נוכל גם לרחוץ בכיף (ובזהירות) בבריכות האלו.
מבט במורד הנחל יגלה מפל נאה ואבני משחק של
ענקים – סלעים אדירים וקובייתיים שניתקו מקירות הקניון

ופזורים במרכזו.
נחזור אל סימון השבילים הירוק ונמשיך במורד נחל
פרס ,סינגל משובח וזורם עם מעט קטעים טכניים יותר
בכדי לשמור אותנו ערניים ונופים מדבריים שממלאים
את הנשמה בתחושה חמימה ,עד שירידה תלולה
וקצרה תביא אותנו אל ראש מפל מערוץ צדדי לתוך נחל
פרס (.)7
אימא טבע עשתה בנקודה זו עבודה מופלאה בבניית
פינת ישיבה מהיפות שראיתי ,עם ספסלי אבן מסותתים

לפי מידה ,עץ שיטה צעיר ונוף ים המלח הנשקף בין
ההרים האדירים .מי שחפץ בחוויית שקט מדברי משובחת,
וזמנו בידו ,יכול לשבת כאן בכיף כמה שעות טובות.
עלייה רגלית קצרה בהמשך הירוק תביא אותנו לראש
מעלה פרס ותצפית מופלאה נוספת ,ומכאן גלישה
אתגרית היישר אל צומת הערבה .נחצה בזהירות את
הכביש ונרכב אל תחנת הדלק והרכב הממתין לנו
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אופני מגנזיום בהתאמה אישית

צילום :נתי הורטיג

www.middleasta.com
עכשיו בבייקפה הרכבת  18תל אביב
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 נמרוד כהן  בייקרס
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פרופיל של אחת הקהילות הפוזיטיביות
בארץ לצד מחשבות על מודל חתרני חדש
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ההתפתחות של תרבות האופניים הישראלית ב 15-השנים האחרונות
קשורה קשר הדוק לקהילתיות ולאינטרנט .האינטרנט הפך פופולרי
במקביל לעלייה בפופולריות של ספורט הרכיבה ושל ענף אופני ההרים.
בין אם מקומות המפגש הווירטואליים שימשו ככלי למציאת חברים
חדשים לרכיבה ,להכרת מסלולי טיול ,לקבלת ונתינת המלצות על ציוד,
אוכל ולינה ,כולם השתמשו באינטרנט וקהילת הרוכבים מצאה מקום
מפגש וירטואלי ב ,AOL-אחר כך ב״וואללה״ ולבסוף בתפוז .בתקופת
השיא התפוזית היו פורומים וקומונות לכל ז׳אנר ותת-ז׳אנר :טיולי
אופניים ,רכיבת כביש ,פרירייד ודאונהיל ,אופניים כללי ,קומונת אול
מאונטן ,קומונת  4epicלחובבי המרחקים הארוכים ,פורום מכונאי
אופניים ומה לא.
קהילות אלה היו מקום להחלפת ידע והמלצות ,מקום לקביעת רכיבות
משותפות והובלות מסלולים ומקום בו ניתן היה לפגוש את הרוכבים
ו״לדבר״ איתם .בשנת  2003הצלחנו (חברת עז הרים) להביא מעל
ל 300-משתתפים לאירוע הכרמל צ׳אלנג׳ הראשון ביער עופר,
כשהפרסום היחידי לאירוע היה קמפיין אינטרנטי של  3שבועות
בפורום אופניים בתפוז ובאתרים גרופי ושוונג .עד אז הענף הסתמך
על משלוח הזמנות אישיות בדואר (מעטפות ובולים ,אולד סקול) ,ועל
פוסטרים ופליירים מודפסים לחנויות האופניים ,אבל במבט אחורה דומה
שהאינטרנט הפך לזירת הפרסום המרכזית ברגע אחד.
