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יואב )יויו( רפפורט, תופס זמן אוויר בדרך 
לזכיה סנצציונית במקום השני במרוץ 

פורט ווליאמס במסגרת סבב הגביע 
DH-הבריטי ב

צילום: Alan Hayward כתבה: עמ' 52

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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Adventure 2017סקר
היכן אתם רוכבים? מהי חופשת האופניים החלומית שלכם?

 להשתתפות

 מלאו סקר
והשתתפו בהגרלה 
נושאת פרסים שווים

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

mailto:anat@eco.co.il
https://www.facebook.com/ecoadventuretrips
http://eco.vp4.me/sekerbikes
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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 
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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(.

כבר 15 שנה אנחנו מוכרים לכם אופניים בחשמונאים 107 בתל אביב! ״חנות קנונדייל״ או 

״החנות עם הפרקט״ קראו לה בראשית הדרך, כמי שיצרה מהפכה והייתה מהראשונות 

להביא לעולם האופניים הישראלי חווית קנייה חדשה, עיצוב ושירות בסטנדרט של חו״ל.

 Recycles היום, אחרי 15 שנה, אנחנו ניצבים )שוב( בפתחה של מהפיכה חדשה, מהפיכת

4 שנים  Recycles מציעים לכם כבר  ושוב  אנחנו נמצאים שם לפני כולם. שיטת ואתר 

ברחבי  שלנו  המתמחות  מהחנויות  באחת  אותם  ולאסוף  שלנו  באתר  אופניים  לקנות 

היבואן  חנות  או  הדגל  חנות  אלו,  והוותיקה שבחנויות  הגדולה  הייתה  אביב  הארץ. תל 

קראנו לה. עתה, על מנת להשלים את המהלך, הגיעה גם העת להיפרד מהרעיון של 

חנות היבואן להעביר אותה )סופית( לרשת, לתת יותר מקום לחנויות האחרות שלנו וגם 

לפתוח חנות חדשה וקטנה יותר בתל אביב )אנחנו נגלה פרטים בקרוב...(

אז נכון שזה נשמע כמו מהלך מסובך בלתי אפשרי )זה גם מה שאמרו לנו לפני ארבע 

מלאי  כל  יוני  סוף  ועד  מעתה  הגדולים.  המרווחים  )כרגיל(  ואתם  קורה  זה  אבל  שנים( 

לבוא  סיבה  לכם  יש  אז   .60% עד  של  בהנחה  יימכר  אביב  בתל  החנות  של  האביזרים 

להגיד שלום!

https://www.facebook.com/asaf.fisher.5
https://www.facebook.com/groups/bicycle.mechanics/
http://dotanhalevy.zenfolio.com/
http://bit.ly/2qua8FG
http://bit.ly/2qua8FG
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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

בוגרים  שטח  קריות  בוגרים  שטח  חיפה  טריאתלון   / כביש  מרכז 
ילדים שטח   / בוגרים  שטח   / טריאתלון   / כביש  כרכור  חנה  פרדס 

לא משנה אם אתם רוכבים בשביל הכושר, 
לתת בראש לחבר'ה או בשביל הפודיום... 

הצטרפו ל-

מצמן את מרוץ מזמינה אתכם 
לרכוב נכון, בריא ובטוח

בקבוצות הרכיבה בכביש 
ובשטח ברחבי הארץ

חפשו
אותנו

ב-

לפרטים נוספים ולהרשמה<<

חודשיים
חינם

לרוכשי אופניים 

בחנויות
הרשת

מאמנים 
ומדריכים 
מוסמכים

תוכנית 
אימון אישית 

ע״פ יעדים

ליווי
תזונתי 
מקצועֿי

אימוני כושר 
וחיזוק 

שרירי ליבה

רכבי
ליווי 

מאובזרים

טיפולים 
טכניים 

חינם

פעילויות, 
מחנות 

אימון וגיבוש

איתנו תגיעו ליעד!

https://www.facebook.com/SabaBike
https://www.facebook.com/psdesign.co.il
http://www.psdesign.co.il
https://www.facebook.com/matzman.merutz
http://matzman.drv.co.il/
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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://www.psdesign.co.il
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we:Newsתחרות מספר 3 מדיירה פורטוגל EWS  יונתן יתום  EWS, Sven Martin  , אמנון ישראלי, דימה רפקין

 EWS #3כשעלינו למטוס לכיוון האי מדיירה, פתחתי קובץ בטאבלט שנקרא ״
Madeira Portugal 2017.״ חשבתי שאוכל לכתוב כמה מילים על התחרות 

כדי להעביר את הזמן בטיסה המשעממת הזאת ולהתקדם עם הסיכום שאריק 
ביקש. לא הצלחתי לכתוב מילה. עכשיו כשאני שבוע אחרי התחרות, אני מרגיש 

שאם תמונה שווה אלף מילים, אז מהתמונות שיש לי בראש כנראה אפשר 
להפיק מיליון מילים. 

