
תרבות אופניים ישראלית 
033 // גליון   2017 אפריל 

weride.co.il

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

נגה כורם לוקחת מקום רביעי 
ב-EWS אוסטרליה - כתבה עמ' 32

weride.co.il
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שקית שתיה 
בנפח 1.5 

ליטר 

קליפס 
מגנטי

ריתמה 
ניתקת

כיסי צד 
נוחים

מחזירי 
אור

HIPSTERהיפסטר /
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים

http://source-israel.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=lkKv46iRk-k
https://www.facebook.com/shoresh.il/
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EWS 2017 - Round 2 Tasmania Australia we:Photo

ה-EWS, סבב האנדורו העולמי, פתח את עונת 2017!! השנה מספר שיא 
של גיבורי אנדורו ישראלים יקחו חלק בסבב, עם "נבחרת ישראל ל-"EWS ועם 

מלכת האנדורו הבלתי מעורערת שלנו נוגה כורם. על ההישגים יוצאי הדופן של 
נוגה בשתי התחרויות הראשונות באוסטרליה וניוזילנד בהמשך הגליון. כתבה על 

הנבחרת הישראלית בקרוב.
EWS :צילום
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EWS 2017 - Round 2 Tasmania Australia we:Photo
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EWS 2017 - Round 2 Tasmania Australia we:Photo



אנרכיסיםניהליסטים, לא  04.2017|גליון 033

 נוגה כורם לוקחת את המקום 
 EWS הרביעי הכללי במרוץ ה

בטזמניה אוסטרליה. צילום באדיבות 
הפקת EWS. כתבה עמ' 32

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


15 |  14

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

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

https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
http://bit.ly/2llj3F1


17 |  16 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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we:News

שישי 28/4 במדשאת בית העם בכרם מהר"ל
יום כיף לרוכבות שטח בסימן מודעות לסרטן השד

בשיתוף עם "אחת מתשע", מח' הספורט מ.א. חוף הכרמל 
ואתנה - הפרויקט הלאומי לקידום ספורט נשים בישראל 

ובחסות GIANT ישראל
יום הרוכבת חוזר לכרמל בפעם החמישית - אירוע רכיבת שטח 
לנשים )וגם לגברים( בסימן הגברת המודעות לאבחון מוקדם 

של סרטן השד.
שישי, 28.04.17 בכרם מהר״ל

יום הרוכבת הוא אירוע רכיבת השטח לנשים המרכזי בארץ. זהו יום 
ייחודי שיזמה נועה לוריה, מדריכת נשים רוכבות וותיקה ומארגנת אירועי 
ספורט, כדי לעורר נשים לערוך בדיקה סדירה אבחון מוקדם לסרטן השד 
ועל הדרך להראות להם מקרוב את היתרונות שבטיולי שטח על אופניים 
ביחד עם חברות נוספות. האירוע הוא אירוע התרמה וכל רווחיו נתרמים 

לעמותת "אחת מתשע" זו השנה החמישית.
מאות נשים רוכבות, רובן בקבוצות אורגניות אך חלק מהן רוכבות לבד 

או עם חבר/ה וללא מסגרת קבועה, מגיעות פעם בשנה לאזור הכרמל, 
נהנות מרכיבה באחד מארבעה מסלולים, ומתכנסות בסיום החלק 

האקטיבי למינגלינג על המדשאה של בית העם ביישוב כרם מהר״ל.

חלק ממסלולי הרכיבה הם בהובלת מדריך או מדריכה וחלקם בהובלה 
עצמית על פי סימון קפדני של חברת עז הרים הפקות והדרכות. כל 

משתתפת מקבלת חולצה מנדפת בצבע המחייב )וורוד, צבע המלחמה 
בסרטן השד(, ובשיא האירוע ממש אפשר לומר שיער עופר נצבע וורוד.

מי יכולה להשתתף? זה רק לנשים?
יום הרוכבת פותח שעריו לרוכבות ורוכבי שטח מכל הרמות: החל 

ברוכבות שרק עושות את פידוליהן הראשונים בשטח, דרך רוכבות 
סופשבוע וכאלה המטיילות בשביל הכיף, ועד רוכבות תחרותיות וחברות 

בסגל נבחרת ישראל.
יום הרוכבת פתוח לכולם! זה אירוע עם מטרה נשית ברורה, אבל 
ההרשמה פתוחה לכולם ולא רק לכולן… גברים שאוהבים לראות 

סביבם נשים רוכבות, מוזמנים להירשם או לתת כתף ולהתנדב באירוע 
כמרשלים, כסדרנים או כמתפעלי תחנת ההאכלה בלב השטח. רוב 

קבוצות הרכיבה הנשיות כבר הבטיחו מקומן באירוע, ולקבוצות אלו 
מדריכים ומדריכות.

הנה מה שיהיה בתפריט הרכיבות באירוע:
רכיבת טעימה + השכרת אופנים: מסלול מישורי וקל לרוכבות 

מתחילות ללא אופניים או ניסיון קודם. את רוכבת כבר, אוהבת את זה 
ורוצה לגרום לחברה או בת משפחה ליהנות גם? יאללה, הביאי אותה. 

ההרשמה למקצה זה אמנם במחיר הרגיל, אבל היא כוללת השכרת 
אופנים והדרכה צמודה, באדיבות GIANT ישראל, יבואני מותג 

אופני הנשים  LIV מבית ג'יאנט.
הרכיבה הרגועה - כ-10 ק"מ: מסלול פשוט ומישורי יחסית, עם 

קצת עליות וירידות מתונות, בשדות ובשטחים הפתוחים שסביב בקעת 
מהר"ל היפה. מסלול משולט לרכיבה עצמאית המיועד לרוכבות מתחילות 

או לצעירות שבחבורה.
הסימפטית - 20 ק"מ: מסלול יפהפה המקיף את בקעת מהר"ל, יורד 

בנחל מערות ועולה חזרה ליער עופר. מסלול מגוון עם שילוב של דרכי 
4X4, עליות, ירידות ונגיעות של סינגלים זורמים. 

משולט לרכיבה עצמאית או אחרי מוביל/ה מטעם האירוע. מיועד 
לרוכבות אופני הרים עם שליטה טובה בשטח וניסיון במסלולים דומים.
התוססת - 30 ק"מ: מסלול קשה ואתגרי לרוכבות חזקות ומיומנות 

בלבד, עם דרכים סלעיות ומשובשות, שפע של עליות וירידות וסינגלים 
ברמות טכניקה שונות. טיפוס מצטבר: כ-450 מטר. 

מסומן לרכיבה עצמאית, אך מאוד מומלץ להצטרף למוביל/ה 
מטעם האירוע. 

הרכיבות יוצאות ומסתיימות במתחם אירוע מושקע, מוצל ומפנק בבית 
העם בכרם מהר״ל. במתחם ניתן יהיה לשמוע את מתנדבות "אחת 

מתשע" מספרות על פעילות העמותה, סיפור אישי של מחלימת סרטן 
השד ועוד, לצד הפנינג נשי כיפי עם דוכני אופניים, ספורט, טיולים 

ו-outdoor lifestyle, תוצרת מקומית ואומנות. למשתתפות ביו הרוכבת 
יוצעו מבצעים ייחודיים לאירוע, לדוגמה: חברת GIANT ישראל, שמלווה 

את האירוע מיומו הראשון ומייבאת אופניים וציוד לנשים תציע הנחה 
 .LIV חסרת תקדים על מותג הנשים

 ECO-ו GIANT Israel של LIV יום הרוכבת בחסות אופני הנשים
Adventures מתקיים בשיתוף מחלקת הספורט של המועצה האזורית 

חוף הכרמל, איגד האופניים בישראל ואתנה - הפרויקט הלאומי 
לקידום ספורט הנשים בישראל. שותפי המדיה של האירוע הם אתר 

.we:Ride ומגזין BIKEPANEL
מתוך אתר עמותת אחת מתשע: "סרטן השד הוא הסרטן השכיח ביותר 

בישראל וכרבע מהחולות הן נשים צעירות מתחת לגיל 50. נשים אלו 
אינן נקראות להיבדק באופן מוסדר ולכן רובן אינן מודעות לצורך בבדיקה 
ולחשיבות שלה בהצלת חייהן. הגילוי המוקדם של סרטן השד הוא 

גורם מרכזי בסיכויי הריפוי מהמחלה. סיכויי ההחלמה של נשים 
שמחלתן אובחנה בשלב מוקדם מגיעים ל-92%" 

כולכן מוזמנות וכולכם מוזמנים להירשם בהרשמה המוקדמת באתר 
יום הרוכבת,להתחבר אלינו בעמוד הפייסבוק של יום הרוכבת - וגם 

להזמין חברים וחברות! 

יום הרוכבת 2017

חדשות

http://www.onein9.org.il/%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A8%D7%98/
http://www.onein9.org.il/%D7%A9%D7%92%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A8%D7%98/
http://www.znook.co.il/R/Main.aspx?ID=EjrMfePj2yo%3d
http://www.znook.co.il/R/Main.aspx?ID=EjrMfePj2yo%3d
https://www.facebook.com/yomarochevet/
https://www.facebook.com/yomarochevet/
http://www.znook.co.il/R/Main.aspx?ID=EjrMfePj2yo%3d
http://www.znook.co.il/R/Main.aspx?ID=EjrMfePj2yo%3d
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חברת דו-אופן מכריזה על שובו של מותג לייטספיד - Litespeed לישראל. 
הוותיקים שבינינו זוכרים את נחיתתו הראשונה בישראל אי שם בתחילת שנות 

התשעים. שלדות הטיטניום נראו אז )וכך גם היום( כתכשיט נוצץ ויקר ערך 
המעוצב בקפידה.

אז הטיטניום היה שמור רק לאופני קצה לעומת הכרומולי והאלומיניום שהיו 
נפוצים יותר. מאז נתמלאה ארצנו בסינגלים, רוכבים וקרבון כמובן והטיטניום 

נשכח מעט. בשנים האחרונות המתכת האצילה זוכה לפופולריות מחודשת 
בעולם בעקבות חיפוש אחר משהו חדש ושונה וגם בזכות האופי המיוחד שהיא 
מעניקה לרכיבה, הן במראה והן בהרגשה. טרנד הגראבל העולמי תורם גם הוא 

להתעניינות המחודשת.

 Litespeed קצת על
הכל התחיל באמצע שנות השמונים כאשר אחד הבנים למשפחה דרומית 

ממדינת טנסי בארה"ב שבבעלותה מפעל ליצור חלקים ממתכות אקזוטיות 
החליט לבנות לעצמו אופניים עשויות מאותו חומר איתו הם עבדו ביום יום.

התוצאה היתה אופניים מטיטניום שמשכו תשומת לב רבה ותגובות חיוביות, 
מה שהביא אותם בשנת 1986 לקבל החלטה על פתיחת חברה ליצור אופניים 

.Litespeed בשם
במהלך השנים רוכבים מן השורה הראשונה כמו גרג למונד, רובי מקווין, לאנס 

ארמסטרונג, ג'ני לונגו הצרפתייה )אלופת עולם 13 פעמים( ועוד רבים וטובים 
רכבו על שלדות לייטספיד אשר מותגו כ- Trek, Eddy Merckx, Bianchi ועוד.

בשנת 2009 הטכנולוגיה והידע שצברה Litespeed המריאו לחלל כאשר 
נתבקשה החברה לעזור לסוכנות החלל האמריקאית בבניית מרכב הגלגלים 

לרובר שנחת על מאדים. 

בשנת 2010 החלה החברה בייצור שלדות קרבון וזאת בנוסף לטיטניום. 
שלדות הקרבון מיוצרות בטאיוואן, לעומתן, כל שלדות הטיטניום מיוצרות 
במפעל בצ'טנוגה טנסי בעבודת יד, עם הרבה אהבה, תשומת לב וגאווה 

)לכל שלדה מצורפת תעודה עם רשימת בעלי המקצוע שהשתתפו בהכנתה(.                      
בשלב זה, אנו בחברת דו אופן בחרנו להתמקד בשלדות הטיטניום בשל ייחודן.

בשנת 2015 ייצרה החברה לראשונה את שלדת הגראבל, וזאת בנוסף לאופני 
הכביש, שטח ונג"ש אותן ייצרה מאז יוסדה .

למה Litespeed, למה טיטניום?... 
חברת Litespeed מקפידה לעבוד אך ורק עם טיטניום המאושר לתעופה. 
תהליך היצור נעשה בשיטת "עבודה קרה" בלבד ולא ע"י חימום. שיטה זו 
אמנם גוזלת זמן יקר אך תורמת לשמירת קשיחות וחוזק הצינורות. כל צינור 

בשלדה עובר התאמה למיקומו על האופניים בהיבט של צורה, קוטר ועובי דופן 
וזאת כדי ליצור את השלדה המושלמת. הצינורות משתנים גם בהתאם לגודל 

השלדה עצמה.

המוצר הסופי הוא שלדת אופניים יפיפייה, קלה וחזקה, השומרת על המראה 
המיוחד שלה לאורך שנים רבות וללא בעיות חלודה כמובן. את ההרגשה 

הייחודית של רכיבה על טיטניום קשה להסביר, אך כל מי שרוכב מתאהב. 
הטיטניום קשיח אבל סלחני ובעל גמישות מסוימת. אופיו מתאים מאוד לאופני 

כביש, גראבל, זנב קשיח וסינגלספיד.

 לפרטים נוספים: סלאלום כפר מלל – רח' עין חי 49 כפר מלל
 או צרו קשר עם ארז או ניר, טל: 09-8666850

 nedoofan@gmail.com או slalumkm@012.net.il :מייל

we:News

עכשיו ב-12,995 ₪ בלבד!!!

Specialized epic FSR comp 2017
אלופי העולם, עכשיו במחיר אליפות!

עם השלדה בעלת הגאומטריה הזריזה, עם בולם ה-Brain שעובד 
בשבילך מתי שצריך ועם המפרט המושלם לטייס הדו גלגלי

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

לפרטים נוספים ולקביעת נסיעת מבחן פנו לסניף הקרוב אליכם:

Litespeed
הטיטניום חוזר לישראל

mailto:nedoofan@gmail.com
mailto:slalumkm@012.net.il
http://www.matzman-merutz.co.il/full-suspension#/specFilters=35!#-!217!-#!36m!#-!55&manFilters=3
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Karl Platt – Team Bulls – 2x11 

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

למעבדת הטיפולים של פוקס מגיעים מזלגות רבים 
שכפתור הריבאונד שלהם ספג מכה והתעקם. רוכבים 
רבים אחרים מתלוננים שהם צרכים לכוון את מהירות 

הריבאונד שלהם לעתים קרובות מידי ואינם מבינים כיצד 
הוא השתנה. לקוח בשם קובי לוי בא אלי עם בקשה, 

שנראתה לי נכונה, וגם רוכבים נוספים מוזמנים ליהנות 
מהרעיון. מכסה הגנה לכפתור הריבאונד בדומה למכה 

שיש בבולמים האגרסיביים במהלכים של 160-200 מ"מ.
מה הבעיה?

כפתורי הריבאונד בולטים מתחת לרגל הבולם ורגישים 
למכות. למה בולטים אותם שואלים? על מנת שנוכל 

לכוון אותם
מה אפשר לעשות?

קוטר הבורג של קרטריג' בבולמי 34 זהה לזה 
שבבולמי 36 ו-40

אפשר אם כך לעשות את הדברים הבאים:
להחליף את אום הנעילה של הקרטריג' לאחד עם 	 

הברגה חיצונית
להחליף את כפתוח הריבאונד לאחד קטן יותר על מנת 	 

שיוכל להיכנס לתוך כיסוי ההגנה
לכוון ריבאונד	 
להרכיב כיסוי הגנה מעל כפתור הריבאונד ולצאת לרכב 	 

וליהנות.
ניסיתי על עצמי, וזה נראה כרעיון מוצלח…

כפתור מוגן, לא משנה את מצבו כתוצאה ממגע עם 
שיחים סלעים וכו'.
כמה זה עולה ?

החלפת שלושת הרכיבים כולל עבודה תעלה 99 ₪ בלבד.
פרטים בסינגלטרק ת"א ובסינגלטרק בית אורן 

שדרוגון חדש מבית הסינגלטרק,
מכסה הגנה לכפתור הריבאונד

http://bit.ly/2nrL8vp
http://www.daa.co.il
http://www.thesingletrack.co.il/
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we:News2017 ליגת מארין אנדורו Rick Munitz    יוליה רפקין 

רגע לפני פסח התקיימה תחרות האנדורו השנייה לעונת התחרויות החדשה 
של ליגת מארין במשמר העמק. כפי שכתב גיא בר בכתבה הקודמת שסיכמה את 

התחרות הראשונה, העונה הזו מביאה איתה כמה שינויים משמעותיים לאופי 
הסבב. בין היתר ביטול קטגוריות ספרינט למעט עבור המשתתפים הצעירים, 

חיבור לאיגוד האופניים, מקצה דאבל סטייג' כמעט בכל תחרות ועוד.
מלבד אלה, התחרות השניה כללה אף היא שינויים נוספים והוגדרה כתחרות 
מולטי סטייג' הראשונה בהיסטוריית ליגת האנדורו הארץ ישראלית. התחרות 

כללה 4 סטייג'ים למדידה עבור קטגוריית הפרו ו-3 סטייג'י עבור קטגוריות 
הצא'לנג'. 

התחרות התקיימה על שני מסלולים מוכרים באיזור משמר העמק, "חילזון 
מן השפן" שמוכר כבר מהעונות הקודמות ו"זאביק" - מסלול חדש בתחרות, 

אגרסיבי ומשופע יותר.
שינוי נוסף ופחות מבורך לטעמי, היה קיצור משמעותי של זמני ההתשות 

עבור קטגוריית הפרו. לרוכבי פרו ניתנו הפעם 25 דקות לביצוע ראן מדידה על 

המסלול וטיפוס חזרה לנקודת הזינוק. לרוכבי הצ'אלנג' הוקצו 35 דקות. 

לא קל שם ב"פרו" 
כיוון שהפעם החלטתי להתחרות בקטגוריית הפרו, הרגשתי את קיצור זמן 

ההתשה  טוב טוב ברגליים ובדופק. לא שאני מחשיבה את עצמי כרוכבת פרו, 
פשוט לא היה נעים כל כך לזנק בקטגוריית צ'אלנג' נשים בתחרות הקודמת. 

קטגוריה זו מוקמה אחרונה וכללה זמני המתנה ארוכים יחסית בקו הזינוק, 
ובנוסף לכך בזמן הראנים כמעט ולא נותר קהל על המסלול.

אז הפעם זינקתי בקטגוריית הפרו מייד אחרי כל התותחים ונהניתי מעדיפות 
בזינוק, העדר המתנה, מלא מעודדים על המסלול וסיום כל 4 הסטייג'ים של 

התחרות בזמן שקטגוריות הצ'אלנג' רכבו רק את הראן השני שלהם מתוך 
שלושה.

אבל כאמור, היה לזה גם מחיר. סיימתי ראן מדידה בדופק גבוה מאוד ומתנשפת 
בכבדות, ומיד ללא הורדת דופק משמעותי הייתי צריכה להתחיל לטפס במסלול 

ההתשה. ההתשה כללה עליה די ארוכה אך המסלול לכשעצמו לא היה קשה 

ליגת מארין אנדורו 2017
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במיוחד. הקושי היה במגבלת הזמן שהוקצה לטיפוס ואילץ אותי לטפס בקצב 
ובדופק גבוה על מנת להגיע בזמן לקו הזינוק. לזינוק הגעתי מתנשפת בכבדות 

וכמעט מיד הייתי צריכה שוב לזנק. בהחלט לא מצב אידאלי לתת ביצועים טובים. 
אבל להפתעתי הרבה ביצעתי ראנים די יציבים.

התחרות התנהלה ללא עיכובים משמעותיים עבור קטגוריית פרו, המתנה 
מסוימת עבור קטגוריית הצ'אלנג' ושוב המתנה די ארוכה )גם זה רגיל( 

לפודיומים. בזמן ההמתנה אפשר היה להסתובב בין דוכני האקספו ולצפות 

במופע מרשים של קפיצות לרוחק. די הרבה רוכבים השתתפו בתחרות קפיצות 
והפגינו ביצועים מרשימים. במיוחד בלטו גיא בר, נועם אביתר וכמובן יונתן יתום 

שקפץ הכי רחוק וכמעט עבר את הרף של 6 מטרים )!!!(

התוצאות 
נתחיל מקטגוריית הפרו שהוכפלה מהתחרות הקודמת וכללה הפעם לא פחות 

13 רוכבים  ו-2 רוכבות. את המרוץ הוביל ביציבות ובפער די משמעותי יונתן 
יתום, ובסיכום כלל התחרות הוביל בפער מצטבר של יותר מחצי דקה על בן קדמי 

שהגיע למקום השני. אחריו בפער של כ-5 שניות הגיע טל אורן הצעיר שעבורו 
זה היה הפודיום הראשון בקטגוריית הפרו החזקה. מיד אחרי השלישייה הגיעו 

גיא בר ויואב דרור.
בלט בהעדרו דימה רפקין שלא השתתף הפעם ונשאר עם הבנות בבית ופירגן 

לי להתחרות.
בתחרות השנייה בסבב השתתפו 6 נשים שהתפזרו על 4 קטגוריות שונות:

בקטגוריית הפרו -  במקום הראשון יוליה רפקין, ובמקום השני יסמין אדל 
שגם מתכוננת לתחרות EWS הקרובה במדרה שבפורטגל.

בקטגוריית הצ'אלנג' - מיכל רייס סהר הפודיומיסטית הקבועה במקום 
הראשון ואחריה לינדה דברת במקום השני.

בקטגוריית צאלנג' נשים 14-15 - אביגיל רום מטים משגב הגיעה 
למקום הראשון

we:News2017 ליגת מארין אנדורו
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ובספרינט 12-13 - למקום ראשון הגיעה ירדן בראל שמתחזקת מאוד מעונה 
לעונה והפגינה ביצועים מרשימים בתחרות.

היו יכולות להיות לפחות עוד 3 נשים אם לא הייתה חפיפה עם תחרויות כרמל 
צ'לנג ו... EWS באוסטרליה וניו זילנד. סחתיין ענק למלכה נוגה כורם.  :-( אבל 

על שתי התחרויות האחרות כתבות נפרדות.
כיף לראות נציגות הולכת וגדלה של המין הנשי.

בקטגוריית הצ'אלנג' של צעירים, את פסגת הפודיום תפסו הפודיומיסטים 
קבועים והמהירים רז סימסון ב-14-15 , נועם אביתר הסטייליסט ב-16-19. 

יבגני שצ'ור שלא מרבה להגיע לתחרויות הגיע למקום הראשון ב20-29 ושלומי 
אברג'יל )עברת כבר לפרו?( בקטגוריית 30-39. אבנר שפיר שחזר לזירת 

התחרויות קטף את המקום הראשון ב-40-49 ומייד אחריו הגיע יוסי סרוסי גם 
הוא אחרי היעדרות ממושכת.

בקטגוריית +50 המצב הוא די סטנדרטי, רונן רמתי בגופיה במקום 3, דני 

יותם במקום ה2 ורק בראש הפודיום עד כה היתה התחלפה והפעם זה היה 
רוני מזרחי.

 הילדים בקטגוריות הספרינט השונות בגילאים  8-13 
)The Young & Restless( הפגינו כרגיל נוכחות מרשימה וגם זמנים מהירים.

סיכום 
נראה שהענף הולך למקום הנכון, המארגנים )עירא שמש( משתדלים 

ומשקיעים על מנת לשפר ולפתח את הענף ורואים את זה. תמשיכו כך.
חווית המשתמש שלי הייתה טובה מאוד סה"כ, חוץ מרגעי BLACKOUT שמהם 

אני לא זוכרת כלום חוץ מזה שקיללתי בשקט בשקט בעליה כשהגעתי לדופק 
מקסימלי של 203 כדי להיות בזמן בנק' הזינוק. 

בפינת הדרושים - דרושים מסלולים אגרסיביים, אורכים יותר ומשופעים יותר. 
ככה זה בחו"ל . וגם ליערות בארצנו הקטנטונת יש מה להציע. יש יער קסום 

אחד במרכז הארץ שיכול להתאים בול לדרישות התפקיד, #רקאומרת.... 

we:News2017 ליגת מארין אנדורו
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ה EWS הוא סבב תחרויות האנדורו העולמי. למי שעדיין 
לא נתקל בשילוש האותיות האופנתי הזה, נזכיר שזהו 

סבב תחרויות תובעני ומתיש הנודד בין מסלולי האנדורו 
הטובים והקשים בעולם. כשנוגה כורם, אלופת ישראל 

ב-XCO ואחת מרוכבות ה-DH המוכשרות שצמחו כאן, 
החליטה שהיא משתתפת בשתי התחרויות האחרונות 

בסבב אשתקד, בואלברג צרפת ובפינאלה די ליגורה 
איטליה, אף אחד לא הרים גבה. היה זה אך טבעי שרוכבת 

ברמתה תנסה לחוות תחרות בינ"ל בסגמט הזה. אבל 
כשהיא סיימה במיקומים 6 ו-7, כולנו כאן בבית, ולמען 

האמת גם במקומות אחרים בסצינת האנדורו העולמית 
הבנו ש"הילדה ממשגב" היא הרבה מעבר לכוכבת 

אקסטרים מקומית לשעבר, יש לנו כאן ככל הנראה כוכבת 
אנדורו בינ"ל. תפסנו אותה אז לראיון מעמיק על רכיבת 
אנדורו, אבל בעיקר על דרכה לאן. בסוף הראיון נותרנו 

עם התחושה שהיא מצאה את מקומה והעתיד יהיה 

כנראה במדרונות. עונת 2017 החלה כשלשמחתנו נוגה 
היא רוכבת אנדורו רשמית עם ספונסרים, מאמנים ולוח 

תחרויות מסודר. כרגע לא נכביר מילים על שתי התחרויות 
הראשונות בסבב שהתקיימו בניוזילנד ובאוסטרליה, נעשה 

זאת בכתבת ראיון שתפורסם בקרוב באתר. אך אי אפשר 
שלא להתייחס להישג המטורף ולכבוד העצום שנוגה 
הביאה לקהילת האופניים הישראלית ולעוקביה. נוגה 
כורם מלכת האנדורו שלנו סיימה את המרוץ הראשון 

בניוזילנד במקום ה-14, ואת המרוץ השני באוסטרליה 
במקום הרביעי. נוגה כרם ממשגב, מתחרה מול לביאות 
אנדורו וותיקות ומנוסות, עם ספונסרים גדולים, קבוצות 

מסודרות ומערך תמיכה, עם מחנות אימון בהרים אמיתיים 
ובתנאי מסלול של בוץ וגשם שאנחנו לא ממש שולטים 

בהם, ומגיעה למקום הרביעי!!! מקום רביעי, איזה מלכה!!! 
על כל אלו ועוד, בכתבת ראיון שתפורסם בקרוב 

EWS 2017 - Round 2 Tasmania Australia we:Race

https://www.youtube.com/watch?v=2AdWA_p0vDU
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לאחר ההשקה המחודשת והמוצלחת בשנה שעברה של מירוץ המרתון לאופני 
הרים הרים הכרמל צ'אלנג', התקיימה ערב הפסח מהדורת 2017 של המרוץ, 

ונראה שאנחנו על הגל הנכון ליצירת מסורת יציבה של פסטיבל האופניים 
 Carmel שהמציא את פסטיבלי האופניים. מהדורת 2017 או בשמה המלא

Challenge Powered By SHIMANO, שמרה על הפורמט והמסלול משנה 
שעברה, עם מספר עדכונים ושיפורים. 

בשנה שעברה שילבו המועצה האזורית חוף הכרמל ועז הרים הפקות כוחות 
כשהמטרה הייתה להרים אירוע אופני הרים ברמה גבוהה בשטח המועצה 

אחרי עשר שנות יובש )האחרון היה ב-2006(. בתקציב מוגבל הופק מרתון 
אופני הרים מקצועי שעבד טוב והביא ליער 230 רוכבים, שבדקו את עצמם 

מול מסלול מאתגר. התחרות הייתה פתוחה בפני חברי איגוד או רוכבים 
העומדים בחוק הספורט בלבד, לצד האפשרות לרכוב הקפה ״מחוץ לתחרות״ 

ללא מדידת זמנים. זאת מגבלה רצינית לצמיחת האירוע, כי סף כניסה לתחרות 
אופניים של בדיקה ארגומטרית וביטוח תאונות אישיות ברוח חוק הספורט לכל 
רוכב הוא סף גבוה למדי, כזה המציב תקרת זכוכית נמוכה מאוד לאירוע. לדברי 

המארגנים, השנה בוצעו מספר שינויים במטרה להעלות את תקרת הזכוכית 
הזו, מתוך מחשבה על צמיחת האירוע, הגעתו לקהלים חדשים וגם על חיבורו 

לתושבי המועצה. השנה שינויים אילו כללו פתיחת תחרות ילדים עם הקפה 
ייחודית של 9 ק״מ, המאפשרת השתתפות לקבוצות ולמועדונים. בשנה 

שעברה לא היתה לילדים מתחת לגיל קדטים )15-16 המתחרים בדרך קבע 
בתחרויות איגוד( אופציית השתתפות, והמסלול המינימלי היה מלוא ההקפה 

של 25 ק״מ. שינוי נוסף הוא פתיחת אופציית תחרות הזוגות לכל רוכבת ורוכב 
בארץ, הפעם ללא דרישה של בדיקה ארגומטרית וביטוח תאונות אישיות. 

לצד תחרות האיגוד המקצועית נפתחה תחרות ספורטיבית על אותו מסלול, 
כזאת שפתוחה בפני כל רוכב חובבן בארץ, עם אותם תנאים ותמיכה, רק עם 

פודיום נפרד. בדיוק כמו בדזרט צ׳אלנג׳ או במרתון תל אביב או ריצת הלילה של 
תל אביב. לדברי המארגנים זהו מנוע הצמיחה הגדול ביותר של האירוע, וגם 

מחזיר אותו למסורת העבר שלו. הכרמל צ׳אלנג׳ היה תחרות הזוגות הראשונה 
בארץ, והרבה מאוד רוכבים, אז ועכשיו, שלא היו שוקלים ללכת לתחרות אופני 
הרים סטנדרטית, מגיעים דווקא אליו. החוויה הזוגית, הרכיבה וההתמודדות 

כצוות, מנמיכים את הלחץ הנפשי ואפילו הפחד הקשור בהשתתפות בתחרות, 
ונותנים לאירוע את אופיו המיוחד. תוספת נוספת השנה כללה הוספת מקצי 

״רכבת ניצחת״ של אתנה ואיגוד האופניים, מקצים תחרותיים פשוטים שנועדו 
להביא יותר רוכבות לספורט שלנו. לרוכבות הוצע מסלול תחרותי של 9 ק״מ או 

הקפה תחרותית מלאה של 25 ק״מ.
שינוי נוסף ושנוי במחלוקת הוא הקלה ברמה הטכנית של הקפת תחרות 

המרתון, כדי שתאפשר גם לרוכבים פחות מיומנים לסיים את רוב ההקפה 
ברכיבה, עם פחות מקומות שיחייבו רוכבים אילו לעבור להליכה. המסלול אכן 

היה מעט פחות טכני, אך עדיין כלל כמות נכבדה של סינגלים ולדעתנו היה 
"זורם" יותר מהמסלול בשנה שעברה. היו שהתלוננו שהמסלול איבד עקב 
כך את אופיו האתגרי, אך נראה כי בראיה הכוללת גם שינוי זה הוא לטובה 

והתחרות עדיין קשה ומאתגרת.  

יותר משתתפים, יותר קהלים, יותר פסטיבל 
האירוע השנה פנה בצורה ברורה גם למשפחות ולקהל וכלל הוצאת שני 

מסלולי טיול מודרך לרוכבים לא תחרותיים בהובלת חברת Go Ride. מסלול 
ילדים קטנים, מישורי באורך 5 ק״מ בין שדות ומטעי הבננות של המועצה, 
ומסלול משפחתי אתגרי באורך של 9 ק'מ, לילדים גדולים עם אופני הרים 
״אמיתיים״. פתיחת המסלולים ה״עממיים״ היא הדרך לחבר את האירוע 
גם לרוכבים מקומיים המעוניינים לקחת חלק בפסטיבל מבלי להתחרות. 