הקהילות הווירטואליות שנוצרו ילדו נדבכים משמעותיים בתרבות
הרכיבה בארץ ,לפחות בזו של רוכבי השטח .הן יצרו מפגשים המוניים
וחברתיים ביער ,בצורה הכי אותנטית ואמיתית שלהם .רוכבים שעושים
למען רוכבים ,בזמנם החופשי ,מהלב ,מהנשמה ,בלי ביזנס ועם הרבה
פלז׳ר .כך נולדו תחרויות הסופר די של קומונת אול מאונטן ,מירוץ המאה
מייל בשטח הראשון והוותיק בארץ ,הלא הוא הצ׳ימיצ׳ורי ,הסיקס פארק
אפיק ,אירועי קובקוב ,מבצע יואב ,מבצע גרינברג ,צ׳ימיצ׳ורי צפון24 ,
שעות בבן שמן ,כושלמאניה ,פיטי הפירט ,non stop 750 ,אפיכניסה
והרשימה נמשכת ונמשכת .רוכבים נפגשו וממשיכים להיפגש ביער או
במדבר ,יוצאים לרכיבה עם עלילה משותפת ,ובסיום הרכיבה מתיישבים
על מחצלות שכל אחד הביא ,מוציאים אוכל וצידנית מהבית ומתקשרים
אחד עם השני ללא תיווך קסדות ומשקפי שמש.
בתוך כל ההתרחשות הזו ,עם ירידת תפוז והמעבר לקבוצות בפייסבוק,
עם עליית הוואטסאפ ,השתלטות הסטרבה ופריצת הטלגרם ,עם
אינפלציה באירועים מאורגנים יוקרתיים ויקרים לצד אינפלציה באירועים
פירטיים מכל סוג ומין ,קשה לי להיזכר מתי בדיוק נעשיתי מודע לקיום
הישות שנקראת בייקרס.
הדבר הראשון שעולה לי בזכרון הוא לוגו  ByKersמובחן וגדול על
טייטסים של כמה רוכבים באירוע רכיבה כלשהו .בשנה שעברה
השתתפתי באירוע עדולומניה  2ופרט לכך שרכבתי לצד עשרות
רוכבים במדי בייקרס ,עף לי התחת מהמסלול ומהאירוע הלא מכופתר
והזורם וכתבתי עליו כתבה מפרגנת בבייקפאנל .במהלך הכנתה
התוודעתי לאסף סביון ולובו פייץ׳ ,מתכנני המסלול המקורי ,לאלעד בכר
אילת ולעוד חברים מארגנים בקבוצה-קהילה הזו והתרשמתי לטובה
מהאנרגיות הטובות ,החברותא וההתגייסות מכל עבר.
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חוש הריח העיתונאי שלי התעורר כששמתי לב שקשה לי להגדיר
את בייקרס .הם הילד החדש בשכונה ,ולמתבונן מהצד קשה להימנע
מההשוואה לקומונת  4epicכיוון שהיא המקור ,היא הקהילה הראשונה
שהשפיעה וארגנה אירועים מיתולוגיים שחיים ובועטים עד היום.
אבל בהשוואה לקהילה הוותיקה ,לילד החדש בשכונה יש סגנון משלו
ותפיסת עולם משלו.
מאתגרים את המודלים הקיימים
הנה כמה הבחנות על פעילות בייקרס ,שמקשות להגדיר אותם על פי
מודלים מוכרים וקיימים:
הם מארגנים אירועים פירטיים המוניים ,אך במקביל תומכים פומבית
ואקטיבית באירועים מסחריים .מצד אחד בייקרס עורכת אירועים לא
רשמיים הפתוחים בפני כולם ללא תשלום כמו עדולומניה ,מבצע יואב
השני ,גלילומניה ,כושלומאניה ,מסיבת היער הגדולה ועוד .ומהצד השני
בייקרס עוזרת בחשיפת וקידום אירועים מסחריים גדולים .הקבוצה
יזמה פודקסטים וראיונות רשת עם מארגני תחרויות כמו אפיק ישראל,
סמרתון ,דזרט צ׳אלנג ועוד ,כדי לתת מענה לשאלות נפוצות של קהילת
הרוכבים המתעניינים מצד אחד וחשיפה לאירוע מצד שני .כמארגן
אירועים רשמיים שעולים כסף ,אני עלול להילחץ מאירועים פירטיים
מוצלחים כמו של בייקרס או של  ,4epicלשלול אותם ואת המארגנים
אותם ,כי הם לא עושים לי את החיים פשוטים .אבל במקביל ByKers

עוזרים לי לפרסם את האירועים שלי ישירות לקהל היעד ,באמצעים הכי
מודרניים ועכשוויים שיש ,וזו בחירה הפוכה מזו של קומונת ,4epic
שלאחרונה לא אפשרה לי לפתוח בצל קורתה שרשור שאלות ותשובות
על הסמרתון ,כדי לא למסחר את הקומונה .אגב ,את הפודקאסט
של גל צחור לפני אפיק ישראל ראו מאות אנשים .את זה של חנוך
רדליך על רכיבות  enduranceביוטיוב ראו יותר מ 2,000-איש .אז יש
עניין ציבורי.
