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שקית שתיה 
בנפח 1.5 

ליטר 

קליפס 
מגנטי

ריתמה 
ניתקת

כיסי צד 
נוחים

מחזירי 
אור

HIPSTERהיפסטר /
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים

http://source-israel.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=lkKv46iRk-k
https://www.facebook.com/shoresh.il/
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 Algarve Bike Challenge Portugal we:Photo

במחוז  המתקיים  יומי  תלת  שלבים  מירוץ  הוא   Algarve Bike Challenge
בין  פנסים  לאור  הערב  בשעות  מתקיים  המירוץ  פרולוג  בפורטוגל.  אלגרבה 

הסטייג'ים  שני  כאשר  טבירה,  העתיקה  העיירה  של  והציוריות  הצרות  הסמטאות 
הנוספים יוצאים החוצה להרים, עמקים והנהרות המקיפים את העיירה הציורית.

צילום: Igor Schifris רופא גרמני חובב מרוצי שלבים, צלם מחונן וידיד המגזין, 
יפנק אותנו מידי פעם בתמונות מדהימות ממרוצים פחות מוכרים באזורים יפיפיים 

שאותם הוא פוקד כרוכב או כצלם כדאי לעקוב

http://www.algarvebikechallenge.com/en/
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 Algarve Bike Challenge Portugal we:Photo
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38 39

כביש – שטח – טריאתלון

רוקנרוד לטרון ובחנויות נבחרות

ps
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gn
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il

MADE IN ITALY

http://rocknroad.co.il/product-category/%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://psdesign.co.il/
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 Focus JAM Carbon גל שטמלר מדגמן 
מבחן בעמוד 112

צילום: אלון רון

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

מפיק אילון שגיא / 
עורך אחראי אריק פלדמן /

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

אסף פישר / אריק פלדמן / גיל בניטה / חנוך רדליך / 
שחר ברטל / דן דורון / בן קדמי / רועי קאפח / 

עדי בלן / לילך גרופר / נועה לוריה / איילת ניר / 
טל רוזוב / טל פיטל / יונתן יתום / אילן "המלך" כרמל 
/ שלומי דויטש / צחי אוחובסקי / כפיר כחלון / ליאור 
דיין / שחר מיליס / גיא בר / בני גרנות/ ויוסי פוקר / 

יואב מאור / נימי כהן
צלמים דותן הלוי / אוריאל כהן / אלון רון / 

אילן שחם / ליאור דיין / גלעד קוולרצ'יק
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי

טלפון המערכת: 03-5586666 
כתובת לפרסום במגזין:

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

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

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

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

לא בין 14:00-16:00.
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we:Startמשתתפים

משתתפים

איילון שגיא: רוכב, חושב 
כותב אחרי שסייע לארבעה 

פסיכולוגים לצאת לגמלאות וגם כל 
טיפול תרופתי הידוע לאדם לא סייע 
בעדו גילה את הרכיבה על אופניים 
ומאז הוא אולי עדיין לא מאוזן בנפשו, אבל לפחות מעיד 
על עצמו כמאושר. כשהוא לא כותב טורים חדים במגזין, 

הוא מבזבז את זמנו בין רכיבה על הסינגל ספיד ריג'ד 
הצבעוניים בארץ, מד"א, אוזן קשבת לקובי בסידן, 

פעילויות חברתיות במושב והעלאת חיוך על פניהם של 
חולים כליצן רפואי.

אילן שחם: רב טייל חורש 
את שבילי הארץ כבר שני עשורים, 

כותב ומצלם על כך למיטב המגזינים 
ואפילו לספר אחד. מחזיק בתואר 

צלם שזכה בתחרות צילום של 
נשיונל ג'יאוגרפיק טרוולר. ברזומה העשיר של האיש 

עם "השולחן על הכידון", תכנן מסלול לאליפות 
העולם בניווט אופני הרים ומפת הסינגלים הראשונה 

ששורטטה ופורסמה בארץ )מפה של יער בן-שמן 
שכנראה רק הוא הבין(. קשה לו להחליט מה שוקל 

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

IlanShacham.com "...?הוא מבין

אריק פלדמן: משנורר 
אופניים מקצועי רוכב שטח 
מסוף שנות התשעים של המאה 

הקודמת ולא נראה שמתעייף. 
אריק ליווה את סצנת האופניים 

המקומית פחות או יותר מראשיתה, שימש שנים רבות 
בתפקידי כתב ועורך טכני בכל שני המגזינים הכתובים 
שהתפרסמו בארץ זצ"ל. הוא נחשב בעל נטייה לזיכרון 
יתר בעיקר בפרטים שוליים הקשורים לאופניים ובעל 

יכולת אבחנה פנומנאלית לקשיחות צידית לקויה. 
אומרים שהוא גם אדריכל ובשלן, מישהו צריך להעמיד 

זאת למבחן...

אסף פישר: בוחן את מה 
שאריק מקצה לו רוכב 

שטח מאז 1996 )לפני המצאת 
הוי-ברקס( וחוטא בטריאל. כשהוא 
לא מזקק קילומטרים של סינגלים 
במדבר על אופני מבחן, הוא מגלגל כספים של חברות 
סטארט-אפ, שותה בירה ומנסה את כוחו בגידולן של 

 איה ורוני

רועי קאפח: חובב ציוד 
ומאסטר ווילי גם כשרועי לא 

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

מנסה לנתב את החיים בין משפחה, 
עבודה ורכיבה )ללא הצלחה( ולא מוכן לוותר על אחד 

מהם בדגש על אופניים. כשאי אפשר לרכוב רועי אוהב 
לחפור על ציוד או לתקן ולתחזק אופניים והוא גם מאחד 
המנהלים של דף הפייסבוק "מכונאות אופניים". בשנים 

האחרונות רועי מעדיף צמיגים דקים אבל מאוחר בלילה 
הוא רוקם מזימות ובהם הוא חוזר לתת בראש בשטח. 

בנוסף על הכל, רועי הוא אחד מלוגמי הבירה המיומנים 
והזריזים שנראו בשבילי ישראל.

אדי נודל: עמידות זה עניין 
יחסי לא משנה על מה רוכבים 
רק שיהיה חזק וקשה... משמש 

בתפקיד בוחן העמידות הבכיר של 
התעשיית, האחראי הבלעדי לסלוגן 
"אם זה עבר את אדי זה יעבור את כולם". מחלק את יומו 

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

דותן הלוי: צלם וידאו 
וסטילס כשהוא לא מצלם משהו, 

הוא רוכב בשטח ומצלם משהו. 
נמצא במערכת יחסים צמודה מאוד 

עם המצלמה שלו בביזנס וגם 
בפלז'ר. כשהיא במצב רוח היא נותנת לו להתעסק גם 

 עם גיטרה, אבל רק ביד אחת. 
dotanhalevy.zenfolio.com

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

נגע בכל דספלינות הרכיבה 
האפשריות, חוץ מחד אופן נג"ש. 

אילן היה מהראשונים לחזות 
את אופנת הסגפנות ההזויה על סינגל ספיד בשבילי 

המידלאיסט ולתרגל אותה כמנטור לקהילה שלמה. 
בעברו נהג לעסוק בסימון כל דרופ הזוי רק כי הוא שם, 

היום הוא מתון יותר בגבהים אך 
קיצוני יותר במרחקים.

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

מגדיר את עצמו רוכב הרים, אבל 
נאלץ להסתפק בגבעות, צובר KOMים "בלי להתכוון". 

מר בלן הוא מוותיקי בוחנים האופניים בביצה המקומית, 
בעבר התפרנס משתיית בירה מקצועית לצורכי ביקורת 
ומהדרכות טכניקת רכיבה בעז הרים ובפארק האופנים 

היחיד שהיה בישראל, "צובייק" זצ"ל. הוא תל אביבי 
"שורשי", אבא צעיר והייטקיסט ותיק, חיי ונושם אופני 

הרים, אבל לא מסרב לצאת לסקי "קיצוני" כשבנות 
המשפחה מאשרות.

אלון רון: אלון "העין" רון 
אלון הוא צלם אופניים מהוותיקים 
והמוכרים בענף. כצלם הבית של 

מגזין "אופניים" מיום היווסדו, הוא 
ליווה בתמונותיו את התפתחותו של ספורט הרכיבה 

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

ועורך צילום של "הארץ". כשהוא לא מצלם הוא רוכב כמו 
שרק ילד שגדל על אופני BMX יודע לרכב: הרבה אוויר, 

alonron.com קצת קרקע, וערימות של סטייל

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

100 המשפיעים בענף של מגזין 
״אופניים״ ז״ל )ואתם יודעים מה 

אומרים על מקום שני(, נימי פועל 
במרץ לקידום הענף בכלל ולקידומו האישי בפרט. יזם 

ומפיק-על של תחרויות ואירועי רכיבה, כרוז מבוקש, 
כותב בחסד, ורוכב חזק בסגנונות רכיבה שונים. אם עוד 

לא נתקלתם בו או שמעתם אותו עד היום זה רק בגלל 
האופי השקט והמופנם שלו...

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

רוכב עם חברים בעיקר XC, תוכלו 
למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם. עשה את 

מסלול הכביש תל אביב אילת 5 פעמים – כרכב מלווה, 
המציא את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז 

אסף אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים 
בדרכו.

גיל בניטה: חזק במותגים 
חפרנות זה שם המשחק אצל מר 

בניטה, כמה שיותר פרטים שוליים 
על כמה שיותר דברים לא חשובים! 
חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום, 

רוכב אופניים "לשעבר" )אוי כמה תירוצים - עבודה, 
ילדים, חיים...(, היה שם בראשית ענף הדאון היל 

)הגווע( בארץ, בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים, פעם 
בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה שם - חולם 

לחזור. אחרי הרבה שנים של מאחורי הקלעים הפך את 
התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים משותף של חברת 

 .BIKEDEAL

גלעד קוולרצ'יק )35( נשוי+ 
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(.

אוהבים את השטח שלכם מהיר ועצבני?...
שלדת  בעלי   NORCO REVOLVER 29 FS-ה
בעלת  הקשוחה,   HIGH MUDULUS הקרבון 
כשצריך,  יותר  הרבה  שמרגיש  מהלך  100מ"מ 
משתלמות  סופר  ומערכות  גאוני   A.R.T מתלה  
בסופר מחיר...הם הבחירה האולטימטיבית לאופני 
מתחרים.  להם  אין  במחיר  שגם   -  XC Racing

בלבד. ש"ח   11,995 מ  החל  בישראל  עכשיו 

 / / הרצליה  / כפר סבא  / אלוני אבא  / פרדס חנה-כרכור  / חיפה  / קרית ביאליק  / עפולה  קרית שמונה 
פתח תקווה / תל אביב / בת ים / בית שמש / ירושלים / ביל”ו / אשדוד / כוכב מיכאל / מדרשת שדה בוקר

רוצים לבחון את ה-NORCO REVOLVER 29 FS? בואו לימי ההדגמה שלנו בשטח

https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://dotanhalevy.zenfolio.com/
http://www.matzman-merutz.co.il/full-suspension#/specFilters=35!#-!217!-#!36m!#-!55&manFilters=3
http://www.matzman-merutz.co.il/full-suspension#/specFilters=35!#-!217!-#!36m!#-!55&manFilters=3
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• מקצה ילדים 9 ק״מ, מקצי רכבת ניצחת לנשים - 9 ק״מ, 24 ק״מ. 	
• הפנינג אביבי במתחם האירוע עם פינות זולה מוצלות, מתחם EXPO עשיר, תמיכה טכנית  	

של SHIMANO, בית קפה, בירות, מזון, הגרלות, תחרויות היתוליות ועוד  
• חולצת אירוע מנדפת לנרשמים עד לתאריך 27.3.2017	
• הרשמה מוזלת עד לתאריך 27.3.2017	
אפשרות השכרת אופניים למסלולי הטיולים המודרכים	•
י

 POWERED BY

8.4.2017
אתגר הכרמל

פסטיבל אופני הרים ביער עופר, מרכז מיר״ב - המקום בו הכל החל !

www.znook.co.il/ccr17 :ניפגש במרכז מיר"ב, שבת 8 לאפריל  פרטים והרשמה

בואו להשתתף באירוע שכולו חגיגת אופניים בשיא האביב,
עם מגוון אפשרויות השתתפות לכל רוכבת ורוכב בארץ, כשהכרמל היפהפה בשיא פריחתו.

 או גגלו כרמל צ׳אלנג׳ 2017

מה באירוע?
• טיולים עממיים מודרכים לילדים ומשפחות, 5 ק״מ ו-12 ק״מ.	
• תחרות הזוגות חוזרת! - מקצי זוגות חובבניים, 24 ק״מ )הקפה אחת( ו-48 ק״מ )2 הקפות(,  	

פתוחים בפני כל רוכב )לא דורש ארגומטריה וביטוח תאונות אישי(.  
• מקצים תחרותיים מקצועיים לחברי איגוד האופניים )ולרוכבים העומדים בחוק הספורט(,   	

תחרות אינדיבידואלית )לא בזוג( - 24 ק״מ, 48 ק״מ, 72 ק״מ.  

http://www.znook.co.il/ccr17
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הופכים את

הכיף להרגל

גלגלי 27.5" מהלך 120 מ"מ

מפרט ללא תחרות

מחיר החל מ: 7,299 ₪

לפרטים נוספים 

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 
44 אב לשנים, רוכב כ-15 שנים 

מתוכן 11 שנים רכב רק בכיוון 
אחד ורק על אופניי דאון היל. כמה 

עצמות שבורות ואולטימטום חד 
משמעי מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא 

של האול- מאונטיין\אינדורו. טל שמעביר את זמנו בין 
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית שלו 

לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו. 

גיא )חיית( בר צעיר הכתבים 
של המערכת ורוכב האנדורו הכי 

בינ"ל שלנו. מחשיב את עצמו 
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר, 

רק כי כרגע הוא נותן לכולם בראש 
באנדורו וב-XC. ה"חייה" מחלק את חייו בין תחרויות 

אנדורו ו-XC מקומיות, פתיחת קווים הזויים בחורשים, 
ייצוג ישראל בסבב האנדורו העולמי, ומשרה נחשקת 

בסטארטאפ. תכלס דיי עסוק לגילו...

אוריאל כהן בן 33 אב לשניים, 
ירושלמי מלידה אבל גר במודיעין, 
החל כצלם רכב בעיתון הארץ אצל 

יואב קווה, וגמר כצלם אופניים 
אצל אריק... אבל עדיין הצליח 

לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי במשחקים 
הפראולימפיים בלונדון 2012. אוריאל רוצה להתעורר 

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

כפיר "הורוד באדם" 
כחלון: כבישוננו לענייני 

אופניים פריק של הדבר, רכב 
בכל הדיסיפלינות ונתקע בכביש. 

רומנטיקן ומורעל של הספורט, 
 Styleחולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש )״

before performance"(. בעברו היה מכונאופן, 
כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים אבל בעיקר על 

צמיגים דקים.

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

תחת הרגליים, ועדיין מחפש את 
הקצוות של היכולת האנושית. 

רק תנו לו אוכל ומים, והוא יגיע 
לשם. בוחן אופניים וציוד עוד מימי MBAction העליזים 

ובעל טורים עוקצניים על כל דבר שמתגלגל. מדריך 
ומאמן קבוצות ויחידים בכל מקום בו ניתן לרכוב. מומחה 

לקבלה, חשבונית, העתק ומוסיקת עולם.

צחי אוחובסקי רוכב על 
אופניים כספורט ודרך חיים מעל 

 Raleigh 20 שנים אותן החל עם
Shark גדולים עליו בשתי מידות 
שניסו מ"מצמן" מכר לו. בשנים 
האחרונות מגלה חיבה יתרה לרכיבות אפיק ארוכות 
וכואבות והשתתף כבר כמה פעמים באפיק ישראל, 
סמרתון ובעוד אירועי אנדורנס במדי we:Ride. הוא 

גם ממובילי תחום הגראבל המתפתח עם מועדון 
הגראבל של רסייקלס שהוא ממקימיו. מוטו? "אם זה לא 

בסטראבה זה לא קרה" 

 שלומי דויטש 
Shlomi Deutsch מכור 
לחידושים טכנולוגיים, משתדל 

לא מחמיץ אף תערוכת אופניים, 
חנות או מסע רכיבה אתגרי. עסק 
ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח עיסקי, דרך 
הדרכה, יבוא ועד הקמת פארק האופניים צובייק זצ"ל. 

אבל בעיקר משתדל לרכב כמה שיותר ולפתח קשרים 
חברתיים בכל העולם. כשמסתובבים איתו ביורובייק, 

חושבים שהוא נולד שם...

פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי 
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר 

שנים, בכביש ובשטח - מתוך 
עקרון. למחייתו ממתג ומעצב 

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

פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה ואפשר למצוא 
אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות על אופני כביש 

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

 | psdesign.co.il

שחר מיליס רוכב שטח ותיק, 
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ 

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

סטרטאפים בתחום המכשור הרפואי. לאחרונה הוא 
ליווה כמנחה, פרוייקט סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח 

אופני שיכוך מלא כחול לבן בטכניון. מיליס מביא עמו 
למגזין את הפן הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של 

רוכב אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון

we:Startמשתתפים

https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
http://bit.ly/2knjArj


23 |  22 שיווק והפצה: Joe's no-flats, אדסטיק אינוביישנס בע״מ

https://www.facebook.com/Joes-Cycling-%25D7%2592%25D7%2595-%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2599%25D7%25A7%25D7%259C%25D7%2599%25D7%25A0%25D7%2592-971713152945723/%3Fref%3Dbookmarks
https://amclassic.com/
http://veetireco.com/
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אירוע ה-Carmel Challenge הראשון נערך באביב 2003 והיה מרתון הזוגות 
הראשון והגדול בארץ. מאז זרמו מים רבים בנחלי האפיק בארץ, ומרתונים הפכו 

לאירועי השטח הגדולים והפופולריים בארץ.
השנה האירוע, שנערך בשיתוף המועצה האזורית חוף הכרמל ואיגוד האופניים 

בישראל, גדל משמעותית וחוזר להיות פסטיבל אופניים מוביל ועשיר, עם 
מגוון פעילויות רכובות לכל הרמות, לצד אחת מתחרויות השטח המקצועיות 

והיפות בארץ.
הכרמל צ׳אלנג׳ נערך בשיא האביב )שבת 8.4(, כשהכרמל היפהפה בשיא 

הפריחה והשבילים עדיין מהודקים ואוחזים אחרי הגשמים האחרונים. יער עופר 
שבכרמל הוא המקום בו נולדה תרבות אופני ההרים הישראלית, עם הסינגלים 

הראשונים שנפרצו בו, תחרויות אופני ההרים הראשונות, אליפויות ישראל 
באופני הרים ועוד.

מה באירוע? 
 Go טיולים עממיים מודרכים לילדים ומשפחות, 5 ק״מ ו-12 ק״מ בהובלת חברת

Ride. כל משתתף מקבל חולצת אירוע וכניסה להפנינג הפסטיבל.

תחרות הזוגות חוזרת! - שני מקצי זוגות תחרותיים ספורטיביים, 24 ק״מ 
)הקפה( ו-48 ק״מ )2 הקפות( הפתוחים בפני כל רוכב )לא דורש ארגומטריה 

וביטוח אישי(.
מקצים תחרותיים מקצועיים לחברי איגוד האופניים )ולרוכבים העומדים בחוק 

הספורט( - שלושה מסלולי תחרות אישית )לא בזוגות(: 24, 48 ו-72 ק״מ.
תחרות מלך ומלכת ההר על עליית ״הדרך הסודית״.
תחרות Enduro Challenge על סינגל הגולגלות.

הפנינג אביבי במתחם האירוע עם פינות זולה מוצלות, אקספו עשיר, 
תמיכה טכנית של SHIMANO, בית קפה, בירות, חומוס, הגרלות, תחרויות 

היתוליות ועוד
חולצת אירוע מנדפת לנרשמים עד לתאריך 27.3.2017	 
הרשמה מוזלת עד לתאריך 27.3.2017	 

לפרטים והרשמה היכנסו ל:http://www.znook.co.il/ccr17 או גגלו כרמל 
צ׳אלנג׳ 2017 

 פסטיבל הכרמל צ׳אלנג׳ חוזר עם מגוון אפשרויות השתתפות. 
שבת 8.4.17 מרכז מיר״ב, יער עופר, חוף הכרמל

we:News

 .Epic-כולם משווים את עצמם ל .Epic כולם רוצים להיות

כולם רוצים להרגיש כמו Epic. כולם רוצים לטפס כמו 

Epic. כולם רוצים 2 בקבוקים כמו ב-Brain  .Epic כמו 
של Epic, ערכת SWAT כמו של Epic, גיאומטריה גאונית 

.Epic ומהירות של  Epic  יעילות של ,Epic של

Epic כולם רוצים לרכוב

עכשיו כולם גם יכולים...

לרגל ההרשמה  לתחרות Epic ישראל 
כל דגמי

 SPECIALIZED Epic

אופניים של אלופים
 SPECIALIZED Epic

 ,Epic כולם רוצים להיום
אבל Epic יש רק אחד. 

רוצים  לבחון את דגמי ה EPIC ? עקבו אחר יום ההדגמה הקרוב בדף הפייסבוק שלנו ובחנויות הרשת

₪ 10,995

 / ה  י ל צ ר ה  / א  ב ס ר  פ כ  / א  ב א י  נ ו ל א  / ר  ו כ ר כ - ה נ ח ס  ד ר פ  / ה  פ י ח  / ק  י ל א י ב ת  י ר ק  / ה  ל ו פ ע  / ה  נ ו מ ש ת  י ר ק
ר ק ו ב ה  ד ת ש ש ר ד / מ ל  א כ י מ ב  כ ו כ  / ד  ו ד ש / א ו  ” ל י ב  / ם  י ל ש ו ר י  / ש  מ ת ש י ב  / ם  י ת  ב  / ב  י ב א ל  / ת ה  ו ו ק ח ת ת פ

החל מ-

בלבד

כרמל צ׳אלנג׳ 2017

http://www.znook.co.il/ccr17
http://www.matzman-merutz.co.il/full-suspension
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Julien Absalon – BMC Mountainbike Racing Team – 1x11

מתלבטים בין סינגל או דאבל?
אנחנו כאן כדי לעזור לכם להחליט.

נסו את שאלון ההתאמה שלנו ותדעו מה נכון עבורכם
SHIMANO.COM/ADVICE

THERE 
IS NO 

SINGLE
TRUTH

www.daa.co.il

we:News

הקשר בין תזונה נכונה וביצועים ספורטיביים ידוע וברור 
לכל. רובנו מקפידים להכין את האופניים לפנAי כל רכיבה, 

לבחור את סט הביגוד הנכון ולהיסגר על מסלול. אבל 
למרות שברור לנו שאנחנו צריכים להכין גם את המנוע 
לאתגר, רובנו לא מקפידים על משטר תזונה נכון לפני 

 פעילות בעצימות גבוהה כמו רכיבת אופניים.
מגזין we:Ride  בשיתוף מצמן את מרוץ מזמינים אתכם 
להרצאה בנושא עקרונות תזונה נכונה לרוכבי אופניים. 

ליטל אבן, תזונאית קלינית ורוכבת כביש תעביר לנו 
הרצאה על עקרונות תזונתיים שיעזרו לנו להשיג ביצועים 

גופניים אופטימליים על מנת להתמודד עם האתגרים 

שברכיבת אופניים. מה לאכול, מתי לאכול ואיך לאכול ע"מ 
להגיע מוכנים, להישאר מתודלקים ולסיים את הרכיבה 

 במצב גופני טוב.  

איפה? סניף מצמן את מירוץ בירושלים- רחוב פייר 
 קניג 37, אזה"ת תלפיות, ירושלים

 מתי? יום רביעי ה-23.3 בשעה 19:00
נא הקפידו לאשר את השתתפותכם ע"מ שנוכל 

להתכונן כראוי 

הרצאה בנושא תזונה 
ורכיבת אופניים

http://bit.ly/2nrL8vp
http://www.daa.co.il
https://www.facebook.com/events/1812280325699663/
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we:News2017 ליגת מארין אנדורו  גיא בר  Rick Munitz  , אוריאל כהן

אחרי פגרה של 3 חודשים, התחדש סבב תחרויות 
האנדורו לקראת עונה חדשה עם כמה שינויים מעניינים. 

השינויים העיקריים כללו חיבור לאיגוד, ביטול גורף של 
קטגוריית הספרינט מלבד לצעירים שבחבורה עד גיל 

13, מערכת מדידה חדשה, העלאת מחיר ההשתתפות, 
הוספת פרסים לפודיומיסטים ותחרויות דאבל סטייג' 

ברוב העונה. 

רוח אנדורו חדשה מנשבת 
באופן אישי הייתי סקפטי למדי לגבי כמות המשתתפים 
שתפקוד את האירוע אחרי ביטול קטגוריית הספרינט 
והעלאת מחיר ההשתתפות. אבל את מתחם התחרות 

בפארק קנדה פקדו כ 100 רוכבים להוטים ב13 קטגוריות 
שונות. ככלל האירוע זרם מעולה ולאחר כשעתיים וחצי 

התחרות הסתיימה ללא בעיות מיותרות. לעומת זאת, 
אחרי סיום הראנים היה עיכוב רב בתוצאות שנבע כנראה 

מחבלי לידה של מערכת חדשה. ייאמר לזכותו של ג'וני 
האחראי על המערכת, שהיה קשוב וסובלני לכל מתחרה 

שהיו לו בעיות בזמנים, ונתן מענה לכל רוכב עם תהייה 
לגבי זמניו. בזמן שחיכינו, ערן אביבי הכרוז דאג להעביר את 
זמננו בתחרות באני הופ צדדית והמתחרים יכלו לעבור בין 
 DT ,הדוכנים של נותני החסות רן זילקה, פדלים, בייקדיל
Swiss, משקפי R2, מאביק ישראל, ומונדרקר פוקוס, או 

לאכול בדוכן של גברת שקשוקה. 

ליגת מארין אנדורו 2017



31 |  30

קטגוריות ומתחרים 
 אתחיל בקטגוריה שלי, קטגוריית הפרו. אחרי שנים של 
אקסקלוסיביות בקטגוריה ללא שינויים שמחתי לראות כי 
השנה יש דם חדש בקטגוריה. הן מצד הילדים שנותנים 

בראש )מאור גולד ולאי זכור( והן מצד המנוסים כמו דן דורון 
שהחליט להיכנס לכושר ולחזור לקטגוריית הפרו אחרי 

ימי זוהר כרוכב דאונהיל מקצוען בעברו. עוד יותר שמחתי 

לראות נשים שהצטרפו אלינו עם נגה כורם רוכבת ה
EWS הבינלאומית שלנו )שנתנה זמנים מרשימים ביותר 

גם אל מול הרבה מהגברים( ויסמין אדל. הקרב בחוד היה 
צמוד בין עבדכם הנאמן ליונתן יתום כשלאחר 2 ראנים על 

הפרסה יונתן הוביל ב0.8 שניות ולבסוף הצליח להוריד 
2 שניות נוספות ממני בראן המסכם על השחור ולנצח 

את האירוע. בן קדמי שמר על המקום השלישי לאורך כל 

התחרות. דימה רפקין )ותיק הקטגוריה( ולאי זכור )הצעיר 
המגודל( התחרו צמוד מאוד על המקום הרביעי כשבסיום 

לאי מסיים במקום הרביעי עם תוצאה מעולה לתחרות 
ראשונה בקטגוריה. בקטגוריית הצ'לאנג' של הנשים, 

יוליה רפקין שלטה כרגיל כשמיכל סהר וליאת סידס שוחט 
אחריה ובקטגוריית הספרינט. נעמי לוריה התחרתה 

במקצה הצ'אלנג' ועמדה לבדה על הפודיום עקב גילה 
הצעיר. קטגוריות הספרינטים כרגיל היו מלאות בילדים 

בני 8-13 להוטים ומהירים, וקטגוריות הצ'אלנג' התמלאו 
ברוכבים רגילים לפורמט, בתוספת רוכבים שהוכרחו 

להתחרות בקטגוריה אחרי ביטול הספרינט. 
בקטגוריות הצ'אלנג' הצעירות ,ניצחו הילדים שנותנים 
בראש באופן קבוע, רז סימסון ב14-15, ויובל סוייבלמן 

ב16-19 עם תוצאה בפרסה שלא מביישת רוכב בפרו. 
אופיר פרץ ושלומי אברג'יל )תעבור כבר לפרו!( ניצחו 

we:News2017 ליגת מארין אנדורו

https://www.youtube.com/watch?v=-p7r3KwKehU
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בהתאמה את קטגוריות ה20-29 ו30-39. משה 
מזרחי ב40-49 וערן דייגו מתחרה שלא מגיע הרבה 
מנצח את קטגוריית ה+50 לפני דן יותם ורונן רמתי 

הקבועים והמגניבים. 

אז מה אני אומר על השינויים? 
ראשית אגיד שלדעתי השינויים מבורכים ומראים על כיוון 
חיובי. מאז הכנסת קטגוריית האנדורו, מספר הקטגוריות 

היה עמוס באופן בלתי רגיל וזה גרם לפודיום להיות 
מייגעים וגרם לסיבוכים בזינוקים בשילוב בין קטגוריות 

הספרינט והאנדורו. הענף העולמי הולך לכיוון האנדורו 
ואני שמח לראות שגם הביצה המקומית שלנו הולכת 

בעקבותיו. החיבור לאיגוד מראה גם הוא על כיוון חיובי 
ורציני וכנראה ימשוך לתחרויות בעתיד גם רוכבי קרוס 

קאנטרי שיבואו לחכך מרפקים. השינוי שחסר לטעמי יותר 

מכל, הוא גיוון במסלולים למסלולים יותר אגרסיביים. כרגע 
מסלולי הליגה נותנים יתרון משמעותי לרוכבים החזקים 

ולא נותנים לרוכבים הטכניים לבלוט, ובאנדורו אמיתי 
מנצחים בטכניקה. 

סיכום 
אז נכון שלא הכל היה מושלם, היו בעיות בחישוב הזמנים 

בשילוב קטגוריות הפרו והצ'לאנג', דבר שגרם לכמעט 

ונפגע בין מתחרי הפרו למתחרים אחרים, וחיכינו הרבה 
זמן לפודיום. אבל מעל הכל הייתה אווירה של חידוש, 

חיוביות רבה ורצון גדול מצד כל העוסקים במלאכה לשפר 
ולהתמקצע לקראת התחרויות הבאות. זהו הדבר החשוב 

ביותר, וזה מה שגורם לרוכבים להישאר ברוח חיובית, 
להתמיד להגיע בהמשך. יישר כוח לכל העוסקים בדבר 

we:News2017 ליגת מארין אנדורו
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כל השבוע האחרון ישבו לי על הכתפיים שתי הלוחשות באוזן ועשו לי בלגן 
בראש. המלאכית בלבן חזרה והדגישה שאני ממש לא צריכה את זה. מה לי ולזה. 

אפשר ללכת לספרינג אפיק של יואב מאור כמו כל שנה. יש שם אחלה מסלול 
מרתוני, חבר׳ה שמחים ובירה׳לה בסוף. ולא צריך ללבוש תלבושות משונות 

ולשחק משחקים מסוכנים. מה איבדת בתחרות אנדורו? בגילך? קצת לא אחראי 
מצידך, לא? 

הלבנה עבדה קשה. משכה ודחפה ונזפה והתרגזה. וכל הזמן הזה השדונית 
האדומה של כתף שמאל עמדה בנחת עם חיוך מנצח וידעה שזה כבר בכיס 

שלה. שעם פחדים אני יודעת להתמודד, אבל עם תשוקות - קצת פחות. 

מה לי ולאנדורו? 
 קודם כל, זה לא באמת ״אנדורו״. על מסלול אנדורו בינלאומי כהלכתו אני מניחה 

שלא הייתי מגיעה רחוק. אבל הפורמט המקומי של עירא מאפשר לכל מי 
שנהנית מסינגל XC טכני במידה לרכוב את כל המסלול, גם ללא יכולות גראביטי 

מופלגות. כמעט בכל המקומות הבעייתיים יש קווים חלופיים )צ׳יקן ליין(.
אני אוהבת להתגלגל מהר בירידות. זה אחד הכיפים הגדולים שלי ברכיבה. 

כמה מהר? יחסית אליי – מהר מאד. לא קופצת, לא משתוללת ובגדול מעדיפה 
סינגלים זורמים, אולי עם קצת סלעים בטוב טעם. אני גם אוהבת להשתתף 

פה ושם באירועים ותחרויות, בדרך כלל XC ומרתון. הבעיה היא שבירידות אני 
בדרך כלל נתקעת מאחורי רוכבים איטיים ממני )נו, מה לעשות, בעלייה הם היו 
 .MOJO-יותר מהירים( ומקללת מתחת לשפם ששוב אכלו לי ושתו לי את כל ה

אין זרימה, הלך הפאן. ותמיד התחושה הזו שאני לא ממש מביאה לידי ביטוי 
את היכולות שלי ושאני קצת לא במקום הנכון. על אף החבר׳ה והבירה׳לה. אז 

כששמעתי שיש תחרויות שבהן יש מסלול מגניב שצריך לרכוב גם בעליה, אבל 
מדידת זמנים יש רק בירידה )״סטייג׳״(, והזינוק הוא אישי, רק אני והמסלול – זה 

מאד דגדג לי. 
בעונה הקודמת השתתפתי בשתי תחרויות: יער עמינדב )IMBA( ומשמר 

העמק. באתי כמו שאני, על ה-LIV Lust שלי עם 100 מ״מ שיכוך, בלי אימונים, 
בלי ציוד מיגון ובלי שום יומרות חוץ מלסיים בשלום. רכבתי, זרמתי, היה נחמד, 

אבל איך לומר... חפיף. כמו שבאתי כך יצאתי. לא טובה או בטוחה או מהירה 
יותר. לא למדתי כלום. 

שנים שאני מדריכה ומלמדת רוכבות לרכוב נכון ובטוח יותר. מזכירה להן שצריך 
להרחיב את מעטפת הביצועים. שיש תמיד לשאוף להשתפר, ללמוד משהו חדש, 

להתגבר על עוד פחד. אבל מה איתי? מתי בפעם האחרונה דרשתי 
מעצמי את כל זה? תיאבון ללמידה ולשיפור תמיד יש, אבל זמן וסדר עדיפויות 

– קצת פחות. אז בסיום העונה הקודמת החלטתי שההרשמה הבאה  לתחרות 
אנדורו תהיה סיבה לאימון משמעותי. ושאם לא יהיה אימון – לא תהיה תחרות. 

here i come 2017- ליגת מארין אנדורו
עונת 2017 הגיעה ואיתה ההזדמנות, בצורת טלפון ולחץ מתון מנוגה כורם, 

יש מעט מדי בנות בתחרות בפארק קנדה, ושאני ונעמי )הבת שלי, 14( חייבות 
לבוא להראות נוכחות. לשמחתי נוגה גם הזמינה להצטרף אליה לאימון טכני על 

המסלול, אז פיניתי לי חצי יום והתחלתי להתארגן על ציוד.
 GIANT יום רביעי, 3 ימים לפני התחרות. אתמול אספתי בחנות היבואן של
אופני Trance ״27.5, עם מהלך נדיב של 140 מ״מ מלפנים ומאחור, והיום 

בדרך לפארק קנדה אני אוספת מגני ברכיים מאריק העורך וקסדת אנדורו למבחן 
מחנות רוק אנד רוד בלטרון. מרגיש קצת כמו התארגנות לפורים, אבל זה מה 

שרציתי: להתמגן יותר טוב כדי לתת לעצמי ביטחון נוסף, להרגיש את המסלול 
על אופניים עם שיכוך יותר רציני ולהבין איך רוכבים עם מוט כיסא מתכוונן. 