המטרה היא שהכרמל צ׳אלנג׳ יהפוך ליום האופניים של המועצה האזורית 
חוף הכרמל, ושכל משפחה שיש לה אופניים תקינים בבית, תעמיס אותם 

ותבוא עם כל הילדים לקחת חלק באירוע. נדבך נוסף של מגמה זו הוא מתחם 
האירוע, לדעתנו הטוב ביותר בארץ בתחרות יומית.  הוא את כל המתקנים 

של מרכז מירב, עם חניה מסודרת, שירותים ומלתחות מדוגמים, משטח דשא 
ענק, פינת זולה עם מחצלות, מוזיקה, ואקספו עם מגוון מציגים כמו שימנו 

ישראל, טרק ישראל, מ.נ מערכות עם דגמי פוקוס ומונדרקר, בייקדיל עם מגוון 
מותגי האופניים שלהם, אוקלי, ג'ינגה, מדרסי מריו סנטר, דוכן של בירה ברזל 

מעמק חפר, ודוכן מזון ואפילו מתקני משחק מתנפחים לילדים. המראה של 
עשרות חבורות מתמקמות להן עם בני משפחה ורגליים יחפות במתחם הגדול 
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והמסודר בסוף האירוע עם משהו לאכול וכוס בירה או משקה התאוששות ביד 
הזכיר לנו את אירועי העבר במרכז מיר״ב, בתחילת המילניום, שנכחדו מנופנו 

בשנים האחרונות ואנחנו כה מתגעגעים אליהם.
כל זה הביא את האירוע השנה לצמיחה רצינית גם במספר המשתתפים 

ולא רק ברמת האירוע, עם יותר מ-300 משתתפים תחרותיים וקרוב ל-400 
משתתפים בסך הכל, ועוד הרבה מבקרים שבאו להסתובב במתחם, לעודד, 

לקנות משהו במחירים מיוחדים או לקחת שישיית ברזל הביתה, פסטיבל 
אמיתי. עדיין לא נצפה קהל מעודד על המסלול, אבל היי, פה זה לא בלגיה. 

התחרות התנהלה בצורה חלקה וללא בעיות מיוחדות, כאשר את המקום 
הראשן בקטגוריית העלית קוטף הרוכב האולימפי שלומי חיימי, אחריו הגיעו 
אורי לאונציני ואליעד דניאל. בטקס הפודיום התברר ששלומי ייאלץ לוותר על 

 ,XCO-המקום הראשון עקב העובדה שרכב בטעות עם חולצת אלוף ישראל ב
בעוד שהכרמל צ'אלנג מוגר כתחרות XC מרתון.  אלוף הארץ בקטגוריה זו הוא 
אליעד דניאל. טעות פעוטה לכאורה, אבל חוק זה חוק ושלומי נאלץ להסתפק 

במקום השלישי. אגב אורי סירב בתוקף לקבל את המדליה, אבל החוק תופס 
גם לגביו והוא המנצח הרשמי… שאר התוצאות נמצאות כאן. 

מה בעתיד? 
על פי המארגנים התכניות ל-2018 הן לא לשקוט על השמרים ולהמשיך 

לשפר את האירוע תוך הגדלה ושיפור של המסלולים העממיים. בנוסף לכך 
לעדכון את המסלול לרוכבי המרתון הבינוני והארוך )שתיים ושלוש הקפות( 
כך שיהיה שונה ומאתגר יותר מהמסלול של רוכבי ההקפה האחת, ולנסות 

ולפתור ביחד עם איגוד האופניים ומודדי הזמנים את בעיית ההמתנה 
המייגעת לתוצאות ולטקסי הסיום, דבר שלא מאד השתפר מאז ימי 2006. 

אולם אחד הדברים המשמעותיים שיקפיצו את האירוע מדרגה רצינית 
הוא מציאת נותני חסויות משמעותיים. גוף חסות משמעותי בנוסף לנותני 
החסויות והתומכים הקיימים כמו המועצה האזורית חוף הכרמל, מחלקת 
 SHIMANO ,הספורט במרכז הקהילתי מיר״ב, איגוד האופניים בישראל

ISRAEL, משקפי אוקלי וטל אופטיקה, בייקדיל, ובננות הכרמל, ללא ספק 
יחזיר את הכרמל צ'אלנג' לימי הזוהר שלו 

חוויית משתמש צחי אוחובסקי 
בשונה ממספר תחרויות בשנה האחרונה בהם רכבתי על אופני מבחן, הפעם 

הגעתי לתחרות סוף סוף על אופניים חדשים משלי - ניינר RKT9RDO בני 
מספר ימים. זינקתי למקצה שתי הקפות בקטגורית הבודדים, מבלי שממש 

הספקתי לרכב על האופניים או לבצע הכרת מסלול. בבוקר האירוע קיבל 
אותנו מזג אויר מושלם ואוירה חברית ונינוחה במתחם ההרשמה. כמה סיבובי 
חימום, ואנחנו על קו הזינוק. זינקתי מעמדה מעט אחורית ועם הזינוק ניסיתי 

לשפר עמדות. ההקפה הראשונה עברה בצורה חלקה, תוך שאני מזהה 
שינויים קלים במסלול שכללו מעקף של מספר קטעי סינגל. לדעתי זה הוסיף 
לזרימה ועדיין התחושה הייתה של מסלול תובעני ומאתגר. מצאתי את עצמי 

עוקף מספר רוכבים בקטעים היותר טכניים ובירידות, ונעקפתי חזרה בעליות. 
המסלול כלל 3 ירידות ארוכות ומהירות על דרכים רחבות בהם היה ניתן לראות 
הבדלי רמות משמעותיים בין הרוכבים. כרגיל, אין לי יומרות למיקום משמעותי 

ולכן התחרות האמתית עבורי היא נקודתית כאשר אני עוקף או נעקף ומנסה 
לשמור עמדה יחסית לרוכב כלשהו שאני מזהה בדרך. 

נכנסתי להקפה השנייה בקצב טוב, תוך שאני עוקף מספר רוכבים שזינקו 
ל3 הקפות כ10 דקות לפנינו. לעומת ההקפה הראשונה בה טיפסנו מקו 
הזינוק בקטע כביש, ההקפה השנייה כללה טיפוס תובעני בדופק גבוה 
בסינגל המתפתל ביער. גם ההקפה השניה עברה טוב, כאשר בטיפוס 

חזרה לאזור שבילי רון נחלשתי מעט, אבל ג'ל ושתיה החזירו לי את האנרגיה 
והצלחתי לשמור על קצב טוב במקטע האחרון. סה"כ מקום שביעי בקטגוריה. 
כשהגעתי חזרה למתחם התחרות כבר החלו להיאסף רוכבים רבים מהמקצים 
השונים והייתה אוירה מצוינת. אמנם לוח אירועי הרכיבה בעונה זו של השנה 

די עמוס, אבל לדעתי הכרמל צ'אלנג' הוא אחד האירועים שכל מי שחובב 
רכיבת אופני הרים אתגרית אמתית צריך להגיע אליהם. המיקום, העונה, 

והאנרגיה המיוחדת עושים את שלהם 

סיכום כרמל צ׳אלנג׳ 2017 we:News

http://www.israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C-%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.xlsx
http://www.israelcycling.org.il/wp-content/uploads/2016/11/%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%9C-%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%A0%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8.xlsx


43 |  42

חווית משתמשת- עינת צחור 
על טנדם, זוגיות, עליית "התותח" ושקרים קטנים וחמודים– 

כל זה במהלך השתתפותי המפתיעה באירוע ה"כרמל צ'אלנג' 
"2017

פרולוג היכרות 
מיד אני משתפת אתכם בכל שפע החוויות שלי מה"כרמל צ'אלנג'", אבל נדמה 

לי שאי אפשר להתחיל בלי הקדמה קטנה על עצמי, היות שאני עוף טיפה 
מוזר בנוף הרוכבים והרוכבות. 

אני משתייכת לאגודת N.Z או בעברית – נ"ז. שזה כמו AA - אלכוהוליסטים 
אנונימיים, בשני הבדלים בולטים- א. אנחנו לא אנונימיים, ו-ב. ראשי התיבות 

הם: "נגד זיעה". )"אוהבים אותך, עינת!"( 
הקשר שלי לעולם הרכיבה התחיל כקשר פשוט- התחתנתי עם איש שרוכב. 
הקשר הזה הלך והסתאב עם השנים, ובאמת כיום הרבה מחבריי המצוינים 
הם רוכבים ורוכבות מכל הגילאים והקטגוריות, ואני אוהבת אותם כפי שהם, 

אולם לצערי הרב השפעתם על ההתמכרות שלי לנ"ז לא ניכרת. 

אופני הטנדם ואני 
בשנתיים האחרונות ואחרי ניסיונות רבים ומגוונים בתחומי ספורט שונים 

אליהם לא התמכרתי באופן שיטתי, רכשנו אופני טנדם. לרכב על טנדם עם גל 
זה באמת משהו שאפשר בדרך כלל להגיד עליו "כיף", הואיל והוא מכיר אותי, 

מצליח לתכנן מסלולים מותאמים לנכויות שלי, ומאתגר אותי ברמה סבירה. 
בכנות אני יכולה לומר שבזכות הטנדם קרו לי כמה דברים ממש טובים בחיים: 
אנחנו מטיילים יותר, מגיעים למקומות שלא היה לי שום סיכוי להגיע בעצמי, 

אני אשכרה רוכבת על אופניים בהרים כלשהם ובסינגלים כלשהם, וזה זמן זוגי 
ייחודי על כל המשתמע. זה נכון שברוב המקרים הייתי מעדיפה לפרוס מחצלת 

מתחת איזה עץ, ולהוציא צידנית עם גבינות, יין, זיתים, באגט וחמאה, אבל 
אחרי כמה שנים במחיצתו אני כבר מבינה, שיש פנטזיות שיאלצו לחכות לסוף 

עידן ההיפראקטיביות. 
כמה מילים על הטנדם בעקבות שאלות ששואלים אותנו הלוך ושוב: 

כן, זה אופניים ממש כבדים
 .free spirit כן, ההילוכים ההיגוי והבלמים אצלו. ואני

כן, בשבילי זה fixed gear , כלומר התנועה של הרגליים שלי ושלו מחוברת 

וחייבת להיות יחד. )במילה אחת: אימא'לה. בשתי מילים: השם ישמור.(
כן, אני יכולה להרים רגליים ולא לפדל אם בא לי, אבל רק ל- 8 שניות בערך, כי 

אין לי שרירי בטן מספיק חזקים בשביל זה. 
כן, דגמנו חלקים ממסלולי "אפיק ישראל" על הטנדם, ואתם צודקים. הוא לא 

לגמרי שפוי. 
בעיות בזיכרון והרשמה לאירוע הכרמל צ'אלנג' 

הבעיה איתי היא, שאין לי זיכרון כל כך טוב לטווח קצר ובינוני, ויש לי נטייה 
לחזור על טעויות שכבר עשיתי שוב ושוב. אבל בינינו, כולנו קצת ככה. במיוחד 

כשמגיעים לגיל מסוים, ואז זה רק מחמיר. 
דווקא הזיכרון שלי לטווח הארוך הוא די סבבה, אז כשהוא הציע לי לבוא איתו 

ל"אירוע כיפי בכרמל", משהו בתאים האפורים העתיקים התעורר, ונזכרתי 
שפעם פעם, לפני שנים רבות, באתי ללוות אותו לתחרות הזאת, זכרתי שהוא 

רכב בזוג עם אילן אידלסון, ולדעתי הם אפילו עמדו על הפודיום באיזו קטגוריה 
כלשהיא. זכרתי גם מחצלות, מוסיקה, בירה, אחלה אוירה ונמרוד )נימי( כהן 

ברקע. לדעתי הייתי חמושה באיזה עגלולו ותינוק כלשהו באותה תקופה, 
ועדיין לא היה לנו טנדם. 

בכלל, לגל יש כמה כישרונות נדירים, שלחלקם אתייחס כאן )ולחלקם השתיקה 
יפה )-: ( ואחד הכישרונות הבולטים שלו הוא כושר שכנוע מהאדירים 

שפגשתי.
שימו לב לחד-שיח שהתקיים בינינו בקשר לאירוע:

הוא: "בא לך לבוא איתי לאירוע נחמד בכרמל?"
אני: )בדיוק חתכתי סלט. לא יכולה שתי פעולות במקביל- גם לחתוך גם 

להקשיב(
הוא: "תבואי, נרכב את "המסלולו" הקצר, כמעט אין עליות. יש עליה אחת 

קצת מאתגרת וזהו."
הוא: "תבואי, את לא תאמיני כמה יפה שם. הכל פורח. נוף נדיר. יהיה לך 

מדהים."
אני: )כנראה קיפלתי כביסה. לא בטוח ששמעתי את כל מה שאמר(

הוא: "תבואי, את רק צריכה לבוא וללוות את הפידול שלי קצת..."
הוא: " תבואי, נשתה קפה בבוקר בארומה, נאכל קרואסון קטן." 

תוך כדי שהוא מדבר ומשכנע, אני קולטת אותו מתעסק קצת עם הנייד, 
ו- הופההה! רשם אותנו טנדם, קטגוריה שהמצאנו בעצמנו, ובום! טראח! 

28 באפריל 2017 בכרם מהר"ל

www.znook.co.il/rdr17 פרטים והרשמה באתר יום הרוכבת

יום כיף לרוכבות שטח שמטרתו העלאת המודעות
לבדיקה סדירה וגילוי מוקדם של סרטן השד

רווחי האירוע תרומה לעמותת "אחת מתשע"
מסלולים לא-תחרותיים במגוון רמות, כולל מסלול "טעימה" מודרך + השכרת אופנים    מקצה ״רכבת - ניצחת״     

הפנינג שמח עם דוכני ספורט, אמנות ותוצרת מקומית    מפגש עם נציגות עמותת ״אחת מתשע״    

מחלקת ספורט
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העלה פוסט לפייסבוק – משמע- אין דרך חזרה. 
רגע. מה קרה? מה עכשיו קרה???

אנחנו שבוע לפני האירוע. הוא חזר לפני חמש דקות מדרום אפריקה. הודות 
לקייפ אפיק לא רכבנו יחד כבר איזה חודשיים וחצי, כלומר אני לא רכבתי. 

בכלל. 
תכנית האימונים שלי לקראת האירוע 

הוא: "אל תדאגי. נתאמן השבוע, את תהיי מלכה!"
מפה לשם הצלחנו להשחיל רכיבה של חצי שעה )שלמה! 30 דקות!( במהלך 

השבוע, ועוד "חידוד" של 6 דקות יום לפני האירוע. 
ללא ספק הכנה מושלמת. מי צריך יותר מזה? במיוחד כשהמסלול כל כך 

מישורי. ונוח. ומותאם לפדלאות. 
בעודי מחשבת את קיצי לאחור, גיליתי לחרדתי שלאירוע קוראים "כרמל 

challenge" וזה, כידוע, פחות כוס התה שלי. אני, אם אומרים לי "אתגר", 
זה מאד מעייף אותי כבר מראש, ומה שבאוטומט בא לי לעשות כתרופת מנע, 

זה תכף ומיד להשתרע על הספה ולהצטייד בשלט של הטלוויזיה. אם היינו 
עושים את מה שאני חובבת, קרוב לוודאי היינו מוצאים עצמנו באירוע אחר, 
 "delight אפשר אפילו בכרמל, אין לי בעיה עם הלוקיישן, אבל נניח "כרמל
יותר בא לי טוב, או, לדוגמה, סדנת עוגות ועוגיות. בכרמל. בטח. למה לא. 

רשמיי מהכרמל האתגרי באביב, או במילה אחת: גב. 
התבקשתי לכתוב את רשמיי מהאירוע, ובכן, שתדעו לכם, שמהמושב האחורי 

בטנדם, 80% ממה שאני רואה זה גב. אמנם זה הגב החסון, המרשים, 
השרירי והמופלא שבחרתי בו, אבל עדיין. גב. אנסה בכל זאת לגייס מה-

20% הנותרים ואתאר לכם איך זה לרכב על טנדם את ההקפה האחת של 
25 קילומטרים. 

נתחיל מזה שזאת בהחלט הייתה חוויה מעצימה מהבחינה הזוגית, שלא 
לומר חוויה טיפולית. קמנו יחד בשבת בבוקר )לא קורה כמעט אף פעם. הוא 

קם בחושך לאימון שבת. ואני- ובכן- ממש לא.( ניערנו מעלינו את הילדים 
לכל עבר, העמסנו אופניים לאוטו ויצאנו לדרך. שתינו קפה ואכלנו קרואסון 

קטן בארומה כמובטח, ושמנו פעמינו לחניה במרכז מיר"ב- עד כאן היה 
ממש כיף!!! 

עכשיו, שלא תחשבו שאני סתם מתלוננת ומקטרת סדרתית בכל פעם שאני 

עולה על אופניים. פשוט, הגב ההוא, שהתחתנתי איתו, אני לא בטוחה שזה 
כזה רעיון טוב בשבילי לעמוד איתו על קו זינוק. כי באמת, אני ממש בניתי על 
זה שבקטגוריה שלנו, ובכן, יש רק... אותנו! אין לנו מתחרים! ניצחנו מראש! 

אפשר עכשיו לרכב בשקט? בנחת? לזמזם שירים? ליהנות מהנוף? לרכל? 
טיפונת לשון הרע ככה, בטוב טעם? לקשקש על דא והא? מסתבר שלא, או מה 

שנקרא- הו! ממש ממש לא!
הזיכרון לטווח הבינוני שלי פיספס שוב, והפעם את ה"דזרט צ'אלנג'" לפני 

כשנה, בו כמעט קיפחתי את חיי בדופק 189 )לא צוחקת. אמיתי.( כי גם שם 
היה קו זינוק, והיה איזה נער מקטגוריית הג'וניורס ,שהיה לנו מאד דחוף 

לעקוף אותו. ולנשום מהאף תוך כדי. 
בקיצור, גם כאן, בכרמל. זינוק לעלייה )מה זה היה? השתגעתם לגמרי?( בלי 

חימום בכלל, כי שתינו קפה ואכלנו קרואסון בזמן הזה, ובדיוק כשנגמר לי 
החמצן באופן רשמי, הגיעה עוד עלייה. חשבתי שסיכמנו על עלייה אחת!

בדרך- המון הערות מרוכבים חביבים: "מה זה? לא פייר! אתם שניים!"    ובכן, 
חברים, אנחנו לא שניים. אנחנו אחד פלוס נגררת. זה פי אלף קשה. ואף 

בדיחה על זה שאני כבדה! 
מצד שני, קיבלנו הרבה עידוד, ועידוד זה כיף. זה נותן אנרגיה לעוד פידול וחצי 

שניים בערך. 
המסלולו הקצר )הקפה אחת( התברר מהר מאד כמסלולו תלולו, ואפילו מאד 
תלולו. דרך אגב, שמתם לב שכל מה שאתם עולים בדם, יזע ודמעות, ובדקות 

ארוכות כנצח בעלייה, יורד בשלוש שניות מיד אחר-כך בירידה? וחשבתם פעם 
איזו חוצפה וכמה חבל שזה לא ככה גם בדיאטות, אלא דווקא ממש הפוך? 

עליית "התותח" 
אני רוצה רגע לדבר אתכם על העלייה הזאת שנקראת "התותח". 

אפשר לסכם אותה מבחינתי בארבע מילים: מה זה היה, לעזאזל?! 
אבל ביקשו ממני להרחיב, אז קבלו: אני לתומי חשבתי, שקוראים לעלייה הזו 

ככה, מפני שמי שמצליח לטפס אותה באופניים הוא תותח. שיא הרצינות. 
בחושיי המחודדים הבנתי, שאם יש משהו שאני רוצה להיות אחריו וכמה 
שיותר מהר, זו העלייה הזו. התחלנו את עליית התותח די לבד, אבל אחרי 

כמה שניות פגשנו את עדי, צלם הרחפן, ששמח ממש לראות אותנו, ולחרדתי 
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החליט ללוות את ההתנשפויות שלי עם המצלמה. נשבעת לכם, שאם הייתי 
יודעת שזה מצלם כל כך מרחוק וקטן, ושאני אראה מלמעלה כמו נמלה 

עמלנית, בחיי שלא הייתי טורחת להכניס את הבטן כל כך הרבה זמן. 
בפסגה פגשנו את אור גולן המשמח, ויש הטוענים שהיה שם פידינג זון. תכף 

נדבר על זה. עמוק לתוך הירידה "המפנקת" שאחרי עליית התותח,       הגב 
הסקסי שואל אותי: "ראית את התותח?"  

אתה רציני? היה שם תותח למעלה? לא! ראיתי גב! 
"את רוצה לחזור לראות?" פחחחחחחח!!! 

איך שלא יהיה, בסוף העלייה הזאת כל כך הזעתי, שבכלל לא בטוח שיסכימו לי 
 .NZ להיכנס למפגש הבא של אגודת

רשמים נוספים ותגליות חדשות בזוגיות ובאופן כללי 
מדי פעם כשחזר לי הדופק וחזרתי לנשום עצמונית, בהחלט נהניתי מהנוף, 

שבעונה הזו של השנה הוא מתגמל, ומעורר השתאות וקסם. הירוק היה מאד 
ירוק, הפריחה משמחת, ובאופן מעט כפייתי סימנתי בדרך בלב המון מקומות 

שאפשר בהם פשוט לבוא ו... ניחשתם נכון. לפרוס מחצלת עם גבינות ויין. 
כנראה בבעל הבא. 

גיליתי שבזמן שאני חושבת מחשבות קצה, כמו "עוד כמה זמן"? "מתי 
מגיעים"? "נראה לי שנתפס לי שריר בקמיצה!" ו- "מעניין כמה קלוריות 

שרפתי פה..." בחלק הקדמי של הטנדם נרשמת הנאה גדולה מדי, ואני יודעת 
את זה כי הוא התחיל לשיר שירים שלא זיהיתי, בגלל הנטייה שלו להמציא 
מילים ולזייף קשות, וחוץ מזה הוא חזר יותר מדי על המילה "כיף" עד שזה 

נשמע קצת לא חוקי אפילו. 
מדי פעם הוא אמר לי: "עכשיו אל תלחצי. רק תנוחי ותנשמי." שזה נורא יפה 

ונחמד מצידו, אבל באוטומט מחזיר אותי לשלב הזה, בחדר לידה, שהראש 
בחוץ ואסור ללחוץ, ורק לעשות "פו, פו, פו", וזה, איך לומר, פחות מתאים 

כדימוי כרגע... 
גיליתי גם שבעליות הוא סופר. פשוט סופר, אבל מבחינתי זה בלי קשר למה 
שקורה בפועל. לפעמים סופר קדימה, לפעמים לאחור, פתאום שבע-עשרה, 

פתאום שלושים ואחת, שלושים ושתיים, ושלוש, פתאום מאה ארבעים וחמש. 

לכי תדעי עד איזה מספר זה? באיזה מספר מסיימים? ומה הרצף הזוכה? ומה 
המספר הנוסף? )note to myself : לברר לפעם הבאה עד איזה מספר( 

והכי חשוב: גיליתי שסיימתי את הדבר הזה בחיים. ואחרי רבע שעה בערך 
כבר הצלחתי לתקשר עם הסביבה האנושית ולהתלוצץ עם רוכביי. וזה משמח. 

סוף דבר: שקרים קטנים וחמודים 
לסיום: רשימת שקרים קטנים וחמודים שנאמרו לי, לפני ובמהלך הרכיבה 

בכרמל צ'אלנג', שיש לשנן ולזכור עד הפעם הבאה: 
"יש עלייה אחת טיפונת מאתגרת" – שזה בעצם: להכפיל בשבע-עשרה 

ולהתפלל לפחות.
"אל תדאגי, יש לך כושר טבעי" – שזה בעצם: פחחחחחח!!!

"את כישרון טבעי ברכיבת הרים" – כלומר, אם את הבת של עזרי וג'ו חיימי. 
מה, את לא? 

"אני אוהב אותך כפי שאת" – שזה בעצם: אני אוהב אותך אפילו יותר אם היו 
לך עוד איזה 15 וואט לתת פה... 

"ברור שאני הכי מעדיף אותך פה איתי על הטנדם" – אלא אם אמילי בטי 
פתאום תביע עניין... 

"זה נחל עם איזשהו שם כלשהו" – )נשבעת לכם, ככה אמר לי באמצע 
המסלול( – הלו! זה אמנם לא שקר קטן וחמוד, אבל היה נחמד אם היינו 

טיפה משתדלים יותר ואשכרה יודעים איפה רכבנו! 
"בטח שנעצור בפידינג-זון. שולחן ליל-הסדר אני פותח לך שמה. יהיה כיף!" 
– בפועל- אפילו לא הורדנו רגל. בעודנו חולפים במקום שאמור היה להיות בו 
פיד-זון ותותח הוא אומר לי: "רוצה משהו? לא צריך, יש לנו הכל. אני ממשיך!" 
בטח היו עוד מהסוג הזה בשלבים שההכרה שלי התערפלה, אבל הבנתם את 

רוח הדברים. 
ומשפט לסיכום: אני עוברת כעת למשימה הקלה מבחינתי, וזה להפוך את 

כל הדבר הזה לזיכרון מאד מתפוגג ומעורפל, בכדי שאוכל שוב בשנה הבאה 
להתבלבל ולהסכים לבוא. 

בינתיים, יש לכם שנה ליישר את הכרמל קצת. שיהיו מישורים לחברי נ" 
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טיול החודש
מסע בין משלטים

פרוזדור ירושלים היווה מעבר מפתח בזמן מלחמת השחרור בשל הצורך לשלוח 
אספקה ותגבורות לתושבי העיר עליה צרו הערבים. במסלולנו החודש נכבוש 

בגלגלינו את אחת העליות לכיוון ירושלים, נעבור במשלטים לאורך הדרך, נפגוש שרידי 
שריוניות מן השיירות שעלו לירושלים, נציץ באנדרטת פורצי הדרך וגם נבקר שרידי 

מצודות שידגימו את חשיבותה של הדרך הזו עוד משחר ההיסטוריה. כמובן שכל אלה 
משולבים בנוף נהדר, אוויר צלול וחוויית רכיבה מהנה.

את מסלולנו החודש מאוד ייתכן שרכבתם בגרסא כזו או אחרת בעבר. הפעם אנו 
 מזמינים אתכם לטייל אותו וליהנות מכל העושר ההיסטורי המלווה אותו
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הנתונים הבסיסיים
מרחק: 19 ק"מ 
זמן: 2-3 שעות 

קושי פיזי: בינוני 
קושי טכני: קל-בינוני

קושי ניווט: קל
טיפוס כולל: 550 מ' אנכיים 

מעגלי: כן. 
הגעה לנקודת המוצא: תחנת דלק "פז" בשער הגיא. התחנה נמצאת על כביש מס' 1 לכיוון מערב. 

למגיעים מאזור המרכז יש לעלות בכביש מס' 1 עד מחלף שורש, שם לצאת ימינה ואז שוב לפנות 
ימינה חזרה לכביש מס' 1 לכיוון תל-אביב. לאחר מספר קילומטרים נמצאת התחנה מצד ימין )וויז: "פז 

שער הגיא"(.


 להורדת קובץ

ניווט
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יוצאים לדרך 
מתחנת הדלק נצא בכיוון תנועת המכוניות )מערבה( ומיד בסופה נפנה ימינה 

בסימון שבילים אדום. לאחר עלייה קצרצרה נגיע לתחנתנו הראשונה – חורבת 
חרסיס )1(, מצד זה נבנה בשלהי התקופה העות'מנית, כחלק ממערך של 17 

מצדים שנועדו לשמור על הדרך לירושלים שנבנתה ב-1896. בקומה התחתונה 
התאחסנו החיילים, ביחד עם סוסיהם הנאמנים, בעוד בקומה העליונה התגורר 

המפקד. בסמוך למבנה ממוקם מבנה המשאבות לקו המים הרביעי לירושלים, 
ולידו מבנה משאבות מתקופת המנדט הבריטי.

נמשיך עם סימון השבילים האדום, שאחרי ירידה קצרה מתחיל לעלות בנחל 
אילן, אך מיד פונה בחדות ימינה ומתחיל בטיפוס הארוך שיאפיין את חציו 

הראשון של המסלול. הטיפוס אמנם אינו קצר, אך הדרך נוחה, השיפוע ברובו 
מתון והנוף מטריף. אנו רוכבים על דרך דיפנבייקר הנקראת כך על שם ג'ון 

דיפנבייקר, ראש ממשלת קנדה בשנים 1957-1963 וידיד של ישראל. 750 מ' 
לאחר הפניה ימינה נראה משמאלנו שלט קטן המודיע שהגענו למשלט 10 

)2(. משלט זה נכבש במהלך מלחמת השחרור על ידי לוחמי הגדוד החמישי של 
הפלמ"ח והמשיך להיות מבצעי כעמדת נגד ללגיון הירדני שברכס התותחים 

)בפארק קנדה של ימינו( עד למלחמת ששת הימים.
הדרך ממשיכה לטפס ואנחנו איתה, ולאחר 3.6 ק"מ, במפגש עם דרך בסימון 
שבילים כחול, נראה משמאלנו גן נחמד )3(. מהשילוט של המקום נלמד כי זהו 

גן יפני על שם טקג'י אוצוקי, מייסד אגודת "בית השלום" היפנית, המאמינה כי 

ירושלים היא המפתח לשלום בעולם. איך נאמר בעדינות – המאפיינים היפנים 
של הגן חבויים היטב בנופו הישראלי, אך בכל מקרה זהו מקום מקסים ונקודה 

מצוינת להפסקת קפה.
המשך העלייה קורא לנו, ואנו נענים וממשיכים לרכב עם סימון השבילים האדום. 

אם נציץ מדי פעם לכיוון הכביש המהיר נבחין בגשר גדול מעל הכביש כשמעליו 
לא כביש אלה אדמה חרושה. לא, לא מדובר בטעות תכנון שעלתה ביוקר למשלם 
המסים, אלא למעבר אקולוגי – מעבר בטוח לבעלי חיים מצד אחד לצד שני של 

הכביש שנועד לאפשר רצף אקולוגי חשוב.
1.6 ק"מ אחרי הגן היפני נגיע למפגש עם דרך בסימון שחור וגינת פיקניקים 

עם שלטים המספרים את תולדות המשוריינים והשיירות שעלו לירושלים בעת 
מלחמת העצמאות. נפנה ימינה ואחורה ללא שביל ברור, בין סלעים גדולים 
ומעבר לתעלה חפורה, בין זוג חומות אבן אל מטע זיתים ובו נגלה "שיירת" 

שרידי משוריינים סמוך לכביש מס' 1 )4(. את המשוריינים הללו ראיתם בוודאי 
פעמים רבות בזמן שחלפתם על פניהם במהירות גבוהה בכביש המהיר. נחמד 

לבקר אותם מקרוב סוף סוף, להלך ביניהם ולהתרשם מלוחות הפלדה המרכיבים 
אותם ולנסות לדמיין את החוויה המטלטלת של נסיעה בדרכי ההרים בתוכם.
נחזור אל הדרך האדומה ונמשיך לרכב בה מזרחה. ממולנו, במרומי הגבעה, 
במקום בו עמד משלט 1, ניצבת אנדרטת פורצי הדרך לירושלים – אוסף של 
מוטות מתכת באורכים שונים הפונים לכיוון ירושלים במבנה הנועד לסמל את 
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כמיהתו של העם היהודי לירושלים. הדרך מקיפה את הגבעה ולאחר 1.3 ק"מ 
נראה מימין דרך חסומה בשער )5(. הדרך הזו מובילה אל האנדרטה עצמה 

והפארק שלידה, הנגישים בחופשיות מכביש 1, אך משום מה ישנו ליד השער 
שלט המגדיר אותו כשטח פרטי. ניתן לרכב בדרך זו עד לאנדרטה המרשימה ואז 

לחזור להמשך המסלול. 
500 מ' נוספים יביאו אותנו לצומת בו נפנה שמאלה בירידה תלולה עם שילוט 

לנווה אילן ואז ימינה עם סימון השבילים הכחול לעלייה קצרה אך אכזרית שתוביל 
אותנו לכביש הגישה לנווה-אילן. נפנה שמאלה בכביש )בזהירות!(, נכנס לנווה-
אילן, נמשיך ישר בכיכר לעלייה קצרה ולקראת ראשה נפנה שמאלה אל גשר עץ 

קצרצר וחמוד ואז נפנה שמאלה בדרך המקיפה את הגבעה ומטפסת אל אתר 

נווה אילן הישנה הנמצא בראשה )6(. קיבוץ נווה אילן עלה על הקרקע בשנת 
1946 ונקודה זו שמשה כמשלט ובסיס ללוחמה על הדרך לירושלים. במקום נוכל 
לגלות מנהרות קשר, עמדת שמירה )המשולטת כ"וילה לזוג צעיר"(, את הווילה 

של האפנדי וכמובן, כמה חוזר על עצמו, נוף פנורמי מרהיב עם כמה שולחנות 
פיקניקים מזמינים.