האי הקסום מדיירה הוא ארכיפלג השייך לפורטוגל והנמצא באוקיינוס האטלנטי, 
400 ק"מ מצפון לאיים הקנריים. האי טומן בתוכו תאי שטח ואזורי אקלים 

מגוונים כאילו הוא בגודל של ארצות הברית. על חוף הים חם ומגניב, ואחרי 20 
דקות נהיגה מגיעים לפסגה גשומה, קפואה וערפילית. יש שם הכל - פסגות 
מסולעות, יערות גשם, מטעי אקליפטוס, שורשים, בוץ, אדמה יבשה, חמרה, 

חול. והכל במסלול רכיבה של 10 דקות.

רקע על אירוע 
התחרות במדיירה היא התחרות השלישית ב EWS, סבב האנדורו העולמי. 
התחרות נפרסה על פני 4 ימים רשמיים, יומיים של אימונים על המסלולים 

בהתאמה ליום התחרות, )עם הגבלה של שני ראנים לכל מסלול( ויומיים של 

התחרות עצמה.
באימונים, כמיטב המסורת של עונת ה-EWS הנוכחית זכינו בגשמי קללה, 

שהרטיבו את המסלולים התלולים והחלקים גם כאשר הם יבשים. למרות מזג 
האוויר האימונים עברו חלק )תרתי משמע, דהה( וכל אחד ביצע את מספר 

הראנים בו הוא מעוניין.

יום תחרות ראשון 
את התחרות פתחנו עם 4 סטייג׳ים מגוונים ושונים באופיים אחד מהשני.

סטייג׳ 1 היה ארוך וכלל בתוכו 5 עליות ברמות קושי שונות, משיפועים מתונים 

ועד קירות סלע חלקים)בעליה כמובן(. רובו היה מהיר ולא תלול. אנחנו זכינו בענן 
סמיך שכיסה את חציו התחתון של הסטייג׳, תענוג.

סטייג׳ 2 היה קצר יותר עם הרבה סיבובים צפופים, מחורצים וחלקים, והיה 
מרופד במעט סלעים. גם בו היו שתי עליות קצרות ועצבניות.

סטייג׳ 3 היה גולת הכותרת של היום מבחינת קושי פיזי. הסטייג׳ היה תלול, 
ארוך ומרוצף במשטחי סלע ארוכים מאוד וחלקים. בשלוש הדקות האחרונות שלו 

עבר הסטייג׳ ל"דוכים" תלולים בין עצי אקליפטוס על אדמה דומה לחמרה. זה 
היה סטייג' ברוטלי גם עבור הרוכבים החזקים בעולם שהגיעו עם כפות ידיים 

EWS תחרות 3 מדיירה
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שבורות, צמיגים קרועים ובטחון עצמי בתחתונים.
סטייג׳ 4 היה החביב עלי באותו יום. הוא היה הקצר ביותר ביום התחרות, 

ובזכות קרבתו לחוף הים, זכה להישאר יבש לאורך התחרות. הסטייג' היה תלול 
וכלל פניות חפורות עצבניות והרבה אבנים שהשתחררו מהקרקע ויצרו מרבדים 
מתגלגלים. חלקו העליון היה טכני וחלקו התחתון היה מורכב מקטעי "גזגוזים" 

בין העצים.

יום תחרות שני 
זה היום הארוך יותר וכלל 5 סטייג׳ים מגוונים.

את היום פתחנו עם מסלול פיזי ועמוס פידול, בהתאמה לכמות הפידול כך היו 

סיבובים חלקים ועמוסים בשורשים. במסלול הזה זכינו בערימות של צופים 
שהתפרסו לאורך המסלול עם כל אביזר שעולה על דעתכם ומייצר רעש. אפשר 
להגיד שמסור שרשרת צווח היה אביזר עדין ביחס לדברים שצופים המשוגעים 

)לטובה( הביאו לתחרות.
סטייג׳ 6 דמה באופיו לסטייג׳ שלפניו, רק מעט תלול וטכני יותר. גם הוא היה 

חלקלק כמו טוכעס של תינוק.
סטייג׳ 7 הוגדר כמסלול הדאון היל של התחרות. קצר, מאוד מהיר ואגרסיבי 

בחציו התחתון ומפוצץ שורשים, סלעים וסיבובים.
סטייג׳ 8 היה ארוך, תלול ובחלקו העליון ישב על צלע הר שלא היינו שמחים 

ליפול ממנה. הצלמים חגגו וכך גם העצבים והבייצים שלנו. במהלך האימונים 
הכריזו על הסטייג׳ הזה כסכנה הגדולה ביותר לפנצ׳רים בגלל מרבד הסלעים 

לקראת סיום המסלול. לצערנו הוא אכן תפס את בן בגלגל האחורי.
 סטייג׳ 9 היה קינוח מתוק ליומיים ארוכים ומגוונים על האופניים.