על הסינגל השחור )שיהיה הסטייג׳ השני בתחרות( מחכה לי הפתעה נעימה. 
נוגה לא כאן לבד, היא עוברת על המסלול עם המאמן הטכני החדש שלה, 

אלמוג אלפומה מ-Go Ride - ואני מוזמנת להצטרף! בשעתיים הבאות 
אני מקבלת את אחד השיעורים הכי טובים שקיבלתי אי פעם. 

גם להסתכל מהצד על איך מקצוענית עושה את זה וגם ללמוד בעצמי. עוברים 
על המסלול בדקדקנות, בוחנים קווים ואלטרנטיבות, חוזרים על כל מקטע המון 
פעמים עד שהוא יושב טוב. אלמוג רגוע, סבלני, מדבר בשקט ומשרה ביטחון. 
קולט בשנייה את מה שעוצר ולא יושב טוב ונותן את הטיפ הנכון לתיקון. הוא 

כמובן בוחר עבורי קווים רכים ושונים לחלוטין משל נוגה, אבל עדיין לא מפסיק 
לאתגר אותי ושום דבר לא קל. אני בעננים: למדתי דברים חדשים, ירדתי 

סלעים מפחידים, שיפרתי מיומנויות. השדונית האדומה חוגגת וכולי חרמנות 
לקראת שבת. 

האימון המשותף מסתיים ועל הקטע השני, מסלול ״הפרסה״, אני צריכה כבר 
לעבור לבד. מפה לשם לא שמתי לב שהטמפרטורות גבוהות מהרגיל בעונה, 
שלא שתיתי מספיק ושבאופן כללי עבדתי קשה ואני גמורה. אני רוכבת אותו 

בקושי, לא ממש שמה לב לפרטים או לומדת קווים. מטפסת בשארית כוחותיי 
למכונית והביתה. אקורד הסיום הוא נפילה אידיוטית כשהכידון הרחב שאני לא 
רגילה אליו נתקע בשער בקר. בבת אחת אני מאד עייפה מכל ההתעסקות הזו. 

באמת מה לי, דודה בת +40 בכושר מפוקפק, ולזה? התחפושת לא נוחה לי, 
הבאגי נתפס לי באוכף, המגנים חותכים לי בצלוליטיס. אני מרגישה מגוחכת. 

1:0 למלאכית בלבן. אני לא רוצה להירשם לתחרות.
אבל אחרי שאני מתאוששת קצת, אני מבינה שאם לא אירשם, שתי הנודניקיות 

האלה ימשיכו לחפור לי. בסופו של דבר, הרצון להתמודד חזק יותר מהצורך 

להישאר מוגנת. 
כפי שמעידה הכותרת, ביום התחרות לא הכל הלך טוב. למרות שדאגתי לעצמי 

למגנים מתאימים יותר ומכנס הולם. אחרי כינוס והרשמה, אנחנו מתחילים 
בזינוק מנהלתי של כל הרוכבים לסטייג׳ השני )הסינגל השחור( ללא מדידה. 

הזדמנות לעבור שוב על המסלול, להיזכר, להחליט איפה אעיז ואיפה אקח 
קו מתון. האופניים, עם השיכוך הנוסף והמוט המתנמך כיפיים לי מאד ואני 

מרגישה את הלמידה שעשיתי. נהנית גם מהעלייה בסינגל, בקצב יחסית רגוע. 
בתחרות שני מקצים: פרו )3 סטייג׳ים עם מדידת זמנים בירידה וחלון של 45 

דקות בין סטייג׳ לסטייג לטפס חזרה( וצ׳אלנג׳ )שזה המקצה שלי: 2 סטייג׳ים 
ו-60 דקות ביניהם(. לזינוק הפרו מתייצבות שתי רוכבות בלבד: נוגה כורם ויסמין 

אדל. במקצה הצ׳אלנג׳ המצב לא הרבה יותר טוב, עם 5 רוכבות בסה״כ: יוליה 
רפקין, ליאת סידס-שוחט, מיכל רייס-סהר, נעמי לוריה הצעירונת )זה שלי, 

הבאתי מהבית( ואני. 
לטעמי אין למיעוט הנשים שום הצדקה ויש פה פספוס גדול. התחרות הזו לא 

קשה או מסוכנת יותר ממרוצי שטח אחרים והיא הרבה יותר כיפית למי שנהנית 
מירידות. אני יכולה לחשוב על עשרות רבות של רוכבות שאני מכירה שהיו ממש 
נהנות – לא רק מהתחרות, אלא גם מכל המסביב: האווירה, המסלולים היפים, 

החבר׳ה והבירה׳לה. אני מניחה שרוב הרוכבות האלה חושבות שהן ״לא מספיק 
טובות״. אז נסו לחשוב על זה ככה:

א. אתן מצוינות.
ב. אם אתן רוצות להיות טובות יותר, בואו להשתתף. התחרות היא רק תירוץ 

להשתפר, לחדד ולהוכיח לעצמך שאת יכולה. 
כמו בכל אירוע רכיבה תחרותי, תפגשו כאן בנות חזקות מכן. מקצועניות כמו 

נוגה, שמתחרה בסבב העולמי, או חובבניות רציניות כמו יוליה, שמשקיעות את 
הנשמה באימונים ובניסיונות לגלח חצאי שניות מהתוצאה שלהן. אתן לא חייבות 

להיות כמוהן כדי להשתתף ולהנות. יכולה להיות לכן דרך משלכן. גם אם אתן 
דודות, אגב. 

אז מה היה שם למעשה, אתם שואלים? 
את הסטייג׳ הראשון אני רוכבת יפה, יחסית להיכרות המועטה שלי איתו. לצערי 

זה קצר ונגמר מהר... אני מטפסת חזרה בנחת עם הבנות האחרות במסלול 
ההתשה )המקסים!( על הסינגל האדום. בגדול 60 דקות אמורות להיות 

מספיק זמן לטפס רגוע, לעבור במתחם, לשתות ולאכול משהו ולהתייצב בזמן 
לזינוק הסטייג׳ השני. אבל שני פנצ׳רים שטותיים בזה אחר זה, בתוך מקטע 

ההתשה, עם קטע ריצה ארוך ומבוהל ביניהם, מבזבזים לי את הזמן היקר. 
אני מגיעה לזינוק השני דקות ספורות לפני הזמן שלי, מתנשמת וקצת מותשת 

אחרי ספרינט מטורף. את הסטייג׳ הזה אני מנסה לעשות טוב, אבל יודעת 
שאני עייפה ולא מרוכזת ולכן בוחרת קווים סלחניים. למרות הכל, מרוח לי חיוך 
גדול ודבילי על הפנים, כי אני עושה משהו שאני ממש אוהבת לעשות. ספרתם 

נכון, נשאר עוד פנצ׳ר אחד מהכותרת. הוא מגיע כמה מאות מטרים לפני הסיום 
וחותם סופית את הסיכוי שלי לתוצאה יפה. אבל זו תחרות אז אני לא מרפה ורצה 

עד לקו הסיום הכי מהר שאני יכולה. 
היה לי כיף בתחרות הראשונה לעונת 2017 של ליגת מארין אנדורו. אני מקווה 

להירשם לעוד תחרויות כדי שיהיו לי סיבות טובות להתאמן 
ולהשתפר – ואני מאד מקווה לראות שם עוד רוכבות 

ליגת מארין אנדורו 2017
we:News2017 ליגת מארין אנדורו

 דודה אנדורו ושלושת התקרים נועה לוריה בחוויה אישית מהמירוץ 

https://www.facebook.com/sistergoat/
https://www.facebook.com/sistergoat/
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תוכן:שיווקי

משומשוק גראבל וסייקלוקרוס
we:Ride בחסות מועדון הגראבל של ריסייקלס ובשיתוף מגזין

לבוא עם מרכולתו ולהציגה ברחבת החנות בצד הפונה למדרחוב שבין 
רחוב החשמונאים לרחוב הארבעה. 

בנוסף, נציגי Recycles Gravel Club נימי כהן, צחי אוחובסקי וערן גיל-
בר יהיו באירוע על מנת לתת לכם ייעוץ מקצועי והמלצות.

צוות מכונאי RECYCLES תל אביב יסייע בבדיקות אופניים ללא תשלום, 
ולא פחות חשוב, כל ציוד הגראבל והסייקלוקרוס בחנות )צמיגים, 

גלגלים, אופניים, מושבים, סרטי כידון, מוטות אוכף, תיקי נשיאה, ועוד( 
יוצע באירוע ב 20% הנחה

להנעמת האווירה ננגן מוזיקת רקע נעימה ונביא כמה ארגזי בירה על 
בסיס הקודם זוכה...

ניפגש במשומשוק הגראבל, חניון רחוב הארבעה תל-אביב, יום 
שישי  31.3 .

ולמחרת – רכיבת המועדון הראשונה לעונה זו בשריגים. 

Recycles Gravel Club צוות

 RECYCLES Gravel ומועדון הגראבל הישראלי RECYCLES רשת
Club מזמינים את הקהל הרחב לשוק אופניים וציוד משומש 

של גראבל וסייקלוקרוס, שיערך בחנות Recycles בתל אביב – 
החשמונאים 107.

רכיבת Gravel היא הילד החדש בשכונה בארץ ובעולם. זוג אופניים אחד, 
אמין, פשוט ולרוב לא יקר, שמאפשר לרוכב לרכוב במסלולים המשלבים 

אספלט, כורכר, דרכים חקלאיות, סינגלים זורמים ועוד.
אחד החסמים לרוכב שמתעניין בז׳אנר, הוא מיעוט אופני מבחן בקרב 

היבואנים, פחד מהשקעה כספית בסגנון רכיבה לא מוכר, חוסר ידע 

בבניית מסלולים טובים, פחד ממנהלת משק הבית שעלולה לא לראות 
בעין יפה הוספת זוג חדש למחסן וכולי...

כדי לסייע בפתרון בעיות אלו ועל מנת לשפר לכם את איכות החיים מבלי 
להזיק קשות לכיס ולחשבון הבנק, אנו משיקים את אירוע משומשוק 

  Recycles הגראבל והסייקלוקרוס הראשון בחסות מועדון הגראבל רשת
.we:Ride ובשיתוף מגזין

במשומשוק יכול כל מי שחפץ למכור או לקנות אופניים או חלקים כגון: 
מוטות כיסא ״חכמים״ עם גמישות אנכית שמסייעים בשיכוך דרכי 

הכורכר, צמיגים, גלגלים, תיקי נשיאה, סרטי כידון, פריטי לבוש ועוד, 

https://www.facebook.com/groups/1126354697377459/
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TREK בחסות X Team-סבב קריטריום גבעת המופעים של ״המסלול״ ו we:Race)עדי גיא, )תמונות פודיומים: מיכל מיכאלי   נימי כהן 

סבב קריטריום גבעת המופעים 
TREK בחסות X Team-של ״המסלול״ ו

סבב קריטריום גבעת המופעים

https://www.youtube.com/watch?v=29Dsr7RGGn4
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לפני כחודש עלתה הזמנה מוזרה ברשתות החברתיות: הזמנה למירוץ קריטריום 
כביש, בגני יהושע ביום רביעי מוקדם בבוקר.

ברצינות? מירוץ בסתם ככה יום חול בבוקר? בלי חג, בלי שבתון?
מה לעזאזל חושבים לעצמם המארגנים, שאנחנו חיים במדינה נורמלית סטייל 

הולנד או בלגיה שיש בה מירוצי אמצע שבוע אינטנסיביים לרכיבה, קלים 
להפקה ופשוטים להשתתפות? חוצפנים.

סימנתי לעצמי שכדאי לי להגיע ולראות ״בעיניים״ על מה מדובר, ובבוקר 
רביעי ה-7.3 הגעתי כצופה/מעודד/עוזר למתחם האירוע בגני יהושע. הגעתי 

תל אביבה ברכבת עם אופני ה-Brompton המתקפלים שלי, הכי ירוק. כבר 
מהגשר שמעל שדרות רוקח ראיתי עשרות רוכבים מתחממים בהקפות סביב 
מגרש החניה של הפארק, מראה שחימם קלות את צינת הבוקר. אני מתקרב 

למסלול המוכר סביב גבעת המופעים, והנה ניב ליבנר, מאדריכלי הסבב ומאמן 
בכיר בקבוצת X Team המארחת, עומד ליד חסימת סס״צ )סס״ל צהוב…( 

ומסביר למפעיל טרקטור של העירייה למה הוא לא יכול לעבור ולעבוד עד 

סוף התחרות. שכחתי לציין שליבנר גם היה אלוף ישראל ברכיבת כביש כמה 
פעמים. המשכתי לרכוב לאורך ההקפה מאחורי אחרוני רוכבי המקצה הראשון 
והתרשמתי מהחסימות לאורך ההקפה ומכמות רוכבות ורוכבים שאותי לפחות 

הפתיעה לטובה.
קצת אחרי אוהל השיפוט וקו הזינוק/סיום נמצא מתחם תחרות משפחתי 

ומושקע עם מוזיקה, עמדת רישום, פודיום, אוהלים ומיתוגים של נותני החסות. 
אלה אגב ראויים לציון על הדחיפה ליוזמה המרעננת והברוכה הזו: גני יהושע, 
״המסלול״, X Team, TREK, Rudy Project וכמובן איגוד האופניים בישראל. 
לצד כל אלה לא נפקד מקומו של האמבולנס, שלדאבונו של אחד הרוכבים, עד 

סוף התחרות ייעשה בו שימוש.

מבנה הסבב והתחרות 
סבב הקריטריום מיועד לרוכבי כביש תחרותיים חברי איגוד האופניים בלבד, 

ועבורם הרישום וההשתתפות פשוטים ומהירים. לכולם יש כבר מספר מתחרה 
קבוע, צ׳יפ למדידת זמנים, בדיקות ארגומטריות, ביטוחים וכולי. המצקצקים 

בוודאי ישאלו ״למה רק לחברי איגוד״ שהרי יש בארץ בין 200 ל-300 רוכבים די 
רציניים עם בדיקות ארגומטריות וביטוחים מתאימים שאינם חברי איגוד, כי זה 
מה שנדרש מהם לתחרויות כמו הסמרתון ואפיק ישראל. התשובה המקצועית 

היא שבקריטריום אפשר ליפול ולהפיל בקלות, והתוצאות על אספלט תמיד 
כואבות מאוד, לאדם ולציוד. ההגבלה לרוכבי איגוד תחרותיים מהווה פילטר טוב 
יחסית, לכך שמי שנרשם לתחרות הוא בעל ניסיון רכיבה תחרותי בכביש, ויידע 

 איך להתנהג בתוך פלוטון צפוף ואגרסיבי במהירות גבוהה.
יש בכל אירוע שני מקצים, ב-06:30 וב-07:30. הראשון והמוקדם יותר מזניק 
את רוכבות ורוכבי הקטגוריות הפחות תחרותיות )קטגוריות 3 לגברים ו-2 ו-1 
לנשים( והמאוחר יותר את הקטגוריות התחרותיות יותר: עלית בנשים וגברים 
קטגוריות 2, 1 ועלית. כל הקטגוריות מזנקות ורוכבות יחד בכל מקצה שכזה. 
המקצה הראשון רוכב 45 דקות ועוד הקפה אחת )בתום 45 דקות הפעמון 
בקו הסיום מצלצל ולכל רוכב יש עוד הקפה(, המקצה השני רוכב 50 דקות 

פלוס הקפה, רק במהירות ממוצעת גבוהה יותר. בסוף המקצה השני מחכים 
דקות ספורות לטקס סיום, מדליות, חיבוקי, צילומי והביתה. ב-08:30 בדיוק 

החסימות סביב הקפת גבעת המופעים מורדות והרצים ועוברי האורח יכולים 
לנוע ללא הפרעה, כך שהאימפקט למשתמשי הפארק שאינם חלק מההילולה 

הוא מינימלי.
בעודי מחכה להזנקת המקצה הבכיר יותר פגשתי את עפרה פרחי לשעבר 

מנכ״לית איגוד האופניים בישראל, וכיום עובדת בכירה במשרד החוץ ורוכבת 
במועדון X Team המארח. היא מספרת לי שבאה גם לתמוך וגם להרוויח 

אימון איכותי לא שגרתי. ״לצערי אני מגיעה לאימונים באופן מאוד לא סדיר, 
לפעמים פעם בחודשיים, אז התחרות הזו הייתה חתיכת קריעה בשבילי. פרט 

לתמיכה בקבוצה, בחברות לרכיבה ובענף זה פשוט כיף לא נורמלי, בעיקר בגלל 
החברותא עם הרוכבות האחרות״.

מהלך התחרות - המקצה המקצועני 
על קו הזינוק נוכחות חזקה של X Team המארחת המקומית ולצידה נוכחות 

 White ,של ארז לוין Team XXX ,דינאמו רייסינג ,IGP, CSC יפה של רוכבי
City Racing, שני רוכבים עם חולצות של רוכבי תל אביב, שבאופן אישי ציפיתי 
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לראות קצת יותר מהאדום שלהם בתחרות כביש ביתית עבורם, שניים ממועדון 
מומנטום ורוכב אחד מקבוצת בוטקיה.

זינוק עצבני יוצא לדרך, וכ-35 רוכבים נפרשים בטור ארוך. בתחרות שצפיתי בה, 
השלישית במספר היו כ-50 רוכבים, אבל בקודמת היו 70, ובזו של שבת יהיו 

 - CSC אף יותר. בלטה לעין הנוכחות הנשית שקשורה גם לקבוצות אקס טים ו
כ-30%-25% נשים משתתפות, שאפו!

איתמר איינהורן מהסייקלינג אקדמי ניצח את התחרות הקודמת בקצב ממוצע 
של 42 קמ״ש. היום יש פחות רוכבי עלית אבל הקצב לא נמוך בהרבה. את 
ההקפות הראשונות מוביל רוכב מזוקן על Look יפהפיים מ-X Team, ארון 
חיטמן, בבריחת בדד. הפער שלו נע בין 2 ל-5 שניות וכצפוי הוא נתפס. בן 

איינהורן הוא אח של איתמר ומקצוען ישראלי בקבוצות 500 וואט ובסייקלינג 
אקדמי עד לא מזמן. כיום הוא מאמן והוא עומד לצידי, עוזר בתחרות ותומך 

ברוכבים שלו. אני מנצל אותו כדי לקבל פרשנות מעיניים של מקצוען. הוא מספר 
שאיתמר אמר שרוכב יחיד לא מהיר יותר מקבוצה בקריטריום הזה, עניין של רמת 

הטכניות של המסלול והפניות, ושכדי לנצח אתה צריך להיות חזק משמעותית 
מכל השאר, וגם שהם יתנו לך לנצח… לא נראה שזה מתקיים היום, אז בן מנבא 

ששוב זה יסתיים בספרינט פיניש. עד שנגיע לקו הסיום יש הרבה משחקים 
מלפנים וההובלה והמרדפים כל הזמן מתחלפים בקצב גבוה. ניב ליבנר עולה 

להובלת הפלוטון ואז בורח. כיוון שזה ניב אנחנו מניחים שהמירוץ יכול להיגמר 
ככה, אבל הוא נתפס אחרי 2 הקפות ומיד יוצאת בריחה של ויקטור קיטייב מאמן 
דינאמו רייסינג, יובל דולין מ-IGP, גם הוא אלוף ישראל בכביש בעבר, ורוכב נוסף 
שלא זיהיתי. הקפה עוברת והברחנים הפכו לקבוצה קדמית של 9 רוכבים בפער 

קטן על הפלוטון השועט מאחור. אורי ניצן המולטי טאלנט )גראבליסט, כתב-
צלם-אצן בביקפאנל, מאושיות ראש ציפור, רוכב אפיקים, רוכב כביש בדינאמו 

לאחרונה( עולה להובלה ומקבל פיק אינטנסיבי באימון אינטנסיבי ממילא. 
כשהוא מתחיל להיחלש אחרי הקפה וחצי בפרונט הוא נבלע בפלוטון ומישהו 
אחר שמרגיש טוב עם הרגליים שלו עובר קדימה. בקרב הרוכבים יש לא מעט 
שהתחרו בטור ערד וברגליים שלהם יש עדיין חומצות חלב ממעלה עקרבים. 

עכשיו ויקטור קיטייב, האינסטיגייטור הנצחי, שוב מלפנים בפער של 2-3 שניות 

מהפלוטון ואיתו בחור כחוש למדי עם מדי מומנטום. רגע… זה לא סתם בחור, זה 
הבחור של מומנטום, המאמן ומיסטר אימוני הוואטים אלעד פלטין. מי שמוביל 

כרגע את הפלוטון במרדף אחריהם הוא ליאור שרר, מאמן CSC, וברגע זה ממש 
הרוכבים שמשחקים את המשחק הם שלושה מאמנים. מגניב.

פלטין נשאב קדימה, אור דיין מ-WCR וארון חיטמן פורצים מיד קדימה ופותחים 
פער קטן על ויקטור, אבל 2 שניות מאחורי שלושתם הפלוטון יציב ולא מתרגש. 
יובל דולין פורץ בבריחת בדד קדימה, ורותם טנא הצעיר מ-IGP )קאדט( מגשר 

אליו. רותם טנא יסיים את המקצה במקום השלישי כללי וראשון בקדטים.
כך זה נמשך עד לסיום המקצה האינטנסיבי, בכל הקפה יש אקשן שונה עם 
דמויות אחרות, שוב ויקטור ופלטין בורחים ומייצרים שנייה-שתיים של פער, 

 Team-הקפה לאחר מכן שוב ניב ליבנר הבלתי נלאה פורץ קדימה עם בוריס מ
XXX אבל גם הם נתפסים. שתי הקפות לפיניש הפלוטון אחד, גדול, חזק 

ומהיררררר. הקפה אחרונה יוצאת לדרך עם צלצול הפעמון בעמדת השיפוט 
שעל קו הסיום. אורך ההקפה הוא 1,450 מטרים, אז הפיניש מגיע מהר מאוד. 

שני הראשונים הם בוריס ואורי מ-Team XXX, שמנצחים את קטגוריות גברים 
1 וגברים 2, אז אני מניח שארז לוין די מאושר. בקרב הנשים, נועה בורוכוביץ׳ 

מדינאמו פלמירה רייסינג היא היחידה שהחזיקה את הקצב עם הפלוטון הקדמי 
של הגברים, ומכאן שמקומה הראשון מובטח.

נגמר 
הרוכבים המיוזעים מתכנסים סביב עמדת השיפוט ואוהלי מתחם הסיום, אך לצד 

מורשות קרב חיוביות וצ׳פחות אוהדות של רוכב שעושה כבוד לרוכב אחר שנתן 
לו בראש, נשמעים גם טונים צורמים יותר. סיפורים על דחיפות, ניסיונות הפלה, 

זריקות בקבוקי מים ואיומי פנייה למשטרה נשמעו לי מעט הזויים, אבל הם 
בהחלט נשמעו. אז כן, יש אגרסיות בפלוטון, ואם יש לנו תחרות חזקה ופשוטה 
בבוקר יום חול סטנדרטי באמצע השבוע, כמו בחו״ל, הנה יש לנו גם אגרסיות 

בפלוטון כמו בחו״ל.
תקרית אופיינית יותר היא פצוע מקבוצת WCR שנפל/הופל בפנייה האחרונה 

לפיניש. האמבולנס מגיע אליו לחבישה וקומפרס קר די מהר, והוא חוזר הביתה 
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מדדה עם 3 שפיצים שבורים, פנצ׳ר בקדמי, טיבייה נפוחה וכבוד שרוט. תרגיש 
טוב רוב וולפסון!

בעודי מחכה לפודיומים ולכבוד יום האישה שחל ביום התחרות תפסתי את 
האישה שעוברת אט אט מטמורפוזה מאושיית אנדורו לרוכבת כביש והרים סופר 

תחרותית, הגברת אלינור וסנר. אפרופו יום האישה, בין טור ערד לקריטריום 
 ,GIANT אלינור הספיקה גם להתמנות למנהלת החנות התל אביבית של אופני

טוקינג אבאוט הספקים…
״רכבתי היום 38.4 קמ״ש ממוצע. אני משתפרת אבל יש לי עוד הרבה הרבה מה 
ללמוד. אני מגיעה לכל התחרויות בליגה כי זה אימון טוב, שעה עצימה מאוד, יש 

בה אול אאוט, יש שינויי קצב, הרבה כוח מתפרץ. שום אימון אינטרוולים לא מביא 
אותי לדבר הזה. חוץ מזה זה מעניק לי ניסיון נוסף בדברים שאני פחות מנוסה 

בהם כמו זינוקים, שזה משהו שאני עובדת עליו עכשיו.
הרגשת היום את הגראן פונדו שעשית?

״בטח. התחלתי כבד מאוד ורק אחרי חצי שעה נפתחו לי הרגליים. נועה החזיקה 

עד הסוף עם הגברים ואני הידרדרתי אחורה לקראת הסיום, בין היתר כי אין 
לי את הניסיון והטבעיות של לשבת בפלוטון מהיר כמוה. מתחרות לתחרות אני 

עושה פחות שטויות שעולות לי בזמן ואנרגיה, אבל אני עדיין עושה כמה שטויות. 
חד משמעית אני צוברת ניסיון ומשתפרת, והסבב הזה ממש מעולה במובן הזה״.

 כרמי שרביט, מקים ומנהל מועדון X Team ו״המסלול״ וניב ליבנר הם אדריכלי 
הסבב הזה, משלב הרעיונאות ועד ליישום הקפדני. 

למה סבב קריטריום באמצע שבוע?
״הרעיון הראשוני היה להכניס חבר׳ה מהקבוצה שלנו לליגת התחרויות. הם בין 
כה וכה באימון פה באזור בימי רביעי בבוקר. החבר׳ה החובבנים שלנו לא יגיעו 

למרוצים כמו בית גוברין או אורים. זה קיצוני, רחוק ומקצועי מדי עבורם, אבל 
לתחרות קרובה וקצרה כזו הם כן יבואו, ואף ל-4 כאלו )ספורטאי נדרש להשתתף 

במינימום של 4 תחרויות, על מנת שמנהל הספורט יתמוך באיגוד הספורט שלו 
ובמועדון שלו(. אל תשכח שכבר היו יוזמות כאלו פעם, מקריטריום לילה מאולתר 
של רם גולומבק בא.ת. פולג ועד לליגת קריטריומים של האיגוד שנערכה ביישוב 

חריש בימי שלישי בצהריים.
המסה העיקרית של המועדון שלנו באירוע הזה היא מקרב רוכבים של רמה 3, 

והם מתחרים במקצה הראשון. 
עבור אלו שרוכבים במקצה השני, המקצועי, זה אימון אינטנסיבי לאללה. קח 
בחשבון שזה גם מירוץ שבאופן יחסי קל ומהיר להפיק ולקפל, זה גם שיקול״.

אז זה כלכלי?
עדיין לא, אנחנו עדיין בשלב ההוצאות… אבל יש לנו חזון, אנחנו מקיימים אותו, 

מקבלים תמיכה מנותני החסות, טרק, רודי פרוג׳קט, בבילה קפה מהמרכז 
האולימפי, רוכבים מהקבוצה, והרבה עזרה, ניקיון מסלולים ותמיכה מהנהלת גני 

יהושע שהיא שותפה מלאה בפרויקט המסלול.
יש היענות טובה?

בטח, 50-70 איש לתחרות. אמנם ההרשמה מראש לא כוללת תשלום, אז 
נרשמים לנו מעל 100 ולבסוף מגיעים בערך מחצית מהנרשמים, אבל זה עובד 

יפה. עדיין, אנחנו מצפים לראות יותר רוכבים בסבב הבא.
רק שאלה לפני פרידה: מה זה קריטריום אלימינייטור?

ליבנר: הרוכבים מזנקים, ובחמש ההקפות הראשונות בסוף כל הקפה שני 
הרוכבים האחרונים מורדים מהמסלול. מההקפה השישית ואילך בסוף כל הקפה 

מורידים את הרוכב האחרון עד שלבסוף נשאר המנצח.
הפודיומים בסיום האירוע התנהלו ביעילות ובאווירה לא מכופתרת. פרט למדליות 

לשלושת המקומות הראשונים בכל קטגוריה ובכל מקצה כל מקום ראשון 
קיבל תלוש לקפה וכריך בקפה בבילה והשיא האנרגטי הגיע כשכל הרוכבות 

שהשתתפו בקריטריום עלו יחד לפודיום לתצלום טקסי לכבוד יום האישה.
אסיים בהזמנה אישית - בואו להפנינג פורים בגבעת המופעים בשבת הקרובה. 
הצפייה בקריטריום מאוד פשוטה להבנה ומקבלים אדרנלין, עקיפות והתקפות 

במרחק מטרים ספורים ממך. ספורט אופני כביש תחרותי במיטבו ליד הבית. 
שווה! 

TREK בחסות X Team-סבב קריטריום גבעת המופעים של ״המסלול״ ו we:Race



49 |  48

מספר המקומות מוגבל - 
נא הקדימו לאשר את השתתפותכם 

בדף הפייסבוק שלנו 
ובסניף בו מתקיימת הפעילות.

מה הקשר בין כאבי גב 
תחתון, קפה ומאפה על 

כביש 6, רגשות אשם, ליבידו 
גבוה, BMI  נמוך, חיזוק 
שרירי ליבה, שירי אהבה...

ואופניים?!

רשת חנויות מצמן את 
מרוץ מזמינה אתכם 

ל-Bike&Beer, סדרת 
הרצאות בנושאים 
המעניינים רוכבים 
הצמאים לידע... 
ולבירה שווה....
בחנויות הרשת.

סניף מצמן את מרוץ ירושלים 
רחוב פייר קניג 37, אזה"ת תלפיות, ירושלים 

בשיתוף

אתם רוכבים
מה שאתה אוכלים

על הקשר בין תזונה לרכיבה. מה ואיך לאכול 

בדרך לשדרוג היכולת הספורטיבית בשפה 

שאפשר ליישם בבית...ועל האופניים.

יום רביעי, 22.3.17 | שעה 20:00

מרצה: ליטל אבן, 
תזונאית קלינית ורוכבת כביש

סניף מצמן את מרוץ תל אביב
שדרות מנחם בגין 114, תל אביב

צריך שניים לטאנדם! 
האמנם?

ספורט, מימוש עצמי, זוגיות, ומה שביניהם. האיזון הדק 

בין הביחד והלחוד. למה יש קבוצות שרוכבות "שבוע/

שבוע" ואיך לחיות עם ריגושי האהבה החדשה בלי 

לפגוע באהבה האמיתית בחיים.

יום שני, 3.4.17 | שעה 20:00

מרצה: ד"ר אסנת ארבל 
מרצה ומטפלת זוגית ומשפחתית, 

אשת ברזל ו)בקרוב( גם מרתוניסטית

סניף מצמן את מרוץ פרדס חנה
רח' תדהר, ליד מרכז מסחרי ביג

האימון החשוב ביותר - 
הוא זה שאתם לא עושים...
כאבי שרירים הם לא Must, התכווצויות לא באמת מעידות שהיה 

אימון Wow , פציעות חוזרות אינן גזירה משמיים ואפשר לרכוב 
עם פריצת דיסק... כשעושים את הדברים בעבודה נכונה על 

שרירי הליבה. זה בדיוק מה שתלמדו הערב.

יום רביעי, 19.4.17 | שעה 20:00

מרצה: ריס פריבר
ריס פריבר, בוגרת וינגייט. מאמנת כושר אישית, אירובי, יסודות 
התנועה, אקווה, סרפסט, עיצוב, חיטוב, TRX, אינטרוולים ועוד

נשים עלית 
נועה בורוכוביץ

אלינור וסנר
מורן עמית

גברים עלית 
בוריס צוקרמן

יובל דולין
אור דיין

קדטים 
רותם טנא
איתי רייפר

יהונתן טיראן תשבי

גברים רמה 1 
אורי בריימן
דרור הדדי

רונן צ׳רניק

נשים רמה 2 
ורד רהב

תיה סעדה
מורן נוה

גברים רמה 2 
גלעד דולב

אביתר אנגלרד
גיל אולשנסקי

נשים רמה 3 
ורד אלקיים
אירית דבש
אורית ליטני

גברים רמה 3 
תמיר רוזין

ניל דותן
ארז בקמן

תוצאות 
לתוצאות המלאות באתר איגוד האופניים בישראל

we:Race

https://www.facebook.com/events/806955749451592/
http://www.israelcycling.org.il/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.israelcycling.org.il/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/
http://www.israelcycling.org.il/%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA/
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זוהי השנה השלישית של מירוץ השלבים המדברי שהחל 
כמירוץ דו-יומי בקיבוץ סמר והתפתח למירוץ תלת יומי עם 

חזון להפוך למירוץ ארוך עוד יותר. למרות הניסיון לקיים כבר 
השנה ארבעה שלבים, הקהל קיבל את הרעיון בצורה די 

צוננת, והמארגנים החליטו להישאר בינתיים בפורמט של 
שלושה ימים. האירוע השנה כלל מספר שינויים, כאשר 

העיקרי ביניהם הוא מעבר כפר התחרות מקיבוץ סמר אל 
מיקום חדש בפארק תמנע. שינוי נוסף הוא איחוד המקצה 
הקצר והארוך למקצה אחד באורך בינוני. את הסיכום היומי 

שלנו בכל ימי התחרות אתם יכולים לקרוא כאן: סיכום 
הפרולוג, סיכום היום השני, סיכום היום השלישי. 

ויש גם את סיכומי הוידאו המדהימים שצילמו צוות אדרנלין 
יחד עם גריפין רחפנים, וערך דותן הלוי: פרולוג, היום 

השני, היום השלישי. ברשותכם אנסה לסכם את החוויות 
והנקודות העיקריות הפרטיות שלי מהמירוץ השנה.

אין על המדבר 
כל פעם שאני מגיע למדבר אני לא מבין למה אני לא 

עושה את זה יותר. בעיקר בחורף כשהקרקע מהודקת 
ומזג האויר מאפשר לרכב בכל שעה משעות היום. הפעם 
מזג האויר היה הפכפך, היום הראשון קיבל אותנו בסופה 
מדברית עם רוחות חזקות, קור, וגשם, אולם בימים השני 
והשלישי כבר היה מזג אויר מצוין. החשש מגשמים גרם 

צרות למארגנים ואילץ אותם להעביר את הפרולוג ברגע 
האחרון מאזור מצפה רמון לשחרות. גם מערכת השבילים 

שנבנתה בשנים האחרונות באזור הערבה מנגישה את 
המדבר לרוכבי האופנים, וכיף לחזור אליהם כל שנה. 

השינויים העיקריים מהשנה שעברה
הסמרתון השנה כלל מספר גדול של שינויים ועדכונים 

מהמהדורות הקודמות. העיקרי שביניהם הוא העברת כפר 

התחרות מקיבוץ סמר לפארק תמנע, על שפת האגם. 
זהו מיקום יפהפה, והוא מאפשר להשתמש במתקנים 
של הפארק כמו חדר האוכל הגדול עם חנות הנוחות 

שלצידו, מתחם אירוח, מקלחות ושירותים. בנוסף הקימו 
המארגנים מתחם אהלים רחב ומקורה. המיקום לדעתי 
מוצלח יותר, אולם המתקנים השונים מפוזרים על שטח 

גדול ויצרו אוירה פחות אינטימית ממחנה התחרות בסמר. 
כמו כן מתחם האוהלים היה מעט צפוף, והמקלחות היו 
יכולות להיות מתוחזקות בצורה קצת יותר טובה. בפן של 
התחרות עצמה נכנס השנה שינוי נוסף ומבורך בצורת 

איחוד המקצה הארוך והקצר למקצה אחד באורך בינוני. 
פורמט זה נוצר עקב רצון המארגנים לפשט ולזקק את 

הקונספט והמבנה של האירוע שגם כך הוא מורכב וגדול, 
כך שיוכלו להתמקד בשלמות בביצוע מבלי להתפזר. 