נחזור במורד דרך העפר, נרד ימינה חזרה אל הכביש ושוב ימינה על מנת 
להמשיך בו. נפנה שמאלה בכיכר וימינה בכיכר הבא )שימו לב לא להמשיך עוד 

ימינה אל ההרחבה(, נעבור מימין לשער עם הכיתוב "קדמא" אל דרך בסימון 
שבילים שחור המחזירה אותנו לשטח. בצומת ליד שטח פיקניקים נמשיך ישר אל 

דרך בסימון שבילים ירוק המטפסת על השלוחה ומביאה אותנו אל מצפה לוקי, 

מקום רומנטי מקסים אל מול הנוף )7(. בשעה טובה ומוצלחת, אנו מתחילים 
בירידות המטריפות חזרה. נמשיך עם הירוק בירידה מהירה הכוללת מבחר 

הזדמנויות משובחות לריחופים, לחובבי הז'אנר. בצומת על האוכף הבא נמשיך 
ישר עם סימון שבילים אדום, נגלה שיש עליות בירידה, ואז נפגוש את חרבת 

מצד מימין )8(.
אנו רואים כאן את החורבות של מצד מן התקופה הרומית, אשר השגיח על 

העוברים בדרך בין ירושלים לאמאוס )העיר העתיקה ששכנה בפארק קנדה(. מן 
המצד נשקף נוף נהדר לעיר מודיעין וביום בהיר אף למישור החוף.

הירידה ממשיכה בקטע תלול ומהנה. היו מרוכזים בירידה, אך שימו לב, לאחר 

1.7 ק"מ, למספר סלעים גבוהים שעומדים בצד ימין של הדרך )9(. אלו הן אבני 
מיל רומיות אשר הוצבו לאורך הדרך הרומית בין ירושלים לאמאוס ונאספו כולן 

לנקודה זו על הדרך בעידן המודרני. הכיתוב על האבנים תאר את מיקום האבן, 
ובעיקר הילל את הקיסר הרומאי שהציב אותה. הכיתוב אינו ברור כיום, אך 

הרטבת האבנים במים מדגישה אותו מעט.
נמשיך לגלוש במורד סימון השבילים האדום ונעצר בעמק כשנראה מולנו שטח 

ענק המשמש לעבודות על מסילת הרכבת המהירה לירושלים. נפנה שמאלה 
ונרכב לאורך הגדר עם דרך בסימון שבילים שחור, בהמשכה נפגוש את הדרך 
בסימון שבילים אדום איתה התחלנו את היום, ונפנה בה ימינה לחזרה לרכב 

טיול החודש: מסע בין משלטים we:Explore
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http://www.ktm-bikes.co.il/
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בשנים האחרונות, פנינת הלבנט שופעת הסינגלים 
ושבילי הרכיבה, הפכה לנקודת מוצא לרכיבות עבור 
עשרות אלפי רוכבים. ״סצנת רכיבת השטח״ הפכה 

לימים להוויה תרבותית שלמה שבה החיבור האנושי בין 
הרוכבים ממשיך מעבר לשבילים אל מפגשים חברתיים. 

זה לכשעצמו, לא מפתיע במיוחד, אבל כשמדובר על 
מאות רוכבים שמאוגדים תחת קורת גג אחת, מדובר על 

אופרה אחרת לגמרי. 
בייקרס, קבוצת הרוכבים החובבים בין הגדולות בישראל, 

הוקמה על ידי אלעד בכר אילת בשנת 2011. לא 

נכנס לפרטים אבל מקבוצה של 10 רוכבים מזדמנים, 
בייקרס הפכו ל-״לה פמיליה״ של הרוכבים החובבים 
)בניקוי כדורגל ואלימות( עם אירועים, מפגשי רכיבה 

והפקות המלווים בערוצי טלגרם יעודיים בהם מתבצע 
התכנון והביצוע של כל ארוע. בהרבה מובנים, התמהיל 

של הרוכבים בקבוצה, החל מהרוכבים מיומנים וכלה 
במתחילים, מייצג במידה מסוימת את המיקרו קוסמוס 

של הרוכבים בארץ. 

טכניקה להמונים 
אחד הארועים החשובים שהתקיימו לאחרונה בקבוצה, 

Bykers היום הטכני של

we:BykersByKers BYKERS חברי   אדי נודל 

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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היה יום שהוגדר כ״יום הטכני״. הקונספט היה פשוט 
מאוד. ניקח רוכבים מיומנים יחסית ודרכם ננסה לעזור 

לרוכבים טכניים פחוח, לכמה שעות של הדרכה תוך מתן 
כלים בסיסיים ברכיבה. רצינו להראות את הצורך בלימוד 

מסודר של העקרונות, מתוך תקווה שחלק מרוכבים 
ישקיעו ויפנו למדריכים מקצועיים כדוגמת חנוך רדליך, בן 

קדמי ודן דורון. 
בכל מקרה, ההפקה של היום הטכני התחילה מכמה 

שיחות טלפון שאלעד )לפרקים גם מש״ק האירועים של 
הקבוצה(, יזם תוך גיוס מספר רוכבים שהתנדבו לעזור 

ולהדריך, לרבות כותב שורות אלו. בתפריט, מספר תחנות 
באזור יער בן שמן, כאשר בכל תחנה יש נושא שונה 
המועבר על ידי שני רוכבים. לאחר התלבטות קצרה 

בקבוצה הוחלט על תחנות בעמידת מוצא, ירידות, פניות 
וירידת דרופים )נמוכים(. הרוכבים שיצטרפו ליום יחולקו 
לקבוצות כשכל קבוצה תעשה רוטציה בין כל התחנות. 

לקינוח, ביקשנו מכל רוכב שיביא שתיה ונשנושים לפריסה 
בסוף היום. אחרי שסגרנו את התפריט, התחלנו את 

הבישולים ורעיון טוב בקבוצה כמו בייקרס, הופך לסחורה 
חמה במהירות שיא. תוך 3 ימים מפרסום ההודעה 

הראשונה, 50 המקומות שהוגדרו לארוע אוישו!

קודם מתרגלים אח"כ שפרוטים 
יער בן שמן, יום שישי, 7:00 בבוקר, 50 רוכבים מתכנסים 
כאמור לאירוע ראשון מסוגו לקבוצת רוכבי ״בייקרס״. אחרי 

הנישוקים והחיבוקים של הבוקר, הרוכבים התחלקו ל-4 

we:Bykers

http://bit.ly/298FhEJ
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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

קבוצות ויצאו לדרך. למרות פוטנציאל הכאוס המובנה 
ביום שכזה, ההתנהלות והניהול החלקים לא היתה 

מביישת גם מנצח סובייטי נרגן. בכל תחנה חדשה הוקצו 
45 דקות של פעילות הכוללים הסבר ״על יבש״, הדגמה 

והתנסויות ואז 15 דק' של מנהלות כדי להתארגן ולהחליף 
תחנה. כמי שהיה חלק מתחנה, היה מדהים לראות 

את הנכונות של רוכבי בייקרס ולא פחות חשוב מזה את 
הפרגון של כולם. אין רוכב שהתנסה באלמנט מסוים שלא 

זכה לשלל עידודים, חיוכים וחיבוקים, בין אם צלח או לא 
את האלמנט.

5 שעות אחרי, כולם מתכנסים ל״חפלת״ בייקרס קלאסית 
הכוללת מנעד לא הגיוני של שפרוטים )דגים קטנים 

משומרים(, נשנושים וכמות בירות שתספיק לפאב טיפוסי 

בזמן האוקטוברפסט. רק תוך כדי אכילה ולגימת בירה 
צוננת, הבנתי את התרומה האמיתית של היום הזה, חלק 

רוכבים הפכו מ״שורדים״ ל״נהנים״ בסינגלים, רחמנא 
ליצלן. מדריכים מקצועיים בטח יודעים זאת, אבל לנו 

היה מוזר לראות את השיפור קורה מול העיניים. לכל מי 
שנפתח לו התאבון, המלצנו לו לפנות ולקבל הדרכה 

מקצועית שמנסיון עבר אישי, תקפיץ אותו כמה דרגות 
קדימה. ההצלחה האדירה של היום הזה התחילה ביוזמה 

מקורית, התגייסות במהירות האור של כולם וחיבור יוצא 
דופן של חבורת רוכבים מרקעים וגילאים שונים. אין במה 

טובה יותר מ-we:Ride להגיד תודה לאלעד על היוזמה 
והארגון, לאבי, זיו, יובל, משה וגיל שביחד הרכיבו צוות 

מנצח ביום מיוחד במינו 

http://bit.ly/2meQFna
http://bit.ly/2meQFna
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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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Cannondale Habit SE

קנונדייל, המותג האמריקני הוותיק מקונטיקט תמיד היה מזוהה )בעיקר בראשית דרכו( עם טכנלוגיה 
חדשנית ומהפכנית וניסיון מתמיד לדחוף את הקצה של מה שאפשרי על אופניים )בכביש ובהרים 

כאחד( – הדבר התבטא לרוב באופניים שכוונו לקצה אחד או האחר של הסקלה התחרותית, אופניים 
סופר תחרותיים ל-XC כדוגמת כל דורות הסקאלפל או ההרדטיילים הרייסירים והקלילים של טינקר זוארס, 

מנואל פומיק, ומרקו פונטנה, או אופני קיצון ל-DH, למי שזוכר את פיתוחי קנונדייל בימי סדריק גרסיה 
ואן קרוליין שוסון.

בניגוד לתדמית התחרותית שקנונדייל דאגה לפתח, החברה גם מפתחת דגמים שאין להם שאיפות 
תחרותיות כלל והם רלוונטיים הרבה יותר ל95% מקהל הרוכבים. הHabit שקיבלנו לידינו מרסייקלס, 

היבואן הישראלי, הם דוגמה מובהקת לאופניים ללא שאיפות תחרותיות שיתאימו לפלח השוק הרחב 
ביותר של הרוכבים. מדובר באופנים הבנויים על פלטפורמת 27.5 בלבד, בעלי מהלך מתלה של 120 מ"מ 
ומספר דגמים בעלי שלדות קרבון מלאות או חלקיות. דגם ה-SE הסגול אותו קיבלנו למבחן הוא האגרסיבי 
ביותר בליין, ומוותר על הלפטי המזוהה ביותר עם היצרן לטובת פייק שרירי, כמו גם כידון רחב יותר וצמיגים 

רחבים ואגרסיביים.
קנונדייל מדגישים שוב ושוב בחומר השיווקי שלהם את העובדה ש Fun היא המטרה המרכזית של ההאביט, 
אז נטולי שאיפות תחרותיות ועם מצב רוח ל-Funיצאנו לשבילים לבדוק האם הסגול סגול הזה אכן עושה 

  "לנו "פאן במקסימום

יבואן: recycles.co.il | מחיר: 15,990 ₪ 

Cannondale Habit SE we:Test רז סימסון  אלון רון  עדי בלן 

Cannondale Habit SE :מבחן

%5B20:33%2C%204/18/2017%5D%20MTB%20Arik%20Feldman:%20www.recycles.co.il%0A%5B20:33%2C%204/18/2017%5D%C2%A0MTB%20Arik%20Feldman:%C2%A0http://www.recycles.co.il/mountain-bikes-17-habit-crb-al-se-27-5
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Highlights

משולש קדמי מקרבון, אחורי מאלומיניום	 
 	Zero Pivot seatstay מתלה ציר יחיד המייצר מהלך של 120 מ"מ עם
בולם קידמי פייק RC עם 130 מ"מ מהלך	 
זווית ראש 67.5 מעלות	 
תומכות שרשרת באורך 429 מ"מ	 
משקל רטוב כולל פדלים וטיובלס – 13.45 ק"ג	 

Cannondale Habit SE we:Test 
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מהחלק הקידמי של השלדה, והוא עשוי מאלומיניום 
לטובת הוזלת המחיר הסופי לצרכן. אולם הוא מכיל 

בתוכו את הטכנולוגיה העיקרית עליה נשען המתלה של 
 .Zero Pivot seatstay-ההאביט )וגם הסקאלפל( ה

המשולש האחורי עשוי האלומיניום בנוי על תומכות אוכף 
שטוחות וגמישות שתפקידם לשאת את סוף התנועה 

הוורטיקלית שמייצר המתלה במקום צירים מסורתיים. 

באופן זה קנונדייל מצליחים לשמור על קשיחות גבוהה 
מאוד, משקל נמוך ותגובתיות גבוהה של האופניים.

כמובן אי אפשר להתעלם מהפיל )הסגול( בחדר, דגם 
ה-SE של ההאביט הוא סוג של הצהרה אופנתית, הוא 

מגיע רק בצבע הסגול וזה עניין של אהבה או שנאה, לנו 
היו רגשות מעורבים בעניין )חלק מהימים אהבנו וחלק 

הרבה פחות(

שלדה ומתלים 
המשולש הקדמי של שלדת ההאביט נראה מעט שונה 

ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות משלדות קרבון, פרופיל 
ה"צינורות" שטוח ורחב באופן ייחודי, וקנונדייל טוענים 

שהקרבון שלהם המכונה BallisTec משלב קומבינציית 
חומרים ייחודית העמידה במיוחד לפגיעות חיצוניות 

)של אבנים למשל(, וכהוכחה לכך, אין שום מגן גחון על 

הדאונטיוב כפי שמקובל בחברות אחרות.
ההאביט מפיקים 120 מ"מ מהלך ממתלה סינגל פיווט 

בעזרת בולם ה-Fox Float DPS המחובר ללינק דחיסה, 
הלינק עצמו עשוי מקרבון ונראה כמלאכת מחשבת 
הנדסית )קנונדייל טוענים שחסכו 100 גרם לעומת 

לינק אלומניום(.
המשולש האחורי המאוחד נראה סטנדרטי הרבה יותר 

Cannondale Habit SE we:Test 
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על השביל 
ה Habit SE נותנים רושם ראשוני משכנע מאוד של האח 

האגרסיבי והפרוע במשפחת ה-Habit , כידון רחב, סטם 
קצר ותנוחה שמדרבנת את הרוכב לעבור לעמידת מוצא 

ולתקוף את השביל. אנחנו פיינ-שקמרים ידועים בעיניינים 
סט-אפ של קוקפיט ואוכף ולכן אנו מציינים שבאופן יוצא 

מן הכלל, לא שינינו דבר בסט-אפ שהגיע מקנונדייל. הכל 

 Fabric הרגיש בבית ובמקום, כולל האוכף המ-ע-ו-ל-ה של
)שכמעט וניסינו לרכוש לאופנינו הפרטיים מריסייקלס(

כבר מהדיוושים הראשונים הרגשנו שתחרויות XC אנחנו 
לא ננצח על ההאביט )בואו נודה, לא היינו מועמדים 

לנצחון גם על אופניים אחרים(, האופניים יעילים בסה"כ 
אך חסרי תחושת זריזות ומהירות גילגול שקיימת באופניים 

אחרים עם מהלך מתלה דומה, למיטב אבחנתנו רוב 

האשמה תלויה בצמיגים. ההאביט מגיעים עם צמיגי 
שוולבה אגריסיביים למדי, מג'יק מרי קידמי ונובי ניק 

רחב למדי מאחור, הצמיגים סיפקו אחיזה מצויינת לכל 
אורך המבחן, אבל בתנאי האביב המהודקים יחסית, הם 

הרגישו כאוברקיל של התנגדות גלגול שמאטה אותנו 
במישורים ועליות. 

לעומת זאת עליות טכניות היו תענוג )עד כמה שאפשר 

להתענג על עליות( על גבי הקנונדייל, הצמיג האחורי 
שהתלוננו עליו בפסקה הקודמת מייצר אחיזה מעולה, 

תוך כדי שמתלה הציר היחיד מסייע לו ו"חופר" את הגלגל 
האחורי לתוך האדמה. זווית הראש המתונה והקוקפיט 

הרחב והקצר לא הפריעו כלל לטיפוס, כך שכל עוד היה 
לנו כוח ברגליים לדווש, ההאביט התקדמו קדימה בבטחון 

על לראש הסגמנט.

Cannondale Habit SE we:Test 
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Cannondale Habit SE we:Test 

הופכים את

הכיף להרגל

גלגלי 27.5" מהלך 120 מ"מ

מפרט ללא תחרות

מחיר החל מ: 7,299 ₪

לפרטים נוספים 

http://bit.ly/2knjArj
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הייעוד האמיתי של ה-Habit אליבא דה קנונדייל הוא 
רכיבת כיף, מבחינתנו הכיף מתחיל כשהירידה מתחילה, 
תלולה וטכנית ככל האפשר, וכאן האופניים פשוט זרחו. 

ממרכז מירב, דרך בן שמן )בחלקיו הטכניים יותר( ובואכה 
פארק קנדה, כל מקטע טכני ואגרסיבי שתקפנו עם 

הקנונדייל היה תענוג צרוף. הגאומטריה היא בול פגיעה, 
הצ'יינסטיי הקצר יחד עם הגלגלים הקטנים )לעומת 29( 

מאפשרים זריזות מדהימה ויכולת החלפת קווים תוך כדי 
סיבוב \ דרופ \ chute )מחק את המיותר(.

ההאביט הרגישו לרוב "גדולים" יותר מאופני 120-130 
מ"מ שהם במציאות, המתלים הרגישו מאוזנים מאוד 
למרות ה"עדר" הצירים האחוריים. כנראה מה שטוב 

לסקאלפל הסגפניים, טוב גם לאופני פאן. הפייק הקדמי 
אדיר ומספק תחושת בטחון שמאפשרת לצלול לתוך 

מקטעים באמונה )מוצדקת( שנצא שלמים מהצד השני. 
הבלמים עבדו היטב ואפשרו שליטה קלה במהירות, 
והצמיגים שייבבנו על מהירותם בתחילת המבחן היו 

מצויינים בחלקים האגרסיבים, קוביות הצד האגרסיביות 
הוסיפו בטחון בסיבובים, לצערנו וכפי שנסיון העבר שלנו 
מוכיח, צמיגי שוולבה אינם המתאימים ביותר לתכסית של 

הארץ מבחינת עמידות וגם במהלך המבחן הזה "הצלחנו" 

לייצר קרע משמעותי בצמיג האחורי, אך זו הייתה פחות או 
יותר התקלה היחידה באופניים לכל אורך המבחן.

חלקים בולטים 
חבילת החלקים של הקנונדייל בהחלט מרשימה 

בהתחשב במחיר הצרכן של האופניים, הבולם הקידמי 
הוא הפייקRC המצוין והאמין של רוקשוקס במהלך 130 

מ"מ. המזלג נסך בנו בטחון רב ועבד בצורה עקבית לאורך 

Cannondale Habit SE we:Test 
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 WTBכל המבחן. הגלגלים מתוצרת פורמולה )נאבות( ו
)החישוקים( הוכיחו עצמם כקשיחים ועמידים בקטעי שביל 
שלא בדיוק נוצרו בעבור אופני שבילים קצרי מהלך. אהבנו 
במיוחד את הבחירה במוט האוכף של פוקס עם 150 מ"מ 

מהלך, מה שאפשר מרחב תנועה מוגבר גם למאותגרי 
הגובה כמונו.

מערכת ההינע והבלמים היא על טהרת תאגיד סראם, 
בלמי ה-Guide Rהיו חזקים, עקביים ונוחים לכל אורך 

המבחן ולמעשה לא הצלחנו לאתגר אותם. מערכת 
ה-11 הילוכים ברמת X1 תפקדה היטב לאורך המבחן, 
אלא שהיינו שמחים לגלגל שיניים מעט גדול יותר מ30 

שיניים שקנונדייל בחרו לאבזר, מספר פעמים הגענו 

למצב ש"נגמרו ההילוכים" בקטעים מהירים מאוד, היינו 
ממליצים להחליף ל32 שיניים אם אתם חזקים ברמה 

בינונית ומעלה.

סיכום 
Cannondale מציגים ומשווקים את ההאביט כאופני פאן 
טהורים, כלומר לא תנצחו איתם לא תחרויות XC וכנראה 

שגם לא תחרויות אנדורו ב-EWS. אבל אם אתם רוכבים 
לא תחרותיים המחפשים אופניים שעושים הכל היטב 

)ואתם לא בקטע של 29( ומציעים חבילת חלקים איכותית 
למדי בעבור המחיר, ה-Habit SE הם אופניים מצויינים 

שאתם צריכים לשקול כאחת מהאופציות לאופניים הבאים 
שלכם, איך אתם עם הצבע הסגול?! 

Cannondale Habit SE we:Test 
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BikeCafe 27/4  |  שעה 20:00  |  ב
הרכבת 18 פינת החשמל 33 תל אביב 

שאלות, תשובות, טיפים, נקודות 
למחשבה, התייעצויות, התלבטויות...?

הערב הזה בשבילכם !

מותנה בהרשמה מראש במייל 
contact@epicisrael.org.il

ערב היכרות 
פלייטיקה אפיק 

ישראל 2017
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BikeCafe 27/4  |  שעה 20:00  |  ב
הרכבת 18 פינת החשמל 33 תל אביב 

שאלות, תשובות, טיפים, נקודות 
למחשבה, התייעצויות, התלבטויות...?

הערב הזה בשבילכם !

מותנה בהרשמה מראש במייל 
contact@epicisrael.org.il

ערב היכרות 
פלייטיקה אפיק 

ישראל 2017

mailto:contact@epicisrael.org.il
https://www.facebook.com/events/1378145602224228/
mailto:contact@epicisrael.org.il
https://www.facebook.com/events/1378145602224228/
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Wilier Triestina GTRsl 

אחד מהכבישונים הוותיקים והמנוסים שאני מכיר, איטלופיל ידוע, אמר לי 
ברכיבה משותפת שווילייר הוא מותג על איטלקי ״בשורה אחת עם דה-רוסה 

אם לא מעל״. בהשאלה מעולם הרכב זה כאילו דנו בלמבורגיני מול פרארי. מדובר 
על הרמה הזו.

אז תקציר מנהלים על וויליר טריאסטינה למי שאינו מכיר את המותג האיטלקי 
הוותיק שייבואו ארצה חודש לא מזמן: מדובר על חברת אופניים מהוותיקות בעולם, 

השנייה בגילה למעשה, שנוסדה אי אז ב-1906, לקחה ניצחונות רבים בעידן 
שאחרי מלחמת העולם השנייה, עברה שינויי בעלות בסוף שנות השישים וחרטה 

על דגלה שילוב של חדשנות טכנולוגית לצד מסורת. ווילייר מספקת זה שנים 
אופניים למספר קבוצות מקצועניות, ורכבו על אופניה בין היתר פנטני, קונגו 

ואלכסנדר באלאן כשהיה אלוף עולם. השנה היא מספקת שלדות לקבוצת הפרו 
קונטיננטל Wilier Triestina- Selle Italia האיטלקית, עם פיליפו פוזאטו שלקח 

רק לפני כשבועיים מקום שמיני בטור דה פלאנדרס.
שלדת הקצה המקצוענית של ווילייר, ה-ZERO.6 היא מהקלות בעולם )680 
גרמים מוצהרים, עשרה פחות מהאמונדה של טרק(, כך שהחבר׳ה האלו לא 

צוחקים כשהם מדברים על להיות בחזית הטכנולוגית העולמית. לצידה או מעט 
מתחתיה נמצא את ה-Cento10Air, האירודינאמיים )שמם מרמז על 110 שנות 

תכנון וייצור אופניים(, ושלישית במדרג נמצאת שלדת ה-GTR אותה בחנו, 
   המודרנית של החברה Endurance-שלדת ה

יבואן: רוכבים באהבה - ווילייר ישראל | מחיר: 13,500 ₪ 

 Wilier Triestina GTRsl we:Test רותם טנא  אלון רון  נימי כהן 

 Wilier Triestina GTRsl :מבחן

https://www.lovetoride.co.il/


87 |  86

Highlights

שלדה איכותית משילוב סיבי קרבון Ton 60 ו-Ton 46 ממותג בן 111 שנים	 
גאומטריית Endurance קרובה לשלמות, עם היגוי אינטואיטיבי אך לא תזזיתי	 
איזון מעולה בין העברת כוח בעמידה ובעליות לבין נוחות ובליעת רעשי דרך	 
מערכת אולטגרה 11 מלאה, כולל קראנק קומפקט וקסטה 11-28	 
גלגלי SHIMANO RS 10 פשוטים וכבדים	 
 	FSA סטם וכידון נוח להפליא מאלומיניום של
מחיר מפתיע של 13,500 שקלים הכולל מדידה והתאמת אופניים מקצועית	 
משקל רטוב עם הגלגלים המקוריים 8.4 קילוגרמים למידה M )כולל דוושות(	 

 Wilier Triestina GTRsl we:Test 
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ואכן, על אף שאני רוכב על אופני כביש ונמדד ומותאם כבר משנת 1999, 
שרון התעקש שכחלק מהדמיית חוויית הקונה, אגיע למדידה והתאמה אצל 
אפרת וידמן, אחת ממתאימי האופניים הוותיקות בארץ. אני חייב לתת ליבואן 

החדש חיזוק חיובי כבר כאן, כי מעולם לא נתקלתי במפיץ עמו יצרתי קשר 
לאיסוף אופני המבחן, שהתעקש שאלך ואמדד לפני תחילת ההתרשמות. אגב, 

אם אתה לקוח שכבר יש לו מדידה עדכנית ממודד שאתה אוהב, יקזזו לך 300 
שקלים ממחיר האופניים. הוגן ושירותי.

כפי שקורה לי עם מותגי אופניים רבים אני ״בין מידות״ קלאסי, וביחד עם אפרת 

החלטתי ללכת על שלדת המדיום עם סטם ארוך מהמקורי במקום על שלדת 
הלארג׳ עם סטם קצר. הסטם שהרכבתי באורך 120 מ״מ זהה לזה שעל אופני 

הכביש הפרטיים כך שהרגשתי בבית. * לשטיחונים ביניכם, שאוהבים מידות 
סטם של 40-90 מ״מ, אציין שסטמים ארוכים נפוצים ועובדים היטב בכביש, ולא 

רק אצל מקצוענים. תומקה בונן האגדי, שסגר קריירה מפוארת בשבוע שעבר 
אחרי הפאריז רובה, רוכב עם סטם 140 מ״מ.

עוד על אופניים באהבה, בחודש אפריל הם הספיקו להכריז על שת״פ עם מועדון 
WCR התל-אביבי ועל תמיכה ברוכב הקדטים הכישרוני והמבטיח רותם טנא.

היבואן החדש - רוכבים באהבה 
רוכבים באהבה הוא המפיץ החדש של ווילייר בארץ הקודש. שני חובבי רכיבה 

שעשו שינוי קריירה והחליטו החלטה רומנטית משהו, להפוך ליבואן ומפיץ 
אופניים בארץ, ועם מותג מאוד ייחודי ולא טריוויאלי. ביקשתי משרון פירסט, חצי 

מהצמד, לספר קצת על העסק החדש:
״רוכבים באהבה נולדה ברכיבה ארוכה משותפת לאלי קלמן ושרון פירסט, 

רכיבה של כ-10 שעות עם הרבה זמן שיוט במרכז ודרום הארץ. בשיוט 
במישורים השיחה התגלגלה ועלה רעיון לייצר משהו מעט שונה בעולם אופני 

הכביש בישראל. בחרנו ב-Wilier לא במקרה. רצינו להביא לארץ מוצר המציג 
 גישה שונה

מבלי להתפשר על איכות, וחשוב לנו לייצר מציאות בה הרוכב במרכז ולא החנות 
או האופניים. שנינו רוכבים וותיקים שראו ודגמו הרבה מותגי אופניים, והדבר 

החשוב ביותר לשנינו הוא נוחות האופניים והתאמתם לרוכב. ממקום זה הגיעה 
ההחלטה לשים דגש מיוחד על נושא ההתאמה )bike fitting( ולא למכור לרוכב 
אופניים שלא מתאימים לו כמו כפפה ליד. לכן אנו עובדים עם מודדי אופניים על 

בסיס קבוע, וההתאמה המקצועית היא חלק מחבילת הקנייה אצלנו״.

 Wilier Triestina GTRsl we:Test 
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רגע לפני - בוטיק עילית איטלקי במחירי סניף של זארה
הרשו לי לדלג כבר כאן למסקנות. כדי להבין את המסורת והמחויבות לאיכות של 

Wilier צריך רק מבט מעמיק בשלדה. היא מהממת, איכותית, מגומרת לעילא 
ולעילא ולא מפספסת עדכון או חידוש אחד שיש בשוק של אופני 2017. ואז אתה 
 SHIMANO Ultegra ממשיך להתבונן ורואה מכלולים טובים ולא זולים: מערכות

מלאות וגלגלים פשוטים וכבדים, גם הם של SHIMANO. וכל זה ב-13,500 כולל 
מדידה מקצועית?

אני אישית עצרתי לחפש את המלכוד. למעט הגלגלים, שהם בהחלט אמינים 

מבית טוב, אבל לא קשורים לרמת האופניים האלו ופה רק על מנת לקצץ עלויות, 
אין פה שום קאצ׳ים. שלדת-על, ממש לא כמו של השכן ממול, מכלולים מצוינים, 

גלגלים דורשי שדרוג ומחיר פשוט מעולה.

השלדה - יצירת מופת איטלקית, שילוב בין קשיחות לנוחות 
האופניים האלו שהו אצלי כחודש, עם רכיבות גשם קשות ועד לרכיבות האביב 
הכי יפות שיש, ולאורך כל התקופה לא נמאס לי מלשבת ולהסתכל עליהם. יש 
בשלדה שילוב של אסתטיקה איטלקית עם כל מה שמודרני היום, ושילוב בין 
תכונות שנועדו לייצר קשיחות והעברת כוח טובה לבין תכונות שנועדו לייצר 

בליעת זעזועים ונוחות. משפחת ה-GTR כוללת 3 שלדות. ל-GTR ה״רגילים״ 
גיאומטריה שונה, גבוהה ורגועה יותר, ואילו לדגמי ה-Team וה-sl גאומטריית 

ביניים, בין ה-GTR לבין ה-Cento1 התחרותיים. ההבדל בין דגם ה-Team לדגם 
ה-sl שבחנו הוא בסוג הקרבון, ומן הסתם, במחיר. ה-sl משתמשת בסיב יוקרתי 

וחזק יותר ומצליחה לגלח 200 גרמים למשקל שלדה מרשים של 990 גרמים.
את הקשיחות, בעיקר במשולש הקדמי מייצרים צינור תחתון עבה מאוד, 

עם פרופיל שהופך רחב מאוד באזור הציר המרכזי, ותומכות שרשרת גבוהות 
ומסיביות יחסית, שביחד מייצרים העברת כוח מצוינת לגלגל האחורי. בית הציר 

המרכזי עבה מאוד, ועוטף את הצינור התחתון ותומכות השרשרת מבחוץ. לצד 
הקראנק יש מגן אלומיניום אינגרלי מנפילות שרשרת. אז לא צריך לקנות את 

החלק הזה כ-aftermarket. הצינור העליון מתחיל מלפנים רחב ועבה, וקוטרו 
הולך וקטן לכיוון צינור הכיסא. במבט מהצד לצינור העליון קימור קל בחלקו 

הקדמי, מה שנותן לאופניים פרופיל מעניין וקרבי.
על מחלקת הנוחות מלפנים אחראי המזלג עם תושבות גלגל בזווית אחורה, 

פטנט שעוזר לבלימת זעזועים מהדרך מבלי להאריך את בסיס הגלגלים. אותו 
מזלג יפהפה נכנס למגרעת מיוחדת בתחתית צינור הראש, עיצוב ״אינטגרלי״ 
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בשפת האתר, וזה גם יפה וגם אירודינאמי. צינור הראש עצמו אינו קצרצר כמו 
בדגמים התחרותיים שצוינו לעיל, ואורכו בשלדת המדיום הוא 148 מ״מ. זה לא 

גבוה כמו בדגמי אנדיוראנס צפון אמריקאים, כי לאיטלקים הגדרת אנדיוראנס 
משל עצמם, אבל זה בהחלט מאפשר לרוכב שאינו מקצוען להרכיב כמות 

ספייסרים מצומצמת מתחת לסטם, ולא להיראות כמו dork אופניים. חיווט 
הכבלים הוא כמובן פנימי וכל הכניסות לשלדה מבוצעות בשלמות.