כרגיל, ניחשתם נכון, תלול, עם פניות עיוורות על צלע ההר והמשיך למרבד דשא 
עמוס סלעים רעבים לצמיגים.

הצד הישראלי בתחרות 
אפשר להגדיר את התחרות כמוצלחת מאוד לישראלים. בראש כמובן עומד 

ההישג האדיר של נוגה שלקחה את המקום השלישי הכללי בקטגוריית הנשים. 

אולם גם בקטגוריית המאסטרס ההצלחה הייתה לא מבוטלת. היו אלה דימה 
רפקין ואמנון ישראלי מהנבחרת הישראלית, אשר הפגינו רכיבה הרואית במשך 

שני ימי התחרות, והצליחו להגיע להשיג לא מבוטל. דימה סיים את התחרות 
במקום השביעי הכללי ואמנון סיים את התחרות המפרכת במקום ה-10 

המכובד מאוד.
בקטגוריית הגברים, הקטגוריה הגדולה, החשובה ועתירת הכוכבים. שאר חברי 

נבחרת האנדורו של ישראל, בן קדמי, גיא בר ויונתן יתום הביאו את הסחורה 
וסיימו עם הישגים מצוינים ביחס לקטגוריה הרצחנית בה השתתפו. בן וגיא 

היו יחסית עקביים במהלך שני ימי התחרות, למרות עייפות של בן ובעיות בטן 
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של גיא. יונתן סבל מפנצר'ים בשני סטייג'ים ביום הראשון, אך בסטייג'ים ללא 
התקלות הוא הפציץ זמנים והראה דומיננטיות מובהקת בייחס לשאר חברי 

 הנבחרת הישראלית. 
בן סיים במקום ה-102 בדירוג הכללי, גיא במקום ה-120 בדירוג הכללי, ויונתן 

המפונצ'ר סיים במקום ה-168 בדירוג הכללי.
לבן וליונתן הייתה זאת תחרות הסבב העולמי הראשונה, גיא הגיע חולה ופחות 

כשיר. יש לנו תחושה שלתחרות הבאה הם יגיעו כבר יותר מוכנים.
חווית משתמש: יונתן יתום ///////////////////////////

אוקטובר 2016, יום חמישי בערב, אני על מדי א' בדרך הביתה אחרי שבוע עמוס 

בצבא. מקבל טלפון מאמנון ישראלי "ילד, אתה רוצה להתחרות שנה הבאה 
ב-EWS? אנחנו פותחים קבוצה ורוצים אותך בפנים".

מפה לשם הגיע ה8 במאי וגיא בר, אמנון ואני ברכבת לכיוון בן גוריון לעלות 
על טיסה לאי המסתורי מדיירה. על מנת לתבל את החוויה, פרצה שריפה על 

הפסים בדיוק שהגענו לנתב"ג, והיינו צריכים לרדת מהרכבת בתל אביב ולהיות 
יצירתיים בדרך ההגעה לשדה. כמה טלפונים ואחרי שעה של המתנה הגיח 

בחור חביב בסילברדו לבנה שנשלח לחלץ אותנו. קצת רצנו, קצת עקפנו )בארץ 
עדיין מותר( והגענו בדיוק בזמן לעליה למטוס. יאללה ממריאים.

גם את טיסת הקישור הצלחנו לפספס בגלל איחור המראת הטיסה הראשונה 

ונאלצנו לעשות הערכה מחדש בשדה ולהחליט מה לעשות. חלקנו נשארו 
להימרח על הפרקט של שדה התעופה ולחכות לטיסה מוקדם בבוקר וחלקנו 

התפנקו על מלון ב20 יורו בליסבון, גם בנבחרת יש דרג ויש זרג...
בסופו של דבר הגענו כולנו בריאים ושלמים עם 100% מהציוד למדיירה מוכנים 
לשינה טובה לקראת התחרות. ימי האימונים עברו לי בצורה מוזרה, המסלולים 

היו מדהימים ומעניינים אחד אחד, למרות זאת, היה לי מאוד קשה להיפתח 
על האופניים והרגשתי רע ולא בזרימה. כנראה בגלל שהגעתי לתחרות אחרי 

הרבה זמן שלא רכבתי. ביום האימונים השני המצב קצת השתפר ובאימונים על 
סטייג'ים 8 ו-9 הרגשתי טוב ועם בטחון עצמי ברכיבה כמו שאני מכיר.

כיאה לתחרות ברמה הזאת, עשיתי את מרב ההכנות המכניות שאפשר היה, זוג 
צמיגים חדשים, רפידות חדשות, בליד לברקסים, בולמים, ויאללה לעסק!