המסלולים בימים השני והשלישי ארכו כ4 עד 5 שעות 

למרבית הרוכבים, מספיק בהחלט למירוץ בן שלושה ימים. 
על מנת לאפשר מסלולי רכיבה באורכים אילו, ועל מנת 

ליצר מסלולים זורמים ומהנים ללא יותר מידי "גארבג' 
מיילז" לאורך כביש הערבה כפי שחווינו בשנים קודמות, 
התבצעו השנה הקפצות לתחילת המסלול בימים השני 

והשלישי של התחרות, דבר שאפשר בחירת מסלולים 
מעניינים וזורמים יותר עם כמות מכובדת של סינגלים. 

ההקפצות חייבו מנהלות כמו הקפצת האופניים והרוכבים, 
שמירה על האופנים בנקודת הזינוק בערב לפני, ועבור 

הרוכבים זה התבטא בזמן ארוך יותר בין ההשכמה לזינוק, 
אולם בסה"כ המנהלות עברו ללא תקלות ולא העיקו יותר 

מידי על המשתתפים. 

האווירה 
 למרות שמבנה המתחם פגע מעט באינטימיות שהייתה 

בשנים קודמות, עדיין אחד המאפיינים העיקריים של 

סיכום סמרתון 2017  we:Samarathon

http://www.weride.co.il/article.aspx?id=439
http://www.weride.co.il/article.aspx?id=439
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http://www.weride.co.il/article.aspx?id=441
http://www.weride.co.il/article.aspx?id=441
http://www.weride.co.il/article.aspx?id=441
http://www.weride.co.il/article.aspx?id=440
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http://www.weride.co.il/article.aspx?id=440
http://www.weride.co.il/article.aspx?id=439
https://www.youtube.com/watch?v=een9mqlSUj8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=een9mqlSUj8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=a5M-FG4jACg
https://www.youtube.com/watch?v=a5M-FG4jACg
https://www.youtube.com/watch?v=a5M-FG4jACg
https://www.youtube.com/watch?v=een9mqlSUj8&t=5s
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הסמרתון לעומת אירועים אחרים הוא האווירה הרגועה 
והחברית. למרות שזאת תחרות, בסופו של דבר הרוכבים 

מעבירים את מרבית הזמן בכפר התחרות, חבורות חבורות, 
עם הרבה בירה, פה ושם איזה מדורה, והרבה מפגשים 

עם חברים לרכיבה. לטעמי אוירה זאת השתמרה גם 
השנה והיא מושכת אליה לא מעט רוכבים שלא מגיעים 

לאירועים אחרים ו"רשמיים" יותר.  

החזון 
החזון הסופי של מארגני הסמרתון הוא ליצר מירוץ 

שלבים מדברי בסגנון נקודה-לנקודה של 5-7 ימים. הם 
מאמינים שמירוץ כזה עשוי למשוך יותר רוכבים מחו"ל 

שלא יטריחו את עצמם בשביל מירוץ של יומיים-שלושה. 
פורמט הנקודה לנקודה הוא אחד הצעדים המשמעותיים 

בכיוון הזה. גם השנה היו לא מעט רוכבים זרים, כ32 
סה"כ, מתוכם 12 בלבד הם מוזמני משרד התיירות. זה 

נתון די מדהים למירוץ בגודל כזה הפועל עם משאבי 
שיווק מצומצמים יחסית. מדהים לראות את ההתלהבות 
שלהם מהמסלולים, מזג האוויר והאווירה, והפוטנציאל 
השיווקי כאן גדול מאד. יצא לי לדבר עם כמה מהם ואין 

ספק שאירוע כזה מייצר לנו שגרירים מצוינים בעולם. על 
מנת להגיע למירוץ בסדר גודל שכזה צריך לא רק חזון, 

אלא גם יכולת כלכלית להוציא אותו לפועל. הפקת נקודה 
לנקודה היא מורכבת מאד, והשנה ראינו חלק מהמורכבות 

בהקפצות לנקודות ההתחלה ביום השני והשלישי. גב 
כלכלי כזה יתאפשר רק מכמות מספקת של משתתפים, 

תקציבים מהרשויות, ובעיקר נותני חסות משמעותיים. 
לא בטוח שהקהל הישראלי בנוי למירוץ של שבוע - כבר 

השנה הניסיוןלייצר מירוץ בין ארבעה ימים גרם להתנגדות 
ופניות רבות למארגנים שהתקפלו בסופו של דבר. נקווה 
שנותן חסות משמעותי ומשיכת יותר רוכבים מחו"ל תעזור 

גם לישראלים להפנים את הפוטנציאל שבתחרות כזאת. 
סה"כ לא מעט ישראלים נוסעים לתחרויות של שבוע 
בחו"ל כמו הטראנסאלפ והקייפ אפיק, וגם לא מעט 

משתתפים באתגר ארוך יותר כמו הHLC. ייתכן שכבר 
בשנה הבאה ילכו המארגנים על שני מסלולי רישום: 

אחד בין ארבעה ימים ואחד בין יומיים לאילו שלא יכולים 
להתפנות לאירוע ארוך יותר. מעניין לראות איך זה יתפתח.  

זרימה וזוגיות 
מירוץ זוגות היא חוויית רכיבה אחרת לגמרי מתחרות 

יחידים או רכיבה עם חברים. אתה תלוי לגמרי בבן הזוג, ובן 
הזוג תלוי בך בדיוק באותה מידה. לכל אחד יש את היכולות 

שלו ואת הימים הטובים יותר או פחות שלו. זהו הסמרתון 
השלישי שאני עושה עם בן זוגי רועי גירון, ותחרות השלבים 

המשותפת השישית במספר )כולל שלושה אפיק ישראל(, 
ונראה לי שלמרות הניסון המשותף הרב זאת הייתה 

התחרות הכי פחות מוצלחת שלנו כזוג. זה התחיל מזה 
ששנינו היינו עסוקים לפני האירוע, הגענו לסמרתון "על 
הדרך" ולא רכבנו יחד מאז אפיק ישראל. זה המשיך בזה 

שחוויתי נפילות שרשרת רבות באופניים כנראה בגלל 
תקלה בפלטה הקדמית, וכל עצירה כזו הוציאה אותי 

מאיפוס ואילצה להגביר קצב בשביל לצמצם פערים. זה 
גרם לי להתרכז פחות בזוגיות ויותר בעצמי ובהישרדות 
ונראה שזה פגם גם בריכוז של רועי. השיא היה שביום 
השלישי איבדנו אחד את השני למשך כעשרים דקות 

כאשר הוא בטוח שאני מאחור בעוד אני מחכה לו מלפנים 
שיגיע. זה פגע בהנאה ובביצוע. אין ברירה, גם באופניים 

הזוגיות דורשת עובדה, קשב, פתיחות, והרבה ניסיון. 
העיקר שלומדים מטעויות 
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תום פלד הוא הרפתקן מסוג אחר, אחרי שני מסעות 
לגיוס תרומות שערך על אופניים  בצפון אמריקה, 

יוצא תום פלד לרכיבה בצפון, הפעם לשם גיוס 
כספים והצלת הוספיס גליל עליון, זהו סיפורו.

בשביל להבין איך ולמה חציתי את ארצות הברית על 
אופניים, ועוד פעמיים, צריך להבין סיפור גדול יותר- 

סיפור שהתחיל ביום בו איבדתי את האדם היקר לי מכל- 
אבא שלי. 

זיכרון בלתי נשכח בדיינר של סוזי 
רוצ'סטר ניו יורק,  3.9.2013,  שתיים בצהריים- אני 

אחרי מאה ק''מ רכיבה במהלכם יורד וגשם בלי הפסקה. 

כאן, לא כמו בארץ, הוא יכול לרדת במשך כמה ימים. כולי 
ספוג במים.

רוצ'סטר מבודדת. אנשים מדמיינים את אמריקה כמקום 
שיש בו הכל, כל הזמן. זה נכון לגבי הערים הגדולות, אבל 
ביניהן- היכן שאפשר לרכב למרחקים ארוכים באמת- יש 

מרחבים עצומים ללא גורד שחקים אחד.
בקילומטרים האחרונים הרעב משתלט עלי, הגשם לא 

מפסיק לרדת, מרחוק בצד הדרך מהבהב שלט ניאון אדום: 
"הדיינר של סוזי".

רטוב וקפוא מקור אני נכנס כמו פרש בודד בסרטי 
מערבונים למסעדה, שבדומה לאזור בו היא ממוקמת גם 

בה אין כמעט אף אחד.
הספות מעור אדום מבריק, למלצריות יש מדים ורודים-

לבנים ולוק אמריקאי של נערות פופ בלונדינית.
על הבר יושב האיש הכי ענק שראיתי בחיים, יש לו אוברול 

שאני יכול להיכנס בו פעמיים וידיים עצומות של חוטב 
עצים. הם מביטים בי מביט בהם, ואלוהים יודע מי יותר 

מופתע.
"לאן אתה נוסע בגשם הזה?", שואלת המלצרית

"וושינגטון", אני עונה
הם חושבים שאני צוחק 

"אתה לא מפה" קובע הענק 
"אני מישראל" אני עונה והוא מסמן לי לשבת לידו. 

אני מספר את כל הסיפור על הדרך ועל המטרה ועל כל 
הצוות שמחכה לי בהמשך הדרך.

לבחור הגדול קוראים טד והוא אוכל בדיינר הזה מאז שהיה 
קטן )אם הדבר בכלל היה אפשרי אצלו( "תבחר מה אתה 

אוכל ילד, זה עלי". הוא מושיט לי תפריט ואני עובר על 
החלק של העוף והמרקים. "אתה בצד הלא נכון". הוא 

תופס את התפריט והופך לי אותו לצד השני. אני מביט בכל 
הגרסאות המפחידות האלה של המבוגרים וסטייקים, 

טד לוקח ממני את התפריט: "ג'ני, תזמיני לו את 26 ושימי 

מסע התעוררות - לא מאבדים את הצפון we:Care

מסע התעוררות - לא מאבדים את הצפון

 תום פלד  שלומי מוצפי, שלי פלד, לוצה שרש

לא מאבדים את הצפון
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את זה על החשבון שלי". אחרי כמה דקות מגיע הסטייק 
הכי גדול שראיתי בחיים שלי, ללא ספק המנה הקבועה 

של טד.
לפני שבועיים הוא התגרש מאשתו, אביה גם היה חולה 

סרטן ונפטר, טד היה מאוד קשור אליו.
אני מספר לטד על אבא שלי, העיניים הענקיות שלו הולכות 
ומבריקות יותר ויותר, הוא שולף שטר של מאה דולר ומבקש 

לתרום אותם למטרה. אני מבקש ממנו כתובת לשליחת 
הקבלה על התרומה או פייסבוק והוא מסרב, הוא לא רוצה 

אפילו להצטלם, הוא מאחל לי בהצלחה ויוצא החוצה 
בדמעות.

 "Bike For The Fight"
הסיפור הזה קרה כל כך מזמן ולמרות זאת בכל פעם שאני 

מספר אותו אני מתרגש.
אבל בשביל להבין איךמולמה אני, תום פלד בן 29, ממושב 
כפר אחים שבבאר-טוביה, חציתי את כל ארצות הברית על 
אופניים ועוד פעמיים, צריך להכיר סיפור גדול יותר, סיפור 

שהתחיל ביום בו איבדתי את האדם היקר לי מכל.
לפני שש שנים אבא שלי רמי פלד נפטר ממחלת הסרטן.

הפסיכולוגיה טוענת כי ישנן שלוש דרכים בהם אדם 
מתמודד עם משברים בחיים: קיפאון, בריחה והתמודדות.

במשך חצי שנה הייתי קפוא ומסוגר. תמיד הייתי אדם 

פעיל אשר מצוי בעשייה מתמדת, אחרי ההלוויה והשבעה 
נכנסתי לדיכאון קשה ובקושי יצאתי מהבית.

ניסיתי לברוח מהמציאות, והדרך שלי לעשות את זה הייתה 
לצאת למסע אופניים של 5000 ק"מ ו 6 מדינות מגרמניה 

ועד הנקודה הכי מערבית בספרד כדי לנקות את הראש, 
הרכיבה על אופניים הייתה הדבר היחידי שנתן לי קצת 

מנוחה. אפשר להגיד שללא מסע האופניים הזה וכל מה 
שהוא נתן לי ,לא הייתי פה היום.

המסע התנהל בתקציב מינמלי )20 יורו ליום( וללא חברים 
או מכרים שמלווים אותי כשאני סומך על הטבע ואנשים 

טובים בדרך שיארחו לי חברה או יציעו לי מקום לינה 

בלילה.
במסע הזה קרה דבר מדהים – אנשים שפגשתי בדרך גילו 

עניין אדיר בסיפור שלי וקיבלו ממנו השראה עצומה. 
 )BFF( בנקודה זו החל להירקם הרעיון של הקמת פרויקט
Bike For the Fight – שמשמעותו בפשטות, להשתמש 

בפלטפורמה של רכיבת האופניים כדי לעורר השראה 
באנשים ולגייס כספים למטרות שאני מאמין בהם.

  BIKE FOR THE FIGHT חזרתי לארץ והחלטתי להפוך את
מחלום למציאות.

בקיץ של 2012 רכבנו 5000 ק"מ מלוס אנג'לס לניו 
יורק, ויחד עם הצוות המדהים שלי גייסנו מעל מאה אלף 

מסע התעוררות - לא מאבדים את הצפון we:Care
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דולר )שתי מלגות מחקר לפחות(. שנה לאחר מכן רכבנו 
מטורונטו לוושינגטון, ומאז תחילת הדרך גייסנו מעל שני 

מיליון ש"ח לטובת חקר הסרטן בישראל.
חזרתי הביתה, השלמתי תואר, התחתנתי ופעם בחודש אני 

מרצה לחיילים ונוער על איך מסע שהתחיל מזוג אופניים 
מימן מחקרים שאולי יום אחד יצילו אינספור אנשים.

לשאלה "ומה המסע הבא שלך?" אני עונה תמיד במבוכה:
"המסעות שלי כבר מאחורי אבל אני אשמח לעזור לכם 

בשלכם" 
ובין קריירה למשפחה וטיולי אופניים בשבת באמת האמנתי 

במשפט הזה עד שלפני כמה שבועות הכל השתנה.

מאבדים את הצפון 
כמו רוב ההרפתקות שלי בחיים גם זו הייתה בלתי צפויה 

ובלתי נמנעת.
ישבתי בבית אחרי ארוחת ערב ובדקתי במחשב איזה 

מסלולי אופניים לא יאפשרו לגשם בחוץ להשבית לי את 
הרכיבה מחר.

רציתי משהו בצפון, קיבלתי את סדרת הכתבות "מאבדים 
את הצפון" של גיא ורון.

צפיתי בכולן ברצף ולא האמנתי.
עומק הפערים באותה מדינה, וכל זה במרחק של 

מאה ק''מ.

חיפוש זריז בגוגל חשף בפני עשרות סיפורים נוספים. לא 
במקרה סיפורו של "הוספיס גליל עליון" נגע לליבי.

ההוספיס קיים כבר למעלה מ-20 שנה ומעניק טיפול 
פליאטיבי תומך וללא תמורה לחולים סופניים ובני 

משפחותיהם, ומספק את שירותיו בבית המטופל ללא 
תמורה.

השירותים כוללים הקלה על תסמיני המחלה ומתן תמיכה 
למטופל ובני משפחתו תוך כדי שיפור איכות חייהם על 

ידי התמודדות עם הבעיות הרבות הקשורות למחלות 
מסכנות חיים.

בדומה לארגונים ועמותות נספות בצפון גם הוספיס גליל 

עליון מתקשה לגייס כספים על מנת לפעול באופן סדיר
ומרבית תקציבו, כ-70 אחוז, מגיע מתרומות.

חזרתי לבדוק את מסלולי אופניים, התחלתי לחבר בין אחד 
לשני ומסלול לרעיון.

נכון, מסעות גיוס הכספים שלי בצפון אמריקה כבר מאחורי, 
עכשיו הגיע הזמן לרכב בבית.

זעם דרכים 
חיכיתי שמישהו יעצור אותי, סיפרתי לאשתי, התייעצתי עם 
חברים, רציתי לראות מי יהיה הראשון שיסטור לי ויגיד "תום 

הגיע הזמן להתבגר".

מסע התעוררות - לא מאבדים את הצפון we:Care
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"ומה אתה בעצם רוצה להגיד?" שאל אותי חבר ואת 
השאלה הזאת לקחתי איתי למסלול הרכיבה של שבת 

בסינגל רמות נפתלי.
המסלול נחשב לקשה והבוץ מהמבול של אתמול הפך אותו 

גם למסוכן.
ברור שגיוס הכספים זו מטרה חשובה וברור שהמסע יגרום 

להגברת המודעות בנוגע למצבו העגום של הצפון, אך 
מלבדו היה עוד משהו, והמשהו הזה גרם לי לרכב בכעס 

שאני לא זוכר הרבה זמן.
המשכתי לדווש ולהוריד הילוכים, המסלול המישורי הפך 

לעליה.

זה לא צריך להיות רק עוד מסע גיוס כספים, זה צריך גם 
להיות מסע התעוררות.

בלי פוליטיקה, בלי הבטחות דרמטיות, בלי מניעי אגו, מסע 
הרכיבה הזה הוא ממש לא הפתרון, הוא מתן קול לעובדות 

הקשות שבשטח במטרה לגרום לאלו שיש להם את היכולת 
להוביל שינוי ולצאת ולעשות משהו כבר.

רוכב אופניים אחד לא ישנה את הצפון עם כמה ימי 
רכיבה, אבל הוא כן יוכל לצעוק מהחרמון ועד עמק החולה 

שפערים בלתי נתפסים שכאלה לא יתכנו כאן יותר.

הצטרפו אלי! 
בתאריך 22.3.17  אני, תום פלד, יוצא לרכיבת שטח 

מהחרמון במסלול היקפי של כ-350 קילומטרים בכל צפון 
הארץ. אני מזמין אתכם ואתכן חברי הרוכבים לרכב איתי 

את מקטע הרכיבה האחרון, ביום שבת בבוקר 25.3.17 , 
להשתתף ולתרום להוספיס במסגרת טקס הסיום במלון 

גליליון שצמוד לאגמון החולה.
התכנסות ב 11:30 וסוף הרכיבה וטקס הסיום בשעה 

12:00 בהשתתפות ראשי רשויות, אנשי ההוספיס והזמר 
ויוצר אלון עדר שהתנדב להופיע באירוע.

במהלך המסע אפשר לתרום להוספיס באמצעות אתר 

www.rideforthenorth.co.il המסע
 Bike For The Fight ולעקוב אחרי עדכונים בעמוד של

we:Ride ו
מי שמעוניין לתרום בהעברה בנקאית יכול להעביר את 

התרומה לחשבון:
הוספיס גליל עליון

 בבנק הפועלים, סניף ראש פינה 542
מספר חשבון 309009

תודה רבה!
תום - 050-7871-007 

מסע התעוררות - לא מאבדים את הצפון we:Care
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ארבע בבוקר יום שבת ואני יוצא ברכב לכיוון ים המלח. כביש 6 והמקטע הדרומי 
החדש עושים את העבודה, ותוך שעתיים וקצת אני כבר פורק את האופניים 
באזור המלונות, מתארגן, ומזהה פרצופים מוכרים מסביב. מתחם האקספו 

מתחיל להתעורר לחיים. אמנם מחכה לי רכיבה ארוכה ומאתגרת, אך העובדה 
שאני לא מתייחס לזה כאל תחרות תורמת לכך שאני שליו ורגוע ונהנה לפגוש 

חברים ומכרים במשפך הזינוק.

נשארנו עם גראן פונדו ים המלח 
גראן פונדו ים המלח במתכונתו הנוכחית הוא השריד של התכנית המקורית 

 )Gran Fondo( שהגו הראל נחמני ושי ראשוני ב2012 עם אירוע הגראן-פונדו
הראשון מהגלבוע לחרמון, ועם שאיפה לערוך שני אירועים בשנה במסלולים 

שונים ברחבי הארץ. לאחר שתי גרסאות בצפון ואחת בהרי ירושלים התבסס 
האירוע בים המלח, כאשר בהתחלה נערך כרכיבת נקודה לנקודה מים המלח 

לשדה בוקר, ובהמשך התגבשה הגרסה הנוכחית – מסלול מעגלי מאזור 
המלונות בים המלח, לכביש הערבה, מעלה עקרבים, מישור רותם וחזרה לים 
המלח. כ155ק"מ של דרכים מדבריות, עם כ1700 מטר טיפוס. מסלול כביש 
באורך כזה ועם כזאת כמות של רוכבים דורש סגירה של מקטעי כביש בתזמון 

מורכב ויוצר כאב ראש הפקתי רציני ביותר הדורש עבודה צמודה עם המשטרה 
והרשויות. מאז השנה שעברה התחבר האירוע למירוץ השלבים טור-ערד, והוא 

מהווה את השלב השלישי, המסכם והעיקרי באירוע. בנוסף למשתתפי הטור 
המזנקים ראשונים, מזנק מקצה חד יומי תחרותי, ומקצה לא תחרותי. סה"כ 

זינקו השנה קרוב ל 1000 רוכבים ורוכבות בקטגוריות השונות.

לא קלה הרכיבה הזו 
אני מזנק עם המקצה החד-יומי התחרותי במזג אויר מושלם המאפשר לרכב 

עם ביגוד קצר. לאחר זינוק מתגלגל קצר באזור המלונות מתחילה הרכיבה 
התחרותית, אולם אילוצים של חסימת כביש הערבה גורמים לרכב המוביל 

להאט את הדבוקה. עדיין ניכרת עצבנות מסוימת והקצב עולה ויורד, אך עדיין 
זוהי רכיבה מנהלתית. עם העלייה הראשונה לכיוון צומת הערבה משתחררים 
הסוסים, ומיד נפתח שרוך. עם הפניה שמאלה לכביש הערבה אני כבר מזהה 

דבוקה גדולה מלפנים וברור לי שלא אצליח להגיע אליה. אני רוכב עם עוד מספר 
רוכבים שגם אותם אני מאבד, עד שאני מוצא את עצמי לבד עם עוד רוכב צעיר 

בן 15 שכנראה נשרף קצת בפריצה לכיוון צומת הערבה. אני מסמן לו לשבת 
עליי, ומוביל אותו במשך דקות ארוכות בקצב די גבוה. בהמשך אנחנו מתחברים 

לזוג נוסף וממשיכים לרכב בקצב טוב ולעשות החלפות מתוזמנות. בצומת עיר 
אובות אנו פונים ימינה, חוטפים בקבוק מים בעמדת הריענון, וממשיכים לכיוון 

מעלה עקרבים. הנוף מדהים, העבודה כבר פחות מסודרת אך הקצב טוב. 
מעלה עקרבים נראה מלפנים, ואנו מתחילים את הטיפוס. אורכו של מעלה 

עקרבים הוא סה"כ כ3.5 ק"מ מבסיסו עד האנדרטה המפורסמת והוא צובר 
סה"כ כ300 מטר גובה, אבל זוהי עליה קשוחה ותובענית. אני מטפס בקצב נוח 

יחסית ואפילו עוצר לצלם בדרך, אבל אני מרגיש טוב את הרגליים. עם ההגעה 
לאנדרטה אני מרגיש בחילה קלה, אולם לאחר עצירת ריענון והצטיידות קצרה 

בתחנת הריענון אני ממשיך קדימה. למרות שהאנדרטה תמיד נחשבת לסוף 
העלייה, העלייה לא מסתיימת שם, ואנו ממשיכים לטפס עוד מספר דקות. בשלב 

הזה אני פוגש את תומר גירון, בנו של רועי שותפי למרוצי האפיק והסמרתון. 

גראן פונדו ים המלח 2017 we:Fondo
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הוא רוכב בקטגוריית הנערים וסיים את המקטע התחרותי )הנערים נמדדים רק 
עד האנדרטה, כ75ק"מ מדידים( והוא מלווה אותי במקטע הרכיבה הבא. קבוצה 

של רוכבים ורוכבות מIGP וZone 3 מגיעה מאחור ואנו רוכבים אתם עד תחנת 
הריענון הבאה. משם אני שוב מוצא את עצמי די לבד, עוקף מידי פעם רוכב בודד 

או נעקף מבלי להצליח להיצמד, וכך יוצא שאני רוכב לבד את כל המקטע לאורך 
הגדר של קריית המחקר הגרעינית, עד לצומת רותם. למעלה משעה רכיבה 

מונוטונית, רובה מול הרוח, שמרגישה כמו נצח. אני מוצא את עצמי משנן את 
המשפט של Jens Voigt שרוכב גם הוא באירוע – Shut up legs. אני 
מוסיף לזה גם את הגרסה שלי – Shut up head. זוהי רכיבה קשה ולא מהנה 

במיוחד וברור לי שאני צריך לנשוך את השפתיים ולעבור את זה. עם הפניה 
למישור רותם אני חובר לרוכב נוסף ובהמשך אנו נצמדים לדבוקה שמגיעה 

מאחור. הקצב די גבוה אבל ברור לי שאני צריך ללחוץ חזק ולהיצמד אליהם כדי 

לא למצוא את עצמי שוב לבד. ואכן אנו רוכבים חזק ותוך כחצי שעה אנו מגיעים 
לקו הסיום ולמתחם הריענון. מתחם הריענון האחרון מפנק וכולל כיבוד, אוהל 
גדול, ומתחם ישיבה, ומשם מוזנקים הרוכבים יחד בקבוצות גדולות מידי חצי 

שעה למקטע האחרון הלא-תחרותי חזרה לים המלח. עוד אילוץ הנובע מהרכיבה 
על כבישים ראשיים הדורשים סגירה בחלונות זמן מוגדרים. למרות שזוהי רכיבה 
מנהלתית, מהר מאד נוצר מתח בראש הקבוצה והקצב עולה. בשלב מסוים אני 

עוצר לצלם ומאבד את הקבוצה, ואני מוצא את עצמי בתוך טור מכוניות ששוחררו 
מהמחסום המשטרתי. אני רוכב רגוע, פוגש עוד מספר רוכבים באותו מצב, 

ולאחר מספר דקות אני כבר מגיע לקו הסיום. האמת היא שאין קו סיום והרוכבים 
מתגלגלים למכוניות ולאזור האקספו. 

כבישון לכבישון כבישון 
הגראן פונדו הם מירוצי כביש עממיים המתקיימים בעולם כולו כבר עשרות שנים 

ומושכים אליהם אלפיי רוכבים. היבוא של אירועים אלה לארץ הוא מבורך, ומדהים 
שעל אף הקשים המסורת נשמרת. הלוואי ותיווצר מסה קריטית גדולה יותר 

שתביא להרחבת המעטפת מבחינת כמות האירועים, אזורים גאוגרפיים, וכמות 
משתתפים. חבל שהאירועים לא מצליחים ליצר אוירה מעבר לרכיבה עצמה 

כפי שקורה בדר"כ במירוצים בחו"ל אשר בהרבה מקרים עוברים בתוך ישובים 
ומושכים יותר קהל. אחד הדברים שמכים בי בכל אירוע כזה הוא דינמיקת רכיבת 
הכביש השונה כל כך מרכיבת שטח. למרות שהזינוק לאירוע מחולק לקטגוריות, 

בסופו של דבר יוצא לרוכבים ברמות שונות לרכב יחד, וניתן לראות הרבה קבוצות 
כביש, טריאתלון\איירונמן, ורוכבים בודדים מכל הסוגים. יש כאלו שלוקחים את 

האירוע בצורה תחרותית, או כאימון איכותי, או כסתם טיול שבת אתגרי. בתור 
מי שרוכב כביש מעט יחסית ובדרך כלל לבד או עם חברים, תמיד משעשע 

אותי לצפות בהתנהגות של רוכבים שונים. הבולטים ביותר הם רוכבי קבוצות 

הטריאתלון, שבהרבה מקרים הם רוכבים מאד חזקים אך לא תמיד מיומנים, 
ובדרך כלל הם לוקחים את עצמם ואת הרכיבה מאד ברצינות. הם אילו שיעירו 

לך שאתה נדחף להם לפלוטון, או על זה שאתה מצלם תוך כדי רכיבה. ישנם גם 
הרוכבים שיעקפו אותך במהירות, אך כשתנסה לשבת עליהם הם יתעקשו שגם 
אתה צריך לעבוד, סטייל סגאן בקבוצת בריחה באיזה מירוץ קלאסיקה אירופאי. 

וכמובן שיש גם את אלה שתמצא אתם כימיה, והעבודה המשותפת תזרום, 
ופה ושם אפילו תצליח להתבדח עם מישהו על משהו, אבל הרבה פחות מאשר 
בכל רכיבת שטח מקבילה. לא יודע אם זה הרכיבה הצמודה והמהירה, או אופי 

שונה של רוכבי הכביש, אבל זה מרגיש אחר. בכל אופן, איך שלא לוקחים את 
האירוע הזה, זוהי רכיבה ייחודית ומהנה ובו בעת תובענית ומאתגרת. לי אישית, 
ואני מעריך שלרוב הרוכבים, זו הזדמנות יחידה לרכב כביש באזורים אילו בצורה 

בטוחה 

גראן פונדו ים המלח 2017 we:Fondo
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שבת בערב, מיכל ואני אצלי בסלון עם תה ירוק, עוגת 
בננות אגוזים שהרגע יצאה מהתנור וסיפור לספר: אתגר 

החורף של בייקרס. 
אירה: מיכל רוצה להתחיל? 

מיכל: הכל התחיל לפני כחודש וחצי כשבקבוצת 
הטלגרם של בייקרס התחילו לצוץ תמונות מחשידות 
עם הכיתוב: "Winter is coming". זה היה בעיקר 

מצחיק וחשבנו שכנראה מדובר בעוד אירוע על האש 
של הקבוצה. אבל, באירוע הדלקת נרות של חנוכה 

בחנות גיאנט גוסט של רן אשכנזי, אלעד, הקפטן של 
הקבוצה חשף בהתלהבות על מה מדובר: רשימה של 

עשרה מסלולים שיוציאו את חברי הקבוצה לרכוב בחורף 
הקר והגשום ושיש להשלימם תוך חודשיים. למי שמסיים 
בהצלחה את כל המסלולים מקבל חולצה מגניבה מבד 
מנדף בחסות רן אשכנזי. אחרי כמה ימים קיבלתי ממך 

שיחת טלפון והצעת לי לעשות את זה יחד בפורמט של: 
אנחנו באות, כולם מוזמנים והשאר היסטוריה. 

אירה: כן, אהבתי את החולצה. וברצינות, בתור בנאדם 
שאוהב יעדים האתגר הזה די דיבר אלי גם ברמת הקושי 

של המסלולים, גם בגיוון שלהם וגם באנשים שהכרתי 
לפני ושידעתי שאכיר בזכות האתגר. אבל, האתגר הגדול 

באמת היה לוותר על רכיבות טכניות, בתקופה הכי 
יפה של השנה, בשביל רכיבות קרוס קאנטרי במסגרת 

מגבלות הזמן. יחד עם זאת, אחד הדברים שמאוד חיזקו 
אותי ועדיין מחזקים זה רכיבות קרוס והתנחמתי בעובדה 

שבטכני יישאר לי אוויר אחרי עליות. ההפתעה הכי 
גדולה שלי הייתה שכשרכבנו יחד את המסלול הראשון 

של האתגר, אחרי שלא רכבנו יחד תקופה, האכלת אותי 
אבק והייתי מופתעת מאוד מהעובדה, שאת שתמיד היית 

מאחור הפכת למובילה של הקבוצה, איך עשית את זה?
מיכל: אני עושה בערך חמישה אימונים בשבוע: 

קרוספיט, יוגה ואופניים אבל נראה לי שמה שבאמת 
חיזק אותי זה הקרוספיט.

אירה: היה מדהים לראות איך על אופניים ישנים עם 

גלגל 26 היית תמיד בראש הקבוצה, שתדעי שהתחלתי 
לעשות קרוספיט גם רק בגללך. 

אז מה בעצם האתגרים שרכבנו?
התחלנו בכיסלון הקלאסי שכולל את סינגל עין רפא, נווה 

שלום מורחב, בן שמן )שבילים לבנים(, חצ'פורי ועוד. 
כל רכיבה כזאת הייתה בערך 30-40 ק"מ על ממוצע 

של 800 מטר טיפוס מצטבר. הדובדבן שבקצפת היה 
קופיקו: מסלול של 65 ק"מ על בערך 1600 מטר טיפוס 

באזור הרי ירושלים. 
אירה: יצא לך לעשות משהו כזה כבר בעבר?

מיכל: חוץ מעדולומניה לא יצא לי ושם זה היה בעיקר 

אתגר החורף של אירה ומיכל

we:BykersByKers BYKERS חברי   אירה בלבנוב ומיכל צ'רבין 

בייקרז
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More capable means bigger trails, 

better adventures, and more places 

to roam. Find your freedom with the 

all-new Fuel EX.
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סינגלים. 
אירה: מה היה החלק שהיה לך הכי קשה בקופיקו?

מיכל: בעיקר העצירות. אני מחפשת תשובה דיפלומטית 
כדי שלא תצטיירי בצורה לא טובה אבל יצא שרוב 

הקבוצה הייתה ברמת כושר מסוימת ואת היית ברמת 
כושר אחרת והיינו צריכים לחכות ולעצור הרבה פעמים 

עד שאת, אייל ויזבלט שרכב איתך הגעתם וזה התיש. היה 
גם קטע בהתחלה שהלכתם בו לאיבוד וחיכינו לכם הרבה 

זמן וחשבתי שאין סיכוי שנסיים את הרכיבה הזאת לפני 
החשיכה.

אירה: מנטלית זה בהחלט שובר, בטח ממש כעסת עלי 
באותו הרגע...

מיכל: לא כעסתי עלייך אבל דאגתי שלא נצליח לסיים.
אירה: היה שלב מסוים שראיתי שאת כבר לא מסוגלת 
יותר עם העצירות ואמרתי לכם להמשיך הלאה ונראה 
לי שזה היה הדבר הכי נכון, למרות שהרגשת רע שאת 

נוטשת אותי ובהחלט שמחתי מאוד שעד אותו רגע 
חיכיתם לי ודאגתם לזה שלא אלך לאיבוד. אבל נראה 
לי שמכל לימון אפשר להכין רוטב מעולה לסלט ומה 

שאני למדתי לעשות ברכיבה הזאת היה להשתמש 
בטריילז )אפליקציית ניווט(, שזה אם את זוכרת היה אחד 
היעדים שהצבנו לעצמינו כשהתחלנו את האתגר. אז אין 

מישקעים ביחסינו?
מיכל: ברור שלא. כשנמצאים בסיטואציה קשה פיזית 
ומנטלית מרגישים כל דבר בצורה קיצונית וההפסקות 
הרבות עשו אותי עייפה ורעבה יותר. בערך 800 מטר 

לפני הסוף כבר רציתי להפסיק והרגשתי שאין מצב שאני 
עושה עוד מטר אחד.

אירה: בואי נסכם שמכל האתגר חורף, זאת הייתה 
הרכיבה הכי קשה, הכי מאתגרת ועשינו אותה 

למרות הכל! 
מיכל: מצד שני... עוד לא עשינו את החינדק שזאת 

רכיבה דומה אבל עם פחות טיפוס. 
אירה: נעשה גם את החינדק, מבטיחה. קשה להעלות 

על כתב את כל השיחה שלנו כי יש כל כך הרבה מה 
לספר אבל מהרגע שהתחלנו לכתוב אמרת שאת רוצה 

מאוד לדבר על משהו מסוים אז בבקשה:
מיכל: כן, היו כמה סופי שבוע ממש יפים שקבענו רכיבת 

we:Bykers
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אתגר אבל היה מפתה מאוד ללכת לרכוב סינגלים 
במקום האתגר. שחר ואני )עוד חברה שהצטרפה לחלק 

מהאתגרים( ניסינו לשכנע אותך לבוא לפארק קנדה 
במקום ואת לא הסכמת לוותר בשום פנים ואופן כי ככה 

זה "המשטר הרוסי". מצד שני, בסופו של דבר נסיים את 
האתגר בזמן בזכות "המשטר הרוסי" שלך.