להבדיל ממשנתה הסדורה של קומונת  4epicשהוזכרה לעיל,
בהתנהלות של בייקרס קשה יותר לאתר אג׳נדה קשיחה לכיוון זה או
אחר .עושה רושם שהם לא בעד או נגד אירועים מסחריים ,לא בעד או
נגד אירועים פירטיים שלהם או של מישהו אחר ,הם בעיקר בעד מה
שמגניב ונעים להם ,כל מקרה לגופו .בדזרט צ׳אלנג׳ האחרון ,אירוע
לחלוטין לא פיראטי ,בייקרס פתחו לעצמם מאהל פרטי גדול למדי בתוך
הקמפינג הרשמי של האירוע ,עם עשרות משתתפים ,משפחות ,ילדים,
מדורות לתוך הלילה ,וויסקי וצ׳יזבטים .באפיק ישראל האחרון ,אירוע
השטח התחרותי והגדול בארץ ,השתתפו יותר מ 20-זוגות רוכבים
מקהילת בייקרס.
החמקמקות מהגדרות קונבנציונליות ממשיכה :לפני אפיק ישראל
רוכבי בייקרס הוציאו כמה רכיבות אימון מרתוניות משותפות בסופי
שבוע .מעין סימולציות סטייג׳ שתפרה יד אומן .בכל קבוצה תחרותית
בה משלמים דמי מנוי חודשיים זה חלק מובנה מהתמורה .בבייקרס זו

הייתה תמורה ללא עלות .במקביל ,לבייקרס קבוצת אימונים וירטואלית,
לחבר׳ה שדווקא מעוניינים בתכנית אימון סדורה ,שכותב המאמן
ורוכב האולטרה אנדיורנס המוכשר חנוך רדליך .משלמים  80שקלים
לחודש ,קראתם נכון (שזה בין שליש לרבע ממחיר השוק של קבוצת
אימונים מסורתית עם מספר אימונים שבועיים שמועברים על ידי מאמן)
ומקבלים תכנית אימון קבוצתית עם יחס אישי במייל ובטלפון .גם כאן
בייקרס יצרו שני מודלים אלטרנטיביים לסטנדרט הקבוצה התחרותית
הנפוץ .המודלים האלו אולי מאתגרים את הסביבה העסקית ,אבל הם
בעיקר נותנים שירות שהיה נחוץ לחברי הקהילה.
הדוגמא האחרונה שמשכה את תשומת ליבי היא פוסט יפה שעלה
בסוף דצמבר לדף הפייסבוק של הקבוצה .MTB Chat Israel ,הפוסט
מרכז לינקים ל 10-מסלולים מהנים ורכיבים במאה אחוז בחורף,
ובמעשה ה giving-החברתי הפשוט הזה מתמצת את כל מה שיפה
בקהילות האופניים הווירטואליות בארץ ובעולם .מישהו עשה את
העבודה עבורך ,סינן מסלולים מצוינים לחורף ולגשם ,ויעזור לעוד כמה
רוכבים לעשות קפיצת דרך ולהתחיל לרכוב גם בחורף הישראלי .נהדר.
כדי להכיר יותר לעומק את בייקרס ,את המוטיבציה מאחורי הפעילות
ואת ההפתעות שהם מתכננים לנו ,הזמנתי פגישה עם שתיים
מהנפשות שמהוות את הלב והנשמה של בייקרס ,אלעד בכר-אילת ואסף
סביון .נפגשנו באמצע הדרך ,בפורטר אנד סאנס ברחוב הארבעה
בתל אביב .מיני בשרים הגיעו והלכו ,מגוון בירות ביקרו ונלגמו,
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והשיחה קלחה בנתיב פתלתל וזורם על רכיבות ורוכבים ,מדבר ויערות,
אירועים ותחרויות ,אימונים ,עבודה ,ילדים ,הורים ,פלאגים ,פוליטיקה,
ישראליות ,אנרגיות ,קהילתיות ועוד.
 - WRמה זה בייקרס?