חתיכת עסק... 
בבוקר התחרות התרגשתי כמו ילד קטן בעליה לרכבת הרים בלונה פארק, 

תחושה שקצת התגעגעתי עליה למען האמת. טיפוס ארוך ושקט לזינוק 
הראשון, פיפי אחרון, בדיקות אחרונות ובום זינוק לסטייג' הראשון בחיי בתחרות 

EWS. זינקתי מעולה ומלא בכוח ברגליים, אבל, בגלל שלא הכל הולך כמתוכנן, 
סלע חד תפס לי את הצמיג האחורי ופתח בו קרע של סנטימטר. עצרתי בזריזות 
וניסיתי להכניס תולעת לחור אבל הוא היה גדול מידי והתולעת לא סתמה אותו. 
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התחלי לרוץ למטה )סטייג' של 4 וחצי קילומטר( עד שהגעתי למעבר עם 
העלייה ושם הצלחתי להתלבש על משאבה של רוכבת צרפתייה ולתקן את 

הפנצ'ר. פתחתי גז עד למטה עם תוספת של בערך 9 דקות על כל הסיפור של 
ריצה ותיקון הפנצ'ר.

באותו הרגע ידעתי שהתוצאה הכללית בתחרות הלכה לפח. אבל גם ידעתי שיש 
לפני עוד 8 סטייג'ים שאוכל להוכיח עליהם את היכולת שלי, בעיקר סטייג' 4 

שאהבתי מאוד. סטייג' 2 הלך סה"כ טוב, רכבתי חזק ואגרסיבי אבל עשיתי כמה 
טעויות קטנות. בלי התרסקויות ועם אוויר בגלגלים כבר היה כיוון טוב יותר.

סטייג' 3 היה הברוטלי ביותר מבין כל המסלולים ודרש ביצים גדולות ויכולת 

להחזיק חזק את הכידון על הסלעים הענקיים שריצפו אותו. גם שם, אחרי 
רכיבה טובה מאוד בחצי העליון, חטפתי מכה לגלגל האחורי שפיצץ לי את 

הפנימית ששמתי בסטייג' 1. הגעתי למטה, דחפתי עוד פנימית ויצאתי לרכיבה 
של שעתיים שכללה הרבה מאוד טיפוס לסטייג' האחרון של היום. כל היום 
ידעתי שאני יכול לעשות תוצאה טובה על המסלול וזה מה ששמר אותי עם 

מוטיבציה להמשיך. סטייג' 4 אכן הלך טוב ורכבתי חזק ומהר וחוץ מהתרסקות 
קטנה עשיתי תוצאה שמאוד סיפקה אותי. סיימתי עם טעם טוב ומוכן לתת גז 

ביום התחרות השני. לקראת היום השני אמנון מנהל הקבוצה עזר לי להשיג 
צמיגים חזקים יותר כדי להימנע מפנצ'רים.

יום התחרות השני
היום השני התחיל עם שני סטייג'ים יחסית ארוכים )5-6 דקות( שכללו הרבה 
פידול וסיבובים חלקים. למרות שהיו לי תוצאות לא רעות הרגשתי שיש לי יותר 

לתת ובסטייג' 7 האגרסיבי ביותר נפתחו לי הצ'אקרות. נתתי שם את רכיבת חיי, 
היה ניתן לראות זאת גם בתוצאה עם מקום 59 על הסטייג'.

גם סטייג' 8 ו-9 התלבשו לי טוב ונתתי רכיבות טובות שמיקמו אותי יפה מאוד 
בזמנים )ביחס לעצמי ורוכבים ישראלים אחרים(

את היום השני שכלל חמישה סטייג'ים סיימתי עם אפס תקלות ורכיבה שסיפקה 
אותי מאוד.

סה"כ מרוצה מרמת הרכיבה ואופן ההתמודדות עם הקשיים הלא צפויים. חלק 
מזה בזכות בנצי קדמי וגיא בר שזינקו יחד איתי במהלך היומיים ודאגו לפרגן 

ולשמור על המורל החיובי. תודה מיוחדת הולכת למיכל ויפתח ממועדון אול רייד 
שהגיעו לעודד ודאגו לצעוק עלינו בעברית מספיק חזק כדי שנשמע אותם מבעד 

לכל הסחות הדעת, אתם גדולים!  
יאללה נפגש בליגה המקומית ובתחרות ה-EWS בפינלה שבאטליה
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אי אפשר היה להתעלם מגודל ההישג של נוגה כורם במרוץ הזה. אנחנו כמו 
רבים אחרים עוקבים אחרי הקרירה של נוגה מאז שהחליטה שאת השנה 