אירה: מנסיוני, כשמארגנים רכיבה תמיד לכל אחד 
ואחת יהיה עוד רעיון ועוד דעה ותפסת מרובה – לא 

תפסת. לכן, כשאני פותחת רכיבות אני לא גמישה ואני 
מכריחה את האנשים שסגרתי איתם מראש לא לזוז 

מהתוכנית. התוכנית כמובן כוללת היצמדות למסלול 
המקורי בלי לקצר את הדרך. זה חשוב כי זה בעצם 

האתגר בעיני: לעשות מה שצריך, כמו שצריך ולא לוותר.
מיכל: אבל בכל זאת את מאחרת לכל רכיבה... היה 

דיבור שלא ידעת עליו, לקבוע איתך שעה מוקדמת יותר 
ושכולם ידעו את השעה האמיתית אבל לא את. בסוף לא 

בוצע כמובן.
אירה: אין תגובה. 

אירה: אבל את האתגר עוד לא סיימנו, מה עוד 

נשאר לנו?
מיכל: זמן קצר אחרי חשיפת האתגר אלעד, הקפטן של 

בייקרס, הוסיף אתגר נוסף: מי שמבצע משחק טאקי 
אחרי העלייה של כיסלון, שר בטיילת שיר של אתניקס 

)לא טיפקס, שזאת להקה אחרת אירה(, מחבק עצים בבן 
שמן וקופץ כמו קוף בקופיקו – יכול לוותר על אתגר אחד. 
אנחנו ביצענו כבר את כל האתגרים כך שנשארו לנו עוד 

שלושה אבל על אחד נוכל לוותר. חושבת שנוותר?
אירה: אין מצב, משטר רוסי! עושות הכל כמו יעקב בר 

שסיים את זה תוך שבועיים!

מיכל: עשינו הרבה דברים כמו יעקב באתגר הזה... 
זוכרת שרכבנו את הדיפנבייקר והיינו צריכות לחלוץ 

נעליים ולחצות מתחת לגשר שלולית עם מים קפואים 
בגובה של חצי מטר, באורך של עשרה מטרים, ובוץ 

בתחתית? וכל זה כי שבוע לפני יעקב העלה תמונה שלו 
עומד עם מים מעל הברכיים, האופנים לידו והוא מחייך 
כאילו זה מינימום חמי געש. הוא מצידו טען שהוא אוהב 

קור.
אירה: למען מי שלא מכיר את יעקב, הכינוי שלו זה 

עטלף ומאז החציית שלולית הזאת המקום ההוא, רשמית 

we:BykersByKers
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 TREK רוכשים אופני כביש
עם מערכת הילוכים מכאנית, 
SHIMANO ULTEGRA 6800

ומשדרגים למערכת 
חשמלית בתוספת של 
3990 ₪ בלבד!

מבצע מחשמל 
לקראת האביב!
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 * המבצע בין התאריכים 1.3-30.4.17.

* לרוכשים אופני כביש Trek מהסדרות 

Madone ,Emonda ,Domane מכל 
שנת דגם שבמלאי.  | * מחיר רגיל חשמול 

 מערכת: 6880 ₪. | * ללא טרייד אין.

* כולל הנחות מועדון לאופניים  |  * קיט 

חשמול ULTEGRA 6870 כולל: ידיות 

הילוכים, מעבירי הילוכים קדמי ואחורי, 

כבלים ומפצלים חשמליים, סוללה, מטען.   

* עד גמר המלאי

קיבל את הכינוי "המערה של העטלף", נראה לי שראיתי 
איפשהו שכתבו שיש שם איזה גרפיטי עם הכיתוב הזה. 

אבל הוא בהחלט נתן לנו השראה! 
מיכל: והייתה עוד מישהי שנתנה לנו הרשאה: עמדנו 

שם 15 דקות והתלבטנו מה לעשות ואז שחר גל חלצה 
נעליים והחלה לצעוד בבוץ הקפוא לכיוון המים וסחפה 

את כולם אחריה. 
אירה: אני חושבת שזה הזמן להודות לכל מי שהביא 

מגבונים לאותה רכיבה כי לקח לנו לפחות עוד 15 דקות 
להוריד את כל הבוץ מהרגליים. בואי נדבר רגע על החלק 

הכי חשוב של הרכיבה: על אוכל.
מיכל: אני אוהבת לאכול והחומוס של סוף הרכיבה נותן 
לי את התמריץ לסיים אותה בזמן לפני שהמקום נסגר או 

לפני שנגמר החומוס. פעם אחת לא הספקנו לחומוס 
ונאלצנו לאכול בבית קפה וזה פשוט לא אותו דבר. אז איך 

את מסכמת את האתגר?
אירה: כמו תמיד, בסופו של דבר כל עוד אני על האופניים 

זה משמח אותי. השתפרתי מאוד בכושר, המשכתי לרכוב 

עם חברים וותיקים והכרתי חדשים, ראיתי מקומות 
שלא הייתי מגיעה אליהם בחיים אילולא האתגר וחזרתי 
למקומות שכבר ביקרתי בעבר ושאני מאוד אוהבת. יש 

משהו מאוד קסום בהרי ירושלים וההרגשה היא של חו"ל. 
האוויר נהדר והנוף המשגע, בתוספת אנשים טובים 
ואינספור בדיחות, שיחות דרך על כל נושא שבעולם 

והחומוס של הסוף. היה לי כיף מאוד ואני מודה לאלעד 
שיצר את האירוע ובנה את המסלולים, ולרן שדואג לנו 

לחולצות ניצחון. איך את מסכמת?
מיכל: די סיכמת את הכול, הייתי מוסיפה ואומרת תודה 

ענקית גם לגל רצקר שהגיע לכל הרכיבות וניווט ולכל 
שאר החברים שהגיעו, ניווטו, תמכו, עודדו ורכבו אתנו. 

אה... ושאני קצת שמחה שהאתגר נגמר כי היו לנו 
חודשיים מאוד אינטנסיביים ולא היה לי זמן לרכיבות 

טכניות.
אירה: אז מנרה?

מיכל: לא רצית אפיק ישראל השנה?
אירה: אין תגובה 

http://bit.ly/2meQFna
http://bit.ly/2meQFna


81 |  80

אומרים שדברים טובים באים בזוגות, אז יאללה ננסה לעניין אתכם שוב פעם.
האמת... זה לא כל כך קשה כשגרים 5 דקות מאלמוג, מכירים את מוחמד ואפילו קצת 

יודעים להסתדר בשטח הכי מדליק בארץ!
כן כן הכי מדליק, נשמע יומרני? זה רק אומר שעוד לא טעמתם מספיק מדבר יהודה ... 

זה הכל.
אז אחרי שכולנו כבר מכירים את המועכף, החרמון ובקעת הורקניה, ואחרי שהבנו שהסוכר 

תמיד רכיב, אבל בחייאת יש פה עוד 700 ק"מ של סינגלים בצורת שבילי גמלים, עיזים 
   ויעלים ... אז אחרי שהבנו את כל זה אפשר קצת לדלג צפונה

רוחות מזרחיות  we:Explore

ארץ 
המרדפים

 מאור דרור   מאור דרור וחברים

רוחות מזרחיות 
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בארץ המרדפים
לא הרבה יודעים אבל אי שם מעבר להרים נמצאת ממלכה עתיקה ומיוחדת 

במינה... קוראים לה "ארץ המרדפים". היא אדירה, כבירה, מפתיעה 
ובעיקר רכיבה.

אז רק כמה מילים לפני שנמשיך כי בכל זאת צריך להבין מה הולך פה. ארץ 
המרדפים הוא חבל ארץ של ספר מדבר, זה אומר בעצם צומת טופוגרפית 

של אזור הרי בנימין מצפון, בקעת הירדן ממזרח ומדבר יהודה מדרום. שטח 
שמקבל לא מעט גשם באופן יחסי, מרובה בעדרים ומקומיים חביבים ובעיקר 

מרובה בסינגלים מרהיבים שרק מחכים שיגיע תורם.
השם "ארץ המרדפים" מגיע מתקופה קצרה שלאחר מלחמת ששת הימים. 

באזור זה התנהלו קרבות גרילה בין מחבלים ירדנים שנקראו הפאדיון לבין 
צה"ל גיבורנו האהוב... לא נלאה בפרטים ובטח לא נכניס שום פוליטיקה... 

אבל כן נו... הסוף ידוע, אנחנו פה. 

על ואדי קלט כולנו שמענו, לא מעט גם הספיקו ליהנות מהנוף המיוחד של 
הירוק המדברי הנהדר הזה בשילוב של סינגל פראי ותוואי מאתגר... אוחחח 

תענוג גדול ללא ספק.
אז ואדי קלט גם הוא חלק מארץ המרדפים המדוברת ואם תיסעו לאט בכביש 
המגיע לישוב אלון, ממנו יורדים לואדי קלט תבחינו בשלט עתיק וקטן שאולי 

עוד נמצא כאן מאז הימים ההם, ארץ המרדפים כתוב בו... 
הסינגל של ואדי קלט רץ על הגדה הדרומית של הנחל ומפלרטט עם אמת 
המים העתיקה שהובילה מים לארמונות החשמונאים שמעל יריחו. האמה 
שוקמה בתקופה העותומאנית ומתוחזקת לא רע על ידי הבדווים היושבים 

בנחל. 
מה שיפה במסלול הזה והופך אותו לכל כך אטרקטיבי בעיניי זה השילוב הנדיר 
בין מסלול אופניים טכני, זורם ומתאגר, יחד עם טיול אמיתי רווי נופים ייחודיים 

מעיינות שופעים ומלא מלא קסם מדברי שלא ניתן להסביר במילים, חבילה 

מושלמת - לא פחות.

 ?Victoria's secret
טוב, לוויקטוריה יש סודות... גם לנו יש קצת ואנחנו פה בשבילם.

עם כל הכבוד ויש הרבה, לא באנו לספר על ואדי קלט 
אז ככה....מצפון לואדי קלט בלב ליבה של ממלכת ארץ המרדפים יש רכס 

שמשתפל ויורד ממזרח לישוב מצפה דני ועד העיר יריחו. לרכס הזה קוראים 
ג'אבל קרנטל.

לא פגשתי רוכב אחד מעל גיל 50 ששמע את השם זה ולא קפץ לו איזה חיוך 
קטן עם פרץ סיפורים וזיכרונות מאי שם כשפעם... זה מרגש אותי כל פעם 

מחדש הקטע הזה. 
בכל אופן פעם היה פעם ... ומי שמכיר אותי יודע שנוסטלגיה זה לא אני – 

אצלנו עסוקים בלייצר חוויות לא בלהמרח על פעם.

בחוויות אנחנו עוסקים כן?... אז הקרנטל הוא הר או נכון יותר רכס גדול 
ויפיפה, מדרום לו ואדי קלט שכבר הזכרנו, ומצפון נחל מכוך. סביבו פינות 

קסומות כמו זהרת א'טבק שהיא תצפית נהדרת על המכוך או מפל "אום 
דירבה" שבו תמיד אפשר להתפנק על הנוף הקיצוני . אם נעז טיפטיפה נגיע 
גם קצת מזרחה עד למבצר דוק המדהים ביופיו, ממנו אפשר לתצפת על יריחו 

עיר התמרים היפיפייה מזוויות שרק מחמיאות לה.
את כווול זה נחבר פה, נקשור שם והינה יצא לנו עוד אזור שלם מלא במסלולי 

אפניים! מהקרנטל אפשר בקלות להגיע לגדה הצפונית של הקלט ומשם כדאי 
לרדת באחת מלפחות 7 ירידות מהירות ומאתגרות אשר מתחברות באופן טבעי 

למדי לסינגל הידוע של ואדי קלט בגדה הדרומית.
מחפשים אקשן? יש והרבה! אבל תעשו לעצמכם טובה בצורה של ביקור 

בעין קלט ואל תסתפקו במבט חפוז... תשקיעו כמה דקות תורידו נעליים ותנו 
לעצמכם לטעום שלווה מדברית ... האדרנלין לא יברח, ההפך, מקטע הסיום 

רוחות מזרחיות  we:Explore
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העיקרי שמחזיר אותנו מהתצפית על סנט ג'ורג' לרכב באלמוג הוא בלתי 
-AM נשכח... המקומיים קוראים לו "הקצר" והוא יכול בקלות לאתגר כל סינגל

ENDURO שתמצאו בארץ.
קבלו שני מסלולים לארץ המרדפים- מכוך, קנטרל וואדי קלט מסלול 

להרפתקנים שביננו. ומסלול זורם וקצר יותר ממצפה דני לאלמוג. שניהם 
מכילים כל טוב עם דאבלים נוחים ומעניינים, נאקבים מטורפים פראיים 

ומזניקי דופק, גדה צפונית או דרומית, תצפית על המכוך, קפה בעין קלט 
או בתצפית על מנזר סנט ג'ורג', קצת הייק א'בייק מידי פעם... הכל מהכל 

ומובטחת חוויה ששוב תנעץ את החיוך הענק עם שני מסמרי 10!
גם טיול וגם אדרנלין.... ככה אנחנו אוהבים את זה. 

כמה דברים קטנים אך חשובים – חלק משמעותי מהאזור שבין מצפה דני 

לקרנטל הוא שטח אש פעיל שמשמש את בסיס מג"ב הסמוך – בסופ"שים 
אין בעיה אך באמצע שבוע כדאי להיות ערניים. 

הנחלים המוזכרים כאן הם שמורות טבע...נדיר מאד שמרחיקים רוכבים 
מהקלט אבל גם זה קרה, בכל אופן לשמור על הטבע תמיד צריך, ובמיוחד 

באזור מיוחד כזה, רכיבה בשבילים הקיימים בלבד זה כלל חשוב!
מזרח הקרנטל בעקרון מוגדר שטח B, בפועל משמש את מג"ב והמקומיים 

תמיד שמחים כשרוכבים מגיעים... שכל אחד יעשה וינהג כרצונו בעניין הזה.. 
מבחינה ביטחונית אין שום בעיה ולהפך. 

מבחינת לוגיסטיקה והתארגנות – המקפיצנים מכירים היטב את הישוב 
מצפה דני שמהווה נקודת יציאה עיקרית לרכיבות בארץ המרדפים, חלקם גם 

מכירים פרטני נקודות שונות שמומלץ להתחיל בהן.

מדבר לעם מדבר של כולם! סינגל חדש מבית בייבלבייק באלמוג
לסיום נזכיר רק עוד שביל אחד, הפעם לשם שינוי כזה שלא סלל גמל. 

שיתוף פעולה מבורך בין רשות הטבע והגנים, מועצה אזורית מגילות ומשרד 
התיירות, הביא את ידידנו משכבר הימים חובב לנדאו מבייבל בייק, ונולד לנו 

שביל אופניים מקסים, כיפי וזורם שנקרא "חווארי אלמוג".
הסינגל מסומן טוב, אורכו כ 14 וקצת ק"מ והוא מתחיל ומסתיים בצומת 

אלמוג. הסינגל כבר נדגם ע"י אופני טנדם, סינגל ספיד, וילדים בני 11 וקיבל 
דוז פואה מכולם.

השביל מתפתל ומטייל על שפת נחל אוג, מקיף את קיבוץ אלמוג, עושה 
סיבוב חביב בשמורת "מישור דובר" וחוזר חזרה למתחם תחנת הדלק אלמוג 

שממנו יצאנו.

אפשר בכיף להוסיף סיבוב כזה נהדר אחרי רכיבה בדרך הסוכר, אפשר 
לקנח אחרי סיבוב תצפיות במצוק ההעתקים ואפשר בכיף לבוא עם הילדים 

לסיבוב עצמאי. 
כרוכב מקומי אני מאושר בהחלט... גם שיתוף הפעולה החדשני באזורנו בין 

כל הגורמים, שחלקם כזכור לא בדיוק מתים עלינו הרוכבים ההרפתקנים, וגם 
שביל שבאמת יודע לתת לכולם לטעום מדבר יהודה איכותי.

בכל רכיבה שאני מוביל באזור אני תמיד מדגיש שרכיבה במדבר היא הרפתקה 
וחשוב לבא בראש פתוח וליהנות מהשטח המיוחד., גם כאן כמובן זה נכון... 

מי שמחפש אקשן שיעלה לג'בל חרמון המשקיף ממעל, אך מי שרוצה מדבר 
לכולם ימצא הרבה דברים מעניינים במסלול החדש והנהדר הזה.

יאללה צאו לצפון של מדבר יהודה 

רוחות מזרחיות  we:Explore

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=olfpsycojtshwkud
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=olfpsycojtshwkud
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gwzgnrmpdtuqhgtg
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=gwzgnrmpdtuqhgtg
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www.groopy.net / 03-7525258 

 לרגל חג הפסח קבלו מתנה על כל רכישה של מוצרי טולה מעל 3000 ₪ 
ממגוון המוצרים בגרופי סטור

התמונות להמחשה בלבד. המבצע בתוקף עד ה-30.4.2017. ט.ל.ח

300 ₪ מתנה
STOREgr py

http://www.groopy.net
http://www.groopy.net
http://www.groopy.net
http://www.groopy.net
http://store.groopy.co.il
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Norco 
Revolver FS 9.2 

 Gravity חברת נורקו הקנדית ידועה בעיקר כיצרנית אופני
על כל נגזרותיהם- דאון היל, אול מאונטיין, אנדורו ושבילים. 

הרוכבים הקנדים המג'נונים ידועים בשריטה העמוקה שלהם, 
במסלולי האול מאונטיין\ TRAIL BIKE המדהימים שברחבי היבשת 

וביכולות הרכיבה הפנומנאליות שלהם. לפני מספר שנים הציגה 
החברה מספר דגמי XC, עם גלגלי 29, אותם היה לי העונג לבחון 

בעבר. החברה, אשר יודעת מי קהל היעד הנאמן שלה, טרחה 
לייצר אופניים בעלי מהלך קצר, שהתנהגו באופן מאד "שבילי" 

וסיפקו המון פאן וקפיציות על השביל. 
חלפו להן מספר שנים, והנה הגיע אלי דגם הקרבון המפונפן 

והחדש של החברה )שהוצג כבר ב-2016(, ה-REVOLVER, אותו 
מציגה החברה כאופני קרוס קאנטרי מהדור החדש. כלומר, מוכן 

לכל תרחיש טכני שעשוי להביא בפניו מסלול XC מודרני. 
קיבלנו למבחן את דגם ה-9.2, הרביעי בדרגתו, מתוך משפחה של 

חמישה דגמים בעלי אותה שלדה, אך עם רמות אבזור שונות. 
מחיר האופניים? 14,995 שקלים בלבד, לאופני קרבון עם 

מערכות 1 על 11? מישהו שם השתגע, בחברת נורקו? יצאתי 
   לבדוק

יבואן: מצמן את מירוץ | מחיר: 14,995 ₪ 

 Norco Revolver FS 9.2 we:Test חנוך רדליך  אלון רון  חנוך רדליך 

 Norco Revolver FS 9.2 :מבחן
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Highlights

שלדת קרבון מלאה, כולל חוליית הנדנדה של המתלה האחורי	 
מתלה FSR קלאסי	 
 	GX מערכת הינע 1 על 11 של סראם, ברמת
בולם קדמי סיד, מבית רוקשוקס, עם נעילה מהכידון	 
 	DT-SWISS מבית X-1900 גלגלי
העברת כבלים פנימית נקיה ומסודרת, עם הכנה ל-Di2 חשמלית	 
 	LEVEL TL בלמי סראם
תומכות שרשרת המשתנות באורכן, בהתאם למידת האופניים	 
 	XTR משקל: 11.7 ק"ג, עם דוושות

 Norco Revolver FS 9.2 we:Test 
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בולמי הזעזועים הם מבית רוקשוקס, עם הסיד האלמותי 
והמצוין מלפנים )כאן עם נעילה מכאנית מהכידון( ועם 
רוקשוקס מונארך RL מאחור, בעל שני מצבים בלבד: 
פתוח או נעול. על העניין הזה נדון בהמשך הכתבה...
מערכת ההינע היא ה-GX של סראם, 1 על 11, עם 

 )AEFFECT מדגם RACE FACE פלטה 32 )על קראנק
וקסטה 10-42. מספיק בהחלט למטלות XC ולרוכבי 

מרתון חזקים, שהם, ככל הנראה, קהל היעד של 

 .REVOLVER-ה
על הבלימה אמונים מעצורי ה-LEVEL TL החדשים של 

סראם, ולי זו פגישה ראשונה עימם. 

על השביל 
זה זמן רב שלא בחנתי אופני XC טהורים, ואני חייב 

להודות שמאד התרגשתי מהמעמד. אני מבלה על המון 
סוגי אופניים, גם מתוך הארסנל הפרטי שלי וגם על אופני 

שלדה וחלקים 
שלדת ה-REVOLVER בנויה כולה מסיבי פחמן. המשולש 

הקדמי, כל המשולש האחורי וכך גם חוליית הנדנדה 
המניעה את המתלה האחורי- כולם עשויים מהשחור 

השחור הזה. הצביעה מושקעת מאד, וניכרת ירידה 
נהדרת לפרטים, במקומות כמו חבק הידוק מוט המושב 

)יש הכנה למוט מתכוונן!( וההכנות הרבות להעברות 
כבלים פנימיות. איזור הציר המרכזי הוא בומבסטי, 

לטובת קשיחות מיטבית, והמתלה האחורי נע כולו על 
מיסבים כפולים ומגודלים- גם כן לטובת אותה מטרה 

ראויה - קשיחות. 
זוויות השלדה צועקות XC, עם זווית ראש של 70.5 מעלות, 

וזווית מוט מושב של 74.5 מעלות- לטובת עמדת דיווש 
עצבנית וקשוחה. במידת המדיום, אותה בחנתי, אורך 

תומכות השרשרת עומד על 439 מילימטרים, שהם על 
 .XC-הצד היותר קצר בעולם ה
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 XC-מבחן, אבל משהו בעצבנות המובנית של אופני ה
תמיד משך אותי. משהו בזריזות ובתגובתיות הנהדרות, 

והזוויות הקשוחות והלא מתפשרות תמיד שבו את ליבי. וכך 
באתי אל האופניים האלה, מוכן לתת קצת בראש. 

כיוונונים ראשוניים, סטם מעט קצר מהמקורי )90 מ"מ(, 
מוט מושב מכוון ואוכף מעט לפנים, ואני מוכן. מה עושים? 

יאללה- 200 קילומטר נפח! 
שבילים רחבים ומהירים נבלעים היטב תחת גלגלי 

ה-REVOLVER, כאשר הסיד מלפנים משכך ומרסן את 
חטטי הקרקע, קטנים כגדולים, ומתלה ה-FSR מאחור 

עובד שעות נוספות ומשאיר את הגלגל צמוד ודבוק 
לקרקע בכל רגע נתון. 

האופניים האלו לא מאיצים מהמקום כנשוכי נחש, 
כמצופה מאופני XC טהורי גזע, אלא צוברים מהירות 
בקצב נינוח, אולי נינוח מדי. האשם העיקר הוא הוא 

כנראה גלגלי ה-X-1900, אשר שוקלים קרוב לשני קילו 

לזוג, ומצננים מעט את הרגשת העצבנות המתבקשת. 
משקלם הגבוה מורגש גם בעליות תלולות וקצרות, 
המאפיינות מסלולי XC קלאסיים. אל תטעו, מדובר 

בגלגלים איכותיים, התואמים לחלוטין את המחיר הנמוך 
של האופניים, אך אם אתם שואפים לפודיום, הם כנראה 

יפגמו מעט בחוויית הרכיבה. 
לאחר שצוברים מהירות, קל מאד לשמור עליה, והאופניים 
יציבים, אך מזמינים קפצוצים שמחים בעת מעבר מכשולים 

הנקרים בדרכם. ההיגוי זריז מאד, ושינויי כיוון נענים 
בקלות, הודות לשלדה ומתלה קשיחים למדי. תענוג. 

עניין שמטריד אותי ככלל ומטריד אותי גם כאן במקרה 
של הנורקו, הוא בחירת יצרנים רבים בבולם אחורי ללא 
פלטפורמה יציבה. מצב נעול, או מצב פתוח, ללא מצב 

ביניים. גם בוחנים אחרים מקרב צוות המגזין התייחסו לכך 
בכמה מדגמי אופניים שהם בחנו לאחרונה.

הטענה שלי היא לא כנגד בולמי המונארך של רוקשוקס. 

 Norco Revolver FS 9.2 we:Test 



97 |  96

הם ידועים כבולמים אשר עובדים כמו שצריך- רגישים 
לקטנות במידה הנכונה, לא סוגרים מהלך בקלות, והם 
נחשבים אמינים מאד. הבעיה עליה אני מדבר נעוצה 

בחיבור בין מתלה ה-FSR )הרגיש מאד לתנועות הרוכב 
תחת דיווש(, לבין בולם אחורי מחוסר מצב פלטפורמה 

לדיווש. 
התוצאה של החיבור הנ"ל? תחושה של זנב קשיח במצב 

הנעול של הבולם, ומתלה אחורי מתנדנד מעלה ומטה 
במצב הפתוח בבולם, אשר גוזל וואטים יקרים מרגלי 
הרוכב, לטובת תנועה במישור האנכי. זה יכול לעבוד 

מעולה כאשר מדובר על מסלולים בעלי אופי חד משמעי- 
עליות ארוכות ולא טכניות אל מול ירידות ארוכות. אבל 

לכל יתר המסלולים המגוונים בהם מבלה הרוכב המקומי, 
הייתי מעדיף את מצב הביניים. 

תוך כדי רכיבה של 200 קילומטרים, התנחמתי בעובדה 
שכאשר רוכבים בשטח "אמיתי", כלומר סינגלים ושבילים 

מסולעים, מרגישים את הג'יעג'וע )טרייד מארק, כל הזכויות 
שמורות לח.רדליך( הרבה פחות. 

תנוחת הרכיבה על ה-REVOLVER מאד אינטואיטיבית, 
ולאחר שעות ארוכות על האוכף, ישר במפגש הראשון 
עימם, ירדתי נטול כאבים או הירדמויות מציקות בגוף. 

את השבועות הבאים עם האופניים ביליתי במגוון רחב של 

סינגלים ברחבי הארץ, וגיליתי אופניים שמתפקדים מעולה 
בסינגלים מכל הסוגים. 

-XC בן שמן, קנדה, משמר העמק והזורע- מדובר באופני
מרתון שמזכירים בהתנהגותם אופני שבילים קצרי מהלך. 
המתלים מגיבים היטב לשינויי הקרקע, קל לטפס עימם 

על סלעים גבוהים, והם משדרים ביטחון בגישה אל דרופים 
זורמים, המצויים על כל סינגלי קק'ל בישראל. 

מדרונות מסולעים הם הפורטה של ה-REVOLVER, ועל 
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אף מהלך המתלים הקצר שלהם, הבולמים עושים עבודה 
מעולה בבליעת הסלעים אל תוך המתלים, ושמירה של 

הרוכב על הקו המבוקש. 
ככל שהמבחן התארך, והסינגלים התהדקו: בלמי הסראם 

LEVEL, אשר הגיעו אלי טריים ועובדים היטב, התחילו 
לאבד את עוצמת הבלימה שלהם. ידיות הבלמים החלו 
להרגיש ספוגיות יותר ויותר, עד רמה שבשבוע האחרון 

למבחן, הן נגעו לחלוטין בכידון בעת הלחיצה. יתכן 

ומדובר בכשל נקודתי בזוג הבלמים שהגיעו עם האופניים, 
אך השוויוניות בה ההידרדרות הופיעה בשני הבלמים 

במקביל פשוט ביעסה אותי, ופגעה בחוויית הרכיבה. היא 
 ,LEVEL-העלתה בי סימני שאלה בנוגע לאיכות בלמי ה
וגרמה לי להיזכר שיש להם אח גדול במשפחת סראם, 

בדמות ה-GUIDE, אשר מתפקדים מעולה ועוצרים כאילו 
אין מחר. 

סיכום 
הנורקו REVOLVER מייצגים משפחת דגמים בעלי 

פלטפורמה משותפת אחת. שלדת קרבון איכותית עם מתלה 
FSR, ובניה טובה אשר יורדת לפרטים הקטנים ביותר. השלדה 

לא מתהדרת בחידוש הטכנולוגי האחרון, ה-BOOST, אבל 
היא מתנהגת נהדר גם בלעדיו. הגיאומטריה קולעת בול לצרכי 
ה-XC-מרתון המודרניים, והאופניים מעודדים התנסויות טכניות 

לרוכבים האוהבים את הז'אנר. 

דגם ה-9.2 אותו בחנתי, משווק במחיר סופר אטרקטיבי, 
 XC ביחס לשלדת קרבון מלאה, ומהווה פלטפורמת

מעולה. כאמור אם אתם רייסרים השואפים לפודיום, 
יתכן ותרצו לשדרג את הגלגלים כבר במעמד הקנייה, או 
לחילופין להתמקד באחד הדגמים הגבוהים יותר בסדרת 

ה-REVOLVER )9.1, XX9, ודגם העל, ה-9XX1( אשר 
עונים, כל אחד בדרכו, על צורכי הרייסר המצוי ומתומחרים 

גם אטרקטיבית מאוד 
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טיולי האביב והקיץ של

 בקרו אותנו  |  anat@eco.co.il :טלפון: 03-5633717  | מייל

הטובים  המדריכים  בהובלת  אופניים  למסעות  לצאת 
ביותר במגוון יעדים מרתקים

כל הטיולים כוללים: טיסות // הטסת אופניים // הדרכה // ארוחות
// לוגיסטיקה  // כניסות לאתרים

ותפירת חופשות לקבוצות  נוספים  ההרשמה בעיצומה, לתאריכים 
סגורות פנו לצוות המומחים שלנו. 

להתראות בשטח נעם תדהר וצוות המדריכים.

לפרטים והרשמה לחצו כאן

יוון ההררית הרי הפינדוס 
והמנזרים התלויים במטאורה  

12/4 )פסח( 6 ימים בהדרכת 
יוני אלדר 

סלובניה, טיול נשים מיוחד אל 
האלפים ואגם בלד

17/7 בהדרכת נועה לוריא

מונטנגרו, מסע חוצה מהאלפים 
הדינריים לים האדריאתי 

16/6,  8 ימים בהדרכת יגאל נחאייסי

סלובקיה, חדש! בטיסה ישירה אל 
הרי הטטרה האדירים

18/7 בהדרכת יוני אלדר

גיאורגיה, מסע מרתק אל הרי 
הקווקז הגבוה

8/6, 6 ימים בהדרכת יגאל נחאייסי

מסע חוצה פירינאים ספרדיים, 
מסלול חדש ומרתק

10/7 בהדרכת עמרי פישר

סלובניה, חופשת אול מאונטיין 
בסינגלים הטובים ביותר 

בסלובניה, כולל הדרכה טכנית. 
11/7 8 ימים בהדרכת טל רוזוב 

http://eco.vp4.me/bikes0117
mailto:anat@eco.co.il
https://www.facebook.com/ecoadventuretrips
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מחשבות הן חלק מהיום יום של כולנו. רנה דקארט )פילוסוף צרפתי שחי 
במאה ה17--( ידוע בזכות האמרה שלו "אני חושב, משמע אני קיים", ואני, 

שחר ברטל )לא פילוסוף, ישראלי, חי במאה ה21--( אומר: "אני קיים ולכן 
אני חושב". 

אז הפעם, אם עדיין לא הבנתם, במחשבות עסקינן ובעיקר בכאלו שהורסות 
 לנו את התוכניות בלי שנשים לב. אך בל נקדים את המאוחר...

אני אמנם לא פסיכולוג, אך לצורך הדיון אחלק את המחשבות שלנו 
דיכוטומית לשני סוגים עיקריים: מחשבות מודעות ומחשבות שאינן מודעות. 

המחשבות המודעות הן אלו שקל יותר להגדיר, אלו כל אותם דברים 
שחולפים במוחנו ואנו "רואים" אותם בעיני רוחנו בבהירות. אם אתם למשל 

קוראים את הטור בריכוז רב אבל פתאום עוברת במוחכם המחשבה "אני 
חייב לגשת לשירותים עכשיו ומיד כי תכף השלפוחית שלי תתפוצץ" הרי 

שמדובר במחשבה מודעת. כך גם מחשבה כמו "אני חייב להתקשר למנהל 
הבנק שמחפש אותי כבר שבוע" )אם כי, בניגוד למחשבה הקודמת שיש 

בה הנעה ברורה לפעולה, הסבירות שתתקשרו למנהל – קלושה...(.
הסוג השני של מחשבות הרבה יותר מורכב והוא גם זה שאקדיש לו את 

מירב תשומת הלב בטור הזה. אז כן, מדובר במחשבות, אבל אם הראשונות 
חולפות בסך ומושכות את תשומת ליבנו, הרי שהאחרונות זוחלות מתחת 

לשולחן כמעט מבלי שנבחין בהן. מחשבות בלתי מודעות הן רוחות הרפאים 
שלנו, אלו שבקושי הצלחנו לקלוט בזווית העין, אלו, שבדומה לדה-ז'ה-וו 

אנחנו יודעים שהן קיימות אבל אין ביכולתנו לתפוס אותן ולהביט בהן 
מקרוב. הבעיה הגדולה היא שגם המחשבות הבלתי מודעות מניעות, גם 

מניעות אותנו לפעולה, ואם לא די בכך, הרי שהן לא פעם מניעות אותנו 
לבצע את הפעולה הלא נכונה... רוצים דוגמאות? הנה...

כשאני חוזר למשל מהעבודה הביתה אני מוצא את עצמי "פתאום" עם 
כוס קפה ודבר מאכל שעושה את דרכו לפי בלי שבאמת תכננתי את זה... 

בערב )על הספה מול הטלוויזיה( אני משנן לעצמי את המנטרה: "הימנע 
מהנשנוש המנחם" אבל בלי לשים לב תוקע שני ביסקוויטים וכמה ריבועי 

שוקולד. מצב זה של מעין חלום בהקיץ מאפשר לאותן מחשבות זדוניות 
להתחמק מתחת לרדאר שלנו ולייצר פרובוקציות. לא פעם אני כאילו מקיץ 

מאותו מצב תודעתי נוזלי ושואל את עצמי איפה הייתי ברגע ההחלטה? מה 
חלף בראשי? למה נשנשתי? למה? איך זה קרה לי שוב?

לפי מודל אפר"ת אותו פיתח הפסיכולוג הנודע אלפרד אדלר )שהיה עמיתו 
וגם צ'ילבה גדול של זיגמונד פרוייד( אנו עוברים תהליך קבוע הגורם לנו 
להגיב לאירועים. התהליך כולל 4 שלבים: א- אירוע, פ- פרשנות, ר-רגש, 

ת-תגובה )מכאן אפר"ת( ומתאר את התהליך המתרחש בתוך האדם מרגע 
חשיפתו לאירוע ועד לתגובה שלו אליו. הוא גם דן ביכולת שלנו לשים לב 

למחשבות הלא מודעות שעולות וצפות במוחנו בחיי היומיום וכיצד אנו 
יכולים למנף אותן לטובתנו.