מחלקת הנוחות מאחור מסתמכת על תומכות הכיסא שטוחות ורחבות, המדמות 
עבודה של קפיץ עלה. הן מתחברות לצינור הכיסא כ-5 ס״מ מתחת לחיבור עם 

הצינור העליון, מה שמאפשר גמישות ותנועתיות מוגברת במוט הכיסא. האלמנט 
השני מאחור הוא מוט הכיסא מקרבון בקוטר צר של 27.2 מ״מ, עדכון שהשלדה 
קיבלה בשנה שעברה, שוב על מנת לייצר עוד תנועתיות אנכית ובלימת זעזועים 

מהכביש אל ישבן הרוכב. המוט הוא מסוג set back, שיטה ידועה להגדלת 
המנוף על מוט הכיסא, ואת התנועה שלו תחת משקל הרוכב. גם המזלג וגם 

המשולש האחורי יכולים לאכלס צמיגים עד רוחב של 28 מ״מ, כלומר יתאימו גם 
לרכיבות גראן פונדו הכוללות מקטעי גראבל עדינים, שהולכים והופכים יותר יותר 

פופולריים בצפון אמריקה קובעת הטרנדים.
דגם המבחן הספציפי הגיע בצביעה על בסיס צהוב מבריק עם מדבקות אדומות 

ושחורות מבריקות גם הן. הבחירה בצהוב אומרת משהו על הרוכב. לחלק 
מאיתנו זהו הצבע האהוב ביותר ולחלק מאיתנו זה תמרור אין כניסה. אישית 

סכמת הצביעה הרגישה לי כמו משהו שהגיע היישר מהניינטיז ואני בהחלט 
מעדיף את הסכמה הסולידית שמבוססת על שחור מט עם מדבקות זהות לדגם 

המבחן. בשביל הגיוון יש גם צביעה של שחור עם ירוק זורח ולבן. עוד משהו 
שהיה נפוץ יותר בעבר הוא הופעת שם המותג Wilier על השלדה 12)!( 

פעמים )0% הגזמה, ממש ספרתי(, וראשי תיבות מודפסים במדבקה צבעונית 
על כל פונקציה בשלדה דוגמת מזלג אינטגרלי, תומכות שרשרת א-סימטריות, 

תומכות כיסא גמישות אנכית וכולי…

חלקים נבחרים 
מערכת Ultegra מלאה של SHIMANO עם קראנק קומפקט 34/50 וקסטה 

עם 28-11 שיניים.
הסטם והכידון מאלומיניום של FSA מסדרת ה-Energy הכלכלית. לכידון 

הקומפקט דרופ נמוך יחסית, כלומר ההבדל בין מנח אחיזה בחלקו העליון 
לישיבה נמוכה על הדרופים אינו גדול.

גלגלי SHIMANO RS10. זהו סט גלגלי הכביש הפשוט והזול ביותר של שימאנו. 
הגלגלים כבדים, אמינים ופשוטים, וכנראה שהחיתוך פינה הזה נדרש על מנת 
להעמיד ווילייר אולטגרה בפחות מ-14,000 שקלים… והגלגלים עטויים צמיגי 

ויטורייה Zaffiro Pro 25 מ״מ.
מוט כיסא מקרבון במיתוג Wilier עם מחבר אלומיניום בקצה, אליו מחובר כיסא 

Squadra מחורץ, פשוט ונוח של Selle San Marco. האופניים מגיעים ללא 
דוושות. אופני המבחן הגיעו עם שני כלובי בקבוק של Elite בצביעה מיוחדת 

לווילייר. יש להם אחיזה מעולה לכל סוגי הבקבוקים וכנראה שבקבוק שתייה לא 
ייפול מהם בחיים - מעולה לגראבל ולתחרויות.

את אופני ווילייר בארץ ניתן להשיג במספר חנויות נבחרות כמו סלאלום כפר מלל 

או ג׳וירייד בתל אביב. את אופני המבחן הרכיב בקפדנות יוצאת דופן המכונאי 
יובל שוסטר.

אופני המבחן במפרט המקורי עם גלגלי RS10 שקלו 8.2 ק״ג ללא דוושות עם 
שני מתקני בקבוק )8.4 ק״ג עם דוושות Look KEO Carbon(. את רוב המבחן 
עשיתי עם גלגלי SHIMANO Dura Ace C24 פרטיים עם צמיגי קונטיננטל 25 

מ״מ. במפרט הזה האופניים שקלו 7.7 ק״ג מצוינים.

הרכיבה - תענוג מאוזן להפליא 
 Gran הם ראשי התיבות של GTR .לא התעכבתי עד כה על משמעות השם

Turismo Race. כלומר גם אופניים המכווננים לרכיבות גראן פונדו אפיות של 
ימים ארוכים ומהממים על האוכף, אבל, הפתעה, גם רייסינג, כלומר זו עדיין 
תהיה מכונה עם אינסטינקטים חדים ותגובה ראויה ומיידית להורדת וואטים.

הווילייר GTRsl הם הרכיבה הראשונה בחיי על אופניים מקטגוריית 
ה-Endurance והגעתי למבחן הזה עם חששות. חששות שהאופניים הלכאורה 

״לא קרביים״ יהיו גבוהים מדי, עצלים מדי, נוחים מדי… לשמחתי החששות 
התבדו והתאהבתי בממתק האיטלקי הצהוב מהרכיבה הראשונה. הדגם 

שה-GTR החליפו, הגראן טוריסמו, קיבל ביקורות שטענו שהוא לא נוח מספיק 
לקטגוריה. כלומר, גם כשהאיטלקים ניסו לייצר משהו לא תחרותי בטירוף - יצא 
להם תחרותי. לאורך כל הרכיבה, במתארים שונים, עם קבוצות שונות ובקצבים 

שונים, הרגשתי שה-GTR הם בני לוויה אידאליים עבורי, שהצליחו לאזן במלאכת 
מחשבת מדודה להפליא בין נוחות על הכביש לבין העברת כוח מתחום הרייסינג 
הטהור, בין היגוי נוסך ביטחון ויציב להיגוי מהיר ואינטואיטיבי. התכונות שלהם 
יקסמו לרוכבים לא מקצועיים, אבל תמיד יש איזשהו טוויסט בסוף, שנותן להם 

חיות וחיוניות אחרת. הרעיון של ה-GTRsl מבחינתי הוא פשוט לצאת ולרכוב 
- לרכיבת בדד שורפת קלוריות בבוקר שאחרי סעודת החג, ביחד עם חברים, 

באימון קריטריום לילי עם קבוצת מסטרס תחרותית או בטיול מתמשך ואיטי מבית 
קפה לבית קפה ללא יעדים אימוניים. ועשיתי איתם את כל אלו. ירדתי את נס 

הרים במטר זלעפות ורוחות צד חזקות לצד ינס וויט כשדרור פקץ׳ מרביץ מלפנים 
ומשפריץ מים ישירות למשקפי השמש שלי ומאידך יצאתי לטיול רכיבה מאוחר 

 ״להביא לאפה מדאליית אל כרמל״ באחד הימים הכי יפים של פרוץ האביב.
הנוחות ובליעת הזעזועים מורגשת אבל לא ברמה של ניתוק ובידוד הרוכב ממה 

שמתרחש מתחת לגלגלים. עם גלגלים וצמיגים זהים, הווילייר נוחים משמעותית 
מהקנונדייל סופר סיקס היי מוד הוותיקים שלי, אבל לא מדובר פה במהפכה. 

זה לא שיכוך אקטיבי א-לה טרק דומאנה או ספשלייזד רובה החדשים, ואולי 
גם לא השיכוך הפסיבי הכי מורגש בשוק, אבל השיכוך בהחלט היה מורגש, 
וחשוב מזה, הוא היה במינון הנכון. מינון כזה ששמר על החדות והתגובתיות 
הספורטיבית, שמהוות עבורי חלק גדול מחדוות הרכיבה. בעלייה לצור הדסה 

דרסתי במתכוון כל כתם בטון שנשפך מהמערבלים שעלו בכביש התלול ונכנסתי 
בכל חריץ על הכביש. זה לא שיכוך מלא, אבל זה בהחלט מעמעם את הרעידות 

שנעלמות להן בצמיגים ובשלדה. לחץ האוויר בצמיגי ה-25 מ״מ נע לאורך 
.psi 100-המבחן בין 95 ל

הכידון, על אף שהוא דגם פשוט יחסית מאלומיניום, הוא אחד הנוחים שרכבתי 
עליהם מחיי, ואני שוקל לעשות לו ייבוא לאופני הגראבל שלי. הוא בחתך 

ארגונומי, כלומר חלקו העליון שטוח לאחיזה נוחה ולא עגול קלאסי. יש לו דרופ 
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קטן יחסית, לכן הוא מתאים גם לרוכבים לא גמישים שלא יכולים להתכוף למצב 
מאוזן, והוא היה נוח בכל מנח ידיים. ציון לשבח.

מבחינת העברת כוח מהדוושות לגלגל האחורי דרך השלדה, ל-GTRsl ציון בינוני 
פלוס. פה בדיוק המקום להודות שרק שלדת רייסינג קשיחה ועבה תעביר כוח 
כמו שלדת רייסינג קשיחה ועבה, ויש לווילייר 3 אופציות כאלו עבורכם במידה 

וזה הקטע שלכם. אבל השאלה היא - האם אני צריך את זה? האם יש לי כזו כמות 
וואטים ברגליים, האם אני משתתף בתחרויות מסטרס פרו רמה 1 של איגוד 

האופניים על בסיס קבוע עם אספירציות לפודיום? האם מגיע לי להיענש באיכות 

הרכיבה בשביל עוד כמה וואטים אבודים בספרינט סיום?
הווילייר הגיבו מיידית לכל פיפס אנרגיה שלי על הדוושות, ועם הגלגלים הקלים 
שהרכבתי עליהם )ה-RS10 עפו אחרי רכיבה אחת, מה לעשות(. נס הרים, בית 

אורן, ג׳וערה, דליית אל כרמל ועוספייה - הם יאכלו כל עלייה.
ההיגוי המצוין הוא מלאכת מחשבת של אינטואיטיביות ומיידיות מצד אחד, 
וחוסר עצבנות מצד שני. המתכון המדויק להפליא נועד להוציא את המיטב 

מכל רוכב, גם אם הוא לא הפיטר סאגן הבא. תוכלו לחתוך קווים באמצע עיקול 
ולזרוק את האופניים מצד לצד בקלות )פליקאבליות קורא לזה מישהו…( מבלי 

להרגיש שההיגוי מהיר ועצבני מדי ומבלי להסתבך כשהמהירויות עולות לכיוון 
מה שנהוג בירידות אלפיניות. עוד בר ראוי לתשבחות בנוגע לירידות - מעצורי 

האולטגרה. מעולים.

שתי מילים על הגיאומטריה )כי לא כולנו רייסרים( 
כאמור, ווילייר מציעה גאומטריה רגועה יותר ב-GTR הרגילים, ולחילופין 

גאומטריית Pure Racing בדגמי הפרו-טור שלה. כשמדברים על שלדה נוחה 
יש שתי רמות להגדרה הזו: רמה של פטנטים בולמי זעזועים כמו מוט כיסא 

צר, תומכות שרשרת דקות וכולי, ורמה של מנח נוח של הרוכב על האופניים, 

קרי הגאומטריה. בניגוד לעמיתו האמריקאי, ובדומה לאירופאים המסוקסים 
והמגויידים, הלקוח ישראלי הממוצע של חנות האופניים חושב שגאומטריית 

הפרו טור מתאימה לו. כן, אנחנו קרבנות שיווק ואופנה, וגם רוכבים בגילאי 40 
פלוס, עם כרס קטנה וחמודה וגמישות של בול עץ )לא יכולים לגעת באצבעות 
הרגליים עם ברכיים נעולות( חושבים ששלדה של מקצוענים מחוננים במתת 

אל, בגיל 28 ו-7% שומן תפורה בול למידותיהם…
הרכיבה על אופני אנדיוראנס ״רגועים, אבל תחרותיים״ עם מנח פחות קיצוני 

מ-ZERO.6, אבל רק בקטנה, שחררה אצלי כמה צ׳אקרות חסומות והפכה 
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את השעות האחרונות בכל רכיבה לנעימות יותר ותובעניות פחות. אני מניח 
שהתגלית הזו לא מיוחדת לי ויכול רק להמליץ לכם לקראת הרכישה הבאה שלכם 
- אל תהיו נעולים על אופני טור דה פראנס, אפילו שהמקצוענים רוכבים עליהם. 

נסו את שלדות האנדיוראנס המודרניות ויכול להיות שכל חוויית הרכיבה שלכם 
תשתדרג משמעותית, כי סופסוף תרכבו על הכלי שבאמת נכון לכם, לגוף שלכם 

וליכולות שלו. 

טענות ומענות 
באמת שאין לי הרבה מה להגיד ואת מה שהיה כבר אמרתי. הגלגלים ״מעליבים״ 

שלדה מדהימה שכזו, אבל היי, תשקיעו 20,000 שקלים במקום 13,500 ונדבר 
על השדרוג שלהם. הצבע לא לטעמי האישי אבל יש שתי סכמות צבע אחרות. 
בכללי אני חושב שלקנות ווילייר במחיר הזה עם הרכיבים האלו זה כמו לקנות 
מערכת יוקרתית בה המגבר מהשורה הראשונה עם רמקולים בסיסיים מאוד. 

שווה לשבור את תכנית החיסכון של לימודי הילדים ולקנות גם גלגלים יוקרתיים 
וכידון קרבון, לא???

הממתק הצהוב - סיכום 
כשאתה בא לרכוב ולהעריך מכונה כמו ה-Wilier Triestina GTRsl, אתה לא 

מסתכל עליה דרך השקל. האם יש מקום לאופניים כאלו, למותג כזה, ולגישה כזו 
בשוק המקומי? אני מאמין שכן. אני מאמין שלצד מותגי השיווק הישיר שכמעט 

ואי אפשר להתחרות בתמורה לאגרה שלהם, יש מקום גם לקלאסיקות, שכמעט 
ואי אפשר להתחרות בנשמה שלהם ובערך המוסף לקנייה שהם מספקים. ואני 
חושב שיש לזה מקום בראש ובראשונה בתחום הכביש בו יש היסטוריה, מסורת 

ועבר של יותר ממאה שנים.
ובלי קשר לכל השאלות התאורטיות האלו, יש פה זוג אופניים מצוין וייחודי, 
וההפתעה היא, שהוא מגיע במחיר מאוד תחרותי ומשתלם. ה-GTRsl היא 

שלדה מדויקת להפליא, עם איזון נדיר בין נוחות לתגובתיות, עם איזון מושלם 
לטעמי בהיגוי בין עצבנות ליציבות. השלדה מצליחה לבלוע רעשי דרך בצורה 

מרשימה, ועם זאת להעביר כוח מהדוושות באופן מעולה. ווילייר הצליחו לייצר 
פה חבילה שלמה וחסרת מגרעות לקהל היעד שלה. ארחיק ואומר שהאופניים 

האלו ומקביליהם הם האופניים הנכונים לכל רוכבת ורוכב, למעט אלו שמתחרים 
באורח קבע בתחרויות איגוד האופניים ברמה 1 או ברמת עלית.

אז למה לא קונים אופניים כאלו יותר? ככל הנראה עניין של אופנה ואגו ישראלי 
מפותח מדי 

 Wilier Triestina GTRsl we:Test 
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facebook.com/bikeCafeTLV | הרכבת 18 תל אביב | בייק קפה וחנות אביזרי אופניים

23.4
תקרות הזכוכית ברכיבה טכנית

טל רוזוב 
facebook.com/events/1270451196387540

27.4
ערב היכרות פלייטיקה אפיק ישראל

גל צחור 
facebook.com/events/1378145602224228.

BikeCafé-לוח אירועים והרצאות ב

https://www.facebook.com/bikeCafeTLV/
https://www.facebook.com/events/1270451196387540/%0D
https://www.facebook.com/events/1270451196387540/%0D
https://www.facebook.com/events/1378145602224228/%0D
https://www.facebook.com/events/1378145602224228/%0D
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Bergamont Trailster 10.0

ברגמונט הוא אחד המותגים הגרמנים הוותיקים והידועים 
באירופה עם ותק של למעלה מ-20 שנים בתחום. המותג 

שנוסד בשנת 1993 פנה בתחילה בעיקר לשוק הגרמני העצום, 
אך עם עליית הפופולריות של המותגים הגרמניים בשנים 

האחרונות, הוא החל לזלוג מחוץ לטרטוריה הגרמנית לכלל היבשת 
האירופאית ומשם לכל העולם כולל למעצמת האופניים המזרח 

תיכונית שבין מנרה לנחל רחם. לפני כשנתיים המותג אף נרכש 
 DNA-ע"י סקוט השוויצרית, אך עד כה לא ניתן להבחין במובהק ב
של סקוט בקו המוצרים של החברה. כנהוג בחברות שמוצאן הוא 
גרמניה, ליין הדגמים מאוד גדול ומגוון בכלל זאת סגמנט האנדורו/ 

AM. בתחום זה ברגמונט מציעים שני דגמים: ה-Encore- דגם 
אנדורו מובהק עם 165 מ"מ מהלך מתלה וזוויות תואמות, ואת 

ה-Trailster הוותיק עם שיטת מתלה מסורתית יותר ו 150 מ"מ 
מהלך. מ-Rock N' Road יבואני ברגמונט לישראל קיבלנו 

  ברמת ה 10.0 המפנקת למדי Trailster -למבחן את ה

יבואן: רוק אנ' רוד | מחיר: 20,990 ₪ 

Bergamont Trailster 10.0 we:Test טל שביט  גלעד קוולרצ'יק  שחר מיליס 

Bergamont Trailster 10.0 :מבחן

http://rocknroad.co.il/product/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%A9%D7%98%D7%97-trailster-10-2017/
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Highlights

שלדת קרבון מלאה 	 
 מתלה ציר יחיד בתצורת 4 זרועות	 

המייצר 150 מ"מ מהלך, 
ציר אחורי 142 מ"מ	 
גלגלי 27.5 או 27.5 פלוס )דגמים שונים(	 
מזלג פוקס 34 150 מ"מ 	 
אורך צינור עליון 610 מ"מ	 
זווית צינור ראש 67 מעלות	 

זווית צינור כיסא אפקטיבי 75 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 432 מ"מ 	 
בסיס גלגלים 1177 מ"מ	 
משקל "רטוב" כולל פדלים – 12.7 ק"ג 	 
 	M נתונים למידה

Bergamont Trailster 10.0 we:Test 
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כוון מתלים ויאללה לדרך!

מיהם אופני הברגמונט טריילסטר 10.0? 
הטריילסטר הם אופני האולמאונטיין של ברגמונט כאמור. 
רמת גימור 10.0 כוללת חידושים כגון שלדת קרבון מלאה, 

חווט פנימי מלא וחדש, מגיני הצלפת שרשרת וגחון 
אינטגרלים ועוד. השנה קיבל כל הליין תוספת מהלך 

במתלים ואופני הטריילסטר עומדים על 150 מ"מ מאוזנים 
הנועדו לעשות הכל.

מראה האופניים נקי ופשוט ללא התחכמויות, וללא תקן 
בוסט. )בדגמי הפלוס המהלך מעט קצר יותר והציר 

האחורי בתקן בוסט( הצבע הצהוב הבולט מושך את 
העין ואת תשומת הלב, אבל הגרפיקה טעונת שיפור 

בעיני ומעיבה מעט על המראה הכללי, אבל זו רק דעתי... 
בחירת החלקים נבונה מאפשרת גם לרוכבים התובעניים 

לא לשנות אף רכיב. נכון שתמיד אפשר להחליף לכידון 
וקראנק קרבון אבל המחיר יהיה בהתאם.

המותג הגרמני ממשיך להפתיע – מבט ראשון 
ברגמונט הוא לא מהמותגים הזוהרים בסצנת האופניים 

העולמית. אם במהלך מתוכנן של קברניטי החברה או 
לא, המותג נתפס )שלא בצדק(, כאפור יחסית. לא תמצאו 
כוכבים מהדרג הראשון או מובילי דעה בולטים רוכבים על 
דגמי המותג, אולי חוץ מ-Morgane Charre הצרפתייה 

אלופת העולם ב-DH לשעבר ואורחת קבועה ברשימת 
הטופ 10 במקצה הנשים, ואדי מאסטרס הניו זילנדי 
שמצליח להפתיע מדי פעם במסלולי הסבב העולמי 

ב-DH ולהתברג בטופ 30. אני חייב להודות שיחסית 
לחברה" אפורה" מאוד הופתעתי לראות את האופניים 

הללו לראשונה. מבט ראשון על/ אל האופניים הצהובים 
מגלה תצורה עדכנית, נקייה ופשוטה )כבר נקודת זכות(, 

עם רמת גימור מרשימה ביותר. הנפה של האופניים 
מגלה אופניים קלים למדי )נקודת זכות שניה(, ומבט אל 

הרכיבים )אולי עקב אכילס של רוב האופניים בשוק( מגלה, 
כידון רחב ומעודכן, סטם קצר, מוט אוכף מתכוונן, מערכת 

הנעה "אחד על"... הכל שם. זוהי כבר התחלה טובה.

Bergamont Trailster 10.0 we:Test 
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הטרלייסטר מתבססים על מתלה BAR 4 סטנדרטי אשר 
מופיע גם בדגמים קצרי המהלך של היצרן, כאשר הגלגל 

 Encore-מחובר בציר יחיד לתנועת המתלה. בדגם ה
 coax-pivot-החדש יותר כבר נעשה שימוש במתלה ה

המעודכן של היצרן, למעשה אינטרפרטציה מקומית על 
מתלה ספליט פיבוט עם ציר אחורי סביב ציר הגלגל. 
מבנה השלדה יציב וקשיח וכיאה להנדסה גרמנית, 

נראה שהכל תוכנן בקפידה. מערכת ההנעה של שימאנו 
כשמאחור קסטה 11 הילוכים 10-46 ומלפנים, גלג"ש 

Rotor Rex בעל 32 שיניים בעל מראה לא שגרתי )ללא 
חורי שחרור( הנראה כאילו פורק ממשחזת ונועד לחיתוך 
קרמיקה. טווח הילוכים יפה המאפשר לטפס בקלות גם 

קירות ארוכים. 

על השביל 
עם הישיבה על האופניים מורגש שאורך הצינור העליון 
ארוך והישיבה מעט רכונה לפנים בהשוואה לאופניים 

דומים מיצרנים אחרים. בעמידה המצב שונה, והמרחק 

האופקי בין הציר המרכזי לכידון מושלם למידותי. בולם 
במצב פתוח ודווש ראשון מזניק את האופניים קדימה ולא 

שוקע בעצלות לתוך המתלה. 
כמו בכל המבחנים שלי, הרכיבות הראשונות נעשות במצב 

פתוח בלבד, על מנת להתרשם מתכונותיו האמתיות של 
המתלה ללא הריסון של הבולם, והמצב כאן נראה טוב. 

דווש בישיבה לא יוצר נענוע )בובינג( מופרז. ככלל, המתלה 
צייתן למערכת ההנעה וכל לחיצה מתורגמת לתנועה 

קדימה )ולא לשקיעה(, המתלה מרגיש "חי" ומעודד את 
הרוכב לשגר עצמו מעל מכשולים ולבלום מאוחר לפני 

פניות. בשילוב עם צמיגי המקסיס העונתיים )על כך 
ארחיב בהמשך( הוא סיפק אחיזה טובה. מנגד, ניתן לחוש 

בהבדל גדול בעבודת המתלה בסוגי מכשולים שונים. 
כך למשל המתלה התמודד היטב עם ברייקינג באמפס/ 

קורדורוי/ טביעות רגליים של פרות באדמה שעד לא 
מזמן הייתה בוצית. זו תכונת מתלה חשובה ויעילה משום 

שבארץ בחלק גדול מהשבילים נתקלים במכשולים קטנים 

Bergamont Trailster 10.0 we:Test 
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וצפופים. לעומת זאת, בגינות סלעים גדולות, נטה המתלה 
לאבד מגע עם הקרקע ולמעשה להאט את קצב הרכיבה 
עקב חוסר דיוק בהעברות משקל וניתורים שהשפיעו על 

האחיזה בבלימה. 
תאוצת ביניים – תאוצת ביניים הוא המצב בו אתה רוכב 

במהירות )כנראה גבוהה( ונדרש להאיץ בכח מתפרץ 
בעמידה על הפדלים )כמו ביציאה מסיבוב או לאחר קטע 
טכני בו לא ניתן לדווש(. ככלל, ככל שמהלך המתלה גדול 
יותר, בדרך כלל מורגש יותר איבוד הכח. בתכנון/ תכונות 

מתלים הדבר נקרא אנטי סקוואט. בתרגום חופשי: 
התנגדות המתלה לכווץ הנובע מתאוצה, בניגוד לכווץ 

מלחץ על הפדלים הנובע ממשקל הרוכב. וזה לא נגמר 
פה, גרף ה"אנטי סקוואט" תלוי גם בהילוך ובעומק סאג בו 

מכוונים האופניים. מבין עשרות זוגות האופניים שבחנתי, 
במעטים מהם תאוצת הביניים היתה טובה. הברגמונט 
מפגינים תכנון מתלה יעיל סביב ההילוכים בהם נדרש 

כח מתפרץ שכזה, ובנוסף למשקל העצמי הנמוך יחסית 
מקבלים אופניים שמזנקים קדימה כשבאמת צריך.

ברכיבה מורגשים אופניים מאוזנים וצייתניים. כאלו שיחפו 
עליך אם עשית טעות, לא יזרקו אותך מעל הכידון על כל 
שטות, ולא ימרחו את הגלגל הקדמי בכל פניה. לעומת 

זאת, חלקו האחורי של האופניים מיישר קו עם מה 
שהמוח שלך משדר לו. דרושה פניה הדוקה סביב סלע 

גדול? אין בעיה- כוון את הגלגל הקדמי, האחורי כבר ידאג 
לא להפריע. נשענת יותר מדי אחורה בסיבוב? הגלגל 

הקדמי מסמן שהוא עומד לאבד אחיזה ולא מטיל אותך על 
האדמה בפראות. ממש אופנים בעלי דרך ארץ...

בהמשך המבחן, מצבי הבולם האחרים נמצאו פחות 
שמישים. מצב הביניים אמנם מפחית את השקיעה עוד 

יותר אך נותן משוב שמרגיש לעיתים כמו רכיבה ללא 
אויר בגלגל האחורי )שניתן להרגיש את החישוק( וזאת 

כמובן בלחץ אויר מספק, מדוד, מבוקר ומנותר כמו שרק 
בוחנים מקצועיים יודעים. מצב השלישי מתאים בעיקר 

לטיפוסים בכביש.
מזלג הפוקס 34 עם Micro Adjust עבד נפלא. ובאופן 

מפתיע לא הפריע לי שמעולם לא סגרתי בו מהלך למרות 

Bergamont Trailster 10.0 we:Test 



הסאג שעמד על כ 20%. אולי באופן מכוון יש יותר 
ספייסרים בבולם? )זוהי השערה בלבד משום שלא מצאתי 

התייחסות לכך באתר היצרן( משום כך, לא עברתי למצבים 
הקשיחים יותר.

צמיגי המקסיס פורקסטר, התאימו בדיוק לעונת המבחן. 
הצמיגים בעלי קוביות בגובה בינוני ומרוחקים אחד 

מהשני מספיק כדי לפנות בוץ ומים. באדמה לחה הצמיג 
מצטיין ושומר על מהירות גלגול טובה ואחיזה נהדרת. 

הביקורת העיקרית כלפי הבחירה בצמיג זה היא שככל 
הנראה זהו צמיג המתאים אך ורק לחודשים ינואר-מרץ 
בארצנו הקטנטונת. כשהאדמה מתייבשת, הייתי בוחר 

בצמיג אחר.

סיכום 
עם פתיחת עונת האנדורו 2017 ולאור ההתלבטות 

הבלתי פוסקת של קוראינו באילו אופניים לבחור כזוג 

המושלם גם לרכיבות כיף, גם לאימונים וגם לתחרות. 
מחד, אופני "אנדורו" מלאים לא בדיוק נחוצים בארץ 
לרכיבות היום יום ולרוב ירגישו מסורבלים מדי, מאידך 
אופני שבילים/AM לעיתים לא מספקים את הבטחון 

הדרוש ונופלים בביצועים מאחיהם הגדולים. 
בהסתכלות על שלל מבחני האופניים במגזין, ברגמונט 

תמיד הפתיעו לטובה. נראה שגם הפעם ברגמונט הצליחו 
להפתיע את צוות המגזין ולספק זוג אופניי אול מאונטיין 

שמצד אחד הם מספיק זריזים ומקנים בטחון לרוכב, 
יודעים לפצות על טעויות בסלחנות, מאוזנים באוויר וששי 
עלי קרב לקפוץ מעל כל מכשול. ומצד שני, בעלי משקל 
נמוך, יכולת תאוצת ביניים טובה מאד ודווש יעיל. תוסיפו 

לכך את המחיר האטרקטיבי, ויש לכם מועמד מוביל 
להתלבטות הבלתי פוסקת 
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TRAILSTER 8.0 PLUS CONTRAIL 10.0FASTLANE MGNREVOX 10.0 REVOX TEAM

רוקנרוד לטרון ובחנויות נבחרות

YOU.

http://rocknroad.co.il/product-category/%d7%90%d7%95%d7%a4%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%98%d7%97/
http://psdesign.co.il/
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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, המלחמה כבר בעיצומה – 
אולי לא שמתם לב. וכן, כבר כתבתי את זה קודם. אבל 
במלחמה, כמו במלחמה, יש כמה מערכות. אני רוצה 

לכתוב על עוד "קרב" שמתנהל כאן, בדרך שגרה יש לומר. 
כרגיל, הנושא רגיש, תתגברו. מקווה לעורר דיון ומחשבה, 

ולא עוד קרב )אבוד(.
הקרב הפעם הוא על דעת הקהל. מכירים "שיימינג"? 
פעם שיימינג הגון וטוב היה פשוט וקל. מעלים פוסט 

באחד הפורומים, קבוצות הפייסבוק, או אפילו בפרופיל 
האישי, ומספרים על מקרה העוול שנגרם, או פשוט 

ממליצים בחום "לא להיכנס לחנות הזאת בשום פנים", 
או אנטי-המלצה ברוח - "לא יודע מה איתכם – רגלי 
לא תדרוך שם בחיים"! הרי מן הידועות היא, שאחד 

מתחביבינו כישראלים הוא להתלונן. להתבכיין. לבקש 
פיצוי. "מלצר, יש זבוב במרק שלי! אפשר פיצוי?". האמת 
שפעם גם היה יותר קל להיות "טרול", להתחבא מאחורי 
איזה שם משתמש דבילי ולעורר גלים ומחלוקות בכל דיון. 

היום עם פרופיל אמיתי בפייסבוק, קצת יותר קשה, ויש 
אנשים שאפילו ממש שוקלים מילים)!(, לפני שהם פוצחים 

בשיימינג איכותי. אבל זה לא אומר שהתופעה נעלמה 
כליל, היא פשוט השתכללה. 

שיימינג בן ימינו מתחיל בדרך כלל בכותרת "מה דעתכם/
צריך עזרה", ואחר כך תיאור מקרה אומלל בו גלגל/ 

שלדה/ בולם/ כידון נשברו מרכיבה תמימה לחלוטין. 
 JRA – JUST מה שנקרא בעגה של חנויות האופניים

RIDING ALONG )מי שלא מכיר, כל מקרה בו הלקוח 
טוען שמשהו קרה מ"סתם" רכיבה, כשברור לכולם 

שהנזק נגרם ממשהו חריג בקנה מידה אסטרונומי, קרי 
דרופ של ארבעה מטרים ו/או דריסה ע"י רכבת(. המשך 

הסיפור מתאר פנייה אל החנות או היבואן המקומי, שברוב 
חוצפתם סירבו לתת אחריות! לקינוח, הכותב שואל "מה 

 לדעתכם עליי לעשות"?
התגובות כמובן חלוקות. קומץ זעום מגבה את אותם 

חנות או יבואן – "בחיים לא תקבל על זה אחריות", "על 

מי אתה עובד? רואים שחטפת מכה מסלע". אחד טורח 
ומסביר מה הם המקרים בהם מקבלים אחריות, אחר 

נוטע תקוות-שווא ומפליג בסיפור על איך פעם, פעם בימי 
טרום-רחוב-החשמונאים, הוא קיבל אחריות למרות שלא 

היה אמור, ולפנים משורת הדין. חבל שהיבואן ההוא פשט 
רגל וכיוב'. אבל רוב המגיבים שוצפים וקוצפים בגנות 

היבואן – "חוצפה! מגיעה לך אחריות!", "זה מקרה קלאסי 
של אחריות!", או איך אפשר בלי הטיעון שאין לו שום קשר 
בכלל - "מוצר כל כך יקר לא מקבל אחריות?", או המלצות 

לכתוב מייל זועם ישירות ליצרן, ושינזוף ביבואן הסורר, 
שיתעורר ויתן את האחריות הראויה, לכאורה.