הקרובה היא משקיע באנדורו בכלל וב EWS בפרט. הצפיות מנוגה בתחרות 
הזאת היו גבוהות מאוד, בעיקר אחרי תוצאות מדהימות בשתי התחרויות 

הקודמות בניו זילנד ואוסטרליה, בכללן מקום רביעי, מרחק כמו שניות מפודיום 
בתחרות האחרונה בטזמניה. נבחרת ישראל ונוגה, גרמו לנו במערכת לעזוב את 

כל עיסוקנו ביומיים של התחרות, ולהתרכז אך ורק במעקב צמוד אחרי חמשת 
הגברים והמלכה. את הדיווחים שקיבלנו כל הזמן בלייב בשיחות טלפון, הודעות, 

תמונות וסירטונים מהגיבורים עצמם ומיפתח סהר ומיכל רייס סהר, אנחנו 
נוטים להעריך שראיתם... אבל שום דבר לא יכול היה להכין אותנו להישג האדיר 

של נוגה. 
 יש פודיום!! יש פודיום !! יש פודיייייום !!!!!! צרחנו לאוויר ולחלל הסייבר, 

המלכה עשתה זאת בגדול. נגה כורם, הילדה ממשגב סיימה את המרוץ השלישי 
של ה-EWS, סבב האנדורו העולמי במקום השלישי הכללי. אחרי יומיים של 

רכיבה עם 90 ק'"מ, 9 סטייג'ים, ו-3000 מטר טיפוס, נגה כורם עומדת על 
הפודיום של ה-EWS. והיא עושה זאת בזכות ולא בחסד. לשפשף עיניים ולא 

להאמין אלופת ישראל ב XCO הראתה למקצועניות האנדורו שגנים משובחים 
ועבודה קשה, יכולים להביא גם ילדה צנועה מ"גבעות משגב", לעמוד על 

הפודיום לצד לביאות אנדורו מ"ההרים" ולהישיר אליהן מבט. בלי קבוצה גדולה 
ותומכות, בלי ספונסרים גדולים והרבה כסף, בלי מחנות אימון וטונות ציוד. אבל 

עם הרבה אמביציה, הרבה אהבה וערימות של עבודה קשה. 
יממה אחרי הסערה, כשנוגה כבר מסתובבת ברחבי פירנצה, במיניבוס של 

הסייקלינג אקדמי במסגרת עבודתה, תפסנו את המלכה לשיחה ארוכה ומפורטת 
על מה היה שם בפורטוגל, להלן עיקרי הדברים:

מה קורה מלכככה, אנחנו תופסים אותך בקרחנות הפודיום, 
בסוויטה המיוחדת שההפקה העמידה לכבודך?

אההה לא ממש, אני כבר עמוק בעבודה. מנסה להכווין נהג מיניבוס איטלקי 
שלא מבין אנגלית.... כמו שאתה מבין, לא היה לי זמן לחגוג, ואפילו לא ממש 
לישון. תחרות, פודיום, אריזות, קצת נשיקות, ומיד לעבודה. ככה זה שאתה 

מתחרה עצמאי...
טוב ספרי לנו קצת מה היה שם? 

הגעתי למדיירה, אחרי שהייתי עם הקבוצה בשוויץ. שם רכבתי קצת עם נטלי 

נוגה כורם
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שנייטר, חברתי הטובה, שהשתתפה כאן בסמרתון האחרון, יחד עם אחיה 
בקטגורית הזוגות המעורבים. שכרתי דירה עם כמה בריטים והתחלתי באימונים 

הרשמיים על המסלולים. 
איך נראו לך המסלולים ואיך היו האימונים? 

נתחיל מזה שהתנאים היו דיי זוועה. ירד גשם כל הזמן, ומסלולים מאוד סלעיים 
ותלולים, תכלס לא ממש כיף. חלק מהסטייג'ים פחות אהבתי, וחלק מאוד אהבתי 

והתחברתי עליהם. ככלל, אני יודעת עוד מהתחרויות XC שהשתתפתי בהם, 
באימונים, אני לא שורפת את עצמי. חשוב לי להכיר טוב את המסלול, אבל אני 

לא מגיע למצב שאני גמורה מהאימונים עוד לפני שהתחרות התחילה. לכן ביום 

האימונים הראשון עבדתי חזק ואינטנסיבי יחסית, וביום השני הורדתי לחץ כדי 
להגיע לא עייפה, וגם בשביל לא להיפצע כמובן. 