כדי להמחיש את המודל ולהדגיש את הסיבה בגינה אני ממליץ לכל אחד 
לאמץ אותו, בחרתי בתרחיש המוכר לכולנו. דמיינו שאתם מגיעים לשטח 

לרכיבה, האופניים מוכנים, אתם לבושים ונרגשים, לחצתם פליי על מחשב 
הרכיבה/ שעון אבל רגע... מה הולך פה...??? יש פנצ'ר בגלגל האחורי... 
אם כן, לפי מודל אפר"ת האירוע הוא הפנצ'ר הארור... עכשיו מגיע תורה 

של האות פ' המייצגת את הפרשנות שמגובה כמובן במחשבות מודעות ולא 
מודעות. כל עוד אנו לא מודעים למחשבות שלנו, הפרשנות תינתן בצורה 

אינסטינקטיבית ואוטומטית ולא יהיה לנו ממש יכולת להשפיע. כלומר, אנו 
נפרש את האירוע על פי האופי, הנסיבות, ההיסטוריה, הניסיון, הסביבה 

וכדומה. ישנם כאלה שלא יתנו פרשנות מיוחדת לאירוע, לא יתרגשו ופשוט 
יתקנו אותו ויצאו לדרך. אך ישנם רבים וטובים אחרים שיפרשו את האירוע 

בצורה שונה לגמרי ואף יוצפו ברגשות עזים. הפרשנות יכולה לנוע על 
הסקאלה הרחבה של "למה זה מגיע לי?", "תמיד יש לי מזל נאחס!" ועד 

תאוריות קונספירציה של "צוות אנשי נינג'ה הגיעו באישון לילה, חדרו 
לביתי, סיממו את כל בני הבית, דקרו לי את הצמיג ונעלמו". ניתן להניח 

ולהבין שהמחשבות הללו, הפרשנות והרגשות שיתפתחו בעקבותיה יקבעו 
במידה רבה איך תראה הרכיבה הזו ואולי אפילו המשך היום שלנו...

ישנם מקומות רבים בחיינו בהם אנו בוחרים בכוונה תחילה לחיות במודעות 
נמוכה, הרי לא בכל דבר אנו צריכים לחפור, להבין ופעמים רבות עדיף 

פשוט לזרום בחוסר מודעות. אך במקומות אחרים חשוב, שלא לומר 
קריטי, לפתח את המודעות לעניין המחשבות והפרשנויות שאנו נותנים 

לדברים. כפי שאני מקווה שהוכחתי בשורות הקודמות, מודעות לעצם קיומן 
של המחשבות הלא מודעות ושליטה בפרשנות שאנו נותנים לאירועים 

העובדתיים שבחיינו, יכולים להוביל לרגשות מתונים יותר, מאוזנים יותר, 
חיוביים יותר ובסופו של דבר להתנהגות שמשרתת את אותנו טוב יותר!
וכעת נשוב ל"החלטות" הלא טובות שתיארתי בהתחלת הכתבה, האם 

הייתי מודע עד הסוף למה שקורה? האם הייתי שותף מלא להחלטה 

לאכול משהו שאינו תואם את תכנית התזונה שלי? התשובה היא כמובן 
כן... ולא! כן – מפני שאני הוא זה שלקח את ההחלטה ולא – מפני שזה 
לא נעשה במודעות מלאה. כאשר אני צריך לקום מהמיטה החמה בבוקר 

על מנת לצאת לרכיבה בקור לא נורמאלי, המחשבה האינסטינקטיבית 
)המקלה( תבוא ו"תסביר" לי מדוע עדיף לי להישאר לישון. כאשר אני חוזר 
מהעבודה עייף ומוטרף מעוד יום ארוך במשרד תבוא המחשבה המתאימה 
ו"תייעץ" לי לקחת משהו לאכול על מנת שלא אפול ואמות מחוסר אנרגיה. 

המחשבות הלא מודעות הללו עולות במהירות, מציפות אותנו ברגשות 
וגורמות לנו להתנהג בצורה אוטומטית ולא תמיד הגיונית. ככל שנשכיל 

לשים לב למחשבות הלל ולפרש אותן בצורה מועילה )בהתאם למודל 
אפר"ת( כך נגדיל את הסיכוי לשלוט בעצמנו ולהגיב בצורה אשר תשרת את 

האינטרס שלנו.
מאחל לכולם מחשבות טובות, רכיבות טובות )ללא פנצ'רים( ובעיקר, תנו 

פרשנות חיובית, סבירה ומאוזנת והחיים יראו אחרת. מאחל בהזדמנות זו, 
חג פסח שמח. הגעתו של פסח היא עובדה! יהיו כאלה מבין הקוראים 

שיחשבו על כמויות האוכל המיותרות בליל הסדר ועל כמה משמינות המצות 
ויהיו כאלה שיחשבו עד כמה המזג אויר נפלא בתקופה הזו ויחשבו על 

הטיולים, רכיבות, ריצות בטבע. הכל עניין של פרשנות...
לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד 

 הפייסבוק של הפרויקט 

 פרק י"ט
מה לעזאזל 

חשבתי לעצמי?
 104 היה  ההתחלה  משקל  בריאים.  לחיים  חזרה  פרויקט  החל  שחר 
ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את תהליך השינוי 

מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live  שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C_%D7%90%D7%A4%D7%A8%22%D7%AA
https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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נציב קבילות הציבור
מתוקף פינתי כאן, אגיש את קבילותיו של ציבור שלם, 

 שקולו לא נשמע – ציבור עובדי הענף.
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. אם אתם מכונאים/ עובדי 

ענף, ויש לכם תלונה - אתם מוזמנים לכתוב לי, ואדאג 
שתטופל מעל דפי המדור… אבקש להתייחס לכתוב 

בקלילות הראויה, אך גם בכובד הראש הדרוש. בכל זאת, 
גם עובדי הענף הם בני אדם.

זה שדה קרב שם בחוץ. כן, אנחנו במלחמה – אולי לא 
שמתם לב. באופן אבסורדי, המלחמה היא בין הצרכנים 

לעסקים. מאז מחאת הקוטג', מחאת המילקי ועוד מחאות 
כאלה ואחרות – אנחנו סופר-רגישים לעניין יוקר המחיה, 
וכמובן שהדבר לא פסח על תחביבינו היקר, תרתי משמע. 

אני רוצה לכתוב על "קרבות" שקרו מאז הטור האחרון, 
וכרגיל, הנושא רגיש. מקווה לעורר דיון ומחשבה, ולא עוד 

קרב )אבוד(.
כחלק מדרכי ההתמודדות עם יוקר המחיה, קמו להן 

כל מיני קבוצות פייסבוק, קבוצות רכישה, ושאר יוזמות 
אינטרנטיות, שכל אחת בדרכיה וממניעיה, "נלחמת" 

עבור הצרכן וכיסו, ולפעמים גם על כיסו. מי שלא מעורה, 
בתחילת החודש יצאה אחת מהקבוצות במכרז לקבוצת 

רכישה של טריינרים ממותג מסויים. לא אכנס לכל 
הפרטים, וחילופי העניינים, כי קצרה היריעה והכל נמצא 

שם ברשת – אך כמובן שההצעה של היבואן המקומי 
הייתה גבוהה מדי, והוא הפסיד במכרז. מי שכן זכה, הוא 

איזשהו אתר חו"לניקי שהתחייב לספק את הטריינרים 
תוך 30 יום. היבואן המקומי בתגובה, יצא במבצע "מכירה 
מוקדמת" מוגבל ל-3 ימים, עם מחירים וזמן אספקה זהים 

לזוכה במכרז. האינטרנט געש ורעש, מבקרים וטרולים 
משני צידי המתרס התנצחו מעל גבי המקלדת לילות 

כימים, ובסופו של דבר, כ-200 איש להערכתי, התחדשו 
להם בטריינרים במערכה הזאת )חלק במכרז הקבוצתי, 
וחלק במבצע של היבואן(. זת'ומרת, עם כל הבכי והנהי, 
עדיין 200 איש קנו טריינר בעלות ממוצעת של כמעט 

4,000 ₪. רק חוזר ומוכיח את מה שכתבתי בעבר, 

על כך שהישראלים בעיקר אוהבים הנחות. אבל לא 
זאת הנקודה...

נקודה אחרת למחשבה, וטענה שעלתה בדיונים ברשת, 
היא למה היבואנים מתעקשים להרוויח כל כך הרבה, ואיך 

פתאום הם נאותו להוריד מחיר בצורה שכזאת? זה בטח 
אומר שכל שאר הזמן הם מרוויחים בטירוף! 

אפשר כבר לגלות, שככל שמוצר יקר יותר, באורח פלא, 
הרווח עליו קטן יותר. זה נכון לאופניים, למשל, ונכון גם 

לטריינרים. בואו גם לא נשכח את חסרון שיטת החנויות 
- ברגע שמכניסים עוד מתווך באמצע, ואין מה שנקראת 

מכירה מהיבואן לצרכן, אז סביר שהמחיר הסופי יהיה יותר 
גבוה. כי גם היבואן וגם החנות צריכים להרוויח בדרך. 

אז נכון, יש למשל דוגמא מאוד בולטת של יצרן אופניים 

we:Give a sh#tפרק ט' - בשדה הקרב   יואב מאור

 פרק ט'
בשדה הקרב פינה אישית: יואב מאור
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שמוכר בשיטה הזאת, אבל תנחשו איפה הוא נופל? 
נכון, בשירות. מעניין איך כשקנינו משהו בארץ אנחנו 
אוטומטית מצפים לשירות, אבל ברכישה באינטרנט - 

למי אכפת?
אני רק חייב שוב להזכיר משהו מאוד בסיסי ופשוט - בלי 

היבואנים, אין ענף. מי הביא אופניים לארץ לפני 30 שנה? 
מי למעשה הביא אותנו למקום שאפשר בכלל לקרוא 

לזה ענף? שאפשר לרכוש את רוב המותגים העולמיים, 
כאן בלבנט המהביל? יותר מזה, מי מממן ליגות ותחרויות 

שונות ומשונות, לפעמים ברמת סבב שנתי? מי נותן חסות 
לספורטאים צעירים ומבטיחים, כדי שיתקדמו לאנשהו? 

או סתם לאושיות תוססות וצבעוניות כאלה ואחרות, 

שעושות לנו חשק לרכוב? מי מביא לפה רוכבי עבר, שנוכל 
להתחכך בהם כתף אל כתף? )אני עדיין מחכה לפוסטר 
חתום, אגב( אז נכון, המניעים שלהם הם כלכליים. נכון, 

הם אמורים או מצפים להרוויח מזה כסף. אבל גם אנחנו 
רוצים לקנות, לא? כמו המשפט ההוא על הפרה והעגל, 

 נו. או מווווו.
עכשיו יקומו כל הצדיקים, ויגידו שאין להם בעיה לקנות 

בארץ, אך בתנאי שזה רק עד 20% יותר מהמחיר בחו"ל, 
ולא הרווח "החזירי" של היבואנים בארץ. רק אל תשכחו 

להוסיף לעצמכם את עלויות המשלוח, והמע"מ. וזה 
כשאתם אדם פרטי. אם הייתם מייבאים כמות גדולה, 

היו נכנסות לכם עוד עלויות ומיסים, שהיו מצמצמות את 

הפער למחיר בארץ. אבל מה זה מעניין אתכם? אתם אדם 
פרטי, לא יבואן. שימותו. אבל בגלל שאנחנו ישראלים - 

בואו נציע פתרונות להוזלת המחירים! למשל, שהיבואנים 
יתאגדו, ויפעילו לובי במשרדי הממשלה, ויורידו לעצמם 

את המיסים ואת הבדיקות המיותרות במכון התקנים, 
ויורידו את המחיר הסופי לצרכן. נצחון! או פתרון אחר, 
שהיבואנים פשוט ימכרו ישירות לצרכן! אם כולם קונים 

באינטרנט, למה חנויות עדיין מחזיקות ציוד ואביזרים על 
קירות התצוגה שלהם? מה, יש עוד פרייארים שאשכרה 

נכנסים לחנות וקונים שם משהו? עשרות החנויות 
השונות בארץ יהפכו לסדנאות, ויעשו רק הרכבות של 

אופניים שתביאו בארגז, או הרכבות של ציוד, או תיקונים 

ותחזוקה שוטפת. כמה תהיו מוכנים לשלם על זה? או 
כמה אתם משלמים עכשיו לחנות הבית שלכם על עבודה, 

אם בכלל? שאלה מעניינת. אבל היי, עוד נצחון! וכן, יכול 
להיות שפני הענף לשם. יכול להיות שבדרך נאבד עוד 

כמה חנויות, טובות יותר או פחות. אבל בקרב על הורדת 
המחירים - ננצח.

היה מי שאמר פעם, שבמלחמה כל הצדדים מפסידים. 
הפעם אין לי סיכום אופטימי. גם בכובע של צרכן, וגם 

בכובע של עסק, אני מתבעס על יוקר המחיה כאן. הלוואי 
שתהיה כאן הבנה שכולנו באותו הצד, ולכולנו אינטרס 

משותף להוזיל מחירים. עד אז, נמשיך בקרב 

we:Give a sh#tפרק ט' - בשדה הקרב
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we:Eilonאילון שגיא  אילון שגיא

ְמַכֶסה ְפָשָעיו לֹא ַיְצִליַח ּומֹוֶדה ְוֹעֵזב ְיֻרָחם
)ספר משלי, פרק כ"ח, פסוק י"ג(

יש פתגם יפני שאומר שגם קופים נופלים מעצים. כן, 
כל אחד חייב להכיר בעובדה שגם הטובים שבנינו 

יכולים לטעות. רק מה, אם כבר טעית, השאלה 
הגדולה היא האם אתה מאלו שמודים בטעות, קמים, 
מנערים את האבק והאגו ומטפסים שוב אל הצמרת, 
או מהקופים האלו שיאשימו את הענפים, מזג האוויר 

 והממשלה ורק לא את עצמם... 
ישנם אנשים שפשוט לעולם לא יודו בטעות. אשתי 

למשל לא מסוגלת לזה. היא נולדה בלי היכולת לומר 
"איזו טעות עשיתי". ולא, העובדות לא מצליחות 

לבלבל אותה, היא תמיד תמצא איזו דרך מחוכמת 
לצאת מזה בלי להכות על חטא. היו, היו איזה שלוש 

פעמים במהלך שני העשורים שאנחנו יחד בהן היה 
נראה שהיא באמת מנסה, אבל אחרי דקות ארוכות 

של גמגומים, גלגולי עיניים, בליעות רוק וחריקות 
גרוניות צורמות שלוו בסומק כה עז, שנדמה כאילו 

עוד רגע שערה יעלה באש ועשן ייתמר מאזניה, 
 פשוט גאלתי אותה מייסוריה וויתרתי. 

אבל אם חשבתם שלהודות בטעות בפני מישהו אחר 
זה קשה, הרי שלהודות בטעות בפני עצמך - זהו 
האתגר האמיתי... לא משנה כמה תהיו מסוגלים 
לצטט ברהיטות אמרות כמו "מי שלא עושה לא 

טועה" ואיזה ריהוט חדש קנתה הפסיכולוגית שלכם 
בזכות זה שלימדה אתכם לומר את המילה הארורה 

"העצמה", עדיין כשתצאו סוף סוף לרכיבה על 
האופניים החדשים שלכם ותגלו שליוסטון יש בעיה 
ממש ממש גדולה, נכונה לכם הרפתקה שתעמיד 

 במבחן האולטימטיבי את חוסנכם הנפשי.

בואו נעשה rewind ונחזור לרגע ההוא בו החלטתם 
שזהו, אתם מחליפים אופניים. זה התחיל בלילות 
לבנים של חפירות אינטרנטיות, קריאת אינסוף 
מבחנים והתייעצות עם חברים, המשיך במסכת 

תיאומים מהגיהינום כדי לקבל אופני מבחן והסתיים 
במשימה הקשה מכל – להפוך להיות בן הזוג והאבא 

המושלם )שאתם לא( ולהחזיק בזה לפחות 13 
יום כדי לוודא שההנהלה לא תגלגל אתכם מכל 

המדרגות כשתבשרו לה שאתם עומדים לגהץ את 
האשראי כל כך חזק, עד שירד ממנו )ומהפנים של 

 מנהל הבנק שלכם( כל הצבע.

ועכשיו, אתם יושבים על האוכף של הדבר הזה 
שעלה לכם הון, זה שאך לפני יומיים הפצתם 38 
תמונות שלו מכל זווית אפשרית בקבוצת הווצאפ 

הרכיבתית שלכם, זה שזכה ל-94 לייקים בפייסבוק, 
וכל מה שבא לכם עכשיו זה לרדת ולהכניס לו וולה 

מלווה בקללה עסיסית. בשלב הזה חברים ישנן שתי 
אפשרויות, הקלה )אך הפחדנית...( – לשחק אותה 

כאילו אתם הכי מבסוטים בעולם ולספר לכל מי 
שאתם פוגשים איזו בחירה נהדרת עשיתם וכמה 
שאתם מרוצים, והקשה )אך האמיצה...( – לחזור 

הביתה, לספר לאישה שאתכם, שוויתרה על לונדון, 
שבעצם זה לא מה שחשבתם ואתם עומדים להפסיד 
ים כסף במכירה, להודיע לחבר'ה שיצאתם טמבלים 
ובעיקר, בלילה, במיטה, להודות בניכם לבין עצמכם 

 שזו פשוט הייתה טעות.

בקיצור, האופניים שלי למכירה, פרטי ההתקשרות 
שמורים במערכת 

פינה אישית: אילון שגיא
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Focus JAM Carbon Factory

אופני Focus נכנסו ארצה ברעש גדול לפני קרוב לעשר שנים, עם תמחור 
ושיטת שיווק לא מסורתית, מימון קבוצה ותחרויות סייקלוקרוס בין היתר. בשנים 

האלו החברה הפכה לבולטת והותירה חותם בזירה הבינלאומית על ידי מהלכים 
בליגה של הגדולים: מימון קבוצת פרו טור שמתחרה במרוצי הכביש היוקרתיים 

בעולם על דגם ה-Izalco max, מימון קבוצת קרוס קאנטרי בינלאומית בשורותיה 
התחרה תקופה מסוימת גם שלומי חיימי, אלוף ישראל ורוכב אולימפי, מימון קבוצת 

אנדורו בסבב ה-EWS המקצועני וכולי.
לאורך התקופה הזו ה-look ומפרט הביצועים של האופניים שודרגו קשות, עד 

מצב שאסטניסט כמוני היה מוכן בכיף לקחת יצירה כמו ה-Raven, אופני הז״ק 
29 אינץ׳ הסקסיים שלהם, למבחן ארוך-ארוך טווח…

שנת הדגם 2017 חשובה מאוד עבור החברה הגרמנית שמתגאה בהנדסה שלה. 
ברמה העולמית הם עברו לשיטת שיווק ישיר דרך הרשת, בדומה למותג האיכותי 

Canyon ששינה סדרי עולם. בליין אופני ההרים הם הציגו שני דגמים מאוד 
מושקעים שהיו חסרים מאוד בקרב דגמי השטח של החברה:

ה-O1E, אופני שיכוך מלא קלילים ותחרותיים עם 100 מ״מ מהלך למרתונים 
ותחרויות קרוס קאנטרי,

וה-JAM, אופני האול מאונטן של פוקוס, עם גלגלי 27.5 אינץ׳ ומהלך של 140 
מ״מ מאחור ו-150 מ״מ מלפנים. 

קיבלנו למבחן מהמפיץ הישראלי את דגם ה-JAM C Factory, במפרט השני 
מלמעלה בהיררכיה. דגם שמתגאה בשלדה חדישה לחלוטין עם משולש קדמי 

יפהפה העשוי סיבי פחמן ומשולש אחורי וחוליות מתלה מאלומיניום.
האופניים הגיעו לכותב שורות אלו בתקופה מאתגרת: מצד אחד הרבה גשם, בוץ, 

שורשים חלקלקים ותנאים לא פשוטים, מאידך השקות של מסלולים אגרסיביים 
חדשים ביער משמר העמק, יער צרעה ועוד. רוצה לומר, האופניים האלו לקחו 

   אותי לקצה הנוכחי שלי ואפשרו לי לבחון אותם כהלכה

יבואן: מ.נ מערכות מחיר: 19,900 ₪ 

Focus JAM Carbon Factory we:Test גל שטמלר  אלון רון  נימי כהן 

 Focus JAM Carbon Factory :מבחן
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Highlights

משולש קדמי עשוי קרבון, משולש אחורי וחוליית מתלה מאלומיניום	 
מתלה F.O.L.D. בפיתוח של פוקוס המייצר 140 מ"מ מהלך	 
 	 DT Swiss מבית XM1501,27.5 גלגלי
מזלג Rock Shox Yari RC עם מהלך 150 מ"מ	 
גאומטריה Long & slack עדכנית	 
 	M זווית ראש 66.3 מעלות על צינור עליון באורך 595 מ"מ למידה
 	Sram 1 מביתx11 מערכת הילוכים
משקל רטוב 13.7 קילוגרמים למידה M )כולל פדלים(	 

Focus JAM Carbon Factory we:Test 
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העליון, וזה כבר trademark של פוקוס, גם בשאר הדגמים שלהם. עוד סימן 
היכר שכזה הוא פרופיל ״ראש הקוברה״ של קדמת הצינור העליון. זה נותן חיזוק 
ומגביר קשיחות פרונטלית וצידית, אך בעיקר נותן מראה מובחן ואגרסיבי לאופני 

החברה. בגלל הקומפקטיות של חוליות המתלה הנתונות אחת בתוך השנייה, 
מתפנה הרבה מקום לבקבוק שתייה בתוך המשולש, תכונה שכותב שורות 

אלו רואה כ-must. )רוכבי אנדורו כבר הבינו שהם צריכים להתאמן, בקבוק עם 
איזוטון מגבה מנשא עם מים ״פשוטים״ וזה חשוב(. המשולש האחורי העשוי 

אלומיניום הוא א-סימטרי ומכיל ציר גלגל אחורי בסטנדרט Boost המורחב. לכל 
האופניים גימור ברמה גבוהה מאוד, צבע שנע בין הסגול חציל לחום כהה עם 

מדבקות זרחניות בולטות שמעניקות לצבע הסולידי חיים.

מתלה 
פוקוס הציגו מתלה חדש בשני הדגמים החדשים שצוינו לעיל, כשהוא מאופיין 
למרתונים וקרוס קאנטרי ב-O1E ולרכיבת אול מאונטן/אנדורו ב-JAM שבחנו. 

שלדה 
הרבה מותגים גרמנים, ולא רק בתחום האופניים, מתגאים במושג הזה, 

German Engineering. השוויתי כבר את פוקוס למותג הגרמני קניון מבחינת 
אג׳נדה שיווקית ותימחורית, ואני יכול להגיד בפה מלא שאפשר גם להשוות 

אותם מבחינה הנדסית וטכנולוגית. האופניים מתוכננים ובנויים בסטנדרטים 
הגבוהים ביותר, עם הקפדה מלאה על כל פרט קטן ואפס פספוסים או פינות 

לא סגורות.

הנה מספר דוגמאות שמראות על הרבה הבנה וניסיון. הצינור העליון משתפל 
אחורה בזווית חדה כדי לייצר מרווח עמידה מעולה. צינור הכיסא בולט ממנו 
מעלה כדי לתמוך במוט הכיסא הטלסקופי, אך לא בולט מעלה מדי, כדי שגם 

רוכב נמוך יוכל ליהנות מהורדה והעלאה מלאה של המוט הטלסקופי. כל 
החיווטים לאורך המשולש הקדמי פנימיים במשולש הקרבון, ויש להם חרכי 

כניסה ויציאה מדוגמים עם מחבר איטום שמתברג לשלדה. גימור מושלם, אפס 
רעשים, אפס לכלוך. החרך לחיווט הפנימי נמצא בצד שמאל מקדימה על הצינור 

Focus JAM Carbon Factory we:Test 
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מתלה ה-FOCUS OPTIMIZED LINKAGE DESIGN( .F.O.L.D( הוא מתלה 
שראינו בעבר לא מעט פעמים, אבל האלוהות נמצאת בפרטים הקטנים, ופוקוס 
השביחו אותו לרמה גבוהה ביותר. המשולש האחורי הוא משולש אחוד, ״חתיכה 

אחת״, מה שמעניק לו קשיחות יוצאת דופן ומקטין את המסה הלא מוקפצת, 
דבר שעוזר למתלה להיות רספונסיבי ולעקוב טוב יותר אחרי שטח משובש. 
המשולש סב על ציר מתלה מרכזי הממוקם מעל הציר המרכזי, ומפעיל את 

הבולם האחורי דרך שתי חוליות מתלה קטנות שהן לב המתלה. כאמור, שתי 
חוליות שמפעילות בולם זעזועים במתלה ציר יחיד זה לא משהו חדש, אבל פוקוס 

חשבו מחוץ לקופסה. במקום חוליית נדנדה ארוכה שעוטפת את צינור הכיסא 
משני צדדיו, שתי החוליות חופפות ומולבשות אחת על השנייה, בראש הבולם 
האחורי. החוליה הפנימית קשיחה לחלוטין ומפעילה את הבולם ללא עיוותים 

והעברת עומסי פיתול. החיצונית בעלת גמישות צידית קטנה מובנית, שנועדה, 

שימו לב, לא לייצר אופניים קשיחים מדי. לטענת מהנדסי פוקוס, שלדה עם 
גמישות מסוימת המובנית מראש, תסתדר יותר טוב עם שטח משובש מאוד, 

תהיה נוחה יותר ותתיישב יותר טוב בנתיב שהרוכב מתווה. יתרון נוסף למתלה 
בתצורה הזו הוא מרכז כובד במרכז האופניים, בין הגלגל הקדמי לאחורי, ויחסית 
נמוך, אם כי ראינו נמוכים יותר. כשיש למתכנן מתלה שתי חוליות לדחיסת בולם, 

הוא למעשה יכול לשוות לו איזה אופי שבא לו ולתכנן עבורו כל עקומת מתלה 

דמיונית. ב-JAM הם בחרו לייצר מתלה עם שתי פאזות. הפאזה הראשונה 
נמשכת כ-30% ממהלך המתלה, ולמעשה עד שהוא שוקע לנקודת ה-sag שלו 

)כ-35%-30% ממהלך המתלה(. בחלק זה העקומה היא רגרסיבית, כלומר 
התנגדות המתלה הולכת ופוחתת ככל שלוחצים עליו, ובשפה פשוטה: המתלה 

נכנס מהר מאוד ובקלות לתוך ה-30% האלו, לתוך 45 המ״מ הראשונים שלו. זה 
מייצר רכיבה מאוד נוחה ובולעת מהמורות קטנות, והרוכב גורם למתלה להתיישב 

Focus JAM Carbon Factory we:Test 

https://www.youtube.com/watch?v=peflqTd2oMY
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עמוק עם תחילת הרכיבה, ולא רוכב גבוה עם מלוא המהלך מוכן ומזומן. המינוס 
במקרה זה, הוא הרגשה מעט עצלה בעת יציאה לספרינטים ובמכות דיווש, או 

לחילופין בעליות הדורשות שינויי קצב, מאחר והמתלה שוקע לנקודה הצפה שלו 
בטרם הוא מניע את הרוכב קדימה.

הפאזה השנייה היא למעשה 70% הנותרים של מהלך המתלה, ועקומת 
המתלה בחלק זה היא פרוגרסיבית, ובסוף המהלך אפילו מאוד. זה אומר שאמצע 

המהלך נותן לרוכב הרבה בשר לשחק איתו, ולא מתבזבז מהר ושוקע תחת 
הרוכב כשהמהירות עולה והתנאים מתחילים להיות רעים, וזה אומר שלקראת 

סוף מהלך המתלה יש התנגדות ממש גבוהה וקשה יהיה לסגור לו את המהלך. 
אקדים פה את המאוחר ואומר שפוקוס הצליחה לייצר מתלה שהוא על גבול 

המופלא. אין שום תפר מורגש בין שתי הפאזות של המתלה, הוא אכן מרגיש עם 
מהלך אינסופי, ארוך מה-140 מ״מ המוצהרים, לא נטרק בנחיתות רעות, מתגמל 

רכיבה אגרסיבית ומייצר ערימות כיף לא חוקיות.

גאומטריה 
החלק השני המאוד מוצלח ב-JAM הוא פה לפניכם, ובאתר החברה בצורת 

טבלה… החבר׳ה האלו יודעים את העבודה, תפרו לאופניים גאומטריה מודרנית 
ומוכחת, וביחד עם מתלה ה-F.O.L.D. אחראים לרכיבה מעוררת ההשראה. 

זווית ראש של 66.3 מעלות בדגם הפקטורי )לדגם העליון מזלג פייק 140 מ״מ 
 Medium נמוך יותר וזווית ראש של 66.8 מעלות(, צינור עליון ארוך למדי למידת
עם 595 מ״מ ו-Reach מעולה של 430 מ״מ, מאפשרים תנוחת רכיבה מתוחה 

ופרושה ושימוש בסטם קצרצר. צינור ראש קצר באורך 110 מ״מ המאפשר 
לכוון קוקפיט נמוך ואגרסיבי, תומכות שרשרת קצרצרות על פי צו השעה באורך 
425 מ״מ )מתאפשר בקלות באופני 27.5 עם צירי בוסט( והכל לצד זווית צינור 
כיסא של 74 מעלות, המאפשרת לרוכב לדחוף ולדווש חזק כשצריך. אם עד כה 

השתמשתי בתואר ״קרוב לשלמות״, הציון לגאומטריה של הג׳אם הוא ״שלמות״. 
טוב, נו, הציר המרכזי היה יכול להיות גבוה בכמה מ״מ, אבל זו לחלוטין 

העדפה אישית.

על השביל 
אחרי כל כך הרבה תיאוריה וניתוחים תיאורטיים מעמיקים, מתבקש לצלול לעומק 

!The Jam Rocks ,היער ולהביא קצת מסקנות רטובות. ובכן חברים
הקו העובר בין אופני אנדורו לאופני אול מאונטן הוא קו חמקמק להגדרה. 

לפוקוס יש אופני ״אנדורו״ בליין, SAM שמם, והם מתהדרים במתלה אחורי עם 
160 מ״מ וזוויות מתונות יותר משל הג׳אם. למעט רכיבה באחד ממסלולי צוק 

מנרה, לוקיישן שלא הספקתי לדגום עם ה-JAM, לא הייתי מחליף אותם בדגם 
אגרסיבי יותר. לרוב המסלולים והרכיבות שאני מכוון אליהם, הג׳אם הם מעל 

ומעבר.
האופניים האלו מתגמלים אותך מיידית על כל מהלך אגרסיבי: קפיצות, מהירות, 

בחירת קו. בחרת קו אידיוטי, לא נקי, עם כמה אתגרים רציניים באמצע? מזלג 
היארי מלפנים יגהץ ויסדר אותך, המתלה מאחור יבלע הכל, זווית הראש המתונה 
תסדר לך יכולת דריסה ושליטה גם כשתלול לאללה. באת מהר מדי? סט הגלגלים 

הרחב והחזק עם חישוקים ברוחב 30 מ״מ, פותח את צמיגי הקונטי 2.4 אינץ׳ 
הבשרניים עד כדי כך שהם נראים צמיגי פלוס. הקומבינציה מייצרת אחיזה 

מפחידה, שבתורה תאפשר לך לטוס מהר יותר, להשתטות, לטעות ולרוב לצאת 

מזה. קפצת קפיצה טפשית עם נחיתה גרועה עד לא קיימת? המתלה עם 
העקומה האינסופית יוציא אותך מזה, מבלי לסגור מהלך ומבלי להקפיץ אותך 

מכוח הריבאונד לשמיים ולאורתופדית ב׳.
לאחר רכיבת הסט-אפ הראשונה, שאותה לא באמת סופרים, קבעתי עם איזה 

gang ללכת ולרכוב בשבילים המאתגרים ביער צרעה. מטעמים אישיים לא 
הגעתי בסוף, אבל את מה שרץ בקבוצת הוואטסאפ אי אפשר היה לפספס. 

שבילים עם טעם של פעם, טכניים, לאו דווקא מהירים, צפופים ומלאי אלמנטים. 
ה-JAM נתנו לי כזה ביטחון, שנסעתי לשם לבד עם קובץ GPS. אני טס למטה 

בשביל ירידה הראשון אחרי עלייה שגרמה לי להקיא את הריאות החוצה, ולפתע 
מגיע לסוויצ׳בק מגעיל בחריץ סביב סלע ענק ותלול. אני מזהה מימין קו של 

קפיצה, שפשוט מוותר על הסוויצ׳בק ונוחת אי שם למטה. אם נימי לא יקפוץ 
את הקפיצה הזו, ביער ריק מאדם, מישהו יידע על זה? לפי הספר אני מבצע 

כמה גישות הלוך ושוב, מסמן קו גישה מדויק, נקודת קפיצה מדויקת, ודוקר עם 
העיניים את המקום המדויק בו אני רוצה לנחות. רק מה, הגישה מסריחה ולא 

מסודרת, הנחיתה באלכסון, בשיפוע צד, עם slope לא מספיק תלול ולא באמת 
בשביל, אלא בשיחים לידו. הפוקוס )שלי הפעם( במקום ואני משחרר ברקסים, 

מוסיף שני דיוושים וגולש ל-lip כשנפשי בכפי. בואו נגיד שמשכתי באוויר 
כידון יותר מדי כפיצוי, נחתתי קצת עקום ושנזכרתי לנשום כעשר שניות אחרי 

הנחיתה. האדרנלין החזיק לי לעוד רבע שעה בערך. והמתלה? אינסופי. הגלגל 
נספג ונספג ונספג בתוך השלדה עד שיצאתי בחזרה לדרך הכורכר הראשית 

שלמטה. השלדה קשיחה מאוד צידית, ללא ספק כתוצאה ממשולש קרבון, 
חוליות קטנות וצפופות ומשולש אחורי יצוק ללא צירים. בהמשך הרכיבה רק 

ביקשתי יותר ויותר מהאופניים, והם לא הפסיקו לתת. שבועיים לאחר מכן אני 
חוזר לזירת הפשע עם חבורת רוכבים. אנחנו רוכבים את הסוויצ׳בק המגעיל, ואני 
מסתובב אחורה להשוויץ בדרופ הטכני שכבשתי. ״אה, זה?״ אומר לי המוביל, ״זו 

חרא קפיצה, אף אחד לא קופץ אותה״ וממשיך.
עוד בתחום המתלה המרשים, על אף שהוא מתלה ציר יחיד בתכונותיו, נעילת 
המתלה תחת בלימה לא הורגשה כמשהו שיש להרחיב עליו את הדיבור. בלמו 

לפני המכשול, לא על המכשול עצמו, ותוכלו להמשיך לטוס. אמצע המהלך, 
כלומר התחום הרחב והשימושי שבין השקיעה הראשונית להתקשחות בסוף 

המהלך, פשוט מצוין, עם התנגדות טובה, שלא מאפשרת לו להתבזבז במהירות.
כמעט כל הרכיבות עם הג׳אם היו בשטח בוצי ורטוב, וצמיגי הקונטיננטל 

הפתיעו אותי לטובה עם אחיזה יפה ברטוב. הם בכלל טובים באחיזה, 
ובהתאמה, מתגלגלים כמו טרקטור. המשקל שלהם מפתיע לטובה, ובזה הם 

בהחלט ״אול מאונטן״ ולא דאונהיל, אבל הם גם קיבלו צביטת פנימית די בקלות 
ובלחץ לא נמוך.