השרשור יכול להמשך לאורך מאות תגובות, ולהישאר 
בפסגת העמוד ימים שלמים, חשוף למאות קוראים. יש 

יבואנים או חנויות שיבחרו גם להגיב, ולתת את הצד 
שלהם לסיפור. יש כאלה שמראש בוחרים להתעלם, או 

בכלל לא להיות חברים בקבוצות כאלה, או בפייסבוק 
בכלל. יש כאלה ש"סוגרים" את העניין מאחורי הקלעים, 

בלי רעש וצלצולים, והפוסט מוסר לבסוף. וזה מה שנקרא 
שיימינג משוכלל - הוא בעצם הוצאת לשון רע, אבל לא 

במישרין, והוא נועד להפעיל לחץ פומבי מאסיבי על חנות 
 או יבואן, ולהשפיע עליהם לפעול לזכות אותו מתלונן. 

באופן אירוני, באותן קבוצות בהן מתנהלים דיונים שכאלה, 
חל איסור מוחלט על גורמים מסחריים לפרסם אף תוכן 
בעל צביון מכירתי כזה או אחר. ומאידך, "פרסום שלילי" 

שכזה מתקבל בברכה. 
תקראו לנו בכיינים, תגידו שאנחנו סתם אוהבים להתלונן, 

אבל היי, גם אנחנו ישראלים! בתוך עמנו אנו חיים. אני 
שואל, מה קרה לגברים של פעם? שהיו סוגרים עניין בקרב 

אקדוחים או אגרופים הגון? סליחה, התבלבלתי במגזין. 
התכוונתי, מה קרה לדרך הלגיטימית לבקש ולקבל דברים? 

– שיחה! נשבר לך גלגל? תבוא, תדבר, תבקש, תשמע, 
תבין, תקבל. כמובן שחשוב וכדאי להבין מבעוד מועד, מהם 

מגבלות האחריות בכל מוצר שקונים. יש מצב שהמקרה 
שלך לא נכלל תחת אחריות. זה מה יש. תתמודד. במקרה 

שאין אחריות מכל סיבה שהיא, חלק מהחברות מציעות 
"פוליסת ריסוק", בה מקבלים הנחה משמעותית על הציוד 

המרוסק. אגב, רוב החנויות והיבואנים שאני מכיר יביעו 
התחשבות וינסו לעזור כמה שניתן, גם במקרים כאלה 

שאין בהם אחריות. בין אם ניסיון לקבל הטבה מהיצרן, או 
במתן הנחה משמעותית על רכישת חלק חדש. אני חייב 
להזכיר שוב, שבסופו של דבר, האנשים בחנויות גם הם 

רוכבים בדיוק כמוכם. גם הם מבינים איזו בעסה כשמשהו 
נהרס, ומאידך, הם יודעים לזהות מה נגרם מכשל ומה 

נגרם משימוש לא סביר במוצר. בסוף היום אני משוכנע 
שהכוונות שלהם טובות, והם לגמרי בעדכם. המרחק 

מהמקום הזה, של רצון טוב לעזור, לבין המקום של פגיעה 
בפרנסה של שותפים שלכם לתחביב, הוא עצום ובעיניי 

לא צריך להתקיים בכלל. אז רגע לפני השיימינג הבא, 
תשאלו את עצמכם – האם אפשר לפתור את זה בדרכי 

שלום? 

we:Give a sh#tפרק י' - הקרב על דעת הקהל   יואב מאור

פרק י' 
הקרב על דעת הקהל

פינה אישית: יואב מאור
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אופני מגנזיום בהתאמה אישית
www.middleasta.com

עכשיו בבייקפה הרכבת 18 תל אביב

צילום: נתי הורטיג
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we:Eilonאילון שגיא  אילון שגיא

צפנת
פענח

אני עדיין לא סגור על התשובה האם מדובר בכמות 
המסחרית של המצות שצרכתי בערב החג, היין או קינוח 

הפרווה, יהיה ההסבר אשר יהיה, העובדה שלראשונה 
היה לי חלום בלהות בו מככבים האופניים שלי הוא 

בהחלט ציון דרך משמעותי ומאחר ואנחנו בשלהי הפסח, 
מצריים וזה, מעניין מה היה ליוסף לומר על ההזייה...

חלומות בכלל וביעותי לילה בפרט מתאפיינים במגוון רחב 
של מראות ביזאריים ואני מבקש את הקוראים לא להסיק 

מסקנות נמהרות בנוגע לאופיי לאור התיאורים שיבואו 
בהמשך. יחד עם זאת, אם בין קוראי שורות אלה נמצא 
במקרה הפסיכיאטר המחוזי, אפנה אליו שאלה אישית: 

תגיד ד"ר, יכול להיות שאני צריך לשקול להחליף את 
התרופות?

אתם מוזמנים למסע מטורלל בו ישמשו בערבוביה: שחר 
חברי, קובי בסידן, חבורת כוסיות בשברולט אל קאמינו )אני 

לא סגור על השנה אבל נדמה לי משהו משנות השישים 
המאוחרות(, בית כנסת אחד וכמובן, האופניים שלי.

אני מתנצל מראש אם הדברים ישמעו מבולבלים אבל אני 
מנסה להעלות על הכתב את האירועים בדיוק כפי שהם 

זכורים לי. כל מילה אמת!
התמונה הראשונה שזכורה לי היא: אני, רוכב לאיזו חנות 
אופניים גדולה בחשמונאים ומבקש מהם להחליף לי את 
הכידון והסטם. לא ברור לי למה בחרתי דווקא בחנות הזו 
שהרי אני מטפל באופניים קבוע אצל קובי ובקרוב מאד 

יתכסה גופי בזיעה קרה ואפצח ביללות רפות ותנועות אי 
שקט נמרצות )ככה אשתי העידה בכל אופן...(. 

אז אני מוסר את האופניים, מתלוצץ עם המכונאי ומנחה 
אותו מה לעשות. אחר כך אני בא לאסוף אותם ומכניס 

אותם לאוטו של שחר על מנת לצאת לרכיבה. בשלב 
מסוים אנחנו מגיעים לאיזו עיירה שנראית כמו כפר ערבי 

אחרי הפגנה סוערת ושם אני מגלה לחרדתי שמשהו קרה 
לאופניים האהובים שלי...

אני מסתכל עליהם ולא מאמין... במקום כידון המתכת ישנו 

כידון שנראה כמו )ואני ממש מנסה לתאר לכם במדויק( 
שתי רגליים של לוחך עשב קטן שחוברו הפוך... אני לא 

יודע להגיד בוודאות אם היו אלה רגלי עז או כבשה... אולי 
משהו באמצע...

אני בוחן את העסק ומנסה להבין מה זה  לעזאזל הדבר 
הזה... את הגריפים שלי החליפו פרסות שחורות ואת 
השיפטרים החליפה קצה רגל מצופה בפרווה לבנה 

וצמרירית למראה...
"בן זונה!" אני צורח לשחר "מי אמר לו להחליף לי לדבר 
הזה...!", "אח.... חבל שלא הלכתי לקובי..." אני מתחיל 

לייבב.. מבט נוסף על האופניים מגלה שבכלל נוספו 
להם כל מיני פריטים מוזרים. בחזית מורכבת בובה 

בצורת דובי, מאחור התווסף מעיין זנב שמורכב על כיסא 
בננה שהחליף את הכיסא שלי וכל אלה עשויים מפרווה 

סינתטית בצבע כתום. על אזור הפדלים מורכב מגן 
פלסטיק בדומה למגני השרשרת של אופני עיר...

בשלב הזה מישהו שעובר במקום אומר לי "יוווו, מגניב! 
שמו לך את הכידון החדש!" ואני שעד לאותו רגע הייתי 

בהתקף חרדה מסתכל עליו ושואל: "מה, אתה מכיר את 
הדגם הזה?"... "כן" הוא אומר לי, "זה משהו חדש לגמרי, 

אומרים שהוא ממש טוב, למה אתה לא רוצה אותו?, 
אולי תנסה קודם?". אני אומר "טוב" הופך את האופניים 

ומנסה להרכיב את הגלגל האחורי. השרשרת כל הזמן 
נופלת לי ואני לא מצליח. בשלב הזה, פתאום מגיעה 

השברולט אל קמינו וממנה יורדות חמש כוסיות עם חוטיני 
אבל לפני שאני מצליח להבין מה קורה, מתחילים ליידות 

עלינו אבנים מהסמטה הסמוכה. אני בורח ומנסה תוך 
כדי בכל כוחי לסדר את השרשרת. כשאני מצליח בסוף, 

אני עולה על האופניים אבל הכיסא לא נוח, אני לא 
מצליח להעביר הילוכים, הברקסים לא עוצרים ומה זה 

הזנב המטופש הזה שמתנפנף מאחרי... ביללות נוראיות 
אני צועק: "שחררר! איפה אתה!" והוא עונה לי "פה, בבית 
כנסת", אני ניגש לכניסה ובוכה, "אני רוצה ללכת לקובי... 

שיסדר לי את האופניים המסכנים שלי..."
ואז התעוררתי...

לנוכח כל האמור אין מנוס מלהעלות את התהיות 
הבאות...

מה לכל הרוחות שחר עושה בבית כנסת?
הייתכן שאני מתגעגע לדובי שלי?

האם חוסר היכולת להרכיב את השרשרת מעיד על חרדת 
ביצוע...?

מה לעזאזל יש לי עם עיזים \ כבשים..?
ואחרון חביב..

מה אומרת עלי העובדה שהעדפתי להתעסק עם שרשרת 
של אופניים על פני חמש כוסיות בשברולט....

אבל לא משנה מה יהיו התשובות... הלקח הנלמד ילדים, 
הוא ברור...

לעולם!, אבל לעולם אל תבגוד במכונאופן שלך! 

פינה אישית: אילון שגיא
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זיו מחפש אופניים - חלק ג'
מתרסק מרוכב, הסלעים מנתצים אותך – ומה שמתתנפנף ברוח זו הנזלת 
שתלויה לך מהאף. נשמע כמעט לגמרי כמו אחד הדייטים הראשונים שלי.

אחרי שהתנסית מעט ברכיבה מהסוג הזה ומהסוג האחר, בדרך כלל מתגבשת 
רשימת דרישות. גם כאן – הפער בין הרשימה שאתה מציב לעצמך והרשימה 

ש"אתה צריך", או אולי נכון יותר לומר – "הנכונה עבורך" – הוא פער גדול. 
אתה חושב שאתה צריך פרופסור לפיסיקה גרעינית, בגובה 1.80, עם שיער 

בלונדיני וגישה אימהית – ובפועל יספיקו לך 120 מ"מ, שלדת אלומיניום 
וקראנק טריפל. למה הפער הזה? או.

נדמה לי שפה באיזה מקום מתגנב לו האגו. הצורך לקבל אישור מהסביבה ורצוי 

יותר אפקט הוואו שמקבלים מהחברים. נדמה לי שזו הסיבה שכולם מעלים 
 סרטים לפייסבוק. היי, אני לא שופט אתכם! )אני כן, אבל רק קצת(;

מי שיגיד שזה לא מרים לו את האגו הוא שקרן – כי כשאתה מגיע לרכיבת ווסאח 
רכוב על אופני על חלל, יצוקים מקרבון תוצרת קריפטון ועם מערכת 1X15, את 

שלך עשית. כבר לא צריך להדגים ביצועים על כל סלע ותחת כל עץ רענן, מספיק 
שהגעת וסובבת ראשים, לכל המסכנים האלה שרוכבים על מותג ארצי כלשהו, 
שעלה רק 5 ספרות ועשוי מקרבון תוצרת טיוואן. כמה זה דומה לסיבוב ווסאח 

שעשית עם החברה האחרונה שלך? נו, ועכשיו באמת. 

אז אחרי שמצאתי אופניים, עלתה השאלה – על מה לעזאזל נכתוב עכשיו. 
אפשר לכתוב כמובן על "זיו מחפש אישה", אבל עם חתונה שהתרחשה ב14 
לאפריל השנה, אני חושב שאפשר לשים את הפרק הזה )יחד עם הפרק על 

אופני הקונה האקסטרה מגניבים שלי( במגירת ה"החיפוש הסתיים".
ההחלטה להתחתן היתה אפשרית רק מכיוון שמצאתי מישהי מושלמת 

 Spice-עבורי – מישהי שמאזנת את חולשותיי ומוסיפה המון אושר, צבע ו
לחיים. בגרסה הרבה יותר חלשה – זה תיאור דומה לתיאור שנתתי על מציאת 

האופניים, מה שגרם לי לחשוב;
יש משהו בעולם הדייטינג ו"החיפוש" המתמיד הקשור לנושא השידרוגיטיס 

המצוי – אותה מחלה הפושטת בלבנט.
בהתחלה – יש את עניין ההחלטה. אתה מחליט שאתה רוצה להכנס לזה. אתה 

לא בטוח מה אתה רוצה עדיין )מלבד מכך שיהיה משהו בין הרגליים( – אז 
אתה בונה סוג של תדמית בראש. זו כנראה לא התדמית המציאותית ביתר – 

בדמיונך, בלוריתך מתנפנפת כשאתה לבוש בג'ינס עד הברך, חולצת כותנה עם 
כפתורים פתוחה ומתתנפנת בבריזת ים קרירה. לצדך, ברונטית ארוכת רגליים... 

אה רגע. טעות בתיאור; בדמיונך – אתה טס על סלעים, מנתץ אבנים, עושה 
סמלים של כת השטן לצלמים הנותרים פעורי פה נוכח ביצועיך המדהימים. 

במציאות – בשני המקרים, ככל הנראה התמונה נראית מעט אחרת. אתה יותר 
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זה אות אותם אופניים – חבוטים, עם גיאומטריה שבתרגום אנושי משמעותה 
צליעה וגיבנת. אבל אלו ה-26 שלהם והם מטפחים אותם. גודל הגלגל לא מעיד 
על גודל החבילה שלהם במקרה הזה – והרי לכם אישיות חזקה. אדם שלא יקנו 
אותו בשמות נוצצים ומיטב הטרנדים. הוא עשה חתונה קטנה, אינטימית – ולא 

נשבה אחרי אולם-די-ג'יי-צלם – טראח, 5 זוגות אופניים. 
אבל אז מגיעים הגירושין – ושלא תחשבו שזה לא מגיע, הסטטיסטיקה נגדכם 

– והדרך היחידה שלא תחליפו את אופני ה-26 שלכם היא אם תפסיקו לרכוב – 
ובתפסיקו לרכוב, אני מתכוון – תפסיקו לרכוב, כן?

כי הילדים צורחים כל הלילה – והבוס צורח כל היום, ואז בעבודה הבוס השני 
לא מבין למה אתה מפהק ואין לך כח, והגרביים לא תואמים. וו השגרה שלך 

והאופניים מחלידים במחסן, ופתאום אתה בן 60, ועדיין יש לך 26 – אבל זה לא 
מעודף שימוש – אם אתם יורדים לסוף כוונתי. 

אני לדוגמה התגרשתי לפני כמה שנים – ואני רוצה לומר לכם שלזרוק את אופני 
ה-26 האלה ולהשקיע )להשקיע זה בסדר פופיקל'ה?( בדגם עם גיאומטריה 

מודרנית וצבע מגניב אש זו ההחלטה הכי נבונה שקיבלתי. 
אוי ואבוי. על מה לעזאזל אני מדבר כאן?

אה כן. זמן לסיכומים – 
נדמה לי שיש לנו צורך טבעי לשנות ולחדש. זה מן אי-שקט שמעקצץ באצבעות 

באתרי קניות באינטרנט, בסמאטרפונים, בהתעסקות עם שדרוגי אופניים 
ובדייטינג. 

הנגישות האדירה של הדברים, המבחר, התחושה שתמיד יש יותר טוב – 
מונעים מאיתנו את ההכרה וההבנה שיש לנו כבר את הטוב ביותר. זה לא 

משנה אם אלו 29 או 27.5. זה לא משנה אם זה שיכוך מלא או זנב קשיח – אם 
השקענו )איך התחלתי לדבר בלשון רבים?( אם השקעתי, סליחה, זמן בחיפוש 
ובחשיבה על מה מתאים לי, מה אני מחפש, מה באמת יוציא ממני את המיטב 

ולא רק מה יראה טוב )אם כי זה אף פעם לא מזיק( – אם נוצר חיבור מצוין ביני 
לבין האופניים – אפשר לנוח, לשים רגל על רגל ולתכנן יותר מה לעשות איתם, 
מאשר איך לשנות אותם. )אגב - כל מטפל זוגי יגיד לכם, שלפני שאתם משנים 

את האופניים – תשנו את עצמכם(

אז כעת, כשאני שתוי קלות כיאה ליום חג בצהריים, אני מתכנן את ירח הדבש 
שלנו )וינה – פריז דרך גרמניה על אופניים, תודה ששאלתם( ואת התחרויות 

 הבאות שלנו. )מרתון לה-שוף, מישהו?(
אני מביט באשתי הטריה מאד רוחצת את אופני ה-Whyte הוורודים המגניבים 

שהיא קיבלה לחתונה )שוב תודה ארז מסלאלום... לא נמאס לך לככב בטור 
שלי?(, ורק תוהה – האם אחרי כל ההקבלות שעשיתי בין זוגיות לאופניים, האם 

גם אני בצבע וורוד?! 

למעשה, המצב כלכך קיצוני – שמספיק שתגיע עם מישהי חדשה – לארוחת 
ערב מלאה בחברים הנשואים שלך, שיש להם את אותה אישה כבר שנים, 

שכבר לא טורחת להתייפייף לקראת מפגשים חברתיים אחרי ה3 לידות – כך 
שמספיק שהתייצבת עם זוג חדש השונה מהזוג החרוש עד דק שלך – ואת 

שלך עשית.
ובחזרה לנושא הסרטונים - אני רק אציין שגם אתה והחברים שלך כבר לא 

כאלה מציאות כפי שהייתם פעם, או בכלל )היי, גם אני לא – כולנו באותה סירה 
טובעת(. מילא החברה שלך לא מתייפייפת, אבל בנסיונותיך לעשות רושם עליה 

ועל החברים שלך אתה מבקש מאחד מהם להסריט אותך בהילוך איטי מאיזה 
סלע בגובה מדרכה, עם פרצוף שמרמז על בעיות עיכול האופייניות לגילך. 
אבל בסוף את מישהו זה מצליח להרשים – ואתה תוציא הון עתק בדייטים 

הראשונים – תוך שתחוווה תחושת דה-ז'ה-וו קשה מהביקור הבוקר בחנות 
האופניים שלך, איפה שהשכבת 200 שקלים סתם כי הרכבת את הלפטי בצורה 

עקומה ודפקת רוטור )האם זה קרה רק לי?(. פוזות עולות כסף חביבי. 
אפרופו כסף – התחרות בין להחזיק אישה שמחה ללהחזיק אופניים שמחים 

– צמודה מתמיד. סט גלגלים או כרטיסים לסרט? שדרוג מערכות או צימר? 
הכל עולה כסף – ואין רחמים אני אומר לכם, אין שום רחמים לרווק האומלל 

שמפרנס חתול, אופניים ואשה. כרגע אני מנצח אגב, רק בגלל שהאישה קיבלה 
אופניים – אז היא שמחה, ואז אני שמח. אבל אוי ואבוי אם אעקם רוטור או 

אפנצ'ר צמיג. כרטיס האשראי שלי השאיר מכתב התאבדות תלוי על המקרר 
 ומאז אבדו עקבותיו. בטח נפל באחד הסינגלים. 

הבעיה הקשה ביותר היא אותה מחלת השדרוגיטיס. ולא תגידו לי שזה לא חלף 
במוחכם פעם אחרונה שהבטתם על האופניים שלכם – ולא משנה עם היא 

צעירה בלונדינית או מישהי שעתידה מאחוריה. פתאום יש גלגלי 27 ורבע. ויש 
טינדר. ויש בולמי STEP CAST כתומים מגניבים, ויש אפליקציות היכרות, ואתה 
מדפדף ימינה, ומדפדף שמאלה – והפיתויים גדולים כלכך – כשלפתע מגיעה 

חבילה מגרמניה עם קניון חדשים שאתה בטוח שבכלל לא הזמנת, והאישה 
נועצת בך מבט זועם – אבל באותו ערב, היית שתוי ואולי הקלדת כמה דברים 

באינטרנט – ודבר הוביל לדבר – ואוי לעזאזל של מי המיטה הזו?
הנגישות האדירה של דייטינג, זו שגורמת לך לתהות האם יש יותר טוב מעבר 

לפינה מביאה אותך להחלטות מפגרות לפעמים, כמו למכור את נשמתך למוכר 
האופניים שלך – ומונעת ממך את האושר האמיתי: להביט במה שיש לך 

ולשמוח בלב שלם כי זה ה-דבר.
אני באמת מקנא באלו שעדיין רוכבים על 26 אגב. לאלו יש אופי. באמת – הם 

כבר חמש עשרה שנה עם אותה אישה, הם לא מסתכלים לא ימינה, לא 
שמאלה. טוב אולי רק רכיבה קצרה פה ושם – אבל מה שהם מחזירים הביתה 
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אוווו כמה שהתרגשתי כשהעורך הטיל עלי משימה עיתונאית של לגימת בירה 
ישראלית חדשה וכתיבת התרשמות ממנה. מפה לשם אני כותב סקירות על 

אופניים כבר מ-1999, קרוב ל-18 שנים… אבל לכתוב ל-we:Ride סקירת בירה 
זה חדש ומרענן. בדיוק כמו בירה אייזן אגב, אבל חכו רגע, מיד נגיע לזה.

רציתי להגדיר ולהבדיל כמה מושגי יסוד לפני שאפתח בסקירה, כדי שתהיה לכם 
ולי שפה משותפת.

 עולם הבירה הישראלי זוכה לעדנה זה כבר כמה שנים, וממש הולך עקב בצעד 
אגודל אחר עולם היין הישראלי. מעבר ליבוא, תמוה לעיתים, של עשרות מותגים 

אזוטריים מחו״ל, יש כיום כ-20 מבשלות ישראליות קטנות רשמיות וקרוב ל-80 
מותגי בירה רשמיים.

המבשלות הקטנות, ה-micro breweries, הן מובילות המהפיכה. הן יודעות 
לבשל בכמויות קטנות יחסית, מחוברות בטבור שלהן לקהל הלוגמים, מסוגלות 

לייצר בירות מיוחדות או מוזרות, בירות נישה, המכוונות לקהל יעד קטן וספציפי, 
מלאות אופי, תעוזה, פאסון וקריאטיביות. הן כל כך משמעותיות וסוחפות את 
קהל הלגמנים, שהענקיות המתועשות, כמו טמפו לדוגמא, מוציאות בעצמן 

 slowbrew גרסאות מיוחדות כמו מכבי 7.9, גולדסטאר אנפילטרד או גולדסטאר
עם 10 אחוזי אלכוהול.

בירה רשמית או חוקית, היא כזו שמיוצרת במבשלה בעלת רישיון יצרן של משרד 
הבריאות, כלומר מישהו שילם כופר כסף גדול למדי לרשויות, עומד בתנאי 

סניטרייה מחמירים, קירור, ניקוזי נירוסטה, ביוב ושפכים ועוד, יודע למכור אותה 
באופן רשמי לגמרי עם חשבוניות מס וקבלות ואף ניתן לתבוע אותו כהלכה 

במקרה שמשהו משתבש… 
בירה לא רשמית או פיראטית אם תרצו מונחים מעולם הקומונה והבייקרס, היא 

כזו שאח/ חבר/דודן שלכם בישל במטבח הפרטי שלו. הוא יכול לתת אותה, 
למכור אותה, וואטאבר, אבל רק מתחת לראדאר. אגב, אנחנו נשמח לטעום 
ולהעביר את התרשמותנו על כל בירה, רשמית או לא, אבל לקנות בחנויות 

וסיטונאויות אלכוהול תוכלו רק את הרשמיות.
בטח שמתם לב שיש הרבה יותר מותגי בירה ממבשלות, נכון? הסיבה לכך 

הגיונית וכלכלית. זה יקר להחזיק מבשלה פרטית, ומסוכן ודורש המון השקעה 
ומחזורי ייצור גדולים. ולכן חלק מהמבשלות הקטנות, מעמידות את שירותי 

הבישול וההכנה שלהם למותגים אחרים שאין ברשותם מבשלה רשמית. מעין 
שירותי private label. בירה קלרה, Laughing Buddha הן שתי דוגמאות 

של בירות אהובות עלי שבושלו במבשלות ״להשכיר״, ומבשלות כמו מוסקו, 
מבשלת הארץ )לשעבר של בירה ״נגב״ וכיום בבעלות החבר׳ה של הביר באזאזר( 

ומבשלת שריגים נותנות את השירות הזה לעיתים תכופות או רחוקות. באופן 
זה, בשלן שרוצה to go legit, יכול להתחיל למכור בירות שלו באופן חוקי ורשמי 

מבלי להשקיע בהקמת מבשלה פרטית, והמבשלה מקבלת עוד אפיק הכנסה.
יאללה, הסתיימה ההקדמה, בירה אייזן.

בירה אייזן 4.7 - בירת אייל לא מסוננת 
המפגש הראשון עם בירה אייזן הוא כמובן מפגש ויזואלי עם הבקבוק והתווית, 
וזה מפגש ראשוני מאוד מאוד טוב. למה? כי יש להם לוגו ותווית פשוט גאוניים. 
השם עצמו מרפרר לי לעבר, לקיבוצניקים הוותיקים שאשכרה השתמשו במילה 
הזו, ״אייזן״ בטון, אבל הלוגו… הנקודות שיורדות מתחת לשם ״אייזן״, או שאולי 

הן צפות מעלה מהספרות 4.7, נותנות לנו אשליה של אגלי טל וקור. מכירים את 
זה שיש שלדות אופניים שנראות מהירות אפילו כשהאופניים עומדים? אז הבירה 

הזו נראית צוננת גם כשהיא עומדת לה בטמפרטורת החדר. אהבתי.
על התווית כתוב בירת אייל לא מסוננת. לא נרד כרגע להבדלים בין אייל ללאגר, 

רק אומר שאייל הוא הסגנון הפופולארי ביותר בקרב בשלנים ביתיים ובשלני 
קראפט, ובאורח פלא גם הסגנון האהוב עלי. הבירה אינה מסוננת כלומר הנוזל 

בכוס יהיה מעונן ולא צלול, ויהיו משקעי שמרים בתחתית הבקבוק
המלצה ראשונה: בירות קראפט )ייצור ידני/בכמויות קטנות( ובמיוחד לא 

מסוננות יש לאחסן במקרר בעמידה ולא, אני חוזר, לא לשתות מהבקבוק, אלא 
למזוג לכוס. יצאו שתי המלצות.

מזגנו שני בקבוקים צוננים כהלכה לשתי כוסות בירה גבוהות. הצבע אדמוני 
כהה יחסית ויפה, ראש הקצף נאה, בעל גוף ומחזיק עצמו יפה על הכוס. זו 

ערובה להכנה קפדנית של מבשלת הארץ שמבשלת את בירה אייזן עבור בעלי 
המותג על פי המתכון הפרטי שלהם.

לאייזן טעם מתקתק קליל עם רמזים לכשות אך ללא מרירות בולטת. גם את 
השמרים מרגישים בבלוטות הטעם, אבל גם כאן לא באופן בולט או שתלטני 

רחמנא ליצלן. אז המתקתקות הבינונית בולטת, ככל הנראה בשל כמויות לתת 
 amber( קלוי גדולות יותר שמעניקות לאייל האדמדמה את צבעה הענברי

בלע״ז(, ראש הקצף יפה, החיים דבש, כלומר אייזן.
מי שאוהב בירות אדמוניות יתחבר מיד לאייזן. בכלל, קשה לא להתחבר לאייזן. 

מדובר פה בבירה מדויקת, שלא מגזימה בשום תחום ולכן משאירה רושם מאוזן 
מצד אחד אך קצת מיינסטרימי מצד שני. לא מיינסטרימי בקטע רע, אלא בקטע 
שיערוב להרבה סוגים של חיכים. לא תמצאו פה מרירות קיצונית, אחוז אלכוהול 

גבוה שמביא מתקתקות מוגזמת או טעמי קפה ושוקולד מודגשים. כן תמצאו פה 
בירה לא שתלטנית ומאוד מאוזנת שניתן לשתות ממנה עוד ועוד מבלי להתפרק 

ולאבד תקשורת עם העולם, מה שנקרא רמת דרינקאביליות גבוהה.
וזה בעצם מה שממקם את האייזן מבחינתי במקום מאוד חשוב במקרר, בצידנית 

ובחיים שלי:

זו בירה קלאסית לאפרה רייד, ל״אחרי הרכיבה״. כי היא מאוד מרעננת ולא 
תוקפת אותך ומפילה אותך. בירה מעולה לליווי ארוחת צהריים באמצע החיים, 

כשיש עוד חצי יום עבודה לאחר מכן )״בירת עבודה״( בירת קיץ מעולה לחוף 
ולשמש שממש ברגעים אלו חוזרים להיות רלבנטיים. אם הייתי נוגע במשהו זה 
בגיזוז. הבירה הייתה לי מעט שטוחה, עם גיזוז עדין מדי, ולטעמי הייתה נהנית 

מעוד קצת גזים.
אז יש לנו פה אחלה שחקן לקיץ הבא עלינו לטובה, וכדי להבין מה יש להם עוד 

באמתחתם יצרתי קשר עם אחד משני הבעלים:
היי אורן אסקרוב, זה נימי מאנו:רוכבים, למה אייזן, מה אתה 

כזה עתיק?
זה בכלל התחיל מאייזנברג כהומאז׳ ל״שוברים שורות״, כי כשבישלנו את הבירה 

בהתחלה והיא חולקה רק לחברים ומשפחה, היה לנו פקקים כחולים, דה בלו 
סטאף אינסייד… אבל כשהתמסדנו התברר שהשם הזה כבר תפוס ונשארנו עם 

אייזן, שם שעושה לנו את זה ומאפשר הרבה משחקים כמו האייזנמן… משהו 
שהדפסנו על חולצות הקבוצה שלי במירוץ הר לעמק.

מי עיצב את הלוגו המדהים שלכם?
יפה שאתה שואל, לוגו אליפות, אה? עיצב אותו אריק מרגי, מעצב בחסד עליון, 

גגלו ותראו עבודות שלו, הוא בעל סטודיו למיתוג.
למה אתם מייצרים רק בירה אחת?

אני מגיע מתחום השיווק, והשאיפה שלי היא לייצר מותג חזק של בירות - אייזן. 
אנחנו מתכננים לפתח מוצרים נוספים תחת הלייבל הזה. אני מחובר לעולמות 

הספורט, עושה מרתונים, אוהב כושר ואיכות חיים, אז אחת המחשבות 
היא לייצר מוצרים שמתחברים לעולמות האלו, נגיד חטיף בריאות לפעילות 

ספורטיבית בשם אייזן בר… קפסולות קפה, אייזן קופי וכולי.
כרגע אנו מייצרים רק סוג אחד, וכשה-brand שלנו יהיה מספיק חזק נייצר עוד 
משהו, אבל גם הוא חייב להיות מיוחד ומעניין… לא עוד מקבילה למה שיש כבר 

בכל השוק, ואנחנו עובדים על משהו.
ולמה דווקא אמבר?