מה היה ביום התחרות הראשון? 
הגשם פסק לילה לפני, אבל המסלולים היו מלאי בוץ וחלקלקים. זינקתי לסטייג', 

בד"כ אני מאוד לא טובה בסטיי'ג הראשון. תמיד קשה לי התחבר מיד, ולוקח 
לי זמן להתחמם ולהיכנס לזון, בטח בתנאים כאלה. גם כאן ההתחלה היה 

מאוד קשה, ולקראת אמצע הראן התרסקתי דיי קשה, כשאני עפה מהאופניים 
וצריכה לרוץ אליהם חזרה. איבדתי המון זמן, והייתי בטוחה שזה מחרב לי את כל 
התחרות. בדיעבד מסתבר שהגעתי במקום 6 בסוף הראן, אבל לא היה לי מושג. 

בהמשך סטייג'ים 2 ו-3 היו סבבה. התנאים כנראה השתפרו, והרגשתי ממש 
טוב על האופניים.

נוגה סיימה את שני הסטייג'ים האחרונים במקום השלישי.
זה לא מלחיץ אותך שאת יודעת באיזה מקום את ממוקמת? 

לא היה לי מושג איפה אני ממוקמת. כמעט ואין זמן פנוי בין הסטייג'ים אחרי 
העליות. הרגשתי שהלך לי טוב בשניים האחרונים, אבל לא היה לי מושג. בסוף 

הראן השלישי, הבעל של ססיל )ראבנל- המנצחת( זרק לי שסיימתי שלישית, 
הייתי די בהלם, אבל לא ידעתי מה עשיתי לפני זה. 

איך היה הסטייג' האחרון בידיעה שאת שלישית? 
הסטייג' הרביעי היה דיי חרא, גם כי מלכתחילה לא ממש התחברתי אליו, גם 
הייתי בלחץ מהמיקום, וגם כי תכלס כבר הייתי עייפה. כל הזמן אמרתי לעצמי 

שאני חייבת להישאר על האופניים, אבל זה לא קרה... גם כאן התרסקתי וסיימתי 
חמישית, אבל שלישית בתוצאה הכללית בסוף היום. 

איך היה לעמוד על הפודיום לראשונה? 
טוב זה לא ממש פודיום, זה מיני פודיום, אבל מודה שזה מרגש לאללה. כולם 
באו לברך, הייתה קצת חגיגה, מלא הודעות מהארץ, כל התגובות בפייסבוק, 

https://www.youtube.com/watch?v=2cphJ0AN858
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we:Ride... היה כיף. אבל לא ליותר מידי זמן. רצתי לשטוף את האופניים 
ולהכניס אותם לתיקונים בבוט של שימנו המדהימים שנתנו לי תמיכה. התיקון 
היה ארוך מכפי שתכננתי, ואחרי ממסאז' לידיים שהיו גמורות, שהייתי צריכה 

לארגן לעצמי, מצאתי את עצמי יוצאת מכפר התחרות רק ב 19:30. רוכבת 
עצמאית עובדת קשה... אח"כ עוד הייתי צריכה לבשל ארוחת ערב לכל הדירה 
ומצאתי את עצמי במיטה לקראת יום התחרות השני והקשה רק ב 21:00. לא 

מקצועני כל כך... 
יום תחרות שני, יאללה ספרי

הייתי עייפה אומנם, אבל באתי מאוד מפוקסת ליום הזה. הסטייג' ה-5, 

הראשון להיום התחיל מעולה. הייתי חדה מאוד ונתתי אחלה רכיבה, ואז פתאום 
התרסקתי. לא הייתי מוכנה לזה, הכל היה מעולה לפני זה, אבל כבר אמרתי, ראן 

ראשון תמיד קשה לי. הפסדתי קצת זמן והחלטתי לא להסתכל על התוצאות. 
בדיעבד סיימתי במקום ה-3. 

את הסטייג' ה-6 התחלתי ממש טוב, כאן כבר הייתי חמה, מפוקסת, תנאים 
טובים והאמת שהוא הלך לא רע. אבל גם כאן, ממש לקראת הסוף, התרסקות, 

אבל מבלי לעוף מהאופניים. אני מנסה לחזור לרכיבה, ומבינה שהמגן נתקע 
בונטיל של הגלגל, ואני לא מצליה לעמוד. מנסה ולא מצליחה. למזלי מישהו 
בקהל קלט את זה ועזר לי להיחלץ. אני מגיע למטה, לא מצליחה להתאפק 

ומסתכלת בתוצאות. אני מסיימת במקום ה-9, אבל גם האחרות לא ממש זורחות 
ואני מבינה שאני עדיין במקום השלישי.

המתחרות מדברות ביניהן בעליות, משוות חוויות, משוות זמנים? 
לא ממש, מנתחות את הראן, אבל מדרבנות אחת את השנייה. אנחנו חברות 

כבר הרבה שנים ומכירות אחת את השנייה עוד מתחרויות ה-XC. אפילו פיתחנו 
הומור משותף, אנחנו קוראות לעצמנו מאפית ה-XC, כי כולנו הגענו לאנדורו 
משם. הם גם מתקשים עם השם נוגה, אז הם המציאו לי את השם נוגטין, 

וכולם משתמשים בו. המון צחוקים והומור אפילו שהם אירופאים

אז איך ממשיכה התחרות כשאת יודעת שאת ממוקמת 3 ונותרו 
לך 3 סטייג'ים? 