הגיאומטריה המדויקת וחסרת הפגמים משפיעה גם על ביצועי הסיבובים 
לטובה. אמנם זו עונה של אחיזה מעולה רוב הזמן, אבל מרכז הכובד הנמוך, 

הציר המרכזי הנמוך, מיקום הרוכב במרכז האופניים וקשיחות השלדה והגלגלים 
הופכים כל סוג סיבוב על הג׳אם לאינטואיטיבי ולסוג של משחק: כמה עוד אני 

יכול להשכיב, כמה עוד אני יכול לשבור לפני שאאבד אחיזה. מגניב.
עוד באותו עניין, אבחנה קטנה שלי על גלגלי 27.5 מול גלגלי 29 ברכיבה 

אגרסיבית. אין ספק שלגלגלי ה-29 כושר דריסה משופר, ובקו ישר או במהירות 
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פסיכית הם יציבים ודורסים יותר. אבל, מהירות מקסימלית היא לא הכל בחיים, 
ויסלחו לי כל אלילי הסטראבה. יש גם מקדם פאן ויצר השתוללות, ואלו לא מדידים 

בסטופר של אפליקציה. אין לי ספק, שלי אישית קל יותר לשחק עם אופני 27.5 
אינץ׳, הן על הקרקע והן באוויר. דווקא השבילים הצפופים והאיטיים בצרעה 

עם גאפ פה, קפיצה שם, הראו לי את היתרון הזה באופן מובהק. הרבה יותר קל 
לשחק עם האופניים, להרים אותם באוויר ושם להזיז אותם, לזרוק זנב ולהשתולל 

עם האופניים האלו. הם מביאים את הכיף בקלות ובכמויות.

חלקים בולטים 
על בולמי הזעזועים של השלדה המושקעת מופקדת חברת רוקשוקס. מלפנים 

זה ה-Yari RC עב הרגליים עם בקרת שליטה על שיכוך הכיווץ בראש הרגל 
הימנית, שלמעשה מאפשר לנעול אותו חלקית או מלא במקטעי טיפוס. כאמור 
הוא מספק 150 מ״מ רכים ומפנקים של מהלך. מאחור אחראי על יצירת 140 

מ״מ של מהלך ה-Monarch Plus בעל ידית השליטה על 3 מצבי הפעלה: 
פלטפורמה קשיחה, רכה וללא פלטפורמה. הגלגלים הם בהחלט משהו לשמוח 

בו, סט איכותי ויוקרתי של DT Swiss, ה-XM1501 שנבחנו במגזין, רק שפה 
 Trail-זאת הגרסה האגרסיבית ברוחב 30 מ״מ, ועליהם צמיגים בשרניים, ה

King 2.4 של קונטיננטל. ההילוכים הם שילוב של מערכת ה-1X11 הבסיסית 
של SRAM, ה-GX1, עם קסטה בעלת טווח של 10-42 שהספיק לכווווולנו עד 

שהוצגו הקסטות החדשות של ה-Eagle ו-46 השיניים אצל שימנו, וקראנק 
 Guide R-של סראם. המעצורים גם הם של תאגיד סראם, ה Descendant
הפשוטים יחסית )פשוטים לאופניים בעשרים אלף הכוונה(. חלקי קוקפיט 

שעושים את העבודה מבלי להרשים של Concept, מותג הבית של פוקוס, מוט 
כיסא טלסקופי עם חיווט פנימי ו-5 אינצ׳ים של מהלך רוקשוקס Reverb וכיסא 

פיזיק טונדרה סוגרים את החבילה הנאה.

Focus JAM Carbon Factory we:Test 
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משהו לשיפור בוס? 
לא הרבה אבל יש.

ראשית, לא דיברתי על עליות - ואני אוהב עליות… עד כמה שביצועי מתלה 
ה-F.O.L.D. מרשימים בכיוון מטה, בכיוון מעלה הוא פחות מרשים. המתלה 

מאוד אקטיבי ללא תלות במצב הפלטפורמה בבולם המונארך האחורי. הנענוע 
 Firm מורגש ובולט גם בעיניים וגם ברגליים, והמתלה לא מרוסן דיו, גם במצב

)שהוא אמנם לא נעול, אבל הוא הכי קשיח(. כל עוד רוכבים בסבבה בעלייה 
עם רוכבים חלשים מכם זה לא מפריע. אבל נסו לשמור קצב עם איזה תפלצון 

שהרגע סיים את אפיק ישראל ובא לרכיבה על אופני השבילים הקלילים שלו, 
ותרגישו מיד שאלו לא בני הלוויה הכי תומכי עליות ביער. הבעיה לא נפתרה 

גם כשהעליתי לחץ אוויר בבולם האחורי הרבה מעבר למומלץ, והמסקנה שלי 
היא שמנהל המוצר בפוקוס, צריך לבקש מרוקשוקס לכייל פלטפורמה קשיחה 

יותר בבולם.
עוד בטענות כיסא פיזיק עשוי מחומר שהרגיש פלסטי ובעיקר חלק מדי)גשם, 

בוץ, מחליקים…(, ומיקום כלוב בקבוק לא מדויק, שגרם לחוליית המתלה לפגוע 
בבקבוק עם רוב כלובי הבקבוק שניסיתי.

נושא אחרון בפסקת הקטנוניות קשור לתמורה לאגרה. מחד יש פה מכלולי-על 
באופניים שלמים ב-20,000 שקלים. מאידך יש פה סטם וכידון של מותג הבית 

של פוקוס- עובד אך לא סקסי ולא יוקרתי, וגם האופניים שקלו עם זוג דוושות 
XTR Trail וכלוב בקבוק 13.7 ק״ג, וזה לא קצת. בשוק התחרותי והפרוץ של 
2017, יש כמה מותגים ידועים ביותר שעדיין לא עברו לשיווק ישיר, עם דגם 

מקביל שמתגאה במכלולים יוקרתיים יותר ומשקל תחרותי יותר.

סיכום 
הפוקוס JAM הם מהאופניים המהנים ביותר שרכבתי עליהם מזה זמן רב. 

המתלה שלהם מציע ביצועי שגר ושכח, אתה תבחר קו ותשתגע, הוא כבר יסדר 
את העניינים מתחת לגלגלים שלך. הוסיפו לזה גאומטריה מושלמת, מכלולים 

מצוינים ורמת אמינות גבוהה )6 שנות אחריות לקרבון( והנה לכם קלף מנצח. 
על קו התפר שבין האול מאונטן לאנדורו זה ללא ספק אחד מזוגות האופניים 

הבולטים בשוק 

Focus JAM Carbon Factory we:Test 
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זיו מחפש אופניים- חלק ב'

של רכיבה בבית היערן הובילו לפתיחת מסמך שנקרא MTB.docx בחגיגיות 
יתרה ולצד בקבוק בירה נחמד )אך בנאלי(. פתחתי את המסמך עם שני דברים: 

המידות של הג'יאנט לרפרנס ותיאור החוויות של כל אופניים שבחנתי.
"זו הפעם הראשונה שאני רוכב על אופניים שהם לא הג'יאנט - ויש לי שליטה 

מספקת כדי להבין את המכונה". 
זה היה משפט המפתח הראשון במסמך שלי. שארית המסמך היתה מלאה 

סופרלטיבים חדורי גסויות.
ככל שבחנתי אופניים, התחלתי לגבש יותר ויותר את הגיאומטריה הרצויה. אפילו 

בניתי לעצמי "מדד חיזוי גיאומטריה" ששיניתי אחרי כל רכיבת מבחן בהתאם 
לתחושות שלי. לבסוף, עמדו על סף מסגרת האשראי שלי שלושה פיינליסטים, 

שתיארתי בקצרה כך:
 :Cannondale Scalpel Si – הזוג הראשון, והסיבה לכל הפרויקט הזה
"פאק המכונה הזו מהירה. איפה הייתם כל חיי? המכונה עשתה הכל, ועשתה 

הכל מושלם."
 Rocky Mountain Element 950 RSL ,הזוג השני, באדום להבה

2017: "איפה שיש עליה היא תלעס ותירק אותה כמו גת טרי ואיפה שיש 

ירידה, רק צריך 'להכניס את הידיים והרגליים לרכב בכל עת' ולראות איך הדבר 
הזה אוכל סלעים, שורשים, עצים, שלוליות - זה טס ואוכל הכל."

אבל הזוג השלישי... ובכן הזוג השלישי תואר כך: "האופניים האלה הם 
בגדר התפוצצות פאן. זה כמו סוכריות קופצות בפה, שעושים 

פרצוף מוזר ואז אוכלים עוד. במילותיה של מרלה סינגר מהסרט 
האלמותי פייט קלאב – 'לא עשו אותי ככה מאז בית ספר יסודי' – די מסכם 

את החוויה. וואו מתפוצץ ואושר ענק."
בשלב הזה, רגע לפני שהיד מגהצת ברעד בולט, הלכתי אל מכוון האופניים, 

האיש והקנונדייל - דוד רזניק, כדי לקבל חוות דעת אובייקטיבית. זה גם שיעור 
 טוב בדחיית סיפוקים, קורס שנכשלתי בו יותר פעמים מבקורס פיסיקה.

אתם מבינים, כפי שתיארתי בפרק הקודם – אני עקום. אני למעשה בעיקר 
רגליים. או כמו שרזניק אמר– "צריך להתחשב בדיספרופורציה שלך." )הוא 
ניסה לייפות את זה, אבל אני יודע שהוא יודע שאני יודע למה הוא התכוון(. 

לאחר שהוא בדק את הדגמים הרלבנטיים – תשובתו הכריעה את הכף. 

ואז.. הזמנתי 
זוכרים שדיברתי על צ'יינסטיי? מישהו הפנה את תשומת ליבי לכך 

 – we:Ride תכל'ס, ברגע שהסיפור קורע הלב והכיס שלי התקבל ע"י מערכת
אני מרגיש הרבה יותר בנוח לשתף בחוויות רכיבות המבחן שלי. מזל שרשמתי 

אותן, או לפחות את החשובות שבהן. 
סוד גלוי בתעשיה הוא, שכנראה לא יקום מגזין אופניים ויגיד: "וואו, האופניים 

האלה הם כלכך הרבה שכבות קרבון מבוזבז!". יש לזה שתי סיבות:
האחת, ככל שאני מצליח לזהות – אין היום אופניים רעים. כל אופניים הם 

פשוט טובים, וקשה לפשל. הפישול הוא בהתאמה לרוכב ו/או בהתאמה 
לצרכים – שלדעתי פה רוב הפאשלות מתרחשות; 

הסיבה השניה היא – שככל הנראה, מגזיני אופניים לא יקבלו אופניים אם הם 
יבקרו אותם בחריפות רבה מדי. את המשפט הזה אמר מישהו חכם ממני, אגב. 

אני אדם תמים – שאוהב להאמין באובייקטיביות של מגזיני אופניים, מוכרי 
אופניים וסוחרי רכב. )קונספירטיבי ומעניין, אבל בפועל רחוק מהמציאות- 

מערכת המגזין(

ואז גיליתי את הציין סטיי 
אחת הסיבות שהחלטתי להחליף את הג'יאנט היתה הגילוי המרעיש בחשיבותו 

של מושג קסמים שנקרא "צ'יינסטיי". זו היתה התגלית הראשונה במגוון 

תגליות שעומדות לנחות עליי כמדרגה טחובה במדרון זורם. 
)לפי הספר, מידת הצ'יינסטיי – או "תומכות השרשרת" – היא מידת הקו 

שעובר בין ציר הקראנק לציר הגלגל האחורי – ואמורה להעיד על תמרוניות 
האופניים במחיר ביצועי עליות. צ'יינסטיי ארוך ישאיר את הגלגל הקדמי נטוע 

בקרקע בעליה, אבל לא ישתף פעולה בפניות. צ'יינסטיי קצר ישמח להשתובב, 
אבל ידרש יותר משקל על החלק הקדמי כדי לטפס בלי לאבד אחיזה.(

לא ייחסתי לתגלית הזו שום חשיבות, למרות כמה רמזים עבים בעלילה:
כשהמאמן שלי אמר: "זו המידה החשובה ביותר אופניים" – אולי היתה צריכה 

להדלק מנורה. כשהמומחה המשפטי אמר: "46.2 ס"מ? זה הרבה." )והוא 
בדרך כלל אומר שלא משנה על מה רוכבים, אלא איך רוכבים(, היתה אמורה 

להדלק נורה שניה. אבל אני, מי אני ומה אני מבין? מבחינתי הכל קשקוש. עוד 
סנטימטר, פחות סנטימטר. זוכרים שרשמתי שאני מחליף "כי בא לי"? אז זה.

כשבחנתי את הזוג הראשון מתוך מגוון שבחנתי – נפל האסימון. מה זה נפל? 
התרסק תוך שבירת שיפטרים אל תוך מוחי ההמום:

בלי כיוון. בלי התאמה. ברכיבה ראשונה – סיבובים שתמיד התקשיתי בהם זרמו 
בצורה בלתי רגילה. הרגשתי בטוח לבצע דברים שמעולם לא ביצעתי. 3 שעות 

זיו גורן we:Gorenזיו גורן, ניסרין פרהוד  זיו גורן 

פינה אישית: זיו גורן
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בפרט – הם סיבה בפני עצמה לרכוש קונה. שירות מטורף, תמיד חיוך, תמיד 
שלווה, אווירה משפחתית, מענה סבלני ומקצועי, נכונות לעשות מה שנתפס 
אצלי כמעל ומעבר וזמינות לשאלות בשעות לא שעות – פאקינג וואו, בסדר?! 

.WOW פאקינג
ארז ואני הסכמנו על שינוי מפרט קיצוני יחסית ובעשרת ימי ההמתנה שלי, 

קיבלתי אינספור טיזרים בסגנון "הגלגלים הגיעו!", "הרכבנו צמיגים!", "תראה 
מה הגיע: ארגז אופניים!" – נו, ארז הבין מיד איך לטמטם אותי בחזרה.

ואז הם הגיעו!
 זוכרים שרשמתי שיש לי כל מני חששות? אז אין לי. 

האופניים האלה הם הכל, רק לא אנמיים. יעילים, קשוחים וקשיחים )אם כי 
הבולם האחורי מנופח כמעט עד ההגבלה שלו( – מטפסים כמו תיש חרמן 
אחרי עז ביישנית וטסים במדרון כמו כדור שלג על ספידים. אבל הכי מגניב? 

הכי מגניב זה הקפיץ הבלתי נראה שיש להם – שגורמים להם להעדיף להיות 
באוויר. מישהו אמר לי שאלופי הארץ כבר לא נהיה, ועדיף לצבור כמה שיותר 

FUN בין אירועים.

אחרי שבוע עם המכונה, עם פודיום אחד ביד ועוד עשר על העץ – אני מבין 
כמה הוא צדק: הם כלי תחרויות נהדר – אבל הם לא מוותרים ולו על קמצוץ פאן 

מטורף לכל הימים האלה שאין בהם תחרות – אלא שמש נעימה, מרחב ירוק, 
 סינגל זורם ובירה במקרר.

 קצת תודות ברשותכם:
זה היה פרויקט ארוך )שלושה חודשים למעשה!(, ארוך הרבה יותר משני חלקיו, 

 ובאמת שטימטמתי לא מעט אנשים. מהחשובים שבהם:
* יואב מאור מבייק קליניק, גבר שבגברים, תודה על כל הזמן, העצות והזמינות. 

.Lefty 2.0 אני מצטער על הדיספרופורציה – הדבר היחיד שעמד ביני לבין 
* גל נווה מסיגמא – לבוא אליכם לחנות זה תמיד מרגיש כמו לחזור הביתה. 

תענוג! תכין לי סייקלוקרוסTO GO כדי שיהיה לי על מה לכתוב בחלק ג'?
*ירון מנטל מרוזן מינץ מרכז הכרמל – על כל הנכונות, הסבלנות והזמן 

שלמכונה Kona Hei Hei Race 2017 יש צ'יינסטיי של 43 סנטימטרים. 
 מהקצרים בשוק.

תוסיפו לזה זווית ראש של 69 מעלות בגרסת ה-100 מ"מ, זווית מוט אוכף של 
 75 מעלות ומקבלים אופניים שהם לגמרי לא XC קלאסי. 

תכלס, כשהציעו שאבדוק קונה, חשבתי שאלו אופני מדבקה מתוצרת קזאחית. 
לא היה לי מושג מי אלה ומה אלה – אבל מאחר ואני נאמן למחקר – ואינני 

משאיר אבן לא הפוכה – הזמנתי אותם למבחן. קיבלתי את גרסת ה-120 מ"מ 
ואלו הן חוויותיי:

 Kona Hei Hei-אלו לא האופניים הרלבנטיים. האופניים הרלבנטיים הם ה"
 Race. כמה הבדלים בולטים:

ראשית - לאלו שבדקתי יש מהלך 120 במקום 100, יש להם דרופר )מוט אוכף 
יורד(, גלגלים רחבים יותר, מערכות שימאנו ו13 קילוגרם. כן כן פאקינג 13. 

 )המשקל כולל פדלים ומחזיק בקבוק כמובן(.
בדגם הרלבנטי אליי יש 100 מ"מ, בולמי רוקשוקס במקום פוקס, גלגלים מעט 

צרים יותר, קילוגרם שלם פחות )לפחות( ומערכות סראם. למה כל זה חשוב? כי 
 אני לא בטוח שהגרסה הרלבנטית בכלל רלבנטית!

האופניים האלה, עם בסיס הגלגלים הגדול-יותר-מהרצוי שלהם, עם משקל 
הנגמ"ש שלהם - היו הדבר הכי מגניב שרכבתי עליו. כן, המשקל הורגש - כן, 

מצאתי את עצמי מתאמץ מעט יותר לדחוף קדימה במישורים ועליות - אבל, הם 
)מרגישים( הרבה יותר יעילים לדיווש מכפי שציפיתי.

בחזרה לרכיבה: בעליות ובמישורים המשקל הורגש. בירידות - האופניים היו 
מאד מחודדי מטרה. בניגוד לדגמים אחרים שבדקתי, הם הרבה פחות מרחפים 

והרבה יותר "משדרים". אם כל זה לא מספיק, בסיבובים האופניים האלה הכי 
בבית: כל סיבוב היה הדוק - מדויק ומיידי. כזו תחושה לא הרגשתי ולא ציפיתי 

להרגיש.
יש בי שני חששות: ראשית, שאופני ה100 מ"מ יהיו הרבה יותר אנמיים ושנית, 

האם באמת, כמו בביקורות, המשקל שלהם הוא 11.6 כולל פדלים ומחזיק 
בקבוק )ספוילר: כן(.

בחזרה לחוויית היום - כשאתה צועק "אריבה אריבה!" בירידה סלעית במהירות 
לא סבירה ברכיבה עם עצמך - אתה יודע שאתה בבית."

את ההזמנה הכנסתי דרך סלאלום כפר מלל. זה המקום לומר שהחנות הזו, וארז 

זיו גורן we:Gorenזיו גורן זיו גורן we:Gorenזיו גורן 
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 )Jens Voigt( משנת 1997 אני עוקב בהנאה ובאדיקות אחרי הטור דה פראנס ומירוצי הכביש הגדולים. ינס ווייט
הגרמני, שהחל את הקריירה המקצועית שלו באותה שנה, והשתתף מאז ב17 מירוצי טור דה פראנס עד פרישתו, 

היה אחת הדמויות הנוכחות ביותר בתקופה זאת. הוא אמנם לא היה מעולם מועמד לנצחון, ולא ניצח בתחרות 
גדולה באמת, אבל באמתחתו מעל 60 נצחונות במירוצים שונים, כולל שני שלבים אישיים בטור דה פראנס ועוד 

אחד בנג"ש קבוצתי, שני נצחונות בטור של גרמניה, וכאמור,עשרות ניצחונות נוספים, חלקם הרואיים. הוא 
אף שבר בשלהי הקריירה שלו את השיא העולמי לרכיבה בשעה אחת עם מהירות ממוצעת של 51.115 קמ"ש. 
למרות שהוא נופל להגדרה של דומסטיק  )Domestique - "פועל" העובד עבור ברוכבים המובילים בקבוצה(, 

רוכבים שבדרך כלל פחות מוכרים, ווייט הוא אחד הרוכבים המוכרים והאהודים. 
"Do what you say and say what you do" הוא אומר כשאני מפנה לו שאלה בנושא. או במילים אחרות, 

תהיה מי שאתה, תבין את מקומך, ותשמור על צניעות. ואכן, איך שהוא יוצא מהרכב שמביא אותו לרכיבה 
קבוצתית עם מקורבי רשת טרק ישראל, מאמני קבוצות, וחברים, הוא מיד מתחבר עם הקהל, לוחץ ידיים 

בחיוך, זורק שאלה פה ושאלה שם, ומגלה עניין אמתי בסובבים אותו. הוא נראה מורגל מאד באירועים כאלה. 
בתדריך לפני הרכיבה הוא אומר מראש: " חבר'ה, הכי חשוב זה הבטיחות. נרכב יחד, אנסה לדבר ולהצטלם עם 

כל אחד מכם. הכי חשוב שנהנה ונחזור בשלום". אותי זה מרגיע.
ינס הוא אורח של רשת טרק ישראל והמטרה העיקרית לבואו היא השתתפות באירוע הגראן פונדו בים המלח. 

על הדרך ארגנו אמיר פרזנטי מטרק, ודרור פקץ' המלווה אותו בביקורו, עוד מספר מפגשים עם רוכבים ומעריצים. 
כ50 רוכבים הגיעו לרכיבה של כשעה וחצי בהרי ירושלים, במזג אויר חורפי למדי. אנו רוכבים בשני טורים, עם 

רכבי ליווי, כשינס בחזית וכל פעם מישהו מתחלף לרכב לידו לקשקש ולהצטלם. כשאני מגיע אליו הוא שואל: 
"אז כמה שעות בשבוע אתה רוכב?". כשאני עונה לו הוא אומר לי שאני כנראה רוכב יותר ממנו בזמן האחרון. 

וזאת לא חכמה. ינס מועסק מאז פרישתו ע"י חברת טרק כפרזנטור, ומסתובב תדיר בעולם למפגשים ואירועים. 
רוב הרכיבות שלו הן רכיבות כמו הרכיבה הזאת – רכיבות עיתונות, צדקה וקידום מכירות. "הרכיבה היתה קלה 

יחסית" הוא אומר לי אחרי סיבוב של צור הדסה ונס הרים, "אבל אם הייתי צריך לעשות את זה עכשיו שלוש 
פעמים זה כבר היה קשה. אם יש לי זמן פנוי אני בעיקר רץ ופה ושם מתאמן קצת על הטריינר עם Zwift". אבל 

אל תתנו לצניעות להטעות אתכם – בתחילת ינואר למשל, רכב ינס את הרכיבה הארוכה בחייו. 26 שעות של 
אוורסטינג – רכיבה עם טיפוס מצטבר של כ9000 מטר שעשה על גבי גבעה בגובה 90 מטר בברלין, כלומר 
כ100 הקפות. לדבריו עצר קצת לצילומים, אוכל והחלפת רפידות בלמים שנשחקו עקב התנאים הקשים. "לא 

משעמם בפנסיה מה?", אני שואל, והוא מספר שבשנה שעברה היה 3 פעמים באוסטרליה, 5 פעמים בקנדה, 
עוד פעמיים בארה"ב, To name a few, כמו שאומרים.

ינס הוא אחד הרוכבים האהודים והמוערכים בעולם האופניים בשנים האחרונות. אני מנסה להבין ממנו על 
התהליך שמוביל לקריירה כדומסטיק, והוא מסביר לי שהוא רואה את הקריירה כמעגל. "אתה מתחיל למטה, 

מתקדם כלפי מעלה, מתחזק, מנצח פה ושם, ובטוח שאתה יכול להגיע לפסגה. אבל בשלב מסוים מגיעים רוכבים 
צעירים יותר שנהיים חזקים ממך, ואז אתה מפנה להם מקום ומנסה לעזור להם להגיע לפסגה. כך היה למשל 
עם אנדי שלק". את האופי החיובי שלו אפשר להבין מאחת התקריות המוכרות ביותר בהן היה מעורב. בשלב 

15 של הטור דה פראנס ב2004 הוא היה בקבוצת בריחה עם מוביל הטור יאן אולריך, ובהוראת מנהל הקבוצה 
נאלץ לחכות לקפטן הקבוצה שלו איוון באסו שהיה מדורג שני. באסו רכב בדבוקה עם לאנס ארמסטרונג, כך 

שינס עבד בשביל באסו אך הוביל גם את ארמסטונג שניצח לבסוף את השלב ואת הטור כולו. התקשורת והקהל 
הגרמני יצאו נגד ווייט שכביכול עזר ללאנס לנצח את אולריך הגרמני, במקום לעזור לבן מדינתו. כמובן שאת ווייט 

עניין רק לעזור למוביל הקבוצה שלו, אבל הדרך בה התמודד עם הביקורת ראויה להערכה. כשאני שואל 
אותו מי לדעתו הרוכבים הטובים עימם נפגש במהלך הקריירה הוא מספר לי על אדי מרקס אותו העריץ, ועל פיטר 

רכיבה וראיון עם ינס ווייט we:Profile

רכיבה וראיון 
עם ינס ווייט

 צחי אוחובסקי  מוטי פישביין, יואב לביא

רכיבה וראיון עם ינס ווייט
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סגאן, שהוא בעיניו רוכב כשרוני  ביותר. כנראה שהוא גם אחד הרוכבים עם 
האופי הכי שונה מאופיו של ווייט. מעניין אם הנחמדות והרצון לרצות את כולם 
פוגעים ביכולת להתקדם ולהיות מספר אחד. ברור בכל אופן שהקבוצתיות היא 

עמוק בדמו. כשאני שואל אותו אילו רגעים הכי זכורים לו מהקריירה שלו הוא 
מספר לי על הפאריס-ניס ב2005, כשהוביל בשלב האחרון את חברו הטוב 
בובי יוליץ' לנצחון בשלב ובמירוץ כולו, ועל סיום הטור דה פראנס ב2008, 

כשקבוצתו הגיעה לקו הסיום בפאריס עם הישג מדהים: קרלוס ססטרה 
מוביל הקבוצה ראשון בדירוג הכללי, הקבוצה כולה ראשונה בדירוג הקבוצות, 

ובנוסף, כל תשעת חברי הקבוצה הגיעו לקו הסיום של המירוץ הארוך והמתיש 
הזה. טים פלייר כבר אמרתי?

בנוסף לפעילותו עם טרק וארגוני צדקה שונים הקים ינס את מותג ביגוד 

הרכיבה Shut up legs. הסלוגן המפורסם רשום על שמו, והוא אף הוציא 
ספר בשם זה. הוא מספר שברגעים הקשים ביותר שלו בתחרויות היה מדבר 

כך אל רגליו, מסביר להם שתכף מגיעים ושעליהן לשתוק ולהמשיך לעבוד. 
ווייט היה במהלך הקריירה שלו מאד מפוקס. הוא אמנם התאמן קצת על אופני 

סייקלו והרים, אולם התחרה באופן מקצועני רק באופני כביש. "בגיל מבוגר 
יותר הבנתי שאני מאבד יכולות בטווח העצימות הגבוה, ואופני הרים סיפקו לי 

יכולת טובה להתאמן על טווחים אלה". מפאת קוצר הזמן אני מוותר על קצת 
רכילות עסיסית, כמו סמים בפלוטון - ינס מעולם לא נמצא משתמש בסמים 
ותמיד טען שלא ידע מזה, או כמו לאנס ארמסטרונג לצידו רכב בכל הטורים 

בהם ניצח לאנס. אבל האמת היא שווייט מרגיש לי כמו איש נעים וחיובי מידי 
בכדי שאבזבז לו את הזמן על זוטות. כמו בימיו בפלוטון המקצועי, גם בביקורו 

הקצר בארץ הוא בא לעבוד, והלו"ז שלו צפוף. מההתרשמות שלי מהרכיבה 

ומההשקעה של צוות טרק מסביבו נראה לי שהרווחנו לנו שגריר של כבוד. איך 
אמר לי דרור שינס אמר לו בתמימות בדרך במכונית: "כל כך יפה פה, אני לא 

מבין איך לא כולם חיים כאן בהרמוניה". 
אחרי כל ההמולה, כמה שעות לפני שנפרד מהחוויה הישראלית, 

התיישב ינס ווייט גם מול המצלמה של we:Ride לראיון יסודי 
ומעמיק על מקצוענות, קריירה, אבק כוכבים ועוד הרבה נושאים 

מרתקים. על הצילום והעריכה דותן הלוי. על השאלות, האירוח 
והסטנדרט דרור פקץ'. 

זה מה שנימי, הנציג השני של המגזין ברכיבה כתב מיד אחרי 
 Jens Voigt  הרכיבה עם

סיפור אמיתי* שקרה לי בשישי:  יצאתי לי להנאתי לרכיבת כביש באזור העליות 
 מבית שמש לכיוון ירושלים על אופני מבחן חדשים שהגיעו למגזין.

ליד מחסיה אני מזהה התקהלות רצינית, כ-500 רוכבות ורוכבים ממגוון קבוצות 
ומועדונים, כמה מקצועני עבר או הווה, כמה בייק סלבס, כמה מהמדיה, כמה 

 טריאתלטים כמה מודדים וכולי.
 שני מכנים משותפים בלטו מיד: כמעט כולם היו על אופני טרק וכולם התלהבו 

 מרוכב גרמני גבוה וחייכן שהגיע לארץ לבקר ולרכוב בגראן פונדו יממלח.
 התקרבתי לראות מה הגליק הגדול, והתברר לי שעל אף שהאיש הלא-אנטיפת 

בשקל הזה כבר יומיים בארץ, על אף שהוא מבקר קבוע במנהטן - הוא 
עדיין לא היה בארומה! היות ועצרתי בשירותים של, סליחה, בארומה ממש 
לפני המפגש האקראי, נתתי לו שוקולדון קטן, מאלו שמקבלים עם הקפה 

כשאומרים לזבן ״אחי תעמיס כמה שוקולדים, תהיה חבר״. צילום קטן בחסות 
ארומה, שלא יחשוב שמחלקים פה מתנות בחינם בלבנט, ובדיוק כשעמדתי 
לצאת לבדי לכיוון המאפה הבלקני בבר בהר, איזה דרור אחד, כריזמטי כזה 

 )שתלטן(, צעק: תצטופפו לצילום קבוצתי!״.
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 ראיתי שכל הרוכבי טרק מצטופפים לתמונה, וזיהיתי הזדמנות פז לאחלה 
תמונה למגזין... תוך כדי הפגנת רגישות גבוהה מאוד לסביבה נעמדתי באמצע 

הקבוצה לפני כולם והצלם צילם. החבר׳ה מסביב צחקו, לא הבנתי למה. 
ביקשתי מהצלם שנראה מקצועי שיכתוב בנייד שלו את המייל שלי וישלח לי 

את התמונה בחינם והוא אמר לי לעוף לו מהעיניים ולא צחק. לא הבנתי למה.
הסתבר שכל החבורה המכובדת הזו על שלל מלוויה וצלמיה יצאה לאותו כיוון 

שלי אז התחלתי לרכוב איתם. ת׳כלס קפאתי מקור ונהרס לי האימון כי החבר׳ה 
פרקטיקלי עמדו במקום. מסתבר שזו הייתה רכיבת דאחקות וצילומים. כל אחד 

בתורו רוכב עם הכוכב רוק הגרמני מלפנים, שואל אותו ״תגיד, אתה באמת 
המצאת את!shut up legs ״ ואז מתחלף, והכל בקמ״ש חד ספרתי כל כך 

נמוך, עד שהטריאתלטים איבדו שיווי משקל ונפלו לצדדים כל הזמן, שכה יהיה 

לי טוב.
 עברתי קדימה כדי לא ליפול הצידה בעצמי וראיתי שהתפנה ליד הכוכב מקום. 
הצגתי את עצמי והוא ישר אמר לי שברור שהוא זוכר אותי, אני האיש הנחמד 
שהביא לו שוקולד מקודם, כשכל השאר העמיסו עליו ג׳לים ושטרופוואפל של 
 ,GUחטיפי חלבון של High Five ותמרים. הרבה תמרים. ״תגיד״, הוא חקר, 

״אתם תמיד מעמיסים כל כך הרבה אוכל וחטיפים לפני רכיבה של 12 ק״מ 
לבית קפה במעלה הגבעה?״ ומיד המשיך במחקר הקולינארי שלו: ״הפרי 
המיובש הזה שנראה כמו ג׳וק מת אבל טעים לאללה, זה פרי ייחודי מקומי 

לישראל?״. אשכרה לא טעם תמר בחיים שלו עד לבוקר האפרורי הזה במחסיה. 
ולא היה בארומה. היה שווה לבוא.בגלל שעם אירופאיים אני מתנהג כמו 

אירופאי אז לא עפתי עליו, אלא עניתי לו בנימוס ובידענות. אבל לפני שהיה 

לו צ׳אנס לדחוף לי עוד שאלה על אוכל, יריתי לו אחת בעצמי: ״תגיד, בא לך 
ספרינט קטן כאן ועכשיו, נראה מי גבר?״. ראיתי שהוא קצת נלחץ, אבל עם 17 
טורים מאחוריו, 62 נצחונות מקצוענים, 3 נצחונות סטייג׳ים בטור, שיא עולם 
בשעה ורכיבה לצד גדולי המסוממים של דורנו, הוא היה חייב להסכים לאתגר. 

הוא פיברק נחמדות ואמר ״למה לא, בכיף״ ומיד פתח בכל הכוח בלי להודיע. 
בתמונות אפשר לראות בבירור שהוא פתח ראשון וייצר לעצמו יתרון מוקדם 

של חצי אופניים. פחדן. טוב, פה כבר הכשרון הטבעי, החוסן המנטלי והניסיון 
דיברו, נתתי הכל, פתחתי מרפקים, הורדתי אלפי וואטים לדוושות, נצמדתי אליו 

והחלתי לעקוף אותו. כשראיתי שפתחתי עליו פער שאינו בר גישור, סובבתי 
אליו את הראש ונתתי לו את מה שאני קורא לו ״המבט״. הכל מתועד בתמונות, 
תסתכלו, מדובר על מהלך קלאסי שלדעתי יילמד ויחוקה על ידי מקצוענים בכל 

העולם: לפרק מישהו פיזית ואז לתת לו את המבט ולפרק אותו מנטאלית, פירוק 

 שיימשך עד סוף הסטייג׳, עד סוף הטור, לכל החיים.
  , is a real sport פה המקום להגיד שהרוכב הזה, הגרמני של טרק, יאנס

הוא לא היה מפסידן חמצמצן, אלא מיד חייך, לחץ יד, אמר לי שאני אחד 
 הטובים שפגש וזה. מקצוען, אומר את האמת.

 ראיתי שהחבורה חזרה לנוהל צילומים בחמישה קמ״ש וחתכתי מיד לבר בהר 
לפניהם כדי שלא יגיעו איתי וישביתו את המקום לחצי שעה כמו 5 אוטובוסים 

של עובדי חברה שמגיעים ומשביתים את הרכבל בצוק מנרה. הזמנתי לי 
אספרסו כפול ואת כל המאפים הבלקניים שהיו במקום כדי לספסר בהם 

כשתגיע החבורה הגדולה, אבל ליאנס נתתי אחד על חשבון הבית, כי הוא גבר 
גבר. סך הכל היה יום לא רע במשרד. לא לפנתיאון, אבל לא רע 
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HD-Trek קבוצת אופניים בגישה מעט שונה

 אריק פלדמן  מוטי פישביין

HD-Trek
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קבוצת HD-Trek  "בהנהלת חאלד", היא קבוצת אופניים שונה ואולי גם משונה 
בנוף הקבוצות הישראליות. רעיון שהתחיל מחוסר ברירה, הפך אותם לקבוצה 
סטירית שהובלה על ידי פוסטים מצחיקים ברשת אבל גם עם לא מעט תוצאות 
ופודיומים. חנוך רדליך ודרור פקץ', מהדמויות הבולטות בענף, עומדים מאחורי 

הקבוצה שסיגלה לעצמה את המדים האפורים שאתם וודאי נתקלים בהם 
בשבילים ובכבישים.