פשוט כי שנינו התחברנו מאוד למתכון הזה. הוא מוצלח וסוג של קונצנזוס בקרב 
הטועמים. אני אישית דווקא מגוון ושותה גם חיטה וגם לאגרים טובים וגם 

בלונד, אבל בת׳כלס, הקהל בחר בשבילנו.
חתמנו את השיחה באיחולי הצלחה הדדיים, לאורן בבישול ובשיווק ולי בלגימה 

ובטעימות. כתבתי כבר ש-Summer Is Coming, אז אחתום את טור הבירה 
הראשון שלי בטיפ שלישי ואחרון: כשאתם מכינים צידנית עם בירות וקרחונים 

לרכב, שתחכה בסוף הרכיבה, זרקו בה גם כמה כוסות קפואות. הן יכולות להיות 
מפלסטיק שקוף קשיח, או עדיף מזכוכית, רק לא החד-פעמיות מפלסטיק 

מתקמט האלו שעושות מלא קצף במזיגה ולא באות טוב בכלל.
שתו באחריות וזה 

בירה אייזן 4.7
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בואו נודה על האמת, כל רוכב, לא משנה אם הוא 
אפיקיסט מגולח שוקיים או דאונהיליסט עבדקן הופך 

לסוג של כו#&ת כשזה מגיע לתיקי רכיבה... כן, לכולנו 
יש פטיש לתיקי רכיבה ומראות זוועה של רוכבים 

מסוקסים הממששים זה את תיקו של זה משל היה מדובר 
בהשקת ליין ארנקים נשיים בכיכר המדינה, אינו חזון 

נפרץ. אי לכך, כמה שמחתי לקבל לידי את תיק הרכיבה 
החדש של מאביק, שכן מעבר לעובדה שמדובר בתיק, 

הוא אפילו מגיע מצרפת שהיא כיידוע אחד ממעוזי 
 האופנה העולמיים.

ברשותכם לא אספר על ההיסטוריה של מאביק כבר דשנו 
בזה מספיק במגזין זה... מי שלא מעודכן, יכול להיכנס 

לאחד ממבחני המוצר המפורסמים באתר וללמוד דבר או 
שניים על המגה יצרן הצרפתי. 

מאפיינים כללים נתחיל מזה שלתיק יש שיק. אין מה 
לעשות, המטרוסקסואליות העכשווית מכתיבה את כללי 
המשחק והנראות חשובה. שחור כיידוע תמיד באופנה 

והתיק השחור כולו בהחלט מרשים. אגב, מי שממש 
רוצה יכול להשיג אותו גם בצביעה אדומה-שחורה או 

כתומה-כחולה. התיק הוא בנפח 8.5 ליטר שזה בעברית 
– מתאים לרכיבות קצרות עד בינוניות. שקית השתייה 
היא בנפח 2 ליטר ובשל תכולתה מכתיבה גם היא את 

טווח הרכיבה, במיוחד בקיץ הארצישראלי הקופח. באגף 
הנתונים היבשים חשוב לציין כי הבד ממנו עשוי התיק 

נקרא RIPSTOP ולדברי היצרן הוא משלב חוזק ועמידות, 
יכולת דחיית מים ומשקל קל. אבל עזבו אתכם מסיפורי 

בדים ושטויות אופנתיות, תשאלו כל אישה מה הכי חשוב 

בתיק והיא מיד תסביר לכם שיש רק דבר אחד מהותי 
באמת: ה-א-ר-ג-ו-ן. כן, בדומה לבנות המין היפה, כשזה 

מגיע לתיק הרכיבה, גם אנחנו אוהבים לסחוב בתוכו את 
כל הבית פחות או יותר. אז אם תיק הרכיבה שלכם, מעוצב 
ככל שיהיה, מתוכנן פנימית יותר כמו קיטבג, הרי שלנבור 
בו ולאתר את מפתחות הרכב או אולר הכלים יכול להפוך 

לסיוט. לכן ארגון רבותיי הוא שם המשחק ובזה – ידידנו 
 הצרפתי מצטיין!

נתחיל מהגדול אל הקטן. שלושה תאים גדולים יש לו 
לקרוסמקס – תא לשקית השתיה )הממוקם קרוב לגב(, 
תא מרכזי גדול )ובו עוד תא קטן אליו נגיע בהמשך( ותא 

נוסף, מעט קטן יותר עליו נתעכב עכשיו. לתא הזה 
)הפונה כלפי חוץ( נתתי כבר מזמן את השם "תא-וציא-לי" 

)כל הזכויות שמורות( שכן הוא זה שתמיד אנו מבקשים 
)או מבקשים מאתנו( לשלוף ממנו את המשאבה, או 

אולר הכלים כשאין לנו כוח להוריד את התיק. כדי להקל 
על החברים, תכננו את התא הזה כך שיהיו בו מקומות 

ייעודיים לדברים העיקריים שרוכבי אופניים סוחבים איתם. 
לכן תמצאו בו שני כיסי רשת סגורי רוכסן לפריטים קטנים 
ושני שרוולים לתוכם ניתן להכניס משאבה, פנימית או כל 

דבר אחר בעל צורה גלילת צרה שתמצאו לנכון לקחת 
אתכם )ולא, אני לא רומז כלום(. התא הראשי הגדול אינו 

מחולק אך מצד שני יש בו תא מיוחד לחבר הטלפוני 
שלכם. חלקו הפנימי של התא מרופד בחומר נעים למגע 

כדי שהנייד היוקרתי שלכם לא ישרט חלילה ויהיה לו תמיד 
חם ונעים. עד כאן תאים, אבל בנינו, מה שבאמת מבדיל 

תיק פשוט מתיק ברמה, הם התאים האלו שנמצאים 

תמיד בהישג יד. לקרוסמרקס יש 4 כאלו! 2 על רצועות 
המותניים ו2 על רצועות הכתפיים! א-ל-י-פ-ו-ת! וכן, אם 

תהיתם, אז בתוך כיס נסתר בתחתית התיק שוכנת לה 
רשת גמישה שאפשר לשלוף כדי לשאת את הקסדה 

 שלכם כשהיא לא על הקלבסה. 
מילה על שקית השתיה. התיק מגיע עם שקית שתיה 

איכותית מבית חברת Hydrapak שלה עומדות זכויות 
רבות בפני עצמה. השקית יכולה להכיל 2 ליטרים של 

מים. לשקית יש חיבור מהיר המאפשר ניתוק הצינורית 
ופתח מילוי רחב ונוח. לאורך המבחן היא תפקדה ללא 

דופי וגם לא התפנצ'רה או נזלה.
בשימוש אחת הבעיות המרכזיות בתיקי רכיבה קשורה 

 Crossmax
Hydropack 8.5L

יבואן סער | מחיר 659 ₪ 
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למיקום שקית השתיה. השקית ברוב המקרים צמודה 
לגב ואם התיק אינו בנוי נכון, השקית הנפוחה לוחצת על 

הגב ויוצרת תחושה לא נעימה. בתיק של מאביק הדבר 
כמעט אינו מורגש. עוד נושא שמאד מטריד, בעיקר אותנו 

הישראלים, הוא החום המעיק שהתיק מייצר במגע עם 
גבינו המיוזע. אמנם לא בדקנו את התיק בחום יולי אוגוסט, 

אך שמחנו לגלות כי שש הכריות הבשרניות שבאות 
 ,)Clima flow במגע עם הגב )במאביק קוראים למערכת

מאפשרות מעבר משבי רוח רעננים שמאווררים את האזור 
ולא הופכים את שטח המגע של התיק עם הגב לעיסה 
אחת דביקה ומעיקה. לתיק שתי רכיסות כמקובל ברוב 

התיקים, וחשוב לציין לטובה את רצועות המותן שבמקרה 
שלנו אינן סתם שתי רצועות דקות, אלא מערכת רחבה 

החובקת את המותניים ולכך יש שני יתרונות: נוחות 
ויציבות. הרצועות הרחבות אינן חותכות בבשר והעובדה כי 

הן חובקות היטב את הגוף מונעת מהתיק לרקוד ולשייט. 
את האחיזה משלימות שתי רצועות הכתפיים הרחבות 

הנרכסות מלפנים מה שמעגן את התיק לגוף והופך אותו 
למקשה אחת עם הרוכב דבר שגורם לו להפוך לבלתי 

מורגש גם בקטעים טכניים מרובי זעזועים וקפיצות. ואם 
כבר קודם החמאנו לרבעיית הכיסים הנגישה, הרי שבזמן 
הרכיבה התפעלנו מהקלות והנוחות של שליפת כל אותם 

 פריטים שאוחסנו בהם.
סיכום אם כבר לרכוב עם תיק, אז שיהיה קל, מאוורר, 

מחולק בחכמה, בעל כיסים ותאים נגישים מהם ניתן 
לשלוף פריטים בלי להוריד אותו מהגב, שיהיה יציב על הגב 

גם במסלולים קוצוניים, אה, וגם שיהיה יפה. איזה קטע 
שה- CROSSMAX HYDROPACK הוא בדיוק כזה...?

 יותר מראה, חלוקה פנימית, נוחות, שקית שתיה
פחות לא מצאנו דבר 

STORE
gr py store.groopy.co.il

BIKECAFÉ-וב GROOPYSTORE-חדש ב

המתנה המושלמת 
1 ב-69 ₪ / 2 ב-100 ₪

100% כותנה 	 בשיתוף סטודיו לעיצוב FITTED בנקוזי

 ₪ 69
חולצה אחת

 ₪ 100
שתי חולצות

STOREgr py

http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il/35994-%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D/124787-Bankussi
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כיאה למנשא אופניים, שלב ראשון בבחינת כשרות המוצר 
לפי הלכות חצר החמור האדמו"R הוא לבדוק האם ניתן 

לשאת את המנשא, על הגב, ברכיבה! 
משקלו 8.4 ק"ג, ומידותיו טובות ) 52X59X19 ס"מ בארגז( 

וכך קשרתי את הארגז המקורי אל תיק הגב שלי, שגם 
הוא לא בדיוק מלא בהליום, ודיוושתי בנחת מהרצליה 
לתל אביב. אם תשאלו – מה הואילו חכמים בתקנתם, 

ולמה להיסחב עם מנשא 3 זוגות אופניים על הגב? 
התשובה היא:

קורה וצריך להגיע לחבר בעל רכב אך חסר מנשא, ומכיוון 
שכבר התגלגלתי כך בעברי יותר מפעם אחת, רציתי לוודא 

גם עם מנשא זה.
כי זה אפשרי...

נחתתי בתל אביב היישר אל הקיה פיקנטו של זוגתי, לא 
בדיוק משאית מרצדס או דאף, אבל לאחר ההתקנה 

אינטואיטיבית ומהירה, גם הפיקנטו הפכה לסוס עבודה.
מאפיינים כללים 

מנשא תא מטען פריק המתאים לנשיאת 3 זוגות אופניים	 
מתקפל לממדים קטנים וניתן לאכסון בתא המטען 	 
משקל 8.4 ק"ג	 
4 רצועות רתימה לרכב בלבד	 
אפשרות לנעילת המנשא לרכב	 

בשימוש למכירי סאריס ומנשאי תא מטען שונים – 
סאריס החכימו ויצרו מנשא עם 4 רצועות רתימה כאמור 
)במקום 6 המסורתיות( וויתרו על רצועות המתיחה לצדי 
החלון/ תא המטען. הרצועות עצמן נגללות לתוך זרועות 

המנשא, ומהודקות בעזרת ידיות ראצ'ט, כשאחת מכל זוג 
ידיות היא בעלת מנעול ומונעת את האפשרות לשחרר 

את המנשא.
ההתקנה והמראה הינם נקיים ואלגנטיים, ללא רצועות 
נסרחות לצדדים, כאשר לכל זוג אופניים יש שתי רצועות 

הידוק על הקרניים העיליות, ועוד רצועת הידוק עם "ברך" 
קטנה שנרתמת לצינור הכסא של השלדה ומייצבת את 

האופניים כנגד גלגול וטלטול.
מי שמכיר את טכנולוגית הפלסטיק של סאריס )גילוי 

נאות – אני משתמש בסאריס בונז 2 אי אילו שנים( יודע 
שרצועות הפלסטיק שלהם שמחזיקות את השלדה הם 

דו שכבתיות. יש פלסטיק עמיד וקשיח בצד החיצוני, 
ופלסטיק רך יותר לכיוון השלדה. גם הידוק רצועות אלו 

נעשה ע"י אבזם שיניים ושינון על הצד של הרצועה 

הקשיחה. כאמור – בנסיון של שנים עם מנשאי היצרן, 
הרצועות עמידות מאוד, גם לאחר בילוי של חודשים 

ארוכים בשמש הישראלית ובכל מזג אויר.
בתקופת המבחן יצא לי לרתום ולהעמיס 3 זוגות אופני 

הרים מזן "מדבקה" )כבדים כמו ליבת כדור הארץ( ולמרות 
האתגר שברתימה )חלק מן השלדות לא היו במבנה רגיל 
של שני משולשים( ההעמסה עברה בהצלחה, והרתימה 
בעזרת רצועות המתקן בלבד הייתה יציבה. לאורך נהיגה 

של כמה וכמה עשרות ק"מ במהמורות גוש דן, רמלה 
וראשון – לא היה צורך בהידוק נוסף או בהידוק מחדש 

של המנשא לאחר ההעמסה. אגב לאופניים בעלי מבנה 
שלדה ייחודי )בולם אחורי על הצינור העליון(, או כזה שלא 

מתאים למבנה המנשא, היצרן והיבואן מציעים מתאם 
נשיאה בצורת מוט המחבר בין האוכף לבסיס הכידון. 

Saris SuperBones 3

יבואן DAA | מחיר 1,999 ₪ 

מבחני ציוד we:Testיוסי פוקר 
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בעזרת מתאם זה כל מבנה שלדה ניתן להעמסה על הבונז 
או על כל מנשא תא מטען דומה.

הסופר בונז 3 מצויד בכריות הצמדה איכותיות, כך שסימני 
המגע עם המכונית יורדים בשטיפה הגונה. שוב – מנסיון 
העבר, לאחר שימוש של שנים נדרש לעיתים ויש קטן של 

וקס למקומות שבהם המנשא ישב. אבל זה היה קורה בכל 
מקום שבו הייתי קושר משהו לרכב במשך שנה....

יתרון משמעותי נוסף הוא האפשרות להתקין ולשכוח – 
מרגע שהגעתי ברכיבה אל הרכב של זוגתי ועד היום, חודש 

ומשהו לאחר ההתקנה, המנשא נותר על הרכב. למעט 
התקנתו לצורך בדיקה על רכב עם תא מטען רגיל, ולאחר 
שזה הוכתר בהצלחה, חזר לאחר כבוד לפיקנטו, שם הוא 

ממתין לאופניים שיארחו לו לחברה בכל הזדמנות ראויה.
יצא לי לרתום למנשא אופני כביש והרים גם יחד, לרתום 

אופני עיר של נשים )ללא צינור עליון(, טנדם מטריקס 
מקרבון על גלגליו, 3 זוגות אופני ילדים, ועוד מגוון רחב של 

אפשרויות.
בשום מקרה ושלב לא נתקלתי בבעיה או בחוסר יציבות, 
גם בנהיגות ארוכות ומהירות מאוד, וכן לא זיהיתי שריטות 

מיוחדות, הודות לרצועות ההידוק המוכרות של סריס. 
העמסת 3 זוגות אופני הרים גדולי גלגלים -27.5 29 , 

אפשרית אמנם, אבל מחייבת הינדוס ותשומת לב למניעת 
מכות ושריטות.

סיכום ה-SuperBones 3 הוא מנשא מעולה, יציב וחזק 
ל-3 זוגות אופניים שכ"א מהם עד 18 ק"ג. לא שורט ולא 
בועט, אלגנטי בהרכבה ובעיצוב, מהיר לפירוק, הרכבה 

והעמסה. חשוב לזכור שאם המספר על תא המטען ולא 
על הפגוש, יש סיכוי סביר שתצטרכו )על פי החוק !( לארגן 

מספר זיהוי רשמי נוסף )כמו המספר שמוצמד לרכב 
בדיוק, לא מקרטון צהוב( ולדאוג לקשירה שלו לאופניים 

החיצוניים.
יותר יציב, חזק, בטוח, אלגנטי, לא פוגע באופניים וברכב, 

ניתן לנעילה פחות מחיר לא זול! אבל ביננו, מדובר על 
פריט שתפקידו לשאת ולשמור לאורך שנים על הפריט 
החשוב ביותר שלכם. חשוב לזכור שהסאריס הוא פריט 

יקר בכל העולם, מחירו בארה"ב עומד על 400 דולר, 
תוסיפו על כך עליות הובלה, מע"מ, מכון תקנים ומסי 

יבואן, כך שהמחיר של היבואן אינו זול אך אינו בשמיים 

we:Test

 

₪ 1,199

DAA רשאית לשנות את המחירים בכל עת. ט.ל.ח 

  

₪ 385

מנשאים של פעם בחיים

לרשימת החנויות לחצו כאן

shop.harim.co.il | theturtle.co.il | store.groopy.co.il 
חנויות אונליין
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קבל 250 ₪

בהחזרת כל מנשא

www.daa.co.il

פתרון משולם
לנשיאת זוג אופניים

מנשא אולטימטיבי 
לנשיאת 3 זוגות אופניים

מנשא קלאסי
לנשיאת 3 זוגות אופניים

מנשא אידאלי
לנשיאת 2 זוגות אופניים
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מוטות הדרופ ליין של בונטרגר נכנסים לשוק רווי מוטות אוכף מתכווננים. אני 
חייב להודות שלמרות ריבוי המוצרים החדשים בתחום, מוביל השוק ללא עוררין 

)בינתיים( הינו הריוורב של רוקשוקס. הוא אמנם אינו חף מתקלות אך עדיין 
מהווה נקודת ייחוס בהשוואה למוטות כסא אחרים. הנקודות להשוואה במבחן 

)כמו בחיים האמיתיים( הנן: אמינות, דיוק, נוחות, חופשים, יכולת כוונון, רגישות 
)לשינוי גובה הכסא מהשלדה, למיקום הפעלת הלחץ וכדומה( משקל ומחיר.
הדרופ ליין של בונטרגר, הנו מוט אוכף מתכוונן בעל נעילה הידראולית, קפיץ 
אויר והפעלה מכאנית מהכידון. הוא מאפשר כוונון גובה מלא בטווח ויגיע ככל 

הנראה על כל דגמי טרק בעתיד, אך ניתן לרכישה גם כמוצר מדף.
 מאפיינים כללים:

 מהלך:: 100 מ"מ, 125 מ"מ )נבחן(, 150 מ"מ כרגע לא קיים בישראל
 קוטר: 31.6 בלבד 

 אופן פעולה: הידראולי עם קפיץ אויר
 הולכת כבל: פנימית 

 תפעול: מכני מהכידון בלבד
משקל: 565 ,599 ,624 גרם בהתאמה.

המראה הכללי של המוט החדש מבית טרק מצויין. הגימורים טובים ומבנה 
המוט הטלסקופי מקנה מראה מינימליסטי כמעט נסתר, כאילו ואין מוט אוכף 

מתכוונן כלל )הרבה יותר אלגנטי ממוצרים דומים(. בתחושה הראשונית עבודתו 
חלקה ומדויקת. 

מהירות: יש משהו בלתי מוסבר בהגדרת המהירות האופטימלית של מוט הכסא, 
למען הדיוק, לא מדובר רק במהירות אלא גם בהתנגדות הכיסא- כלומר, הכח 

שמפעיל הכיסא על הרוכב בזמן עליתו. אולי נקודת החוזק המשמעותית ביותר 
של הריוורב המדובר. מוטות רבים בשוק )גם אם ניתנים לכוונון( מפספסים 

בנקודה כה משמעותית זו. כסא שעולה מהר מדי, חובט ברוכב באיזור שלא נעים 
לחבוט בו, לעולם יהיה פחות מדוייק במציאת נקודת ביניים ולרוב, אם ווסת 

כלשהו ישנה את המהירות, כח ההתנגדות של האוכף יפחת משמעותית עד כדי 
שהרוכב לא יהיה בטוח אם הכסא עלה עד למעלה או לא. מנגד מוט אוכף איטי 

מדי, בהעדר מילה טובה יותר, פשוט מעצבן ועלול לפגוע במהירות התגובה של 
הרוכב לתוואי הרכיבה. במשימה זו הדרופ ליין של בונטרגר הצליח לספק תוצאות 

טובות הן במהירות התגובה והן הכח ההתנגדות.
ידית: הידית התחתונה נועדה למערכת הילוכים "אחד על" ומחליפה את 

השיפטר השמאלי. העיצוב אכן דומה לשיפטר ונוח לתפעול בעזרת האגודל. 
בידית קיים רגולז' המאפשר כוונון עדין של מתיחות הכבל וכן חיבור פתוח של 

הכבל כך שגם ההתקנה הראשונית והכוון הגס נעשה מצד זה של המוצר. ייתרון 
גדול למי שמתחזק את האופניים לבדו. החיבור צר ואינו תופס נדל"ן רב על 

הכידון, מה שמוסיף למראה הנקי של האופניים.
מנגנון הידית והמוט מדוייקים מאד ומהירות העליה של המוט מושפעת מעומק 

הלחיצה על הידית, כך שהרוכב יכול לצפות לעליה איטית ומבוקרת למצבי ביניים, 
ולחיצה עמוקה תרים את המוט במהירות.

חופשים: לדרופ ליין חופשים צידיים קלים מאד ומעבר לכך מבנהו יציב, אינו רועד 
או מתקתק.

בשימוש מוט כסא הוא מוצר שקשה להתרשם ממנו ב"מדידה" בחנות, הוא 
מוצר שצריך "לגדול" עליך. עם הזמן נרקמת בינך ובינו מערכת יחסים, מערכת 
ציפיות ודרישות. הוא מצפה שתשלוט בו באסרטיביות ודיוק, ואתה מצפה ללא 
פחות בתמורה. אסביר ברשותכם: כשאתה רוכב במצב כסא נמוך ומגיע לקטע 

דווש בו תרצה להרים את הכסא, אסור לך לחשוב על הפעולה שכן דעתך תהיה 
מוסחת. אתה לוחץ על הידית בדיוק לעומק הנכון, הכסא מסמן לך בירך הפנימית 

שהוא הגיע לנקודה ואתה עוזב. הרגע הזה שללא מחשבה, ללא מבט, ללא 
חישוב משך הלחיצה או הנחת הישבן על הכסא אתה יודע )ואתה יודע!( איפה 

הכסא, זה החיבור. להבשלת התנאים המבצעיים הללו, דרוש מוצר אמין, מדוייק 
ושאינו רגיש למזג אוויר, לחות או מצבי רוח. מוכרח להודות שהדרופ ליין הצטיין 

בכל אלו ועוד.
עוד: מוטות אוכף רבים סובלים מכליבה. כליבה היא נעילה מכאנית הנוצרת 

מהפעלת כח שלא בכוון הצירי )נסו לסגור מגירת עץ על ידי חחיפה לא מהמרכז(. 
ובעברית, אם תנסו לשבת על קצהו הקדמי של מוט האוכף שלכם ולהורידו, ככל 

הנראה לא תצליחו. המצב חריף יותר באופניים בהן זוית מוט האוכף חדה )נוטה 
לאחור(. הדרופ ליין הצטיין גם כאן ובתקופת המבחן לא נאלצתי אף פעם לשנות 

תנוחה כדי להורידו.
ככלל אחת הבעיות הכאובות, אבל ממש כאובות בנוגע למוטות אוכף מתכוונים 

היא אמינותם לאורך זמן. עם הזמן מתפתחים חופשים, המהלך אינו חלק 
כביום רכישתם, הם לעיתים נתקעים או שוקעים או מתרוממים ועוד המון 

תחלואות. מוט המבחן הורכב במשך כ 4 חודשים על האופניים ועבר מספר 
רכיבות לא מועט, כל זאת בכדי לגלות שבב של שחיקה או הדרדרות בעבודתו. 

עד ליום הוצאת הגליון עוד דנתי עם העורך הראשי על משך המבחן, כדי לשדר 
את הדיווח האמין ביותר שניתן. לאורך כל תקופת המבחן לא התעוררה בעיה 

כלשהיא והוא עובד נפלא כביום הרכבתו. 
סיכום הדרופ ליין של בונטרגר הפתיע לטובה מפני שהוא בין הדרופרים 

היחידים המאפשרים נתוני משוב )עוצמה ומהירות( טובים כמו המוטות 
המובילים בשוק, אולי אף עולים עליהם. הידית המכאנית עובדת טוב יותר מידיות 

מכאניות אחרות שבחנתי ובין הנוחות ביותר לתפעול בשוק. לא נתגלו כל בעיות 
אמינות בדרך... 

החיסרון היחיד של המוט כמוצר מדף הוא קוטרו. 31.6 יתאים אולי לכל דגמי 
טרק אך לא לכל השלדות בשוק. יתכן שבעתיד תצא גם גרסת 30.9 המקובלת לא 

פחות, אולם כרגע זה בהחלט חיסרון. כשלקחנו את מוט המבחן, לא היה בארץ 
מוט באורך 150 מ"מ. עד ליום הוצאת הגליון טרם הגיע מוצר זה לחנויות. בעידן 

המודרני, מוט קצר מ150 מ"מ מהווה חסרון. למרות זאת, ככל הנראה זה יהיה 
המוצר אליו אפנה אם אחפש מוט אוכף )באורך המתאים(

יותר מחיר, מראה, דיוק, אמינות פחות מעט כבד, מגיע רק בקוטר 31.6 

 Bontrager
 Dropline
Seatpost

יבואן: CTC | מחיר: 1,400 ₪
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ה-NERONE של BBB ההולנדית מהווה את דור ב' של 
קסדות AM אחרי שהציגו את ה-Varallo כקסדה לרכיבת 
שבילים. על הנייר המפרט נראה מרשים למדי - 18 פתחי 

אוורור, משקל של קצת יותר מ-300 גרם, שימוש 
בטכנולוגיות יצור ורכיסה עדכניות, וייזר מתכוונן ומראה 

המסגיר את ייעוד הקסדה. 
בשימוש ככלל קסדת שבילים טובה אמורה לספק פשרה 

נבונה בין מיגון נרחב )גם על איזור העורף(, משקל סביר, 
אוורור טוב ככל הניתן וכמובן לוק שאינו משתמע לשתי 

פנים בעיקר אל מול קסדות ה-XC קטנות הפרופיל. 
במקרה של הנירון הקסדה עומדת בכל הקריטריונים 

ובעיקר בסעיף הבולטות, עם סכמות צבעים מעניינות 
וייחודיות יחסית לז'אנר. במבחן הראש, התאמת ונוחות 

הקסדה היו מצוינים מהרגע הראשון. בהשוואה לקסדות 
האחרות בז'אנר משקלה של הנירון נמצא במקום טוב 
באמצע והדבר בהחלט מורגש לטובה. פתחי האוורור 

גדולים דיו והקסדה הרגישה מאווררת מספיק גם בימים 
החמים של תחילת האביב. מערכת הרכיסה של הקסדה 

מורכבת מטבעת שלמה הלופתת את מלוא היקף 

הראש ומתהדקת על ידי כפתור עגול ונוח באזור העורף. 
הלפיתה טובה אך מכות בקסדה מענפים סוררים גרמו 

לה להשתחרר מעט. האריג ממנו מיוצרת רצועת הסנטר 
מרגיש מעט רך בהתחלה, אך הוא התגלה כנוח במיוחד, 
הספוגים שמרפדים בנדיבות את מלוא חלקה הפנימי של 

הקסדה דקים ואיכותיים, עשויים חומר אנטי-בקטריאלי 
מנדף וניתנים לפרוק ורחיצה. לקסדה כאמור וייזור 

 /AM מתכוונן, לטעמנו הכרח כאשר מדובר על רכיבת
אנדורו המתאפיינת לעיתים בירידות תלולות המחייבות 

הסטת המבט למעלה. מצב הבסיס של המצחייה )המצב 

הנמוך( היה נמוך מידי בשבילנו, אבל הסטה קלה מעלה 
מסדרת את העניין. ככלל הקסדה יציבה ונוחה מאוד על 

הראש עד כי לעיתים ניתן לשכוח שהיא על הראש.
סיכום עם מראה מעודכן, נוחות, משקל מעולה ומחיר 
אטרקטיבי יחסית, הנירון של BBB היא פתרון מעולה 

לרוכב האנדורו/AM המקומי.
יותר מחיר, מראה, משקל, אוורור פחות מערכת רכיסה 

נוטה להשתחרר לעיתים 

BBB Nerone
L יבואן סער | מחיר 600 ₪ | משקל כ 330 גרם למידה
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Gaerne הוא אחד ממותגי הנעליים הוותיקים והמוכרים 
ביותר בעולם האופניים, החברה האיטלקית החלה את 

דרכה בשנת 1962 כשמייסדה ארנסטו גאזולה החל לייצר 
נעלי רכיבה. כיום החברה עדיין מייצרת את המוצרים 

בגאווה רבה באיטליה, ומציגה מגוון רחב של נעלי לכל 
תחומי הרכיבה )ולא רק( בכביש, בשטח ולטריאתלון.

G.-מהיבואן החדש רוק אנ' רוד, קיבלנו למבחן את ה
Kobra, אחד מדגמי ה-XC הבכירים ביותר בליין של גרנה. 
סוליית הקוברה הפנימית עשויה מקרבון לטובת קשיחות, 

יעילות דיווש וקלות משקל. הסוליה החיצונית עשויה 
 MTB 3Density Sole בטכנולוגיה שהאיטלקים מכנים

, תרכובת העשויה מפיברגלס, ניילון וגומי, האמורה לייצר 

סוליה עמידה, בעלת אחיזה טובה ובחתך דק יחסית. הנעל 
מגיעה גם עם שני "פקקים" אופציונליים מברזל לתנאי 

בוץ \ קרח )אנו וויתרנו על ההתקנה שלהם כי לא מצאנו 
כאלה באזור...(.

הגפה של הנעל עשויה מחומר סינטטי רך, נעים ומאוורר 
היטב )גם בלשון הנעל(. רכיסת הנעל מתבצעת ע"י שתי 

גלגלות BOA מסוג L6 המאפשרות הידוק קל ומדויק מאוד 
של הרגל.

בשימוש הקוברה הן מהנעליים הנוחות ביותר שהזדמן 
לנו לרכוב איתם, התחושה היא שסנדלר אומן איטלקי 

התאים את הנעליים בדיוק למידותנו, לא הייתה לכל 
אורך המבחן שום נקודת לחץ או שפשוף שחשנו בהם, 

העקב לא בורח אפילו בספרינטים מחוץ לאוכף וישנו 
מרווח מספק לאצבעות הרגליים שלא הרגישו מעוכות גם 

ברכיבות ארוכות.
יעילות הדיווש )עד כמה שאנו מבחינים בכך( הרגישה 

מצויינת כפי שרק אפשר לצפות מנעלי XC בנקודת 
המחיר הזו, כמו כן הנעליים קלות מאוד ומאווררות היטב. 

נקודת החובה היחידה שאפשר לזקוף לרעת הגרנה 
)מעבר למחיר המכובד( היא חסך קל בתמיכה צידית 
בקטעים טכניים ואגרסיביים שבהם הרגשנו שהיינו 

שמחים לנעליים בעלות גפה קשיחה מעט יותר.
התאמת הנעל לרגל התאמת הגרנה לרגל היא פשוטה 
להחריד, קחו את המידה הרגילה שלכם בסניקרס וככה"נ 

זה יתאים בול. לרגליים המעט רחבות שלנו זה התאים כמו 
כפפה במידה 44 )הרגילה שלנו בנעלי ספורט(. גלגלות 

הבואה והלשון מאפשרות פתיחה רחבה מאוד של הנעל 
והכנסת הרגל בקלות, ומציאת רמת ההידוק הנכונה קלה 

מאוד וניתנת בקלות לשינוי גם תוך כדי רכיבה.
עמידות ה-Gaerne משמשות אותנו כנעלי הרכיבה 

היחידות שלנו כבר למעלה מחודשיים, ובינתיים אין 
בלאי הנראה לעין בסוליה ו\או בגפה. גם גלגלות ה

BOA מרגישות קריספיות כביום שהוצאנו את הנעליים 
מהקופסא, נראה שהנעליים האלו יבלו איתנו עוד זמן רב...
יותר נוחות, קשיחות/ יעילות דיווש, מערכת רכיסה, אוורור 

פחות מחיר 

 Gaerne
G.Kobra

יבואן: רוק אנ רוד | מחיר: 1350 ש"ח   | משקל: 764 גרם לזוג )מידה 44(
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משלחת בוץ הרפתקאות לטיול בייק-ספארי, מפגש עם שבטים בטנזניה והעפלה 
לפסגת אוהורו הגבוהה בפסגו ת הקילימנג'רו, ההר הגבוה באפריקה )5895 מ'(.
אחרי שקראנו על ההכנות לטיפוס בחלק הראשון של הכתבה, הגענו לדבר שלשמו 

התכנסנו - ההר! 