ביני לבין עצמי, אני משננת שאני צריכה להמשיך לרכב כמו שאני רוכבת ורק 
להישאר על האופניים. יותר מהכל להישאר על האופניים, ואני מצליחה להביא 

תוצאה טובה. 
יצאתי לסטייג' 7, זה סטייג' קשה מאוד ומאוד סקצ'י. כזה שאסור לגעת בו 

בברקסים, כל נפילה שם היא קטלנית. מאוד חששתי ממנו, אבל הצלחתי 
להישאר מרוכזת ולא התרסקתי. גם ידעתי שרכבתי אותו ממש טוב, וסיימתי 

אותו שלישית. 
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את הסטייג' ה-8 לא אהבתי, פחדתי ממנו מאוד, הוא על מצוק, ואי אפשר לטעות 
שם. אמרתי לעצמי לא צריך ללחוץ, יש לי תוצאה טובה ואני רק צריכה להישאר 

על האופניים. ואז שתי התרסקויות, לא אחת. וכל התרסקות מעיפה אותי 
מהאופניים. בשלב הזה, אני אומרת לעצמי, זהו הלך הפודיום, אין סיכוי. אבל אני 

מגיע למטה, בודקת, ואני שוב שלישית. לא מאמינה, איך? 
אז עכשיו את כבר מבינה שיש לך סיכוי גבוה? 

כן לגמרי, כאן אני כבר יודעת )יותר נכון מקווה(, שאם אני נשארת על האופניים 

כנראה שיש לי את זה. ואכן נשארתי על האופניים, סיימתי, אבל עדיין לא היה 
לי מושג מה המיקום הסופי. הבעל של ססיל רץ אליי שוב, וצועק לי שסיימתי 

רביעית. מיד שאני מראה סימן של התבעסות, הוא מתנפל עליי ואומר לי שהוא 
עבד עליי ואני שלישית. טירוף!! 

ואז התחילו הקרחנות?
כן היו חגיגות, פודיום, צחוקים על הפודיום. בטח ראיתם פראנץ' מאפיה, ראבנל 
מאפיה )הם באים כל השבט לכל תחרות, הבעל, ההורים חברים, ממש שכונה..( 

המון התרגשות ופרגון מהמון קבוצות, מתחרים, עיתונאים, כיף לאללה. תכלס 
הייתי שיכורה כבר 3 דקות אחרי התחרות, בפודיום עם כל השמפניה כבר הייתי 

ממש שיכורה.
 .XC-בלילה יש כאילו מסיבה, אבל באנדורו לא יודעים לחגוג, בטח לא בייחס ל

יבשים לאללה. לא היה לי יותר מידי זמן לישון בלאו הכי, אז החלטתי שאני חוגגת 
ויהיה מה. סחבתי את כל החבורה לחניה, חיברתי את הטלפון למערכת, שמתי 

99FM והתחלנו להשתולל ברחוב ב 2 בלילה, היה מטורף. 
יופי ריגשת לאללה, מה התוכניות להמשך? 

אני הולכת להשתתף בכל תחרויות הסבב, כולל צפון אמריקה. עכשיו אני 

נוסעת לאיטליה וספרד עם הסייקלינג אקדמי, שם גם ארכב ואתאמן במסלולים 
מקומיים. אח"כ אני נוסעת לתחרות ה-EWS באירלנד בקראוון יחד עם נטלי 

שנייטר וטרייסי מוזלי. משם לצרפת למגה אוולנצ' ולתחרות ה-EWS, גיחה לארץ 
והמשך התחרויות. 

לפי החישוב שלנו, תחרות הבאה עד מקום שני, אל תאכזבי אהה...
הלוואי, אבל זה לא פשוט בכלל. המתחרות שם חזקות לאללה, ולא פראייריות, 

אבל אני מבטיחה לתת את המקסימום.
מתגעגעת 
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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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לפני כשבועיים ביקר מנכ"ל רידלי בישראל לטקס הצגת 
ספורטאי החסות של רידלי בישראל במעמד שגריר בלגיה 
בישראל Olivier Belle. יואקים ארטס מייסד ובעלים של 
רידלי הוא ידיד אמת של ענף האופניים הישראלי ולאורך 
השנים האחרונות הוא הוכיח זאת . ארטס מאמין ותומך 
ביצירת פלטפורמה לרוכבים ורוכבות אופניים ישראלים. 