אלעד  -אם אתה רוצה להיכנס לעולם אופני ההרים ,לרכוב ,ואתה יצור
סוציאלי  -אז בייקרס זה המקום בשבילך .זו קהילה ,ולכן הכי חשוב בה
זה המשפחתיות .בסוף רכיבת לילה בבן שמן אסף מביא מהאוטו סיר
מרק ,מחמם ומחלק לכולם .יש לנו רוכב שקוראים לו הילל המתעלל,
הוא מטפל רציני שיודע גם להכאיב .בסוף רכיבה הוא מוציא מיטת
טיפולים ביער ונותן טיפולים ברצף .יש אצלנו גם הרבה רוכבים חזקים,
רוכבי כביש שעברו לשטח ,ומה שיפה זה שאין אגו .אין מלחמות .זאת
גם הסיסמא.
אסף  -בייקרס זה סוג של קבוצה חברתית להתפתח בה בתחום
האופניים.
 - WRאיזו סיסמא ,מ׳זתומרת?
״מאה אחוז פרגון ,אפס צרות עין״ ,זה הסטיקר לאוטו והלוגו הראשון
שלנו .זאת רוח הקבוצה וזה כיף לראות את זה .מגיע אדם חדש
לקבוצה וכל שאלה שהוא ישאל את ה so called-אושיות שפתאום איתו
בקבוצה ,אסף ,דוד פרץ ,אבי כליפה ,כל מיני גיבורי סטרבה ,הם עונים
לו ברצינות .אחרי זה הוא כותב לי מסר פרטי בהתרגשות שאיזה כיף
שלא עפים עליו אלא עונים לו בגובה העיניים .בעדולומניה היו כמה
חברים וותיקים וחזקים ,שהובילו קבוצת רוכבים שזו הייתה הרכיבה
הארוכה באמת הראשונה שלהם .חוץ מלרכוב ולהוביל אותם ,הם עשו
ביחד כמה רכיבות הכנה לפני האירוע .במסלול צ׳ימיצ׳ורי צפון יש
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קבוצה שלמה של רוכבות ורוכבים ,שאם לא היינו רוכבים את הכל ביחד,
הם לא היו מסיימים את המסלול הקשוח הזה .מאז הם הפכו לרוכבי
אפיק רציניים שמשתתפים כמעט בכל אירוע ארוך בארץ.
 - WRאיך זה התחיל?
אלעד  -לפני כמה שנים טובות עברנו לגדרה ופניתי לכל רוכב בגרופי
שמקום מגוריו היה גדרה ,כדי לרכוב ביחד .ענה לי בחור בשם אופיר
ובמשך שלושה חודשים טחנו את אותו  ,loopסובב גדרה .כשהוא
התחיל ללמוד ונעלם לי החלטתי או למעשה נאלצתי לפתוח קבוצה
לחבר׳ה כמוני ,שאוהבים לרכוב בסבבה ולעשן סיגריה בדרך ,אז קראתי
לה ״בין יבנה לקדרון עוצרים לסיגריה״ כדי שרוכבים שיגיעו יהיו בראש
הנכון .זה היה לפני חמש-שש שנים .לרכיבה הראשונה הצטרפו כמה
חבר׳ה מאזור קריית גת וסחבנו אופניים שעות בבוץ .אין לי מושג איך
זה לא נגמר שם… לאט לאט הרכיבות התפתחו במרחק ,בכל פעם
הגענו לקפה במקום מרוחק יותר ,בלי שיטה .למישהו הייתה הזייה
לעשות רכיבה מגדרה לים המלח ופשוט הלכנו על זה ,בלי לדעת מה
יהיה .הרעיון היה לתת מקום לכל אחד שרוצה לרכוב ,לא משנה מי ומה.
חבר הביא חבר שהביא חבר ,נוצרה קבוצת וואטסאפ ודי מהר הגענו
לגבול המכסה של  50משתתפים בקבוצה .כדי שמישהו ייכנס היה צריך
שמישהו ייצא .אם לא היית פעיל שבועיים אז עפת החוצה ומישהו חדש
נכנס .ואז השתתפתי בחוצה גולן והכרתי את אסף.