כאילו מה? 
חודש לפני הנסיעה לאפריקה אני מתגלגל במיטה, אותו חלום חוזר על עצמו פעם 

אחר פעם ובחלום אני שקוע בשלג עד גובה הכידון, אני מתעורר, מפעיל מחשב 
ועובר שוב על הציר בגוגל ארץ. ההתרגשות גדולה, זה הר גבוה, אולי אפילו גבוה 

מדי. אני יוצר קשר דרך הפייסבוק עם פטריק סוואנסי הרפתקן אמריקאי, אתלט על 
וספורטאי ששם לעצמו למטרה להגיע הכי קרוב שאפשר ל-- 7 פיקס )7 הפסגות 

הגבוהות בעולם( עם אופניים, ושנה שעברה עלה יחד עם רבקה ראש רכוב לפסגת 
הקילימנג'רו. פטריק מרגיע, אומר שזה אפשרי. אני עדיין מפקפק. הידיעה כי 

המשלחת שעולה לפנינו היא של דני מקאסקיל לא ממש מרגיעה.

תביא חתימה
בשער מראנגו אנחנו מתוודעים לבירוקרטיה שמלווה כל כניסה לשמורת הקילימנג'רו, 

תחתום כאן וכאן וכאן... שעה חולפת ואנחנו בדרך למחנה מנדרה, יום הטיפוס 
הראשון שלנו הוא רגלי, הרעיון הוא לעלות ולרדת ברגל לשם התאקלמות לגובה. מעל 

מחנה מנדרה יש מכתש וולקאני קטן, קופי קולומבוס, בבונים וקופי קטיפה מלווים 
אותנו בג'ונגל. היפה בחיות היער היא הדיקדיק, אנטילופה זעירה גדולת עיניים 

שמביטה בנו מהחורש הצפוף. לאחר הליכה ושהייה בגובה אנו יורדים חזרה לשער 

השמורה. ביציאה חותמים שוב, עוד הרבה חתימות דרושות בדרך לפסגה. אפריקה 
אוהבת בירוקרטיה. לפחות מחר זה כבר יהיה ברכיבה.

 הקפיצה הגדולה 
2000 מ' טיפוס על 19 ק"מ, כך נראה יום הרכיבה הראשון על ההר, מה שמתחיל 

בדרך נוחה יחסית בגובה 1700 מ' מסתיים במחנה הורומבו בגובה 3720 מ' בגשם 
שוטף. רטובים אנחנו נכנסים לבקתת העץ בה נשהה את 40 השעות הקרובות. 

במדרג המחנה תמיד יש מישהו תחתיך, שוכני האוהלים הם התחתית של המחנה, 
בעוד לנו יש בקתת עץ עם מיטות ומזרונים, האמריקאים שלידנו ישנים באוהלים 

קטנים הממוקמים ממש בתוך הבוץ. במחנה אנחנו מכירים לראשונה את המלצר 
שלנו ג'יילו, כן, ככה זה, חייבים מלצר על ההר, גם טבח, גם שני עוזרי טבח, שני 

מדריכים, עוזרי מדריך, פורטרים לפי שניים לכל אחד מאתנו, בקיצור, צפוף במחנה. 
מתוך הענן הפורטרים מגיעים לאט מההר הרטוב, סופת רעמים מתגלגלת וההר 

כמו כועס על החוצפה שלנו לנסות להעפיל לפסגתו. בגדים יבשים יותר או פחות, 
נשלפים מהצימידאנים האטומים יותר או פחות וכך רטובים יותר או פחות אנחנו 

מוזמנים ע"י ג'יילו לארוחת הערב. שני חדרי אוכל מרכזיים יש במחנה, ג'יילו, שכבר 
פה מוכיח שתואר המלצר האיטי ביותר על ההר הוא לגמרי שלו, מאחר לתפוס עבורנו 
מקום בחדר האוכל, מפגר בעריכת השולחן ומגיש לנו בלאות מופגנת אוכל טעים וקר 

באיטיות המאפיינת אותו כל כך פועה פועה )לאט לאט( דיס איז אפריקה. ג'יילו, אוי 
ג'יילו, נשמה ענקית, כמה איטי ככה טוב לב, רגע לפני ההעפלה לפסגה הוא עוד 

יצייד אותי בתרמוס תה חם שממש יציל את חיי.

הר לבן ביבשת שחורה - חלק 2 we:Explore

הר לבן ביבשת שחורה - חלק 2

 ארנון שדמי  רועי גלילי, ארנון שדמי

הר לבן ביבשת שחורה - חלק 2
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הורגים את הלילה 
הלילות על ההר הם קשים! לפני השינה חשוב להתרוקן מעודפי הנוזלים הרבים, 

חשוב לשתות הרבה, זה עוזר להתאקלמות בגובה, אבל להשתין כל הלילה ממש לא 
עוזר לכלום. בין 5 ל- 10 דקות של שכיבה ללא שינה בבקתה וכבר צריך עוד פיפי, 

לקום? לא לקום? איזה קור בחוץ! כמה נעים בשק שינה! וכמה פיפי כבר יכול בן אדם 
לעשות! זריחה מופלאה גואלת אותי מצרכים מיותרים. השמיים התבהרו, איזה יופי! 

מחנה הורומבו שוכן ליד ערוץ נחל זורם בלב יער סביוני ענק. פסגת הקילימנג'רו 
נצפית מכאן באור השמש הכתומה יפה ומושלגת.

בין המחנות 
לרכב במרחבים שבין הורומבו למחנה שמעליו הנקרא קיבו, זה כיף גדול. בעליה 

הרוב רכיב, בירידה אקשן מטורף. מימין לנו פסגת המאווזי המרשימה שכרבולות 
הסלע שלה מתנשאות ל-5150 מטרים. משמאלנו פסגות אוהורו וקרחוני 

הקילימנג'רו. באמצע מדבר אלפיני מתון ומסביר פנים חלקו העליון צחיח וחלקו 
התחתון שופע צמחיה אנדמית מרהיבה ביופייה האופיינית להרי אפריקה. עד 

השעה 11:00 בבוקר מזג האוויר בהיר ונעים, אח"כ נכנסים עננים, שלג טרי מוסיף 
הוד לפסגות וממש משפר את התמונות. האווירה עדין נינוחה ואפילו ג'יילו מחייך 

אלינו כשאנו חוזרים למחנה, רק הלילה נשאר כשהיה דחוק וללא שינה.

עולים לקיבו 
10 ק"מ של עליה מעלה אותנו לגובה של 4700 מ', להפתעתנו השביל נוח 

ורכיב. מדי כמה דקות נדרשת הפסקה להסדיר נשימה. נו טוב יש לכל דבר מחיר. 

תוך שעתיים וחצי אנחנו מטפסים 1000 מ' ומגיעים בליווי שמש נעימה לקיבו 
שמהווהאת מחנה היציאה לניסיון ההעפלה לפסגה שיתבצע חושך לבוקר המחרת. 

סלעי המחנה ממש מזמינים התחרדנות בשמש הצהרים שעושה לנו נעים בכל 
הגוף. ג'יילו מביא לנו פופקורן, תה ועוגיות, פרנסיס, ראש צוות המדריכים, מבקש 

שנלך לנוח, נשמע שיש לו קייס לאור התוכניות ללילה הקרוב.

ההר ואני 
כבר 5 שעות אני מתהפך מצד לצד בדרגש עם כאב שדוהר בתוך ראשי. לא סופר 

כמה פעמים יצאתי לשירותים אבל כן סופר דקות, שניות, מאיות... היפאנים, 
האוסטרלים אפילו הגרמנים כבר מתארגנים ליציאה להר, רק אנחנו במיטות. 

כשג'יילו נכנס עם פופקורן, עוגיות ותה בא לי לתת לו חיבוק ענק, די עם להעמיד 

פני ישן גם ככה אני גמור, אז בואו נגמור אם זה! את האופנים שחיברנו לתיקים כבר 
בצהרים אנו מעמיסים עכשיו על הגב. השיירה מתארגנת, פרנסיס בראש, אנחנו 

באמצע, מנשאי אופניים על הגב ודניס סוגר את התור. שש שכבות של ביגוד טרמי, 
מנדף, מעייף, משפשף עוטפות אותי, קר לי בעצירות, חם לי בהליכה, עייף לי 

במחשבה, רק לא לפגר אחרי פרנסיס, רק לא להיכנע להר. ללכת.. אני עייף. מעלינו 
פנסי גחליליות של יפאנים או אוסטרליים או גרמנים או איזה עם שלא יהיה. פרנסיס 
מושך קדימה, אני מתנשם בכבדות. לאט יותר, בחייאת פרנסיס, תן לנוח, תן לישון, 

חושך, קר, קשה, עייף, ברררררר. 
אל נקודת גילמן אני מגיע מותש 5685 מ' הדרדרת נגמרת פה ומכאן מתחילה 

הצעידה על הטבעת הווקנית שמקיפה את הלוע געשי. פרנסיס נותן לנו הפסקה, 
אני נשכב על ערימת שלג קטנה ומדמיין פוך, מתחיל להיות לי נעים כמעט, או שלא. 
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נקודת גילמן נקראת ע"ש הגיאוגרף הבריטי שהיה ראשון החוקרים הבריטיים 
שחקרו את ההר לאחר כיבוש טנזניה מידי הגרמנים, גילמן שלא הגיעה לפסגה 

עצמה מעולם, בחר לו מרפסת יפיפה הצופה על המכתש הענקי שבראש ההר כדי 
שיקרא על שמו. מכאן עלינו לצעוד על הטבעת העליונה של ההר עד לפסגת אוהורו 

הגבוהה, אני נזכר לפתע שהתוכנית היא בכלל לרכב פה, סדק השחר כבר נותן 
נגיעה של אור כחול וחושף כפור קרחוני הנשטף ומתערבל ברוח העזה. אני מבקש 
מפרנסיס לעצור מאחורי סלע גדול, ההגנה מהרוח והאור המתגבר נותנים אנרגיה 

מחודשת, יופי, אפשר להרכיב אופניים, קדימה לרכב. את שני הקילומטרים שנשארו 
אנו עושים ברכיבה, משיכה, דחיפה הליכה סחיבה או זחילה, כל אחד בהתאם 

ליכולתו. אריה אלון מגיע כמו בכל עליה ראשון לפסגה, כדי לחגוג את 64 שנותיו בין 
קרחוני הקילימנג'רו, אחריו אני ברכיבה, אחרי אילן גיא, איש הערבה הצועד לעבר 

אופניו שנישאו לראש ההר ע" סבל הם כמו בעליהם מעדיפים, ירידות בלבד! לבסוף 
מתוך הכפור מגיע רועי גלילי שסחב את אופניו על גבו ולא נעזר כלל בסבלים, מפדל 

אל הפסגה בכוחות אחרונים.

פרדוקס הפסגה 
17 שנים אני כמהה אליה, 9 חודשים מתכנן את הדרך אליה, 4 חודשים מתאמן, 4 
ימים שאנחנו מטפסים כדי להגיע אליה והנה היא כאן ואנחנו כאן ואפילו האופנים 

כאן וכל מה שאני מצליח לחשוב עליו זה שאני רוצה לרדת. קר, רוח פרצים, יופי 
מהמם, הקרחון הדרומי ממש לידנו, קיר קרח בגובה 5 מטרים, מאחורינו הקרחון 

הצפוני המסיבי בקרחוני ההר. אני מוריד כפפה כדי לצלם והיד קופאת ולא מצליחה 
להפעיל את מסך המגע, מנסה לחממם אצבע בפה וטיפת קרח נדבקת למסך 

הזכוכית. דגל ישראל שאצלי בתיק חשוב ברגעים כאלו, אני מתעטף בו. מטפסים 
מקצווי תבל מצטופפים ליד השלט המבשר כי הגענו לפסגה, יפאנים, רוסים, 

קנייתים וישראלים, כולם צריכים את תמונת הפסגה שלהם, סוג של מפגש פסגה 
קפוא בגובה של 6 ק"מ מעל פני הים. בלב מדבר ארקטי קרחוני עם עשרות 

מטפסים מסביבי אני בוכה, נוזל, מתפרק לגורמים, עשינו זאת, כעשיו צריך לרדת!

5200 מ' ירידה
הכל קפוא סביב, נוזל הבלמים, קפוא! השמן בבלמי הזעזועים, קפוא! אני, קפוא 

לגמרי!!! אנו מחממים את האופניים בשמש שמתחילה לעלות לחצי גובה בשמים, 
זה חצי עובד, הברקס מתחיל לעבוד חלקית, הבולמים והגוף עדיין לא. ידרשו עוד 

לפחות 1000 מ' של ירידה כדי לחזור לתפקוד מלא, בינתיים מתגלגלים עם מה 
שיש. באופן מפתיע כמעט כל הירידה רכיבה. מורדות האפר התלולים שאמללו אותנו 

כל-כך בעליה, הופכים עכשיו למגלשה נפלאה. אילן ורועי חולפים על פני בגלישה 
מהירה, הבלם האחורי שלי מתעקש לעבוד בשיטת "שני המצבים" – "לא עובד" 

או "נעול" - אני בוחר בגרסה ה"נעול" וגולש תוך הקפצת זנב בפינות החדות 
שהשביל יוצר. עשרות סרפנטינות מתפתלות לתוך בקעת שפוכת קרחונית רחבה, 

ככל שהמדרון מתרחב המהירות עולה, עכשיו נוסף על הרעד מהעייפות והקור נוסף 
גם זה המתלווה למפל האדרנלין ששוטף את הגוף. בתחושת ריקנות נעימה אני 

מגיע למחנה קיבו ממנו יצאנו רק לפני כ- 10 שעות לטיפוס המתיש. שמש חמימה, 
אני מתחרדן על סלע כהה, עשינו זאת, נגענו בשמיים. מתוך השרעפים מגיע ג'יילו 

המלצר הכי איטי והכי אהוב על ההר, תה, עוגיות ופופקורן זה התפריט הקבוע 
למצבים שכאלו או בעצם לכל מצב על הקילימנג'ארו. רועי ואילן שהגיעו רגע לפני 

מצרפים, דניס ופרנסיס שגולשים במדרון בצעדי ענק מגיעים יחד עם אריה שירד את 
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ההר בלי ברקס קדמי. כולנו נרגשים מהמפגש המרגש עם יואל שירד כשעה לפנינו 
אחר שלא חש בטוב באזור מרפסת גילמן. נותרו עוד 4000 מטר של ירידה בסינגלים 

שעל מורדות ההר. אנחנו מכירים היטב את המסלול ולכן מקבלים את הצעתו של 
ג'יילו והולכים לישון לשעה.

היום יומולדת 
את היומולדת 64 שתכננו לאריה על פסגת ההר, אנחנו חוגגים עם בירות ובננות 

בבר מקומי קטן, סמוך לעיירה הימו בגובה 800 מ' בלבד מעל פני הים. מדהים כמה 
זורמת הירידה מההר כשהיא משוחררת מלחץ הטיפוס ומהילת הפסגה. בפחות 

משלוש שעות של "רק ירידה" – רועי טוען שהיו כמה עליות קטנות בדרך, אני בטוח 
שלא!, תמיד היה בינינו וויכוח לגבי "מה זאת עליה?", לגבי הירידות אנחנו אגב, 

לגמרי תמימי דעים – בשער השמורה הרשויות אישרו, לא לפני שחתמנו יציאה, לנו 

לתת שלפשטונדה של חצי שעה על הדשא, שהוכתר כדשא הרך בעולם, ככה זה 
שאתה ניזון ממי יערות הגשם של הר המים. הייה שלום קילימנג'רו.

אחרית דבר – אפריקומניה 
למחרת יום הפסגה בצהרי היום לא יכולנו עצור עצמנו ויצאנו לסיבוב של 60 ק"מ 
אפריקאים שכללו: נהרות, סוואנות, עצי באובב, בירת תירס מקומית, ריקודים, עוף 

עם צ'יפס והמון בירת קילימנג'ארו קרה שהיא המרענן הרשמי של הסוואנה. בדרכנו 
למעין הנעורים הנפלא שנקרא קיקולטוואה תוך רכיבת שחרור, המחשבות עפות, 

אפריקה, ההר, באמצע אנחנו רוכבים, בראשי מתנגן השיר "אימא אדמה" של 
יענקל'ה רוטבליט. 

היא תביט אלי טובה וחכמה 

כמו בן השב הביתה מן הדרך
תחבק אותי אליה בנשימה חמה 

אימא אדמה
כן, ככה בדיוק אפריקה מרגישה עבורי, כמו אימא המחבקת את בנה, אולי זה בגלל 

מיליוני שנות אבולוציה של קופות וראשית האדם שעברו עלינו באפריקה, אולי בגלל 
הפשטות, אולי האנשים החמים והמדהימים שליוו אותנו במסע הזה.

היא תגיש אתה עייף מהמסע
אל תפחד אני חובשת את פצעיך

היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה
אימא אדמה

אולי העייפות, הקושי, הפצעים הם אלו שמחברים אותנו לאדמה הזו, ההר הגבוה 
כל-כך, החוויה העוצמתית הזו, החיבור לאנשים אחרים, לרוכבים, לצוות האנושי 

והחם שליווה אותנו יד ביד דרך כל הקושי.
היא תביט אלי טובה וחכמה

היא שקטה כל-כך וכמו תמיד סולחת
תחבק אותי אליה בנשיקה חמה

אימא אדמה
מחר אנחנו עוזבים את אפריקה, ארץ שהייתה טובה אילנו, נתנה לנו את עצמה, 

פתחה שעריה בברכה, אפשרה וחבקה. לא נשאר אלא להגיד תודה. תודה לאדמה, 
תודה להרים, גשם ולנהרות. עוד לא נפרדנו וכבר יש געגוע. רועי ואני כבר מפנטזים 
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על ההר הבא באפריקה, נזרקים לאוויר שמות כמו: לסוטו, אוגנדה, אריתריאה... 
ג'מבו קילימנג'רו, פואה!

היו שלום 
את ג'יילו המלצר הכי איטי על ההר אנחנו פוגשים ביום הטיסה בשוק העירוני, מוכר 

נעלים בבסטה מאולתרת. כמובן שהחלקת אגרוף מתבקשת פה. פרנסיס ודניס 
מסתובבים איתנו כל היום, כאילו ההר חיבר בינינו בחיבור אמיץ בלתי ניתן להפרדה. 
אלון טס לדר א'סלם לארגן את חתונתו לסימה – מזל טוב אלון. פה המקום להודות 

לחברי המשלחת שהיו הרבה מעבר לחברים.

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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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  

2/6 7 ימים בהדרכת יוני אלדר 

סלובניה, טיול נשים מיוחד אל 
האלפים ואגם בלד

18/7 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

רומניה חופשת אול מאונטיין 
חלומית בסינגלים הטובים ביותר 

בקרפטים כולל הדרכה טכנית. 
15/7 8 ימים בהדרכת טל רוזוב 

http://eco.vp4.me/bikes0117
mailto:anat@eco.co.il
https://www.facebook.com/ecoadventuretrips
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אלומת אור ירח חלושה מאירה את החדר, בחוץ מרחבים מושלגים בלתי נתפסים. 
אנחנו בחופשה משפחתית ב-Mammoth Lakes , אתר סקי ברכס הסיירה 

שבקליפורניה. אני מתארגן לצאת לרכיבה על fat bike בשלג הטרי.
זאת בערך ההזדמנות היחידה שלי להתנסות ברכיבה בתנאים האלה לפני 

אלסקה...וכמה שזה היה רחוק ממה שמצפה לי...
יצאתי לדרך, מרגיש כמו ילד קטן כשאתה רוכבfat bike בשלג. אין סוף אחיזה, 
השיכוך מהצמיגים עם 8psi וההתנהגות של האופניים על השלג מדביקים לי 

חיוך דבילי על הפרצוף שקשה להוריד.
איזה כיף לנסות דברים חדשים. משטח לגראבל לכביש, לצאת מה 

.comfort zone
כבר כמה שנים שאני מנסה להילחם בהתכווצות ה-“comfort zone” באיזה טיול 

כל שנה. 
הזון הזה שאנשים מרגישים בו נוח זה האויב הכי גדול שלי. 

כל שנה הוא הולך ומתכווץ והופך אותנו להיות תכלס זקנים מנוונים. סורי. זאת 
האמת. שלי לפחות. 

תחשבו על זה – ככל שאתם גדלים ככה אתם מכירים מה אתם אוהבים, איזה 
אוכל, איזה סינגל, איזה בירה, איזו עבודה, מה ללבוש... פחות מנסים דברים 

חדשים. הולכים ומתנוונים. זה תהליך טבעי, וזאת הבעיה הכי גדולה איתו. 
יש אנשים שאני מכיר שה comfort zone שלהם הוא ככ קטן שהוא בעצם 

נקודה.
אז מה אני מנסה לעשות עם זה? לצאת ממנו. כל הזמן. זה התחיל לפני שנים עם 

 Alp X שחוצה את שוויץ וה Alpine Route 1-ריצה, עבר לקרוס ישראל בשטח, ה

של לפני שנתיים – בייקפאקינג חוצה אלפים.
נשמע טוב לא? 

מממ... האמת שזה בעייתי משהו – כי כשיוצאים מה comfort zone הוא הולך 
וגדל. פתאום לחצות את האלפים זה אמנם מאתגר – אבל זה כבר לא אותו ריגוש. 

צריך להיות יותר יצירתיים על מנת למצוא אתגרים חדשים.
מאז שעברתי לגור בסיליקון ואלי בקליפורניה )שזה פאקינג גן עדן לאופניים - 
כביש \ שטח \ יו ניים איט( התחלתי לחפש טיולים שמהארץ נראים רחוקים 

אבל מפה הם פתאום קרובים. התחלתי לרכב גם כביש. יש כאן משהו באווירה 
ובתרבות שגורם לך להרגיש הרבה יותר בטוח כרוכב כביש, הרגשה שלא 

הרגשתי בארץ.
אז לגבי הקומפורט זון... 

גיליתי שבאורגון יש מסלול חדש – יותר מ-1000 ק"מ עם 55% סינגלים. 
היסטרי! 

אבל רגע... בעצם... אולי זה טיפה דומה לנוף ברכיבות הקבועות שלי פה 
ליד הבית?

!Colorado Trailפאק איט אולי זאת ההזדמנות סופסוף לעשות את ה
אבל גם זה קצת דומה... נכון?

אוקיי, אז אפשר לרכב מפורטלנד הביתה- לטוס ולחזור עם אופניים! 
זה בטוח יהיה מתאגר.

ושוב אני מתבאס כי זה די דומה לרכיבה שעשיתי שנה שעברה מהבית לסונומה 
וחזרה.

תחשוב בגדול.. תחשוב בגדול...

בייקפאקינג אלסקה we:Explore
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קליפורניה לא כל כך רחוקה מקנדה - רכיבת כביש ברוקיז הקנדיים. מבט זריז 
בסטראבה מראה שיש שם מלא פעילות! 

ואז אני קולט אותה , ביישנית עומדת בפינה, מרוחקת וכל כך מזמינה – אלסקה. 
המטרה: אלסקה

שנים אני חולם על אלסקה. אולי זאת ההזדמנות! אם כבר – אולי זוהר צפוני? 
 !fat bikes  אפשר לרכב על שלג עם

זה כבר לא דומה לכלום. לא קרוב אפילו. זה כ"כ רחוק מה comfort zone שזה 
פתאום הדבר ההגיוני ביותר לעשות.

בטח יהיה שם קור משתק... קטן עליי... הייתי באנטרטיקה ב--40, למשך כמה 
דקות לפחות.

 White-מאותו רגע אני חי בגוגל, גיליתי אזור בדיוק באמצע אלסקה שנקרא ה

Mountains. הוא אמור להיות אופטימלי לצפייה בזוהר הצפוני - שעה צפונית 
ל-Fairbanks, בתמונות נראה מטורף. יש שם "בקתות" בשטח שאפשר להזמין 

מראש אבל השיא – תחרות ה-fat bikes המפורסמת! זה אומר שהשטח מתאים! 
פאט-בייקפאקינג, עם כל הציוד עלינו.

ושוב הקור הקיצוני גורם לי לחשוב שאני דביל אמיתי , ואם כבר דביל אז עד הסוף 
– אני נוסע לשם בחורף.

מסתבר שיש איזה חודש בשנה שאפשר לרכב שם בכלל – מרץ.
וגם זה הכל ספקולציה... גלובל וורמינג וכו' – שום דבר לא צפוי והמז"א משתגע.

אני קונה כרטיס טיסה. ונעליים מיוחדות. ושק"ש ומזרון וביגוד ובנזיניה וספוט 
ועוד כמה דברים על הדרך. ומתחיל מחקר של חצי שנה על ציוד והשרדות. איך 

בכלל לוקחים מים? הם ישר קופאים!

"אוף! רק 0 מעלות... "
מסתכל על הטרמומטר שמונח ליד השק"ש של הביוקר על המזרן של הביוקר ואני 

מעליהם מנסה להרדם בגינה ליד הבית אבל מת מחום. 
מה לעשות.. כנראה שהשק"ש שמיועד ל--50 לא כ"כ מתאים ל0 מעלות...

איך אפשר להתאמן לדבר כזה במקום כ"כ שונה?
חודש אחרי – פתאום יש זמן לרכב!! המשפוחה טסה לביקור בארץ שבוע לפניי! 

באסה שאין לי ימי חופש ספייר וגם לא סופש לבד...
בעצם...

כך יצא שיצאתי מוקדם מהמשרד באמצע שבוע, לקחתי את אופני המסעות שלי 
עם 26קג של ציוד ויצאתי לרכב אל ההרים. לתוך הלילה... לבד ביער... מזל שיש לי 

ספוט. )למרות בעצם שהמשפחה בכלל בארץ(

מתחת לRed woods פתחתי אוהל והכנתי א.ערב, עם IPA כמובן. בכל זאת ווסט 
קואסט כאן הא?

מתעלם מהעיניים )של אלוהים יודע מה( שבוהקות מהפנס שלי או מיללות 
הזאבים.

פאק.
השכמה ב4 בבוקר. נ'חלה זריז ויציאה חזרה לכוון המשרד. 140קמ ויותר מ3קמ 

טיפוס אחרי הגעתי למשרד עם כולם. אף אחד אפילו לא שם לב. 
זאת הייתה החזרה הגנרלית לבדוק ת'ציוד לפני אלסקה. 

לא דומה. נכון. אין -40 ושלג כשגרים בקליפורניה. לא שאני מתלונן או משהו.
עקבתי בפדנטיות אחרי תכנית אימונים רוויית אינטרוולים של CTS שנמשכה 
חודשיים לפני המסע. הוספתי רכיבה אחת בשלג בקור ב-mammoth ועוד 

בייקפאקינג אלסקה we:Explore
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רכיבת bikepacking overnight כדי לבדוק את כל ציוד הקמפינג.
דחפתי לכל החברים קפה שחור מבנזיניה בכל טיולונצ'יק קצרצר רק כדי להתאמן 

בלהפעיל את הדבר הלא נוח הזה.
מה רע בגזיה?!?

אה כן... הגז קופא בטמפרטורות כאלה.
איך זה מרגיש בכלל? -40? אי אפשר להסביר. לא אני לפחות, אולי צריך להיות 

משורר או מישהו שאשכרה יודע לכתוב. ואני לא כזה כמו שבטח כבר שמתם לב אם 
שרדתם את הכתבה עד לפה.

הכל קופא.
הכל.
ומיד.

יש לכם אדים על המשקפיים? הופס. קיבלתם שכבה של קרח שאי אפשר להוריד.
התאמצתם והזעתם? הופס הופס! הזיעה קפאה. אין כמו שכבת קרח שצמודה 

אליכם כדי לגרום להיפותרמיה מזורזת.
ניפחתם את המזרן עם הפה? באסה לישון בלי מזרון. ההדים של הנשימה הקפיאו 

את הונטיל.
סוללות? נגמרות בערך פי 50 יותר מהר. וגם זה אם לקחתם ליתיום. אלקליין למשל 

פשוט לא עובד.

יוצאים לדרך
נוחת בפיירבנקס, אלסקה.

5 דקות. 5 דקות שלמות שאני מחפש את המסך הזה שאומר על איזה מסוע 
לחפש את המזוודה ב-Fairbanks. איזה מוזר אלסקה נראית מלמעלה.

הכל לבן. הכל. לבן. מלא לבן. לבן לבן.
אחרי 5 דקות הסתבר שאין כזה מסך כי יש רק מסוע אחד. בסן פרנסיסקו זה 

לא ככה.
לוקח את הציוד ויוצא החוצה – אין מדרכה. יש קרח. ולידה שלג, זה כנראה 

הכביש.
תופס מונית, בדרך לעיר, הנהג מתנצל שהוא לא יכול לקבל כ. אשראי ושהוא יעצור 
לי בדרך ליד "חבר שיכול לפרוט לי את המזומן". נשמע חשוד קצת... אח"כ הבנתי 

שככה זה בפיירבנקס. כמו איזה קיבוץ גדול כזה שכולם מכירים את כולם.
כנראה שהמצב ההשרדותי הזה באמת מקרב לבבות.

יושב עם אייל לבירה לסגור לוגיסטיקות אחרונות. איזה כיף שיש אחלה IPA אפילו 
בחור הזה.

המצב של השבילים לא כ"כ טוב.
"אבל למה? ראיתי בתחזית שמש בלי שלג בכל הימים של הרכיבה! אולי יום אחד 

עם טיפה שלג. אמנם קר, מאוד אבל קטן עלינו לא?" אני אומר.
"כן אבל ירד מלא שלג שבוע קודם, ויש דריפט על השבילים"

לך תרכב על דריפט = פודרה.
רגע... מי זה אייל?

אחד האתגרים הגדולים בהכנות לטיול היה למצוא שותף. תחשבו על זה, 
מכל האנשים שאני מכיר, כמה מהם רוצים לעשות דבר כזה? לרכב בשטח 5 

ימים באלסקה בחורף... באיזה -40, לבד לבד.. מרחק מאות ק"מ מציויליזציה. 
לא הרבה.

ומתוך אלו שהיו רוצים – כמה באמת יעשו את זה?
ומתוכם – כמה מסוגלים?

ומתוכם – על כמה אני סומך?
סמכו עליי- נשאר 0.

בדקתי.
כמה פעמים אפילו.

"תגיד אתה רוצה למות?" 
כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה. התשובה שלי תמיד הייתה זהה – "בדיוק 

להיפך".
לאט לאט השותפים הפוטנציאליים שאיכשהו הצלחתי לגרד התחילו ליפול כמו 

זבובים, התחלתי להבין שכל החלום הזה של ללגום לגבולין 16 מתחת לזוהר 
הצפוני באיזה חור הולך להיגנז.

ביני לבין עצמי החלטתי שאני לא מוותר. 
הולך על זה, גם אם לבד. לא סובל את התחושה הזאת שהדברים האלה תלויים 

באנשים אחרים.
ואז אייל, חבר של חברה, שגר בפיירבנקס, עובד באוניברסיטה ורכב כבר את 

המסלול בתחרות לפני כמה שנים אמר – יאללה אני בא.
לאט לאט הצטברו הדיווחים על כמה המצב של השלג גרוע.

"פחתנו ציר והגענו עד הפס. אי אפשר היה לעבור את הפס גם לא עם אופנועי 
שלג. אז חזרנו ותו"כ שאנחנו חוזרים אנחנו רואים שהרוח מכסה מאחורינו את 

השביל בדריפט. זה היה לפני שבוע ומאז היו המון רוחות" אמרו הפקחים בטלפון.
ד-כ-א-ו-ן

ממשיכים למרות הכל
חצי שנה של הכנות, מנטליות, פיזיות ופיננסיות... ועכשיו הכל ילך בגלל איזה 

פודרה? אכלתי כבר פודרה בשזפון
ידעתי שיש סיכון גדול מראש. אני בד"כ הולך ראש בקיר. שום דבר לא עוצר אותי. 

רוח, גשם, ברד, שלג, קר, עלייה קשה, כבר מזמן לא כיף, נזק בלתי הפיך - אני 
ממשיך. לאט אולי. אבל ממשיך.