השבוע HD-Trek השיקו קמפיין ויראלי ייחודי, שעד כמה שזכור לנו, לא נראה 
כמותו בענף. אנחנו עוקבים אחרי ההתנהלות של הקבוצה על המסלולים 

ובעיקר בפוסטים שלהם כבר לא מעט זמן. ההשקה הייחודית הייתה סוג  של 
הרמה להנחתה והחלטנו שאנחנו חייבים לשבת איתם לשיחת רוחב ולשאול 

הכל. והם גם ענו... על הכל.
ראשית, איך בכלל עלה הרעיון שלכם להקים קבוצה שנושאת על 

דיגלה חוסר רצינות מכיוון אחד ועדיין הישגיות מכיוון אחר?
דרור: כשפרשתי מרכיבה מקצוענית חזרתי לארץ ועדיין רציתי להתחרות במסגרת 

לאומית. איגוד האופניים במתקנתו הישנה, הודיע לי חגיגית שבלי קבוצה לא 
אוכל להירשם. אחרי 15 וחצי שנים בנבחרת הלאומית, מתוכם 5 שנים בקבוצה 

מקצוענית זה היה נראה לי אבסורד. פשוט נעלבתי... התחלתי להתקשר 
למועדונים מקומיים בארץ שיקבלו אותי וחלקם הציבו תנאי מינימום של אימונים, 
תשלום, ביגוד ועוד ועוד... ידעתי שחנוך נמצא במצב דומה ומיד התקשרתי אליו, 

כי דרכנו הצטלבו כמה שנים קודם לכן בארה"ב, ולשנינו הייתה חסות מטרק. 
משם לכדי קבוצה הדרך הייתה קצרה מאוד. אבל התחלנו ממש בקטן. קבוצת 

חברים.
חנוך ממשיך: הקבוצה הוקמה מהמצוקה שלנו והבטחנו לעצמנו לשמור על זה. 
רוכבים עצמאיים שמחפשים בית ופלטפורמה להירשם באיגוד ולהתחרות, ואולי 

להיות בקשר עם עוד שכמותם. מעולם לא היינו לא רציניים, פשוט בראש יותר 
נינוח. אנחנו צוחקים על המצב ועל הסטאטוס שלנו אבל כשמתחרים זה בכל 

הכוח. וכך גם כל החברים שלנו.

? HD-Trek מאיפה בא השם
חנוך: כשהתחריתי בארה"ב, המקומיים שברו את השיניים לבטא את השם שלי 

אז פשוט אמרתי להם: 'Just call me H'. כשדרור הגיע ל"סי הוטר קלאסיק" 
במונטריי הוא שמע את כולם קוראים לי ככה ובאופן אוטומטי אם אני הייתי ה 

H, הוא היה D. וזה גם כמובן מוכר לכולם מהאותיות המסמלות רזולוציה גבוהה 
במסכי הטלוויזיה ושם קליט לאללה... ואלו כמובן גם האותיות המתחילות 

והמסיימות של  Haled כמובן. טרק הוא כמובן נותן החסות המיתולוגי של שנינו.
מה הסיפור הזה שהקבוצה ב"הנהלת חאלד"? הרי אין באמת 

אדם כזה....
דרור: זה נורא מצחיק, כי כולם חושבים שהוא דמות בדיונית אבל הוא קיים ועוד 
איך. אפילו בהליך ההרשמה לאיגוד האופניים חשבו שחאלד זה שם חיבה של 

חנוך אבל לא. לפני כמה שנים ישבנו אחרי אליפות ישראל בנגד השעון במסעדה 
בצפון הארץ. פתחנו שיחה עם הבעלים ונוצר קשר חברי. על שלט המסעדה 

היה כתוב "בהנהלת חאלד". כשפתחנו את הקבוצה חבר שלנו, אורי צור, אמר 
: 'אין דבר כזה סתם קבוצה- חייבים בהנהלת חאלד'. ומאז זה ככה. הבחור יודע 

על הקבוצה. הוא לא מעורב בניהול או בפעילות באופן רציף, זה יותר עניין סמלי. 
הוא גם מופיע בקטעי וידאו ותמונות בדף שלנו ואפילו בביגוד שלנו יש הטבעה 

של השם שלו עם גיג פרטי שלנו. הוא חלק מה D.N.A שלנו וזה יישאר ככה.
אז מי הרוכבים שמצטרפים אליכם?

חנוך: בתחילת הדרך הרוכבים היו חברים טובים שבאים מהרקע שלנו-אופני 
הרים. רוכבי עבר, חובבנים, שלא רוצים להיות משויכים ורוצים את המינימום. 

עם השנים זה הפך להיות משהו מאוד רחב. יש לנו היום את יונתן יתום וגיא בר 
שסיימו במקומות הראשון והשני בליגת האנדורו האחרונה בפארק קנדה ועוד 

רוכבי אנדורו. יש לנו רוכבים בקטגוריות רגועות יותר, מרתוניסטים, רוכבי כביש 
וכמובן קרוס קאנטרי ואפילו טריאתלטים. שמות גדולים בספורט הישראלי כמו 
למשל זוהר גלילי, שחיין עבר, מחזיק שיאי ישראל, התחרה גם באופנועי שטח 

וכיום מאמן שחייה בכיר וחיית תחרויות אופניים המחזיק בתארים. זוהר הוא 
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ספורטאי בכל רמך אבריו וגם סוליסט לא קטן. הוא אומר לנו תמיד שהקבוצה 
כאילו נולדה בשבילו.  בסופו של דבר הוא אומר מה שאנחנו הרגשנו- זו קבוצת 

חברים שפיתחה גם ערבות הדדית אמיתית. וזה לקח זמן.
איך זה עובד בפועל? כמה אימונים יש? איפה נפגשים?

חחחח )צוחקים ביחד(
חנוך: אין לנו אימונים מסודרים. בהתחלה לא היו אימונים בכלל ורק היינו 

פלטפורמה להרשמה אבל עם הזמן נהיה קליק וחברות בין אנשים והבנו שיש 
דרישה לכך. אז ראשית יש לנו צ'אט פעיל והחבר'ה קובעים ביניהם ויוצאים 
ביחד. אחת לכמה זמן אנחנו קובעים אימונים משותפים שהם יותר רכיבות 

חברים המתקיימות בסופי שבוע ללא מירוצים. לכל אחד מהחבר'ה יש תכנית 
אימון אישית אצל מאמנים אישיים ורק מעט מהם מתאמנים עם תכניות שלנו 

שלא קשורות באופן ישיר לקבוצה. החבר'ה מחליפים מידע על תחרויות ואימונים 
באמצעות הצ'אט ומתייעצים איתנו לא מעט. אפשר לומר שכל אחד מאיתנו 
בקשר רציף עם כל אחד מחברי הקבוצה במהלך השבוע. אבל זה קשר לא 

מחייב... וכמובן יש מפגשים לערבי בירות, שיחות אופניים ו'על-האש'. בקיצור, 
אנחנו שומרים על פורמט של קבוצת חברים. ומתחרים הכי מהר בכל הזדמנות.

ובכל זאת יש לכם רוכבים הישגיים מאוד? איך אתם מסבירים 
את זה?

חנוך: כן בהחלט. יש אנשים הישגיים מטבעם, שהם גם אינדיבידואלים ואצלנו 
הם מוצאים עצמם. כמו שאמרתי קודם- גיא בר ויונתן יתום הם רוכבים אנדורו 

מבריקים. מגאן בלטזר היא אלופה לאומית במרתון וסיימה שנה שעברה במקום 
ה36 בגביע העולם בצרפת, ואמיתי יונה הוא אחד הטריאתלטים הטובים 

בישראל שגם הצליח לנצח מרוצי כביש בשנה שעברה, והתחרה כתף אל כתף 
באליפות הלאומית עם המקצוענים של האקדמי. ובכלל, יש אפיקסטים ורוכבים 

אלופים בקטגוריות, הם פשוט נמצאים בסביבה הטבעית שלהם.
ומה קורה עם מישהו רוצה יותר? 

דרור: האמת שזה קורה לא מעט... בכל שנה יש שניים או שלושה רוכבים 
שמחפשים שינוי ודורשים. בעיקר רוכבים צעירים שחולמים על מקצוענות שזה 

דבר נפלא ואנחנו מברכים עליו. אנחנו מסבירים להם איך הכל התחיל ומה האופי 
הקבוצתי )ברמה האישית מעודדים כל אחד לשלמות, תוך כדי שמירת הסגנון 
האישי(, לפעמים עושים איתם התאמות אבל ברוב המקרים זה לא עובד והם 

יעברו לבית חדש. אנחנו הקבוצה שמשחררת רוכבים באותה שמחה שמקבלת 
אותם, ללא שום סעיף, תנאי, חוזה או מגבלה. חלק גם חוזרים.

אז מה הרעיון בעצם, אתם עושים מזה כסף?
דרור )מחייך ומתאפק לא לצחוק...(, חנוך ואני תמיד אומרים שהקבוצה הזו עולה 

לנו כל שנה כמה אלפי שקלים מכיסנו הפרטי. אין פה רווחים, ההיפך. הרוכבים 
לא משלמים לנו אפילו שקל אחד בשום שלב. הם רוכשים בגדים מסובסדים 

פעם בשנתיים שגם עליהם אנחנו לא מרוויחים. השנה נרשמנו לראשונה דרך 
עמותת "איילות" כדי לנסות להחזיר את ההפסדים וכי איגוד האופניים ביקש 

שנעשה זאת. הרעיון הוא להחזיר לקהילת הרוכבים ולאנשים שהיו במצב שלנו 
ורוצים להירשם. הרי בכל העולם חבר איגוד באופני הרים יכול להיות עצמאי בכל 

קטגוריה. זה ספורט אישי )בניגוד לאופני כביש(. זו המצאה ישראלית שאנחנו 
לא מחבבים והיינו שמחים אם היא תשתנה בעתיד. בטח ובטח אצל רוכבים 

שלא שואפים להיות רוכבי עילית. אנחנו רוצים לתת פתרון לכאלה שזקוקים לו 
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ורוצים אותו.
ידוע שדף הפייסבוק שלכם לוהט בימים שאחרי מרוצים. אתם 
מעלים פוסטים סטיריים, מצחיקים, מסתלבטים על הענף, איך 

זה התחיל ומי אחראי על התכנים?
חנוך: ברגע שהתחלנו, והיה ברור שהפורמט הוא קליל, ידענו שאנחנו לא יכולים 

להיות כמו כולם. נורא הצחיק אותנו שכולם תמיד מעלים פוסטים שנראים 
"העתק- הדבק" מאחד לשני בפורמט אחיד בלי שום טוויסט. ואז התחלנו לכתוב 

על הקבוצה והתחרויות בהן השתתפנו סיקור שהוא כאילו הוא רציני אבל הכי 
לא רציני.. תוך כדי שאנחנו מכניסים את חאלד והניואנסים של מסעדה ערבית, 

ישראלית טיפוסית. עם תגובות, ראיונות, שאלות וכו', אבל מצחיק ולפעמים 
מוטרף. להפתעתנו היו פוסטים של שמונת אלפים קוראים והבנו שזה מה 

שתופס. 
דרור: אין אחראי על התכנים. יש רעיון שבא אחרי כל מרוץ או אירוע. מישהו זורק 
משפט לאוויר, הודעה בצ'אט ואפילו אירוע חדשותי שקרה באותו שבוע ומישהו 

כבר ייקח את זה משם... לפעמים אנחנו כותבים ביחד, לחוד או נעזרים בחברים. 
אני יכול לתת דוגמה ברורה לכך שעינת צחור, אשתו של גל ממועדון CCC זרקה 

פעם כמה משפטים והם נכנסו לטקסט. כל מה שמצחיק אותנו כולל עלינו- 
ייכנס. כל עוד הוא לא פוגע במישהו אחר.

גם עלינו צחקתם כשחיברתם בינינו לבין אתר אחר –
חנוך: כן, הרצינות שלכם הורגת אותנו...מה זה, אין לכם עבודה כולכם? אתם 
משהו. אז הפכנו קצת את המילים, האותיות, הנקודתיים והמבטא של חאלד. 

צחקתם?
ובכ"ז מה הוביל אתכם לעשות קמפיין רציני ברשת? עם סטודיו, 

צלם מקצועי, תפאורה ופרופס?
דרור: כמו שאמרנו, הבסיס החברי והרצון לעשות משהו מצחיק ומשהו בשביל 
 CTC הרוכבים שלנו, כמזכרת, כמיתוג ובכלל הביא אותנו לזה. חוץ מזה שחברת
יבואנית טרק עוזרת לנו המון עם הקבוצה וחשבנו שגם להם מגיע לקבל טיפה 
בחזרה. וחוץ מזה, שבסופו של דבר, אנחנו תמיד פוזלים קצת לעולם המקצועני 

כמו שהיינו פעם. אז לקחנו פורמט של יום צילום מקצועני ועשינו אותו קליל. 
יום אחד התקשרתי למוטי פישביין שהוא חבר קרוב וצלם מהטובים שיש 

בישראל ואמרתי לו שיש לי חלום כזה לעשות סידרת צילומים רציניים ומצחיקים 
גם יחד. מוטי הסכים, השגנו תקציב. ונכנסנו לסטודיו שלו לערב מוטרף לגמרי. 

כשאתה מכניס 15 איש לחדר אחד, עם אותו לבוש אבל לכל אחד אישיות שונה, 
סטייל שונה ואפילו סגנון רכיבה שונה. צפה למשהו מיוחד. וכשכל זה קורה 

בסטודיו של הצלם מוטי פישביין שהוא חובב אופניים מושבע וגאון בפני עצמו, 
תוסיף ארגז של בירות ג'מס- צפה לבלגאן ענק. ואנחנו מאוד אהבנו את מה 

שיצא וכנראה שגם הקהל.
תגידו בכנות, ההופעה שלכם כצוות בסמרתון, לא דגדגה לכם 

לחזור? פתאום פודיום ואז לאחריו סטודיו, וצילומים- יכול להיות 
שלא לגמרי השלמתם עם הפרישה שלכם?

דרור: פה חנוך ואני חלוקים- הוא יגיד שמעולם לא פרשנו ואני אגיד שפרשנו 
מזמן וכרגע אנחנו רק ממשיכים על האדים. צריך להבין- שנינו שונים מאוד 

בגישה ובסגנון רכיבה וגם בחיים- חנוך הפך אולטרא מרתוניסט ברמה עולמית. 
אני מדי פעם מתגעגע אבל מבין היטב את המגבלות שלי. הסמרתון הייתה 

בשביל שנינו נקודת מפגש והפתעה מאוד נעימה מצד אחד, שגם אומרת על 
הענף דברים לא טובים מצד שני. באנו, הרגנו את עצמנו, השקענו ונהנינו וזה 

שבסוף סיימנו על הפודיום היה מרגש. אבל אנחנו יודעים מאיפה באנו ומה 
מקומנו היום- אנחנו כאן לקדם את הענף ולא את עצמנו, הפרק הזה נגמר. 

פזילה הצידה מתרחשת לפעמים אבל כמו פזילה בראייה, זה פעולה בלתי רצוני.
איפה תהיו בעוד 5 שנים מהיום?

חנוך: מממממ, אנחנו נהיה כנראה בדיוק באותו מקום, רק שמנים יותר. ואני 
מקווה שדרור כבר לא יהיה רווק כי זה מוגזם. אני אמשיך לשבת על האופניים 

ימים שלמים כדי שלאשתי לא ימאס ממני. וחאלד עדיין יעשה חומוס.
ואולי אולי תהיה לנו קבוצת ילדים צעירים שנכשיר לעתיד. אבל לא מעבר.

ואם מחר, מועדון גדול כמו CCC , IGP  או TACC  יתקשר אליכם ויציע לכם 
להצטרף, מה תגידו?

דרור: נודה להם ונרגיש מוחמאים אבל נמשיך בסגנון שלנו ונעודד אותם מהצד, 
הם עושים עבודה טובה מאוד.

אתם עוד מצרפים רוכבים לשורותיכם?
חנוך: רק אם הם מבינים למה הם נכנסים. אם הם ספורטיביים והגונים. אנשים 

טובים, סוליסטים ומצחיקים.
אז מה נאחל לכם לסיום?

 שניהם ביחד: להיות רזים  
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פרק 4 חיזוק הריבה - ריבת תות

תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה 
ולשיפור ההתאוששות

שלום רוכבים חזקים וחזקות. הפעם המדור מיועד 
למשקיענים, כאלו שמחכים כבר להתחזק ומוכנים לגייס 
לצורך העניין גומיה, מזרון ואפילו משקוליות בגודל בינוני.

בהרבה מקומות אנחנו שומעים על אנשים שמחזקים את 
הליבה, the core של הגוף. גם כאן, חיזוק הליבה הוא 

חשוב למרות שאף אחד לא ממש הצליח להוכיח מה זה 
אומר ומה הכוונה... חחח. מבחינתי חשוב שנחזק את 

השרירים שמגשרים את העומסים העוברים בין החלקים 
העליון והתחתון של הגוף. חשוב גם לעשות את זה 

בהקשר של אופניים ולכן תנוחות הגוף חשובות כל כך.
לאורך כל התרגילים חשוב מאוד להישאר בדיוק באמצע 

גם כשהגרביטציה והנוחות קוראות לנו לזוז קצת לכיוון היד 
או הרגל התומכת יותר. ההתנגדות לקריסת הגוף למקום 

הנוח, היא הגורם לחיזוק הליבה בתרגילים האלו וחשוב 
להרגיש מאמץ כבר בתנוחת המוצא.

חיזוק מייצבים ומרחיקי כתף תמונה 1 - 2
קושרים את הגומיה למשהו יציב ותופסים עמדה במצב 

שתיים כאשר כתף ימין רחוקה מתחילת הגומייה.
יד שמאל יכולה להיות שטוחה על רצפה, אך עדיף על 
משהו כמו משקולת יד כזו, כדי לדמות אחיזה של כידון 

אופניים. עולים למצב שתיים כשיד ימין אוחזת בגומייה. 
מקפידים שהשקע המותני אינו מודגש ומושכים את 

הגומייה, כך שהמרחק בין שתי הידיים גדל. מחזיקים חמש 
שניות ומחזירים. מבצעים שמונה חזרות, מנוחה חצי דקה 

וכך שלושה סטים לכל צד.

חיזוק מייצבים ומקרבי כתף תמונה 3 - 4
תרגיל זה הוא בדרגת קושי נמוכה יותר מהקודם. במקום 

מצב שתיים נתחיל בעמידת שש. מתרחקים קצת 
מהגומייה וחוזרים על אותו תרגיל אך הפעם עם היד 

הקרובה יותר, שמונה חזרות, חצי דקה מנוחה, שלוש 
פעמים כל צד. עצימות התרגיל קשורה למרחק מהגומייה 
וכן לדרגת ההקפדה על להישאר באמצע ולא לקרוס על 

אחד הירכיים.
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תרגיל לרחב הגבי תמונה 6
תרגיל זה יבוצע בעמידה וגם בעמדה כזו ניתן לבצע את 

שני התרגילים הקודמים אם רוצים. קושרים את הגומייה 
גבוה יותר ועומדים כשהראש מצביע לכיוון תחילת 

הגומייה. מחזיקים כאילו כידון ומותחים את הגומיה. 
להחזיק 5 שניות, שמונה חזרות, חצי דקה הפסקה, שלוש 

פעמים כל צד.

תרגיל חיזוק שכמות וליבה 1 תמונה 7
תרגיל זה יבוצע בעמידת שש עם משקולת. שוב עדיף שגם 

היד שעל הקרקע תהיה על משקולת כדי לדמות כידון, 
לחידוד המסר לגוף. מרימים את יד ימין עם המשקולת 

לתנוחת "אני נשבע" ומחזיקים חמש שניות. אם מקפידים 
להיות בדיוק באמצע ולא לברוח לכיוון יד שמאל, כל הגוף 

צריך להתאמץ מאוד. חוזרים כרגיל.

תרגיל חיזוק שכמות וליבה 2 תמונה 8
תרגיל זה יבוצע בעמידת שש עם משקולת. שוב עדיף שגם 

היד שעל הקרקע תהיה על משקולת כדי לדמות כידון, 
לחידוד המסר לגוף. מרימים את יד ימין עם המשקולת 

לתנוחת "אני מגיש לך קערית מרק" ומחזיקים חמש 
שניות. אם מקפידים להיות בדיוק באמצע ולא לברוח לכיוון 

יד שמאל, כל הגוף צריך להתאמץ מאוד. חוזרים כרגיל.

6

78

אלומיניום, BOOST 148 מ"מ, )מתאים לגלגלי 29 או +27.5(
SRAM NX 1X11

ROCKSHOX YARI 130 MM BOOST
ROCKSHOX MONARCH RL DEBON AIR עם שני מצבים ותא אויר מוגדל

 SRAM LEVEL

recycles.co.il הזמינו עכשיו - רק באתר

₪11,890

http://bit.ly/2llj3F1
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we:Fit

לפעם הבאה בבקשה להכין מתקן כזה כי יש כמה תרגילים 
נהדרים שמצריכים הגבהה כזו ומקל מטאטא.

לסיכום עשינו מספר תרגילים שאמורים לשפר את 
השליטה ביציבות של הגוף כאשר אנחנו בירידה 

אגרסיבית או בזמן דיווש בעמידה. דווחו לי איך היה…
בזמן האחרון יצא לי לטפל במספר רוכבי עילית עם 

פציעות בפלג הגוף התחתון ולכולם הייתה בעיה בשליטה 
באגן, אז זה יהיה הנושא אחרי הבא... 

גדי טנא פיזיותרפיסט מוסמך והבעלים של ספורטנא מכון פיזיותרפיה ושיקום 
sportene.com ראשית ספורט DAA  .המבצע בתוקף עד לתאריך ה-15/4/17 או עד גמר המלאי

מעביר  כוללת:  הסינגל  מערכת  ט.ל.ח.  עת.  בכל  המבצע  את  להפסיק 
אחורי, שיפטר, חיווט, מסך, מטען וסוללה. *לא כולל עזרים לחיווט חיצוני 

* ייתכנו עלויות נוספות בהתאם לסגנון חיווט

חלק יותר
מהיר יותר

ומדויק יותר

₪ 4,799 ₪ 3,599

http://www.sportene.com
http://www.daa.co.il
http://bit.ly/2mMUeUZ
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קסדת האמבוש היא התשובה האחרונה והעדכנית ביותר 
של ספשלייזד לאופנת קסדות האנדורו/ AM. האמבוש 

היא הקסדה בעלת הכיסוי הנרחב ביותר שספשלייזד 
הציעה עד היום בקסדת חצי. היא גדולה יחסית וגולשת 

עמוק במיוחד לכיוון העורף והצדדים של הראש, למעשה 
היא הקסדה המציעה את אחד הכיסויים הנרחבים ביותר 

 EPSבז'אנר. קליפת הקסדה יצוקה על תשתית פולימר
מחוזק בסיבי ארמיד המקנים לקסדה חוזק מבני גבוה ללא 
קנס של משקל. ספשלייזד נתנה את עיקר הדגש באמבוש 

על הגנה וכיסוי נרחב, אבל לא על חשבון האוורור 
והנוחות. הקסדה מציעה 20 חורי אוורור נרחבים במתווה 

של תעלות אשר יוצרים זרימה של אוויר בין הקסדה 
לפדחת ומרחיקים את הלחות מהראש. הקסדה מוצעת 

בשלוש מידות כשההתאמה לראש נעשית ע"י מערכת 
Mindset 360 של היצרן. המערכת הייחודית מציעה 

הידוק של הקסדה בטבעת היקפית סביב כל הראש, ולא 
רק בחלקה האחורי של הקסדה כמקובל. היא נשלטת ע"י 
חוגה קטנה המוטמעת באופן אלגנטי ביותר בתוך קליפת 

הקסדה ומאפשרת למעשה את הגלישה העמוקה לכיוון 
העורף. למערכת 5 מצבי גובה שונים למיקום מושלם 

של הקסדה, דבר חשוב מאוד שמשפיע בעיקר על גובה 
הקסדה באזור המצח. הפרקטיקה של שימוש בגוגלס 
הוא אחד מסממני אופנת האנדורו, לפחות במקומות 

בהם נעים ובוצי רוב השנה. לכן כמתחייב בז'אנר האמבוש 
מציעה וויזור מתכוון עם לא פחות מ-15 מצבי גובה 

שונים, המאפשר מיקום נוח של הגוגלס על הפנים או על 
הקסדה, וכמובן זווית ראייה פתוחה בכל מצב. כמתחייב 

בז'אנר האמבוש מוצעת במגוון גדול של צבעים ועיצובים, 
להתאמה מלאה לגרדרובת האנדורו ולנראות עדכנית. 

למיוחדים שבין לוחמי האנדורו ספשלייזד אף מציעה גרסה 
מיוחדת בעיצוב טרוי לי דזיין.

בשימוש על אף גודלה הפיזי הלא מבוטל )והיא גדולה 
האמינו לנו(, האמבוש קלה מאוד ונוחה מאוד. מערכת 

ההידוק "מושיבה" את הקסדה בצורה יעילה ונוחה ביותר 
על ראש ללא כל נקודות לחץ ועם אפס תזוזות גם במצבים 

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

 Mindset 360-מטלטלים ביותר. השימוש בגלגלת ה
נוח ביותר, היא מכילה מספיק שיניים על מנת למצוא את 
הנקודה המדויקת לכל מבנה גולגולת, ולא נדרשתי לחזק 

את ההידוק לפני מצבים קיצוניים כפי שאני נדרש לעיתים 
בחלק מהקסדות ה"גדולות" האחרות. אחת המגרעות 

העיקריות של קסדות אנדורו/ AM מאסיביות היא היכולת 
לצבור חום, או למעשה אי היכולת להרחיק אותו. ובכן, זה 
לא המקרה באמבוש, גרסת האנדורו של ספשלייזד היא 
אחת הקסדות המאווררות שם בחוץ, גם ביחס לז'אנרים 

אגרסיביים פחות שבהם התנסיתי. רכיסת הקסדה נעשית 
ע"י רצועות המחוברות ישירות לקליפת הקסדה )הרחבה 

כאמור(, ללא אבזם ההתאמה המסורתי תחת האוזניים. 
אני חייב להודות שבהתחלה זה הרגיש מעט מוזר, אבל 

אחרי רכיבה יציבה אחת מתרגלים וזה נהדר, כמובן בתנאי 
שהאוזניים ממוקמות במיקום סטנדרטי ביחס לראש... אני 
אמנם לא נמנע על שבט חובשי הגוגלס, לפחות לא באופן 
קבוע, אך אני נוטה להרכיב משקפי שמש גדולים ורחבים 

לאחרונה )כזה אני...(. ההגבהה בחזית הקסדה והפינוי 

הרחב באזור האוזניים, מאפשרים שימוש נוח ביותר באלו 
מבלי שיפגעו בקסדה. בסעיף נקודות החובה, נרשם 

העדר תושבת מצלמה אינטגרלית כפי שמחייב הז'אנר, 
ורצועת הסנטר המתכווננת שנטתה להשתחרר מידי 

פעם במהלך הרכיבה כתוצאה מתנועת הצוואר. העניין 
לא קריטי כלכך, כי האמבוש יושבת נהדר על הראש 

כאמור, אבל היי, עשיתם הכל כלכך טוב, מה עם הרצועה?
סיכום מסתבר שגם בשוק הרווי עד כלות של קסדות 

אנדורו רחבות כיסוי, ספשלייזד מצליחים לבלוט. האמבוש 
היא קסדה העונה על כל כללי הז'אנר )אולי פרט לתושבת 

מצלמה(, עם כיסוי נרחב מאוד, התאמה לגוגלס ומראה 
סופר אופנתי. אך משקלה הקל, הנוחות המשופרת, 
ויכולת האוורור שלה הופכים אותה לייחודית גם כאן. 

יותר משקל, אוורור, נוחות, הגנה, מראה פחות רצועת 
סנטר נוטה להשתחרר, העדר תושבת מצלמה, מחיר 

Specialized Ambush
יבואן מצמן את מרוץ

מחיר 995 ₪ 
L משקל 340 גרם למידה

מבחני ציוד we:Testאריק פלדמן 

מבחני ציוד

http://www.biketec.co.il
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קונספט גלגל השיניים האובלי בקראנק אינו חדש, 
למעשה כבר לפני שנים לא מעטות יצא לי לרכוב במשך 
תקופה ארוכה עם פלטה אובלית על אופני סינגלספיד. 

השוני העיקרי מול פלטות רגילות התבטא במיוחד ביעילות 
גבוהה בזמן טיפוס בעמידה, שהוא הסגנון הפופולארי אצל 

חובבי הז'אנר. למרות שרוב חבריי הסגפנים ביטלו את 
הנושא, ועל אף שזכיתי לעלבונות בסגנון "הנה מגיע אילן 

 וההילוכית", היה לי כיף ברכיבה ואפילו טיפסתי לא רע.
אם נשים רגע בצד את התקופה הרומנטית של דוושני 

חורשן, פלטות אובליות עשו את דרכן בצורה די משכנעת 
לעולם הכביש, עד כדי כך משכנעת שאפילו רוכבים 

מהשורה הראשונה המספונסרים ע"י מיטב החברות, 
מרכיבים פלטות אובליות. רק כדי לסבר את האוזן, ברדלי 
וויגינס וכריס פרום התייצבו לטור דה פראנס עם פלטות 

מבית Osymmetric... בום-פץ! 
התאוריה האובלית לפני שנצלול למבחן השטח כמה 

 מילים על התיאוריה שמאחורי הטכנולוגיה:

הפלטות האובליות באות לפתור את הבעייה עתיקת 
היומין לפיה הרגליים שלנו נועדו להליכה ולא לדיווש 

בתנועה מעגלית. בניגוד להליכה, בזמן שאנחנו מדוושים 
לרגליים יש מומנט המשתנה בהתאם למיקום הפדלים. 
הדבר מורגש בפלטות עגולות סטנדרטיות כאשר קשה 
לנו לדחוף כשכף הרגל נמצאת בנקודה הגבוהה ביותר 

)שעה 12( לעומת קלות משמעותית כשכף הרגל כבר 
בתנועה למטה )בין שעה 1 לשעה 5(. הפיתרון האובלי 

מנסה לעזור בשיפור מומנט הרגל ע"י שינוי קוטר הפלטה 
בנקודות אלו, כאילו יש לנו הילוך קל בנקודה המתה 

והילוך קשה בנקודה בה המומנט מיטבי )ולהלן השם 
 המיתולוגי: "הילוכית"(.

ברוב הפלטות האובליות ההבדל ביחס מהנקודה החזקה 
לנקודה החלשה הוא של כ 10%-. כך שפלטת 32 שיניים 

מרגישה כמו 34 בשלב שבו הרגליים יכולות להפיק את 
 שיא הכוח וכמו פלטה 30 בנקודה המתה. 

להבדיל מאלה, הפלטה מבית OSYMETRIC אינה 
אליפסה אלה מעין שתי קשתות )פיקות( המחוברות ביניהן 

בקשת מאד מתונה, כמעט ישרה. הדבר יוצר הבדל של 
18% ביחס בין הנקודה החזקה לחלשה והתוצאה היא 

פלטה במראה הרבה יותר "קיצוני-מעוך". עיצוב רדיקלי זה 
)שכמובן מגובה בפטנט( מתימר להגביר את יעילות הרוכב 

עוד יותר מהאובליות הסטנדרטיות, עד כדי שיפור של כ 
10% בהספק הוואטים ובתוך כך גם להפחית את יצירת 

החומצה הלקטית בכ 10%. 
בשימוש בזמן קבלת הפלטה מהיבואן לא היו בנמצא 

פלטות שיתאימו לקראנק BOOST וכך נבחרה 
פלטפורמת הז"ק הנאמנים שלי בתצורת הילוכים של 

 .direct mount בעל XX1 1*11 עם קרנק סראם
ההתקנה היתה פשוטה ומהירה, אם כי יש לבדוק בשבע 

עיניים שהשיניים הנמצאות בקוטר הרחב אינן פוגעות 
בתומכות השרשרת. מכיוון שאני משתמש בפלטת 32 

סטנדרטית נבחרה לי פלטת 34, מתוך הנחה שתודות 
ליתרונות שהוסברו בתיאוריה היבשה, לא אסבול 

בפרקטיקה הרטובה של החורף.

אז איך זה מרגיש? ההבדל בתנודות מרגיש קצת מוזר 
בהתחלה, הורדת הדוושה נתקלת בהתנגדות חזקה 
ממה שהגוף מכיר, כאילו אתה הולך במעלה גבעה, 

ואז לפתע חלה ירידה דרסטית בהתנגדות לפידול. זה 
נמשך במשך זמן מה אבל התחושה המוזרה נעלמת די 

מהר ותשומת הלב עוברת חזרה אל השביל כבר במהלך 
 הרכיבה הראשונה.

כצפוי אהבתי במיוחד את הרגשת התאוצה במעבר 
לדיווש בעמידה, שם מורגשת התרומה הגדולה ביותר של 

הפלטה. יחד עם זאת, בסוף כל רכיבה לא באמת הרגשתי 
נינוח יותר עקב הורדת המאמץ בנקודה המתה, זאת מכיוון 
שהפלטה דרבנה אותי לדחוף יותר... כך יצא שהתעייפתי 
בדומה לרכיבה עם פלטת 32 רגילה אבל ללא ספק הייתי 

 . OSYMETRIC מהיר יותר עם פלטת ה-34 של 
יתרה מכך, אותה תחושת האצה ומיקסום עצמת הפידול 

ללא איבוד מומנטום בנקודה החלשה, גם גרמה לי להוריד 
 פחות הילוכים בעליות ולהמשיך לדחוף. 

תכלס, זה הרגיש מצוין, או כמו ששרו אריק איינשטיין וג'וזי 

 Osymetric
 MTB

Chainring

יבואן אופנועית
מחיר 719–850 ₪, בהתאם לסוג הפלטה 

מבחני ציוד we:Testאילן כרמל 

https://www.youtube.com/watch?v=-HMIQ4caCIo
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 כץ "מה זה קרה לי? טוב לי אובאלי..."
איפה בכל זאת מצאתי מגרעות? המגרעה הראשונה היא 
מן הסתם במרווח הגחון שהצריך עכשיו זהירות יתרה כדי 
לא לכסח את הפלטה יוקרתית שנמצאת בשיא קרבתה 

לאדמה כאשר הפדלים מקבילים לקרקע. המגרעה 
השנייה אינה בהכרח נעוצה בפלטה אלא יותר בנאבה 

האחורית שלי אשר לא בורכה ביותר מדיי נקודות השקה, 
וכך בכל פעם שהדיווש היה אגרסיבי ולא עגול, ניתן היה 

להרגיש )ואף לשמוע( את חבטות השרשרת בפלטה 
במעבר ממצב קשה לקל. לא כיף.

מבחינת אמינות, הפלטה שירתה אותי נאמנה בכל 
תקופת המבחן כולל ירידות מטלטלות במיוחד והעברות 

הילוכים לא אלגנטיות בעליל, זאת תודות למבנה הצר-רחב 
של השיניים )Narrow-Wide(. בסה"כ נרשמה נפילת 

שרשרת אחת ברכיבה בוצית במיוחד, בה אני משער שגם 
פלטה רגילה לא הייתה מחזיקה את השרשרת.

סיכום ניתן בהחלט לומר שמדובר בחוויה חיובית מאד 
שתפנה לטעמי בעיקר לרוכבים חזקים חובבי ספרינטים 

ועליות. אם הייתה לי תקווה להוריד קצת עייפות בסוף 
רכיבה עם הח'ברה הרי שזאת התבדתה מכיוון שלתחושתי 

בזמן שהפלטה מייטבת את השקעת האנרגיה ואת 
המומנטום של תנועת הרוכב, היא גם מדרבנת אותו 
ללחוץ יותר על הדוושות. לא שיש רע בכך, אבל למי 

שמחפש את החיים הקלים – אולי לא זאת הדרך לגלגול 
 רגליים נון-שלאנטי.