אסף  -עשינו חוצה גולן עצמאי ,לא במסגרת ״בכל אופן גולן״ של איקי
רהט .אני כבר ארגנתי רכיבות ארוכות עם כמה שיותר סינגלים וכמה
שיותר טכני .אני מכין מסלולים בבית כבר שנים ,זה התחיל כבר בניווטים
בצבא .אני לומד מסלולים ,מפות ,תצ״אות ומחפש את השבילים הכי

לעדכונים שוטפים
www.weride.co.il
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מעניינים .לקבוצה שלי בגרופי קראו  V12והאופי שלה היה טכני
אתגרי .אני חושב שבגלל החיבור עם הקבוצה הרגועה יותר של אלעד,
קבוצת סינגלים טכניים ואול מאונטיין לצד קבוצת מרחקים על דרכי
כורכר ,לבייקרס נוצר אופי מעורב שמקבל את כולם ופונה לכולם ,גם
בנפשות המרכיבות את הקהילה וגם באירועים .אלעד  -ראית מי הגיע
לעדולומניה :הרבה בחורות ,מלאים ,גדולים ,נמוכים ,גבוהים  -זה מה
שיפה .גם רוכבי  XCחובבי כושר על הארדטיילים קלילים וגם חובבי
טכניקה על אופני  6אינץ׳ עם מגני רגליים ,גם רזים וגם שמנמנים שלא
מתביישים לעשן סיגריה בהפסקה ,וכולם רכבו את ה 75-ק״מ! זה
בדיוק בסיס הרעיון של בייקרס :כל אחד יכול לבוא ,למצוא את החבר׳ה
שלו ,להתפתח איתם ולרכוב .מה שיפה ומאחד בינינו זו הגישה של
חוסר אגו וסבבה לכולם .על אף שהחבר׳ה של  V12היו חזקים וטכניים,
לא היה עניין של התנשאות על החדשים ,להיפך .אם כרוכב השתפרת
והעלית רמה ,אז יש לך את ״הסיירת״ ,את הרכיבות של  .V12יש הרבה
רמות בבייקרס ,אבל כולם מכירים את כולם ולמי שרוכב יש גב ויש לאן
להתפתח .זה יכול להיות לכיוון של בייק-פאקינג מנהריה עד יבנה ,לכיוון
של טיולי מדבר טכניים שכוללים אוטובוס הקפצות ,לטיול שנתי קבוצתי
עם לילה בשטח.
 - WRאגב גדרה ,זה לא יישוב שממוקם בלב מישורים
משעממים ,כמו אצלי בערבות נחל אלכסנדר בואכה עמק חפר?
מה פתאום ,זה המקום .גדרה קרובה לכל לוקיישן ,בלב העניינים ,אתה
יכול להגיע ברכיבה לכל מקום :לפארק קנדה ,ליער בן שמן ,לכל ההרים
סביב בן שמן ,לחרובית ,לכסלון… אתה עולה על המסלול שמקביל
לכביש  7ויכול להגיע לכל מקום.
 - WRאיך אתם מסדרים את הדיסוננס לכאורה בין יזימת וארגון
אירועים ,טיולים ורכיבות ללא תשלום לבין השתתפות קבוצתית
גדולה באירועים מסחריים?
אסף  -אני בדזרט צ׳אלנג׳ כל שנה החל מ ,2009-עם המשפחה שלי,
בקמפינג והכל .נדלקתי על הקונספט המשפחתי ומאז הדלקתי את
כולם .אני לא רואה פה שום ניגוד אינטרסים ,להיפך.
אלעד  -בדזרט צ׳אלנג׳ הרעיון שלנו הוא מפגש משפחות בייקרס גדול.
ראית כמה ילדים היו במאהל שלנו? אנחנו יורדים עם המשפחות ,עושים
מלא פויקה ,כולם מעודדים את כולם ,רצים יחד לעודד את תחרויות
הילדים ,הולכים בחושך עם פנסים לעודד את מי שמשתתף בריצות
הלילה .אין לנו בעיה לשלם על אירועים .השנה ירדתי לסדום בגלל
האירוע והחבר׳ה ,אפילו לא רכבתי בו .גם בלילה שלפני הצ׳ימיצ׳ורי
אנחנו עושים ישיבה רצינית וארוחה משותפת של הבייקרס ,משהו כמו
 30-40איש ,ולמרות שזה אירוע פיראטי האווירה דומה .זה אירוע יפה
וזה אירוע יפה ,ואנחנו באים כי אנחנו נהנים שם.
 - WRכמה חברים יש בכלל בבייקרס?
אנשים פעילים באפליקציית הטלגרם יש קרוב ל .400-יש עוד
כמה עשרות רוכבים שפעילים ב v12-אבל לא בבייקרס ועוד כ70-
בבייקרס .USA
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יש קבוצת בייקרס בארצות הברית .בחור ישראלי שחי בארה״ב ורכב
איתנו בביקור בארץ על אופניים שהשיגו לו ,אסף סיבוני ,נדלק על
הקבוצה והחליט שהוא פותח שם משהו דומה.