אבל איפשהו בהכנות הבנתי שאני חייב להחליף תקליט. באלסקה זה לא עובד. זה 
לא שוויץ – כאן פשוט מתים ככה.

לוקח את האופניים השכורים, מרכיב את כל הציוד ויצא לרכיבת מבחן. הכל 
דופק חלק.

החלטנו לנסות לצאת. בנסיעה בדרך לשם עלתה תקווה זעירה שאולי נצליח 

להגיע לShelter במרחק 16 ק"מ מהחניה. בערך חצי מרחק עד לבקתת 
Borealis שבכלל הייתה מתוכננת להיות הבקתה האחרונה במסלול המעגלי ולא 

הראשונה.
מרכיבים את האופניים מהר, קשה לזוז לאט ב--20.

מגיעים לתחילת השביל ו – ואללה! לא נראה כזה נורא.
זאת אומרת – רואים שביל. אמנם רוכבים לאט. מאוד. 35 הקילוגרמים ששקלו 

האופניים שלי והציוד התחפרו טוב טוב בשלג אבל לפחות היה אפשר להתקדם.
לאט.

4קמש לאט.
תכלס היה יותר מהר ללכת.

החלטנו לרכב עד הפיצול ולהחליט באיזה כוון לנסות לרכב את המסלול, עם כוון 
השעון או הפוך, לפי מצב השבילים.

דראפטינג אחרי שדים. ככה זה מרגיש כשרוכבים על השלג. זה כמו לעשות 
דראפטינג אחרי מישהו שלא רואים.יכול להיות שהוא היה שם לפני כמה ימים 

אפילו ועדיין אפשר לעשות אחריו דראפטינג. חייבים להשאר על הקוליס שלו. על 
כל תזוזה של ס"מ משלמים בשלג רך. לך תעקוב עם צמיגי "4.7 על קוליס כזה צר.

זה מצריך ריכוז משוגע... אבל המחיר שמשלמים כשיוצאים מהקוליס מטורף.
עשיתי טעות שרכבתי עם פלאטים. שמעתי שקרח סותם את ה-SPD ועדיף 

פלאטים, אבל לא רכבתי על פלאטים שנים. לא הצלחתי לנצל את כל הכוח ופידלתי 
בפולסים שזה בערך הדבר הכי לא יעיל שאפשר לעשות.

כל פולס דוחס את הצמיג )8psi כבר אמרנו?( וגורם לאופניים להתחפר 
עוד בשלג.

תוסיפו לזה את כל המשקל – ואללה. לא היה קל.
בפיצול היה די ברור שצריך ללכת נגד הכוון המתוכנן. אבל מצב השביל עדיין 

היה קשה.
באיזשהו שלב הסתכלתי לראות למה קשה להתקדם כ"כ! זאת הייתה אמורה 

להיות ירידה! כן. אכן ירידה של 10% אפילו. וגם היא הייתה ממש ממש קשה.
הגענו לshelter. הוא היה ממש פיצי אבל היה בו תנור עצים וזה מפתה מספיק.

השלט שאומר – 8מייל לבקתת Borealis קרץ לשנינו.אפילו יותר מהפסקה חמה. 
החלפנו מבטים ואמרנו יאללה – בוא ננסה, נראה שהשמש עוד גבוהה וככה נוכל 

לפגוש את קונסטנטין ובת'.
קונסטנטין מכיר את אייל מהאוניברסיטה. הוא במקור מסן פטרסבורג אבל חי כבר 
הרבה שנים באלסקה. בת' ממינסוטה, מלמדת מתמטיקה באוניברסיטה ושניהם 

בכושר על עם אין סוף נסיון באזור.
 snow הם שמעו שהמצב כ"כ גרוע והחליטו לנסות להגיע לבקתה עם

shoes וסקי.
קיווינו להיפגש איתם שם.

לאט לאט... או בעצם – מהר מהר השמש התחילה לשקוע, ואיתה הטמפרטורה.
איזה קור היה. נשבע לכם קפאו לי השיניים. באיזשהו שלב התחיל לי כאב ראש. 
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שאפתי הרבה אויר קפוא לאותו אזור כדי לשכך את הכאב וזה אפילו עבד.
הנוף המשיך להיות משוגע. הכל לבן, בתולי, אזורים שלמים שאף אחד לא 

עבר בהם.
ההרים ברקע. והכל קפוא. גם אני.

.Overflow ואז ראיתי
כמה קראתי עליו. כל הפורומים המדריכים והסרטי בטיחות שראיתי – החדירו בי 

. overflow-פחד מוות מ
בעצם מדובר על מים שזורמים מתחת לנחל קפוא ומהלחץ יוצאים מהצדדים, אבל 

הם לא קפואים לגמרי. מוזר ב-30 לא?
הדבר האחרון שאתה רוצה ב-30 זה להירטב. כי איכשהו הטבע מזהה שהמים 

עליך ונותן להם הוראה לקפוא. ואז אתה באמת בסכנת חיים.
שלא לדבר על flash freeze שהמים האלה קופאים ברגע אחרי שנפלת אליהם 

ואז קשה להוציא את הרגל... 
ובנוסף לכל זה – זה ממש ממש מחליק. 

למחרת ראיתי משהו הרבה יותר מפחיד מoverflow – שזה overflow מכוסה 
בשלג... אותו דבר כמו מקודם רק שאתה אפילו לא רואה שאתה עליו.

הבקתה 
בראש כבר התחלנו לחשב שבטח קונסטנטין ובת' יגיעו לפנינו. קיבלנו אקסטרה 

מוטיבציה לדחוף חזק עד הבקתה. הגענו בחושך והבקתה היתה קפואה. -35 
קפואה. אייל ישר התחיל לתפעל את האח עצים ואני מהר לבשתי את כל השכבות 

Down שלי. מעיל. נעליים. ואפילו ערדליים. כל זה לא עזר... התחלתי לרעוד.
לקח איזה שעה עד שהבקתה התחממה. התנחמנו בזה שעד שהחברה יגיעו 

לפחות תהיה להם בקתה חמה. ואולי איזה מרק חם או תה.
הכנו מנה אחת של freeze dried food, סוג של מנה חמה משודרגת. היה 

טעים. אבל רצינו עוד. הבנו כבר שלהשלים את כל המסלול לא יהיה אפשרי.
הדרך שממשיכה לבקתה הבאה היתה במצב על הפנים, שלא לדבר על הפס 

עצמו שלא פתחו אותו עוד מלפני הסופה.
אז הרשינו לעצמנו לאכול גם את הא. ערב של מחר.

וגם את הראמן.
אלוהים ישמור כמה קלוריות שורפים בקור הזה. עזבו רגע את הרכיבה הקשה 

לאורך המון שעות... הקור פשוט יונק את כל הכוח. 
טיפ קטן – קחו מלא אוכל. הרבה יותר ממה שאתם חושבים. בערך פי 2-3 ממה 

שאתם אוכלים בד"כ.
קונסטנטין ובת' לא הגיעו.

פתחתי לגבולין. אחח כמה שהוא היה טוב. שתיתם פעם וויסקי ב-30? הפריזר 
שלי לא מתקרב לטמפרטורות האלה.

"תגיד מתי אתה רוצה שאני אגיד לך שיש זוהר צפוני בחוץ ואני אגיד לך" אייל אמר 
ונכנס לבקתה.

"ברור שאני רוצה. תגיד כשיש"

"יש" הוא אמר כשהוא עדיין בבקתה
"רציני?!??" מהר! לשלוף את הסוללה של ה-DSLR שסחבתי כמו איזה בהמה בכל 

המסע הזה עם העדשה הרחבה הכבדה... והחצובה – וטסתי החוצה.
תקשיבו – זה מדהים. באמת אבל. 

זה לא כמו בתמונות, זה הרבה יותר יפה. פשוט כי זה על כל השמים - 360 
מעלות.

אה וזה גם זז כמו להבה שזזה לאט.
כמה שזה מהפנט.

מאז שהייתי ילד רציתי לראות את זה... 
כמה מוטיבציה אגרתי בדקות הקצרות שהצלחתי לצלם בחוץ לפני שקפאתי 

לגמרי.
קונסטנטין ובת' עדיין לא הגיעו. אייל אומר שהם כ"כ מיומנים שהם בטוח יגיעו. 

אין דבר כזה שהם לא יגיעו. גם אם זה באמצע הלילה.
הלכנו לישון. באמצע הלילה נגמר העץ באח ואף אחד לא העיז לצאת מהשקש כדי 

לטפל בזה. אז קמנו ל-20 בתוך הבקתה... איזה כיף.
הם עדיין לא הגיעו. א. בוקר – ויאללה לדרך. היות ואי אפשר להמשיך אבל גם לא 

רצינו לסיים את הרכיבה תכננו לרכב חזרה על ה-Shelter ולישון שם. 
שלחתי מסר בספוט לחמ"ל המשפחתי שכולם ידעו שהכל בסדר ויצאנו.
התנאים היו הרבה הרבה יותר טובים והרכיבה זרמה הרבה יותר מהר.

ראינו ב-GPS שאנחנו כבר כמעט מגיעים ל-Shelter, מהר עברו ה16ק"מ האלה, 
יחסית. 8קמש ממוצע?

ואז ראינו שני רוכבים עם כלבים באים מולנו. בת' לא הצליחה להתנתק מהפדל 
ונפלה לשלג כ"כ עמוק שחצי גוף שלה נקבר לגמרי. מסתבר שהם החליטו לישון 

בבית ולצאת למחרת עם האופניים.
"אולי תצטרפו אלינו ונחזור ביחד לבקתה"! מבט חטוף לאייל ואנחנו מסתובבים.

שולח שוב מסר הרגעה לספוט, המשפחה בטח לא מבינים מה לעזאזל אני עושה 
והתחלנו לחזור.

 FTP .ואני אחרון והכי איטי. איך זה קרה?! אני לא איירון מן אבל בכושר לא רע
סביר, רוכב המון. זה בטח המחזיר אור בגלגלים של האופניים השכורים.

האדים שיוצאים לך מהפה ישר קופאים. על הזקן, על הבגדים. גם על הגבות 
והריסים.

פעם אחת מצמצתי והקרח שהיה על הריסים נדבק. לא הצלחתי לפתוח את 
העיניים תו"כ רכיבה. 

כיף.
ואז הגיע יורי בת' וקונסטנטין אימצו שני כלבי מזחלות לשעבר במשך השנים ויורי 

היה חזק במיוחד.
"רוצה שהוא ימשוך אותך?" שאל קונסטנטין

"ברור!" רק בשביל החוויה זה שווה. בטח גם יהיה יותר קל
מה גם – הרבה יותר כיף מ-EPO או מנוע בקראנק. יורי משך כמו משוגע. נראה 

לי שהוא נתן איזה 100W לפחות. הוא יודע לבחור בדיוק את הקו הנכון בשלג. אם 
טיפה הקו שהוא בחר היה לא מושלם בשבילי אבל בסדר בשבילו הוא מסובב את 

האוזניים אחורה, שומע את הקול של השלג ויודע לתקן לבד.
מדהים. טסתי קדימה לא ראיתי את כל השאר למרות כל הציוד והמשקל.

כשעצרתי לחכות להם יורי התעצבן – "יאללה! קר לי!" הוא התחיל לבכות לי 
שעצרתי, בלי בושה.

בצד השביל אתה יודע שיש נפילה עמוקה של איזה חצי מטר אבל אתה לא רואה 
אותה. שזה עוד יותר מפחיד. אם אתה עוצר רגע בצד ומוריד רגל לפעמים אתה 

פשוט נעלם בתוך הדריפט.
לא סתם יש לאסקימואים 7 מילים שונות לשלג. לשלג יש המון צורות שתלויות 

באיזה 1000 גורמים.
צ'יק צ'ק הגענו לבקתה שרק בבוקר יצאנו ממנה והתחלנו להתארגן ללילה.

קונסטנטין הלך לחטוב עץ כדי שיהיה המון מה לשרוף והחלטנו לרדת על מה 
שנשאר מהלגבולין. 

בילינו אחלה לילה ביחד שנע בין קיטורים על מנהיגים פוליטיים לבין שיחות של 
גיקים על מתמטיקה.

בלילה ירד שלג קליל שאפילו שיפר את מצב השבילים באורך פלא.
התחלנו להרביץ בבוקר את כל הדרך חזרה. 32ק"מ לא נשמע הרבה ליום שלם. 

אבל זה לא קל למרות המצב המשופר של השבילים.

יורי עזר לי עוד פה ושם אבל נמאס לו באיזשהו שלב והוא השאיר אותי לבד להיאבק 
בעליות ובבורות של מוס בדרך חזרה לחניה.

מוס – זה לא צבי או אייל או שום דבר כזה. תמיד חשבתי – "כן הקרניים שלו קצת 
שונות אבל זה הכל פחות או יותר אותו דבר – במבי", אז זה עדיין בגדול נכון. אבל 

לא למוס - זאת חיה ענקית. ממש ענקית פי 1.5 מסוס בערך, שוקל כמעט טון 
והרבה יותר מסוכן מדובים שאמורים להיות ישנים בתקופה הזאת.

תכלס הוא די חמוד, אבל כשהוא דורך לך בשביל הוא עושה חור כזה עמוק, ועוד 
עם ה4 רגליים שלו – הלך על השביל.

הנוף עדיין נשאר לא אמיתי. הנחלים הקפואים וההרים המושלגים היערות 
הקפואים והרעש המוזר הזה של האופניים כשהצמיגים מפלחים דרך בשלג.

חזרה לציוויליזציה. סוג של...
הגענו לחניה בהרגשה שאין מצב שזה נגמר. רק 3 ימי רכיבה?!

ישבנו עם קונסטנטין ובת' לבירה והמבורגר חזרה בעיר ואז אייל הציע להמשיך 
ל"בקתה של חברה ליד מעיינות חמים".

היות ולא היה לי איפה לישון וזה נשמע מגניב – זרמנו משם בהונדה ג'ז הפצפונת 
של אייל. דוהרים על כבישי קרח בסיבובים. מכירים את האמהות הלחוצות 

שיושבות ליד הנהג ועושות תנועות של "הנה יש תאונה"? ככה הייתי. פחד 
אלוהים. ועוד יש לי 2 ילדים בבית.
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נסענו על כביש שיצא מFairbanks שום דבר בצדדים ומסתבר שאחרי איזה 
100מייל הוא פשוט נגמר. 

חושך מוחלט. יער מכל הכוונים. פתאום אחרי איזה 60 מייל אייל אומר "נראה לי 
שזה כאן".

איפה כאן?! אין כאן כלום!
השלג שפילסו מהכביש הרים חומה של חצי מטר של שלג אי אפשר היה אפילו 

לרדת מהשוליים.
עצרנו בצד ועם הידיים פינינו שלג כדי לייצר "חניה" בצד של הכביש.

היה קר. בערך -35 קר.
הצלחנו לדחוס את האוטו פנימה ואייל התחיל להוביל את ה-"דרך" לתוך היער. 

הלכנו והלכנו בשלג עמוק בקושי מתקדמים, חוצים עצים נפולים ועכבות של מוס 

בדרך ל... לאן באמת?
לא היה שם שביל. שום שביל.. אבל פתאום אני מזהה בקתה. יש!

"זה לא זאת" הוא אמר...
עוד טיפה בשלג העמוק והגענו לנחל קפוא.

אתה עומד על הקרח של הנחל – אבל שומע את המים זורמים מתחתיך... 
איזה פחד.

הגענו לבקתה, שהייתה כבר ממש מדוגמת כי היא לא של הקק"ל המקומי אלא 
של משפחה פרטית.

הדלקנו אש כדי לחמם אותה קצת, חזרנו לאוטו ונסענו למעיינות החמים.
הורדתם פעם בגדים ב-30? מה אני סקנדינבי? קפאו לי ה... אתם יודעים מה.

רצנו למים – אחחח... חמים חמים.

האדים נתפסים לך על הראש וקופאים במקום. 
כל האנשים במעיינות עם כובעי קרח. מקלפים אותם באצבעות. לבעלי השיער 

הארוך הוא קופא בכל מיני צורות מוזרות.
יצאנו מהמעיינות קנינו פיצה קפואה ופתאום - ווואוו! זוהר צפוני משוגע מעלינו.

רצתי להביא את ה-DSLR. הגופרו שבקה מהקור ב20דק הראשונות של היום 
הראשון... את הפלאפון שמרתי לחירום. הDSLR שרדה כי הסוללה הייתה 

מופרדת ובכיס פנימי כל הזמן.
העברנו לילה שכלל המון בירות )הלגבולין כבר נגמר( ופיצה קפואה על 

תנור עצים. 
בבוקר היה -42, פילסנו דרך לאוטו וקיווינו שיניע - כמו גדול הוא הניע. הונדה ג'ז 

בכאלה תנאים, עם 2 אנשים ו2 פט בייקס עם כל הציוד על כבישי קרח. ואשתי 

בדיוק אמרה שאנחנו צריכים 4x4 בקליפורניה.
ביליתי עוד כמה ימים במקום המוזר הזה. מקום בו אם אתה נורמלי מתסכלים עליך 

 Where the people are unusual" מוזר. הסלוגן של אחד הפאבים בעיר הוא
"and the beer is unusually good

את הכל מתקנים עם מסקינג טייפ, אם אין לך איזה איזולירבנד חבלה על המעיל 
דאון שלך – אתה לא מאלסקה.

טסתי חזרה הביתה לא עם תחושה של החמצה אלא אם תחושה של חוסר מיצוי. 
חייב לחזור לשם.

לעשות את המסלול המלא זה בתוך ה-comfort zone שלי כבר או לא?
...מה עכשיו? 
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 MAXXIS לכל הרוכש צמיג
Dr. Sludge - חומר אטימה לטיובלס 250 מ"ל

 חומר אטימה סינתטי , 250 מ"ל איטום קל 
שאוטם יותר זמן מהמותגים המסורתיים:

עובד בטמפרטורות 14°- עד 45°	 
אוטם 3 עד 9 חודשים תלוי בתנאים	 
אוטם חורים בקוטר של עד 3 מ"מ	 

ב-1 ₪ בלבד!!!

מבצע לשבוע בלבד על כל צמיגי

מחיר פיצוץ! משלוח חינם! על כל הצמיגים המתקפלים
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 לרכישה

http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il/items/667558-Hipster-%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%97%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%94-Source
http://store.groopy.co.il/g/8443-%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F/55599-Maxxis
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יש מבחני רכיבה, ויש רכיבות שהן מבחן...
אוהב את האופניים שלי Hardcore( והתיישבתי לנעול 

נעליים. לטקס הזה של נעילת הנעליים יש מבחינתי 
משמעות סמלית. הוא מעביר אותי תודעתית מחול לקודש 

)או אולי יותר נכון מחול לבוץ(.
אני על האוכף. פעם הייתי רוכב כאן כל שבוע אבל הרבה 

זמן חלף מאז שהייתי כאן לאחרונה. קבוצת רוכבים 
נמרצת וקולנית שועטת על פני אבל אני בשלי – מסובב 

רגליים באיזי וממלמל לעצמי את המנטרה: "היום רוכבים 
את השחור בלי להוריד את הרגלים".חלקכם בוודאי 

שואלים את עצמכם כרגע מה בדיוק הבעיה עם השחור 
בלי להוריד רגל, אז רק מזכיר לכם, 170 וזה... הרוכב 

ואופניו מתאימים יותר לפארק אופניים בקנדה מאשר 
לשחור בפארק קנדה.

המערכת החדשה שמאחור יש לה 11 גלגלי שיניים, 
מאפשרת אפילו לסבתא להיות על גלגלים וכך, לאט 
ובעקביות העלייה הראשונה נגמרת והחיוך הטיפשי 

מתחיל להימרח לי על הפרצוף.

"אני ליאל וגם אני חולה בשדרגת נפוצה" )אנחנו 
אוהבים אותך ליאל(. 39 שנים מלאו לי, מתוכן 20 על 

האוכף והמחלה שלי בדעיכה בשנים האחרונות. אפילו 
על מגפת ה-27.5 הצלחתי להתגבר בינתיים, חשבתי 

שאני מחוסן, עד שיום אחד, בלי התראה מוקדמת לקיתי 
בהתקף. האפיזודה הזו עלתה לי במערכת הילוכים חדשה 

וגלגל אחורי.
כמו כל חולה שדרגת בעולם, מיד אצתי רצתי לבחון 

את הרכש החדש אבל לא שיערתי שהיום שלי יגמר 
כפי שנגמר...

רוכב ישן + רכיב חדש = ?... 
חניתי בכניסה לפארק קנדה בשעת בוקר והתחלתי 

להתארגן לרכיבה. התוכנית – ה"שחור" המוכר 
והטוב שאין כמוהו כדי לבדוק איך מתפקדים רכיבים 

חדשים. הורדתי את הסוס הזקן והנאמן שלי מהטנדר 
)170 מ"מ של שיכוך, מתלה FSR וגלגלי 26 – כזה אני, 

ליאל אשכזי we:Lialליאל אשכזי  

פינה אישית: ליאל אשכנזי
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לעשות את השחור בלי להוריד את הרגלים 
לאחר שאני חוצה את מעבר הבקר, אני נזכר שיש על 
המעביר האחורי החדש ידית אפורה. בגיל 40 כבר לא 

מוצאים את הזמן ל-RTFM כהלכתו אבל אפילו אני זוכר 
שמדובר בקלאצ', דורך את הידית, מנמיך את הכיסא, 

כידון במגמת צלילה, רצח בעיניים ויאללה בלגאן! הרוח 
שורקת באזניים וברקע מתנגנת לה היצירה המוסיקלית 

המושלמת – הקונצ'רטו לקליקים ותזמורת מאת 
הנאבה האחורית. השרשרת אגב, תודה ששאלתם, לא 

 קפצה בכלל.
כמה פניות מהירות, כמה באני הופים קטנים לנקות גינות 
סלעים וחוזרים לטיפוס. פתאום אני שם לב כמה אחיזה יש 

לי וחושב לעצמי 'איזה עונה מדהימה זו לרכיבה בשבילים 
ואיזה שיחוק הצמיג המשומש הזה שהגיע על הגלגל! אך 

השמחה מוקדמת. מהר מאד אני מרגיש שהאחיזה כל כך 
טובה, עד שאני מתקשה לזוז... מבט קל לאחור מאשש את 
חששותי – פנצ'ר. לא קרה כלום, שם את המנטרה בפאוז, 
הופך את האופניים שולף את הגלגל, מושך את הפנימית 
מלאת הג'יפה שנדבקה לגמרי לצמיג, מוציא את פנימית 

הרזרבית החדשה מהתיק ואז גיליתי את החור.. החור 
שבחישוק שלי... הוא פשוט קטן מידי.. הפנימית הרזרבית 
שלי היא עם ונטיל שרדר והחור שיש לי בחישוק מתאים 

לונטיל פרסטה... 
קטן מידי? - קטן עלי! 

החלטתי מיד לבצע ניתוח חירום לחישוק ולהרחיב את 
החור בעזרת כלי מפלדה שיש לכל אחד בתיק... מפתח!

לא מפתח אלן או מפתח שוודי, סתם מפתח, כזה 
שפותח דלתות.

בנינו, אם תעצרו רגע להסתכל על הצרור בטוח תמצאו 
שם מפתח שאתם לא באמת צריכים כבר..

במקרה שלי מפתח הכניסה לבית של ההורים, 
נזכרתי שהם כבר החליפו את דלת הכניסה. לזה 

K!Karma קוראים

ה"מפתח" שלי החוצה 
בעזרת המפתח התחלתי להרחיב את החור. סיבוב, שיוף, 
בדיקה. סיבוב, שיוף, בדיקה. תהליך ארוך, מתיש ומתסכל. 

בינתיים זחלים החלו לבחון את ציוד הרכיבה שלי שנח 
על הקרקע. כבר כמעט סיימתי ואז פתאום רחש צמיגים 

ורוכב מתקרב ושואל: הכל בסדר? כן תודה! עניתי )למרות 
שמה שבאמת רציתי לומר זה: 'עכשיו אתה בא ?!..)' כך או 

כך העדפתי להשלים את הניתוח לבד כדי שאוכל לספר 
לחברה בקבוצה בwhatsup שיצאתי מק'גייוור, רק מה, זה 

לא נגמר מהר כמו שחשבתי..
בינתיים עברו שני רוכבים נוספים בהפרש האחד מהשני, 

הראשון רק הסתכל והמשיך בלי לאמר מילה
והשני שאל אם מישהו עבר כאן קודם. נדמה לי שפעם 

כשכולם עוד רכבו על 26 הסטטיסטיקה הייתה אחרת וכל 
הרוכבים בשביל שאלו לשלומך ואם הם יכולים לעזור אבל 

יכול להיות שאני סתם נוסטלגי.
ואז צלצול בסלולרי - על המסך המספר של העו"ד שלי. 

עוד תזכורת שלא כל האנשים בעולם טובים. אני לא 
עונה, אני כבר לא ילד, עבדתי קשה כדי לפנות לי כמה 

שעות לעצמי בלי אישה ילדים ועבודה ולא אתן לאף אחד 
להרוס לי את הרכיבה הזו! שהחיים יחכו! זהו, החור מוכן, 
אני מכניס את הפנימית מחבר את הגלגל, מנפח, הופך 

את האופניים, לוחץ על כפתור הפליי )של המנטרה( 
וחוזר לפדל בעלייה ורק אז שם לב שאני בהילוך הכי 

קשה )העברתי אליו כדי להוציא את הגלגל מהאופניים 
וכשהחזרתי את הגלגל שכחתי אותו שם(. לא רציתי שוב 

לעצור כי המנטרה כבר התחילה לרוץ, פניתי הצידה 
מהשביל לשטח מישורי רק כדי להעביר בזריזות להילוך 

קל, ואז הגיעה השריקה הכי מעצבנת בעולם, שוב פנצ'ר 
אני אומר לעצמי? לא זה לא יכול להיות?! מסתכל לגלגל 

האחורי נוגע והכל בסדר, אני לא מאמין הפעם זה הקדמי! 
הסטייה הזאת מהשביל עלתה לי ביוקר, ייאוש.

יש צמיגים שהם למיטיבי לכת אני חושב לעצמי 
ומתחיל לגרור את האופניים בעליה. אני שולף את 

הסלולארי מהתיק,
אם אני לא מפדל מוטב כבר שאחזור לעורך דין. אני 

מתקשר הוא מזכיר לי שמחר יש לי דיון בבית המשפט אני 
מנתק  את השיחה ומדחיק. הגעתי ברגל למעלה למפגש 

של תחילת המעיינות עם השביל שחור והאדום, כאן בוודאי 
אמצא מישהו עם פנימית חשבתי לעצמי והוצאתי שטר 

של 20 שקלים מהארנק - כי פנימיות צריך לקנות! אני לא 
רוצה שהרוכב הנדיב ייזכר בי כשפתאום יהיה לו פנצ'ר..
רכב ראשון של רוכבים עולה, אבל לאף אחד אין פנימית 

ואני חושב לעצמי הם באמת חיים על הקצה, רכב 
שני עולה ובפנים רוכבת חמודה שמסרבת לקחת 

את השטר עבור הפנימית, אני משאיר לה את השטר 
בכל זאת, נחשו איזה פנימית קיבלתי הפעם – נכון, 

פרסטה!!!

 Karma is a bitch
כבר 10:30 והטלפונים מהעבודה זורמים בקצב הולך 

וגובר. המנטרה כבר על pause מלא זמן וכך גם 
תחושת הקודש ברכיבה. תוך כדי ניפוח הצמיג הקדמי 
אני עונה לשיחה שתיים. הצמיג מנופח, זהו, אני שוב 

על הסוס. אני נכנס לסינגל, חושש מהנאחס הזה 
שתפס אותי. מתחיל לרכוב בהיסוס, מפתח מהירות 
בהדרגה ולרגע אני שוב בzone ואז אני מגיע לדרופ 
מול המערה ונעצר על השפה. זה אולי הדרופ שאני 

הכי אוהב, הרבה זמן לא רכבתי אבל העין משדרת למוח 
שהכל כרגיל, אז אני רוורס, עושה כמה פדלים ומרחף. 

איך הכל מתחבר בשנייה והכל מתפרק בשנייה אחריה, 
אני נוחת מושלם לסנייקבייט באחורי, די לעזאזל!!

הגודל לא קובע 
טוב, זהו, רכיבה לא תצא מהיום הזה, אני מוליך את 

האופניים המפונצ'רות בכביש המוביל למטה לאוטו. 
עכשיו אני כבר ממש בעבודה, סוג של משרד נייד, 

חוזר לכל השיחות מנסה להרגיע ולהירגע, עדיין כועס 
על החופש שנלקח ממני, שטיפסתי לחינם ושאני 

צריך ללכת עכשיו הכל ברגל בחזרה. בהמשך הכביש 
אני נתקל באוטובוס שפורק קבוצת נכים לטיול, וזה 

מזכיר לי שגם על החופש ללכת צריך להודות. עם כל 
צעד על הכביש, המראה הירוק של הטבע, פריחת 

הרקפות והשקדיות מצליחים לחלחל ולהרגיע אותי, אני 
מגיע לרכב.

בנסיעה הביתה אני מנסה לעכל, יש דברים שאלפי 
שנים לא משתנים, הטבע, השבילים, בני האדם, 

הגורל..
מערכת כזו או אחרת, קוטר גלגל גדול או קטן, מהלך 

הבולם, סוג המתלה, כל אלו לא באמת קובעים אם 
תהיה לך רכיבה מושלמת. כל זמן שבילית בטבע עם 

האופניים לבד או במחיצת חברים, נותן לך משהו חזרה. 
ואני? אני תמיד אומר תודה 

זיו גורן we:Gorenליאל אשכזי we:Lial
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רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות 
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים. השטח טומן בחובו שלל 
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד. הדרכים 

להתמודדות הן רבות ומגוונות, כל אחד על פי אופיו, 
תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים. לסדרת כתבות 
מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה, רתמנו למענכם 

את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה 
פרטית. בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא 

לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה, היכולת הטכנית, 
ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה. 

סיבובים, גם הפעם אנו עוסקים בהם. אחרי 
שהתמקצענו בפוזיציית אגן/ רגליים, ואפילו שיחררו 

אחיזה לטובת החלקה מבוקרת, הפעם אנו עוסקים בנק' 
קריטית )מאוד קריטית(- בלימה לתוך סיבוב. יש לא מעט 

תאוריות על מיקום ותיזמון הבלימה לפני ותך כדי הסיבוב, 
בפרק קריטי זה, הפאוור קאפל, דנצ'י את בנצ'י מגלים 
את הנק' הקריטית ביותר בסיבוב ומנתחים את תיזמון 

הבלימה לפניה לטובת סיבוב מושלם. 
ב ה-צ ל-ח ה-

טכניקות רכיבה להמונים 

בלימה לתוך סיבוב

טכניקות רכיבה להמונים 

בן קדמי המנטור עם שיער הפנים, האיש שהוכיח כי 
זקן צפוף ושחור חותך את האוויר טוב יותר מאירובר 

וחליפת לייקרה צמודה. בן הבעלים והמדריך הראשי 
של "בן קדמי הדרכות רכיבה טכניות" הוא מותיקי 

מדריכי הרכיבה מארץ. הוא מנהל אורח חיים סמי סמי 
מקצועני של מתחרה XC, מתחרה אנדורו, מתחרה 

DH בדימוס ותופר מרחקים לא שפויים בתחרויות 
מגה בייקפאינג. בשאר הזמן הוא מדריך קבוצות 

ובודדים בטכניקת רכיבה מתקדמות בשילוב דמיון 
מודרך. yesodot.bike | פייסבוק.

דן דורון קבלן תארים בפרישה אקטיבית , ברזומה 
של רוכב הבית של רד בול בדימוס, אין ספור פודיומים 

במגוון תחרויות בכללם תואר אלוף וסגן אלוף הארץ 
ב- DH,אלוף תחרות הדואל סלאלום של רד בול 

בחיפה, אלוף סבב ה-DH הישראלי וכו'. גם דנצ'י 
נמנה על דור המייסדים של הדרכת רכיבה טכנית 

בארץ ובמרכז מיר"ב ובימים הוא משמש כמדריך פרטי 
לרכיבה טכנית, יותר ממומלץ לעקוב אחרי הפעילות 

בפייסבוק.

we:Gorenwe:Techni בן קדמי ודן דורון "יסודות" בי"ס לאופני הרים  דותן הלוי   אריק פלדמן  טכניקות רכיבה להמונים

https://www.youtube.com/watch?v=kaXfHo2BgXs
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