ברור לי שיקום החכם ויציע לי לרדת לפלטה 32, זה 
כנראה נכון, אבל לא נראה לי שזאת הייתה כוונת 

המשורר/המתכנן הצרפתי, ז'אן-לואי טאלו.
יותר עיצוב הפלטה תורם להורדת מאמץ בנקודה המתה 
ויחד עם זאת מדרבן לדחיפה בנקודה החזקה. ניכר שיפור 

בהאצה ובמהירות הכללית, וכן טיפוס מהנה ומתגמל 
בעמידה פחות מרווח גחון מצומצם בקטעים טכניים, 

דורש דיווש עגול כאשר באופניים יש נאבה בעלת מעט 
 נקודות השקה, לא למחפשי חיים קלים.

כמו כן- לא בדקנו את הפלטה בתצורה של מספר פלטות 
ומעביר קדמי, על פניו זה נראה כמצריך התעסקות וכיוון 

מסובך יותר מפלטות רגילות. מחיר 

28 באפריל 2017 בכרם מהר"ל

www.znook.co.il/rdr17 פרטים והרשמה באתר

יום כיף לרוכבות שטח שמטרתו העלאת המודעות לבדיקה סדירה וגילוי מוקדם של סרטן השד

יום הרוכבת

מסלולים לא-תחרותיים במגוון רמות      מקצה ״רכבת - ניצחת״      
הפנינג נשי שמח      מפגש עם נציגות עמותת "אחת מתשע"

we:Test

https://www.facebook.com/yomarochevet
https://www.znook.co.il/rdr17
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לפני כשנתיים השיקה קבוצה של שבעה מוחות יוצאי 
חברת ציוד מיגון שונות בכללם חברת 661, את חברת 

המיגון 7iDP או Seven Protection בשמה המלא. 
חבורת המעצבים ומנהלי המוצר הללו מצהירים על 

עצמם שהם אנשים שחושבים ועושים דברים מעט אחרת 
מחברות מיגון האופניים האחרות. מוצרי המיגון של 

החברה מתאפיינים בשימוש בחומרים מתקדמים אך לא 
"אינטליגנטיים" מידי, כפי שהם מעידים על עצמם בסוג 

של בוז לחברות המשתמשות במגוון הפולימרים המודרניים 
המשנים את אופיים תחת אימפקט. פרט לכך הם 

מתאפיינים בארגונומיה גבוהה, אוורור משופר ומעל הכל 
 more-of-the-same-מיגון מוגבר, משהו שהוא מעבר ל

בתחום הרווי של שריון מפרקים חיוניים. למרות שזה לא 
נאמר באופן מפורש חברת 7iDP הם שלוחת המיגון 

של חברת הביגוד Royal. החברה שראשי התיבות שלה 
מסמלים Intelligent design protection מציעה את 

מוצריה החל מעונת 2011-12, עובדה שלא מנע ממנה 
להתהדר בייצוג של כמה מהרוכבים המפורסמים בעולם 

כבר מימיה הראשונים, שמות כמו סטיב פיט, קורט סורג', 
ואגדת הטרייל כריס אקריג ממגנים עצמם עם מוצרי 

החברה באופן קבוע. 
מסער היבואן הישראלי של המותג, קיבלנו למבחן את 

מגיני ה-Transition knee , אלו הם מגיני ברכיים מהצד 
הקליל של הסקלה. הם מגיעים בתצורת גרב המשלבת 

מגן ספוג על אזור הברך, הגרב עצמה דקה וקלילה למדי 
)משקל - כ 260 גרם בלבד למגן בודד( וצדה האחורי עשוי 

מרשת לאיוורור מקסימלי. בשני קצוותיו של המגן ישנה 
רצועת סילקון שאמורה למנוע תזוזה והחלקת המגן תוך 

כדי רכיבה.
מגן הספוג שמוטמע בתוך המגן עבה יחסית ואמור 

להתאים עצמו לצורת הרגל בעזרת חום הגוף של הרוכב, 
הוא מכסה היטב את כל אזור הברך ומעט מתחתיה. פיצ'ר 

ייחודי נוסף שמתהדר בו המגן, הוא אפשרות לגלגל ולקפל 
אותו לממדים קטנים ולהכניס לתיק הרכיבה כאשר הם 

לא בשימוש. 
בשימוש ה-7iDP שבחרנו היו במידה מדיום והתאימו 

היטב לרוכב בגובה 174 ס"מ, לבישת המגינים אינה 
מעיקה ומצאנו בקלות פוזיציה נוחה של המגינים על 
הרגליים, ברכיבה הראשונה חששנו שהספוג העבה 

יחסית יפריע לנו לדווש ואולי אף יגרום לשפשופים, 
החששות התבדו במהירות - המגינים קלילים למדי ואחרי 

כ 20 דקות רכיבה שכחנו מקיומם )ביום חורף נעים, 
בקיץ כנראה שלא היה קל לשכוח כל כך(, לא חשנו שום 
אי נוחות, שפשוף או מטרד אחר לאורך כל המבחן, פסי 

הסיליקון והמידה שבחרנו גם הבטיחו שהמגינים לא 
זזו במהלך כל המבחן. למעשה ה-Seven נוחים כל כך 
שרכבנו עם מגינים לעיתים תכופות יותר, גם ברכיבות 

שבהן היינו לרוב מוותרים על מיגון כלל.

הגנה לא "הצלחנו" לבדוק את עמידות המגינים 
בהתרסקות אמיתית משמעותית, אבל הספוג העבה 

וחוסר התזוזה המוחלט בדיווש משאיר אותנו אופטימיים 
מאוד לגבי יכולת הספיגה של ה-Transition. כיוון שהגרב 
עצמה דקה למדי, יתכן והבעיה תהיה קרעים ושחיקה של 

הבד במקרה של התרסקויות חוזרות.
עמידות עד לכתיבת מילים אלו, המגינים עברו איתנו 
מספר דו ספרתי של רכיבות ולא הרבה פחות כביסות, 

בינתיים אין בלאי נראה על המגינים והם שמרו היטב על 
האלסטיות שלהם. אנו מעט חוששים מהעמידות של הבד 

הדק במפגש אלים עם הסלעים הארצישראליים )אבל 
עדיף הבד של המגן מהעור שלכם(

יותר אוורור, נוחות, מיגון )כנראה(, אפשרות קיפול ייחודית 
פחות לא ממש מצאנו 

7iDP
 Transition

 knee

יבואן: סער | מחיר: 480 ₪

מבחני ציוד we:Testעדי בלן 
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חברת BBB הוקמה בהולנד לפני קרוב לשני עשורים, 
ומאז מספקת מגוון רחב ביותר של רכיבים וציוד בתחום 

האופניים. קסדת ה-Varallo מיועדת לתחום השבילים\ 
אול-מאונטיין הפופולרי, וככזאת אמורה לספק תוספת 
הגנה )בעיקר באיזור העורף( ועם זאת להישאר קלה, 

נוחה ומאווררת ליום רכיבה ארוך. היא מאופיינת במראה 
מודרני וזורם בעל 18 חורי איוורור נכבדים, מצחיית שמש 
נתיקה, ריפוד אנטיבקטריאלי ניתן להסרה, בטנת רשת 
מלפנים לעצירת חרקים ושאר מרעין בישין, ואפילו פס 
צבע מחזיר אור מאחור לתוספת בטיחות קלה. כל זאת 

במשקל מרשים למדי של כ-290 גרם. הגרפיקה הסולידית 
והצבע הבוהק )כתום\אדום שקיבלנו למבחן( תרמו 

למראה פשוט אך נאה. ה-Varallo מגיעה ב-4 צבעים 
נוספים ובשתי מידות. 

בשימוש בזכות משקלה הקל ורמת האוורור הטובה, 
ה-Varallo הייתה יחסית בלתי מורגשת בזמן הרכיבה- 

וכשזה נוגע לקסדות, זו מחמאה גדולה. למזלנו, לא הזדמן 
לנו לבדוק לעומק את עמידותה כנגד התרסקויות קשות, 

 In Mold אך ההתאמה הטובה לראש, ייצור בטכנולוגיית

מוכחת ותוספת המיגון באיזור העורף השאירו אותנו 
אופטימיים למדי בעניין ההגנה.

מנגנון ההידוק פשוט וקל לתפעול, בסיבוב חוגה קטנה 
בעורף הקסדה. המנגנון אומנם הרגיש מעט עדין ולא 

מלוטש, אך בסה"כ עבד היטב והחזיק את הקסדה צמודה 
לפדחת ללא נקודות לחץ בלתי נסבלות. לא ניתן לשחק 

הרבה עם גובה רצועות ההידוק בעורף, מה שעשוי 
להיות נקודה חשובה לרוכבים בעלי שיער ארוך ושופע 

)לא בעיה נפוצה במיוחד בקרב רוב צוות הבוחנים, לטוב 

או לרע...(. סיכום ה-Varallo היא קסדת אול-מאונטן 
קלאסית ונטולת גימיקים מיותרים )אם כי לא היינו מסרבים 
לתושבת למצלמה או פנס(. היא מאווררת ואיכותית בדומה 
למתחרות הבולטות בקטגוריה ובסעיף המשקל אף טובה 

מרובן, מספקת הגנה ראויה ומציעה תמורה טובה למדי 
בעבור המחיר. 

יותר עיצוב סולידי, קלות, איוורור פחות חוסר בתושבת 
לפנס/מצלמה, רצועות ומנגנון הידוק מעט בסיסיים 

BBB Varallo
יבואן סער | מחיר 499 ₪ | משקל 290 גרם

מבחני ציוד we:Testליאור דיין 
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הצטיידות לרכיבת שטח היא הרבה מעבר לבחירת 
אופניים. ציוד משלים הוא חלק בלתי נפרד מהרכיבה 

ומהחוויה בכלל. כחלק מחיפוש ציוד רכיבה משלים 
לאופניים שלנו, תמיד עולה תהיה בנוגע לבחירת נעלי 

הרכיבה. השיקולים שעומדים בפנינו בתחום הנעלת 
הרכיבה לא שונים מאלו של בחירת כל ציוד משלים 
אחר, זה צריך מוצר נוח, עמיד, אופנתי וכמובן עדיף 

שיהיה במחיר שפוי. בדיוק במשבצת הזו נכנסת דגם ה-. 
Crossride Elite מבית מאביק הצרפתית. זוהי נעל שטח 

מז'אנר הנעלים הרכות, נעל וורסטילית שאמורה לספק הן 
נוחות מקסימלית בשימוש, והן יעילות דיווש. 

התאמת הנעל ורכיסה גפת הנעל עשויה חומרים 
סינטטיים בשילוב אריג רשת מאוורר שנועד לקרר את 

הרגל, להרחיק לחות, ולהשאיר את הרגל יבשה. סגירת 
והידוק הנעל לרגל מתבצעת באמצעות שרוכים ורצועת 
וולקרו עליונה שמהדקת ודואגת להיצמדות הנעל לרגל 

ולהתאמה אישית. גם בדגם זה מאביק משתמשים בסוליית 
ה-Contagrip הייחודית שלהם. סוליית גומי המתאפיינת 

במבנה בליטות אשר מעניקה לנעל אחיזה אופטימאלית 
בקרקע, עמידות גבוהה ושחיקה איטית. כך שמאפשרת 

הליכה רגלית לטיולים קצרים לצד האופניים כשזאת 
נדרשת.

הנעל מגיעה עם מדרס דו שכבתי משופר המספק בלימת 
זעזועים ונוחות מוגברת למשך זמן רב. לטובת הגנה על 

הבהונות מחבטות חזקות מסלעים טועים, הוסיפו מתכנני 
הנעל כיסוי קשיח וקל בקדמת הנעל.

בשימוש כצפוי מנעלי מאביק, הנוחות מורגשת מיד 
עם הכנסת הרגל בפעם הראשונה לנעל. מידת הנעל 

בדגם הזה תאמה למידת הנעליים האמתית שלי )בשונה 
מנעלים אחרות של מאביק בהם המידות קצת מוזרות(.

חיבור הקליט לנעל קל מאוד וגם החיבור של הקליט לפדל 
היה נוח וטבעי. הסוליה אומנם מוגדרת כרכה, אבל היא 

קשיחה דיה על מנת להעביר את כוח הדיווש ביעילות 
רבה קדימה ולא מורגשת גמישות מיותרת מהסוליה ביחס 

לנעלים רכות אחרות.

 Mavic
 Crossride

Elite

יבואן: סער | מחיר: 549 ₪

מבחני ציוד we:Testבני )בנג'י( גרנות 
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אולם חלקה העליון של הנעל רך מידי לטעמי, והרגשתי 
שהוא לא אוחז את הרגל כמו הייתי מצפה בעיקר ביחס 

לסוליה הקשיחה. כנראה שתופעה זו נובעת מגזרת הנעל 
הרחבה יחסית שלא מתאימה לרגל צרה כמו הרגל שלי. 
הידוק השרוכים ורצועת הוולקרו שיפרו את התופעה אך 

לא העלימה אותה לחלוטין. בכל מקרה יש לקחת בחשבון 
שהמאפיין העיקרי של ה-Crossride Elite, הוא נוחות, 

ורוחב הוא חלק מהעניין. אם רוצים נעל קשיחה וצפופה 
יותר, עם אחיזה מיטבית מאביק מציעים זאת בליין שלהם.

הנעל מאווררת מאוד ומתאימה מאוד לתנאי האקלים 
ששוררים כאן בדרך כלל. אבל ברכיבות רטובות ובוציות כמו 

שחוויתי לא מעט לאחרונה, הנעל סופגת את כל הנוזלים 
פנימה ומרטיבה את הגרב ואת הרגל. 

סיכום ה-Crossride Elite של מאביק היא נעל 
וורסטילית המותאמת לרוכבי שטח הרפתקנים המשלבים 

קטעי הליכה )הייק א-בייק( ברכיבות שלהם. החומרים 
האייכותיים מהם עשויה ה-Crossride Elite מעמידים 

אותה על משקל קליל לקטגוריה, כ-850 גרם לזוג. למרות 
המשקל הקליל הנעל חזקה, ממוגנת ובעלת סוליה 

קשיחה ויעילה מאוד.
לנעל עיצוב ייחודי עם שילובי צבעים שונים, מכאלה 
רדיקליים לחובבי אופנה עדכנית ועד סולידיים ביותר 

לרוכבים צנועים. 
יותר נוחות, משקל, אוורור, הגנה, מחיר פחות 

תמיכה מוגבלת לבעלי כף רגל צרה, פחות מומלצות 
לרכיבות בגשם 

we:Test
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משלחת בוץ הרפתקאות לטיול בייק-ספארי, מפגש עם שבטים בטנזניה והעפלה 
לפסגת אוהורו, הגבוהה בפסגות הקילימנג'רו ההר הגבוה באפריקה )5895 מ'(.

 זיכרונות מאפריקה 
1997, מרץ, טיסת אל-על תל אביב יוהנסבורג. חמש או שש שעות באוויר בכיוון 
דרום, פתאום הוא מופיע, גבוה, מושלג וכל-כך מושלם! ההר הגבוה באפריקה, 

כמעט 6000 מ' מעל פני הים, מגרד את בטן המטוס עם כיפת הקרח המכסה את 
פסגתו. על קו יוהנסבורג תל אביב ביליתי שעות נוספות בסוף שנות התשעים. 

תמיד הקפדתי לשבת בצד הנכון של המטוס וליד חלון, מחכה לו שכבר יופיע, לבן, 
מושלג ובעיקר גבוה. המקומיים קוראים לו הר המים )קילימה– הר - בשפת שבט 

הצ'אגה. ג'ארו- מים בסוהילית( ובשבילי הוא פשוט ההר המושלם, פלאי, יפה, 
מושך במשיכה מסתורית. יום אחד אגיע לפסגה.

רוקם החלומות 
2004, קיבוץ בצפון, אני כותב מכתב באנגלית שבורה לרשות הטבע וחיות הבר 

של טנזניה. הרעיון לצאת למשלחת רכיבה לפסגת הקילימנג'רו, אני מדריך רכיבה, 
די מנוסה, מוציא קבוצות לרכב באירופה ואפילו זומם על רכיבה בהרים גבוהים 

יותר כמו ההימלאיה. את הפנטזיה להגיע לפסגת אפריקה לא שכחתי, טוב בשביל 
זה אני כותב מכתבים. חודש וחצי אח"כ מגיעה תשובה קצרה, הבקשה נדחתה. 

יעברו עוד 12 שנים עד הגלגול הבא.

יוני 2016, מייל קצר שקיבלתי חודר עמוק אל מעיין שכמעט יבש אי שם בבלוטת 
החשק )נשבע לכם שיש לי אבר כזה( ומצית חלומות ישנים. במייל כתוב, "שמי 

אלון, אני בעל חברת טיולים בטנזניה, אשמח לשתף פעולה ולארגן יחד טיולי 
אופניים מסביב לקילימנג'רו". "טוב", אני עונה, "נשמע מעניין ואם כבר מדברים 

על הקילימנג'רו אז למה מסביב ולא על?". "אפשרי", הוא עונה בקצרה ומחזיר 
אותי ברגע לחלום. אלון הוא מסוג האנשים שהופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי, 

יחד עם אשתו סימה, טנזנית באורגינל, יש להם משרד נסיעות שנקרא "סימה 
ספארי" וקשרים עם רשויות המדינה המזרח אפריקאית. חצי שנה אחר-כך אני 
מתבשר שיש אישור לטפס על ההר, נרגש אני מבשר לכמה חברים שיתכוננו. 

נוסעים!

אקונה מטטה 
שדה התעופה הקטן והחשוך של העיר מושי, בירת הקילימנג'רו, מקדם אותנו 

בלחות טרופית. ברקים רחוקים חורצים באופק קמטים לבנים של פראות בלילה 
האפריקאי השחור, בזמן שעדר סבלים מקומי מניף את ארגזי האופניים לגגו של 

רכב ההסעות המכונה פה דאלאדאלא. טיפ של כמה דולרים והם מרוצים, הטיפים 
הם המנוע של תעשיית התיירות הטנזנית, כל ווזונגו )תייר לבן( שנוחת במדינה 
יקבל שירות מעשרות מקומיים, שכל אחד מהם ידרוש את חלקו בליטרת ארנקו 

התפוח. מי שיתקמצן יזכה ליחס של עלבון ואף כעס, אז תכינו הרבה שטרות 
קטנים. בעוד ארגזי האופניים נקשרים לגג ופרצופנו הלבנים מקרינים דאגה 

מהגשם הקרב ולא פחות מהקונסטרוקציה הרופפת, המקומיים, שקולטים את 
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הדאגה, מרגיעים ב"אקונה מטטה, דיס איז אפריקה" והחלקת אגרוף שהיא דרך 
לאמירת שלום, ברוך הבא, אל תדאג, יהיה בסדר ועוד לפחות 4 ברכות ששכחתי, 

בתנועה אחת. ברוכים הבאים לאפריקה, או בסווהלית, קאריבו אסנה.

ארץ הצאגה 
למרגלות הקילימנג'רו חיי שבט הצ'אגה, ממש כמו בשיר על ארץ לימפופו, יש 

להם בקתות קטנות בצל עצי הבננות. פרנסתם חקלאות- בננות, מנגו, קפה 
ואבוקדו צומחים על מדרונות ההר גם בלי מאמץ רב באדמת אפריקה הפורייה. 
הצ'אגה מעבדים חלקות קטנות בין עצי הג'ונגל הטרופי שמקיף את ההר לבין 
הסוואנות הצחיחות שלמרגלותיו. את ארבעת ימי הרכיבה הראשונים בטנזניה 
אנו מקדישים להרפתקאות פריי סטייל מבית מרקחתו של אלון, התנאי היחיד 

שיש לי הוא לרכב בכל יום שעה עד שלוש שעות בעלייה בגובה של 1500-2000 
מטר, כדי לגעת עד כמה שניתן במאמץ גופני באוויר דליל. נאמן לתנאי זה, את יום 

הרכיבה הראשון אנו מתחילים ממושי, איך לא בטיפוס. רוכבי אופניים מקומיים 
מהווים אטרקציה למצלמותינו, בעוד אנו רוכבים בעליה על אופני קרבון משוכללים, 
המקומיים מפדלים על אופני ברזל עמוסות בלפחות 40 ק"ג קרשים, חומרי בניין, 

תירס או אשכולות בננה. הצוות המקומי שלנו מונה בשלב זה, שלושה מדריכי 
אופניים מקומיים, רוכב אופנוע למקרה שהראשונים יפגרו בקצב, ג'יפ עם נהג, 

שני נהגי דאלאדאלא אחד לנו והשני לאופניים וכמובן את אלון שמנצח על כולם 
בסווהילית שלובה בעברית. כן ספרתם נכון, שמונה מקומיים על 6 רוכבים, 

למחרת המספר כבר יגדל לעשרה וכשנטפס על ההר נגיע ליחס של 1 ל-4, עם 

צוות של מעל 20 איש, ככה זה כשאתם ווזונגו, המעמד מחייב.

ראסטה מאן 
מתחילים לרכב, טנזני ארוך רגליים מצויד בשפע רסטות החורגות מגבולות הגזרה 

של הקסדה מזנק במהירות על רגלי איילה מתוחות ושריריות, עטויות עור שחור 
מבריק, המסגירות את מוצאו הסווהילי. אופני אלומיניום מיצור לא ידוע עם צמיגי 

סילק שחוקים עד דק רק מאיצים אותו מהר עוד יותר על הכביש הצדדי בקצב 
שחוצה את רף ה- 35 קמ"ש. חולצת ליקרה שחורה עם סמלי שודד ים דבוקה 

לגוף הרזה והשרירי המתנשא לגובה של כ 190 ס"מ. אנו מנסים להשיג אותו, זה 
נראה לגמרי אבוד. הרסטה מאן יחד עם החום והלחות מכים בנו ללא רחם. חצי 
שעת טיפוס מאוחר יותר הוא יהיה המדריך המקומי האחרון לפרוש מהרכיבה, 

טוב שיש אופנוע ללוות אותנו בטיפוס דרך כפרי הצ'אגה בדרכי העפר האדומות 
של אפריקה. גשר על נהר שוצף מסמן את תחילתה של ירידה ארוכה מקו גבול 

שמורת הקילימנג'רו מטה אל הסוואנות של אפריקה. לאורך הנהרות המים 
היורדים מההר להרוות את הסוואנות הצמאות. ככל שיורדים בגובה אנו רוכבים בין 
עצי שיטה ובאובב, מחברים זה אל זה, סינגלים זורמים על אדמת אפריקה החומה 

אדומה, אדמה רכה ומזמינה. אופנועים, אופניים ואלפי הולכי רגל מתחזקים 
ברגליהם וגלגליהם יום יום את עורקי דמה הפועמים של אפריקה החמה, רשת 
הסינגלים בת עשרות אלפי הקילומטרים משתרגת לכדי זרימה אינסופית בין נוף 
מדברי המשתנה לשדות אורז וקנה סוכר. מפעל גדול המעבד את הקנים לאבקה 

מתוקה מסמן בבירור את נקודת הסיום של יום הרכיבה. אנו נחים במסעדת 
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מועדון גולף באווירה קולוניאליסטית כשבקבוקי בירה קילימנג'רו קרים מונחים על 
השולחן, לפתע ארובות השמים הנפתחות לחצי שעה של מבול טרופי חם משולב 

עם מופע ברקים מהפנט שרק הטיב עם טעמה של הפיצה בסיום יום מושלם.

על ג'ירפות אריות ושבט המסאיי 
יש להן את הלב הגדול ביותר מבין חיות היבשה, הן הגבוהות ביותר בעולם החי 

וכשהן רצות הן מהירות יותר מסוס דוהר. נסו לדמיין את התמונה הבאה, עדר 
של כ 15- ג'ירפות עומד על גבעה ומלחח צמרות עצי שיטה. עשרות זברות ועדרי 
גאנו רועים סביב בור המים, לפתע אנחנו מגיחים, שישה רוכבים ברכיבה איטית 

על השביל הצר – סוג של נקב ג'ירפות לשם שינוי – לאט לאט העדרים מתחילים 

לנוע במעלה העמק הרחב, הגנו מובילים את המנוסה, אחריהן זברות מהירות 
בפסי שחור לבן, הג'ירפות מצטרפות כמו בריצה איטית ספק הליכה מהירה, כל 

צעד שלהן שווה לעשר תנועות פדל שלנו, אנחנו מתקרבים עוד לחיות ומשתלבים 
בתנועה. קוראים לזה בייק-ספארי, ברוכים הבאים לשמורת נדראקוואי. השמורה 
שלגדת נהר קטן מגוונת ועשירה באוכלי עשב לרוב. אריות אין כאן, שבטי המסאי 
צדו אותם. למסאי ולאריות חשבון ארוך, בתור שבט רועי צאן ובקר, נהגו האריות 

לטרוף בהמות, כתגובה צדו המסאי את האריות ואותם בלבד, בשאר החיות לא נגעו. 
המסאי מאמינים כי כל בני הבקר בעולם שייכים להם, כך קבע אלוהים. הם ניזונים 

מחלב ומוצריו לעיתים בערבוב עם דם פרה שהוקז מצווארה, הפרה שורדת את 
ההקזה בזכות תחבושת שעוצרת את נגר הדם. בלב השמורה, בין ג'ירפות לזברות 

אנחנו פוגשים רועות בקר משבט המסאיי, בגד מסורתי אדום או סגול עוטף את גופן 
התמיר, האופניים מבהילות אותן כמעט כמו את הג'ירפות שפגשנו לפני דקה. לאורך 

הנהר אנו רוכבים במהירות רבה, חולפים ליד פיל יתום שהוריו ניצודו והוא נשאר 
בגפו לגור בשמורה. ביציאה מהשמורה נכנסים לארץ המסאי, ספר-מדבר המתאפיין 

בשמש קופחת ואדמה חשופה. רוכבים על סינגל מישורי לאורך נהר המתפתל בין 
עצי שקמה, קופים קופצים בין הענפים ואופס, כמעט תאונה, ג'ירף בודד וארוך 

רגלים מזנק מהשיחים וכמעט פוגע בנו תוך כדי רכיבה מהירה. אפריקה מעל הכידון 
מרגישה יפה, פראית וחשופה, היא מרתקת אותנו בצבעיה כשבת שבט מאסי 

יפיפייה שלגבה קשורה בשמיכה אדומה תינוקת מקסימה מסבירה לנו על חיי השבט 
באנגלית המושלמת שלה. פועה פועה )רגוע רגוע( אפריקה 

המרפסת של אפריקה 
כבר שלוש שעות שאנחנו מחברים שבילים לסינגלים בין כפרים זעירים לחוות 

קטנות. צבע הקרקע אדום חד כמו זועק את האמת של היבשת. חם, אין צל, רק 
סינגל שלא נגמר. מעלינו גבעה עטורת שיחים קוצניים. אני חייב להשקיף על 

השטח, לחפש סימן לנהר יבש אולי אגם. אגם איאסי צריך כבר להיות קרוב. לאט 
אנו עולים בשיפוע התלול, לפתע שער עם שומר. "אפשר להיכנס" אני שואל, 

"בטח" הוא עונה. לודג' ומסעדה צופים מראש הגבעה על הערבה העצומה, הנה 
אנחנו שותים קולה קרה כקרח באמצע היום מהמרפסת של אפריקה. התצפית 

נפלאה, מכאן השביל ברור, עוד 10 ק"מ של סינגלים, צריך לחצות את נהר הבוץ 
החום ונפגוש את הדרך הראשית לאגם. את 30 הק"מ הנותרים אנחנו עושים 
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במהירות שיא בדרפטינג על דרך טובה המובילה ישר לבירה הקרה לשפת אגם 
איאסי השוכן בלב הערבה. 

אלים משתוללים סצנת הציד 
חושך בחוץ, אנו מצטנפים ברכב המיטלטל בין שלוליות מגשמי הלילה. לפתע נעצר, 
המדריך המקומי בן שבט מהאזור קופץ בזריזות, בואו אחרי וחיוכו הלבן נבלע בלילה 

השחור. תחת סלע גרניט נטוי היוצר מערה רדודה דולקת אש קטנה, מסביב למדורה 
כ 8 בני שבט האדזבה שגובהם אינו עולה ה-1.50 ס"מ. הם מדברים בשפה משונה 
הכוללת קליקים וצ'יקצ'וקים. כל בן שבט מחזיק קשת וכ-6 חיצים. סדק שחר כחלחול 

המפציע במזרח מסיים את שיחות הבוקר המצ'וקצ'קת משהו שלהם ותוך כדי 

תקשורת בשריקות רפות, שלושה ציידים מתחילים לצעוד אל הגבעות, אנו משתרכים 
בשקט אחריהם. הציידים נפרשים במרחק לא רב אחד מהשני ונעים בין שיחים, 

שיטות ועצי באובב, לפתע קשת נדרכת וחץ נורה לאוויר, ציפור קטנה המומה נופלת 
לרצפה. איך לעזאזל הוא פגע בה נשאר בגדר נס, אפילו כיפת ברזל הייתה מתקשה 

לפגוע בציפור כל-כך קטנה דרך ענפי השיטה. ממשיכים ללכת, בשעה הבאה 
הצייד לא זז לשום מקום, לא מעט חיצים נורים בין השיטים, ללא הצלחה, לציפורים 

שלום. פתאום אחד מבני האדזבה שורק לאחרים שמגיעים בריצה, משפחת קופי 
כיס קטנים נמצאה על עץ באובב, הקופים מנתרים בזריזות מעץ לעץ והקשתים 

חוסמים את דרכם בריצה, החצים שנורים לחופה מחטיאים את החיות הקטנות. 
אולי עוד יש להם סיכוי לחמוק, חולפת לה מחשבה בראשי, אך האדזבה המיומנים 

לא מאפשרים בריחה. מי בחץ ומי באבנים, הקופים הקטנים בזה אחרי זה נופלים, 
קשה לשמוח את מותם של חיות כה חמודות, אך פרצופי הציידים השמחים מבהירים 

לנו שבשבילם זה היה צייד טוב. עיקר המזון של השבט מגיע מציד, ולכן במחנה 
שמחה גדולה, הילדות הקטנות מקבלות את הקופים על תקן בובת משחק, מנשקות 

ומחבקות את החיות המתות באהבה, הגברים עורכים מדורה במרכז הכפר והחיות 
הניצודות, שהיו בובות לדקה, מונחות על האש לצלייה מהירה. תוך דקות כל בני 

הכפר מכרסמים ברעב ניכר זנבות, רגלים וגם ראשים, המחזה מרתק וגם מרתיע, 
קשה לצפייה וטבעי כאחד. הכפר הרעב שבע, עכשיו זמן שעשוע לתיירים, שם 

המשחק קליעה למטרה ואנו נקראים למשימה, לפי הביצועים כנראה שלא היינו 
שורדים יותר מיום יומיים בערבה.

טיול ספארי ורכיבת שבטים בערבות טנזניה 
5 ימי הרכיבה הראשונים שלנו הוקדשו לתיירות אופניים, רכבנו עם חיות ופגשנו 

שבטים, שבענו נופים וטיילנו המון. רכבנו בין 50 ל- 70 ק"מ ביום הרבה מהם 
בסינגלים הייחודיים של אפריקה. ימים אלו הכינו אותנו להרפתקה העיקרית 

שלשמה באנו טיפוס על הקילימנג'רו עם האופניים. בעקבות החוויה המדהימה 
שעברנו, החל מחודש יולי 2017 יצאו קבוצות רכיבה מישראל לשבוע רכיבה 

בשמורות ומפגש עם שבטי הילידים של מזרח אפריקה.
עד כאן הפרומו לדבר האמיתי שלשמו באנו, הקלימנג'רו. בחלקה הבא של הכתבה 

שיפורסם בגליון הקרוב נחזור להר.
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השתתפו: 
רועי גלילי ארכיאולוג, חוקר, איש טבע ופילוסופיה, אשר מכיר את אפריקה מכל 

הכיוונים, בוגר טיפוס לא פחות הרואי על הר קניה, ידען וחקלאי ממושב עידן 
בערבה. כן, רועי חובב ירידות מושבע אבל בסתר ליבו הוא יודה כי גם את העליות 

הוא אוהב, אומנם לא כמו שהוא אוהב בירה וצ'יפס, אבל אוהב.
יואל וינוקור ממייסדי ענף אופני ההרים בישראל ומוותיקי הרוכבים בארץ. 

כשאנחנו עוד רכבנו על אופנועים ונהגנו בג'יפים, ליואל כבר הייתה חברת לטיולי 
אופניים. יואל זמר, רקדן ומשורר אם כי לא תמיד בסדר הזה. ליואל יש שיר לכל 
מצב אולם לרוב תתקשו לזהות את הלחן. חוץ מזה הוא האחראי על המורל של 

המשלחת, כך שגם כשהוא ישן ההומור שלו עדיין ער.
אריה אלון כמו עץ אלון ותיק הוא חוסך במילים, מה שמשאיר לו הרבה אוויר 

להשאיר עלינו אבק בעליה. העובדה שהוא חגג את גיל 64 על פסגת הקילימנג'רו 
גרמה לנו לחשוב יותר מפעם אחת מה אנחנו ורוצים להיות כשנהיה גדולים? 

והתשובה לשאלה הזו היא "אריה"!
אילן גיא המכונה "חרדון", כמו כל זוחל, לוקח לו זמן להתחמם בבוקר ובכלל 

התארגנות וציוד זה לא הצד החזק שלו. מצד שני, את הזמן שהוא "בזבז" לנו על 
התארגנות, הוא החזיר עם ריבית בירידות הטכניות של ההר, קשה להאמין כמה 

מהר הוא יורד על גינת סלעים בגודל ראש תינוק. בין רכיבה באפריקה לרכיבה 

בלי שביל על גבעות דרום הערבה, הוא מגדל את הפלפלים הכי טעימים בעולם 
במושב פארן. לא מאמינים, תגיעו לטעום!

אבי כהן הצלע האנגלית של המשלחת, אומנם ישראלי, אבל לונדון היא הבית 
בשבילו, מדי פעם הוא קופץ לאילת כדי לא לוותר על השיזוף, לרוב הוא יעשה 

את זה עם אופניים, כי אוטו זה לחלשים. לצערנו לאחר התרסקות שהשאירה את 
אבי כאוב, הוא נאלץ לוותר על רוב ימי הרכיבה. טוב מישהו היה חייב לשמור על 

התיירות במושי מפני משהו.
ארנון שדמי החולם בהקיץ, כראש המשלחת ההזויה הזו ארנון בהחלט העדיף 

את ה"אולי" על פני ה"כדאי", קשה להגיד שזה מעיד על חוכמה רבה, אבל הפעם 

זה הצליח. כמייסד חברת בוץ ומוביל משלחות בעבר ארנון עדיין לא מאמין שאכן 
זה קרה והוא הגיע לפסגת הקילימנג'רו, על כן יתכן מאוד שיצא שוב לנסות בקרוב 

לטפס על איזה הר גבוה באפריקה. 
לאור ההנאה הגדולה והשילוב המוצלח מאוד של רכיבות, ספארי ומפגשים 

אנושיים מרתקים, החל מחודש יולי 2017, יצאו משלחות וקבוצות רכיבה לטנזניה, 
לטיולים בני שבוע בג'ונגלים ובסוואנות כולל בייק-ספארי, ציד עם שבטי האדזבה, 

מפגש עם שבטי המסאיי והצ'אגה והרבה בירה קילימנג'רו קרה 
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אופני מגנזיום בהתאמה אישית
www.middleasta.com

עכשיו בבייקפה הרכבת 18 תל אביב

צילום: נתי הורטיג

http://www.middleasta.com/
http://www.middleasta.com/
http://www.middleasta.com/
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