 - WRפרטו לי את הפעילויות והאירועים העיקריים שלכם
עדולומניה  -אתגר הסינגלים הגדול  -מרתון טכני חד יומי עם שני
מרחקים (בינוני  75ק״מ וארוך  105ק״מ) וכ 80%-סינגלים .מסלול
מדהים שתופר ביד אומן את המיטב של חרובית ,בריטניה ,עדולם ,קנים,
עגור ,האלה והסביבה .אחת הרכיבות היפות והמאתגרות בארץ לדעת
רגלי כותב שורות אלו.
הטיול השנתי בינואר  -ערימת רוכבים במגוון רמות רוכבים את אותו
מסלול .שיירה ארוכה עם מספר מובילים ,בחלק הראשון ממצפה רמון
עד חאן בארות על בסיס סינגל חווה .מיניבוס מפוצץ אוכל מגיע לחאן
ואחרי פריסה ,נוסעים לצופר ,רוכבים את סינגל נקרות ,פריסת סיום עם
שפרוטים וזה וחוזרים הביתה .עלות לראש היא מחיר המיניבוס .את כל
השאר כל אחד מביא מהבית .סך הכל יוצא מסע חד-יומי עבה ,עם כמעט
 80ק״מ.
מסיבת היער הגדולה -״אנחנו אוהבים לחקות״ אומר לי אלעד
בחיוך חסר ציניות .אז זה אירוע ביער חרובית עם מסלול סינגל ספיד
ותחפושות באזור פורים ,כמו שפעם היה בכרמל .שותים שוטים בכל

הקפה ,יש הרבה קבוצות ,עושים הרבה בלגן וזה פשוט כיף ,לא משנה
מי מנצח .זו תהיה שנה השניה ,שנה שעברה היה מטורף ,רדליך עוזר
לנו בזה ,מתכנן מסלול ,מסמן.
כושלמניה  -עוד אתגר סינגלים ,אבל הפעם עם מסלול של לובו באזור
בן שמן  -פארק קנדה ובחודש באפריל.
גלילומניה -אירוע הסינגלים הצפוני שייערך במאי .לפי הוייב
והתכניות זה יהיה אירוע הסינגלים הטוב ביותר עד כה .המסלול באזור
אלון הגליל רבתי עם שיתוף פעולה עם החנות ועם דרור .זאת ממלכת
סינגלים כמעט אינסופית עם שמשית ,ריש לקיש ,הרדוף ,הסוללים,
גבעת אלה וכל מה שמסביב.
יש גם את שדהבומניה של עמית זמיר שגם יצטרף אלינו כנראה ,את
מבצע יואב השני שהשנה ארגן ניר גלבנד .את אתגר החורף שכבר
הזכרת ויהיו עוד יוזמות ,עקבו אחר הדף.
 - WRאז הייתם אומרים ששניכם יצורים מאוד חברתיים?
שניהם :בוודאי .אנחנו אוהבים את זה וחייבים את זה .זה מכנה משותף
של כולנו ,אנחנו אוהבים אנשים ועושים דברים ביחד.
סיכום  -פוסט מודרניזם ,פוסט אמת ,ניו מדיה,
ניו מרקט ושות׳

השוק החדש הוא מה שקורה סביבכם ברגעים אלו ממש .אתם
מסתכלים עליו ,כל הזמן ,בהתהוות החיה שלו .הקהל קובע ,המנהג
קובע ,המציאות בשטח קובעת את עצמה .מארגני אירועים רשמיים
ולא-רשמיים ,מנהלי קהילות ,מאמנים תחרותיים  -כולם מוצאים עצמם
במציאות (ובתחרות) שכל הזמן משתנה ומתפתחת .אבולוציה.
חברת ספשלייזד מפורסמת בטייק אוף שלה על המשפט על אבולוציה:
.Innovate or die
בייקרס הם קהילה שעושה מאוד טוב לחבריה ,על זה אין עוררין.
המודל הפתוח שלהם ,סוג של  open sourceארגוני עם מינימום
הגבלות נראה לי כרגע כמודל מודרני מצליח .אני חושב שסוד הקסם
של בייקרס הוא בנגישות שלהם ,בנחמדות הבסיסית ,שכנראה
קשורה גם לאגו רגוע ,אבל בעיקר לאהבת אדם ,כל אדם ,כהנחת יסוד.
השפרוט מריח מהראש ,וראשי בייקרס הם טיפוסים זורמים ומכילים
שלא סובלים מעודף חשיבות עצמית על אף רשימת הישגים וקבלות
מרשימה ביותר
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