בשנים האחרונות הוא משתמש בקשריו וביכולתו על מנת 
לקשר רוכבים ישראלים לקבוצות אופניים בלגיות ברמות 

הגבוהות ביותר. הן בקבוצות שבהן רידלי מחוברת ומעורה 
כחלק מהקבוצה והן כנותני חסות. פירוש הדבר שאם 

ישנו רוכב ישראלי טוב ובעל פוטנציאל הוא אינו מחוייב 
רק לצעוד בנתיב של הסייקלינג אקדמי אלא יכול להציג 

מרכולתו ויכולתו לקבוצות זרות, ולהתמודד באמת ובתמים 
על מקום והצלחה בליגות הגבוהות בדרך לליגת העל!
במהלך השנים רידלי תמכו בענף האופניים המקומי. 

בעזרת רוק אנ' רוד, היבואן המקומי, הם העניקו חסויות 
ענק לנבחרת ישראל עוד בתקופה שמעמד הנבחרת לא 

היה חזק. 

יואקים מכיר את עולם האופניים המקצועני, מבין אופניים 
לפני ולפנים, מכיר בחשיבות השווקים הבינלאומיים 

ולכן אינו מהסס כשמדובר בצעד מנצח לשני הצדדים! 
מחד קידום המותג בישראל ומאידך קידום הרוכבים 

הישראלים  

ביקור מנכ"ל Ridley בישראל

חדשות

https://www.ridley-bikes.com/il/en/
http://rocknroad.co.il/
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http://www.ktm-bikes.co.il/
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כתבה על גיא ניב רציתי לעשות בלי קשר לכתוב מטה, 
סיקרן אותי מאוד לדעת איך הולך לו בקבוצת הפיתוח 
של הסייקלינג אקדמי, קבוצה השטח החדשה שלהם 

תחת אימונו של אביעד יזרעאל. רציתי לשאול על עקומת 
ההתחזקות וההתפתחות שלו, כי מהצד זה נראה שהוא 
בכיוון להפוך לרוכב שטח עילית מוביל. בשנתיים שקדמו 

לאולימפיאדת ריו גיא היה בצוות הרוכבים שסייעו לשלומי 
חיימי לצבור ניקוד UCI למען קריטריון. למרות שהכל 
היה פתוח בפני כל רוכבי הקמפיין, היה ברור לכולם 

ששלומי הוא זה שעובדים עבורו והניקוד חייב להגיע אליו. 
היום אנחנו אחרי האולימפיאדה, שלומי עזב את קבוצת 

 Bike Way האקדמי ועבר בצורה מפתיעה אל קבוצת
הישראלית, ועתה נראה שלגיא בשלו התנאים לפרוץ 

קדימה ולהוביל את רוכבי השטח. הוא התחזק, מראה 
עקביות בתוצאות ונמצא בקבוצה מבוססת שמנוהלת על 

ידי אנשי מקצוע מהשורה הראשונה.
בשבת האחרונה נערכה תחרות שטח בינלאומית במשגב, 

גיא סיים שני אחרי שלומי חיימי ובסיכום התחרות שהוא 
העלה בפוסט בפייסבוק כשבסופו הוא כתב: "הפתעה 

גדולה, עוד כמה ימים תדעו מה". מבחינתי זה היה הסימן 
שחייבים לדבר, מעניין אותי מה הוא מתכנן ואיזה תחרות 

שטח הוא מתכוון לכבוש. מתקשר לגיא מסוקרן, ושואל מה 
החדשות הגדולות האלו שאתה מדבר עליהן? ואז מגיעה 
הפתעה גדולה: "אני עוזב את השטח לתקופה, החלטתי 

שאני מתמקד ברכיבת כביש בחודשים הקרובים"
זה היה האות להתחיל להמטיר שאלות על גיא ולהבין, 

למה כשהכל מסתדר לטובתו בשטח הוא מחליט להתמקד 
דווקא ברכיבת כביש?

וואו, מפתיע. למה? מה הביא אותך 
להחלטה הזאת?

גיא: אני חייב להודות, זאת לא הייתה החלטה קלה 
לעזוב את השטח, זה הבית ושם גדלתי עד היום. בשנה 
האחרונה המחשבות על רכיבת כביש מדגדגות לי, אני 

רוצה לבחון את עצמי בסגמנט הזה ולא הייתי בטוח שזה 
מעניין אותי או שאני יהיה טוב בזה. לפני מספר שבועות 

הייתה לי הזכות לקחת חלק בטור בצרפת, היה קשה וחזק 
אבל מאוד הופתעתי שהולך לי לא רע ובעיקר שאני נהנה. 

זה היה הסימן עבורי שצריך ללכת בעקבות הלב ולעשות 
את זה. אחרי הכל, אין קמפיין אולימפי באופני הרים בשנה 

הקרובה, עברתי מקטגוריית אנדר 23 ויש לי את התמיכה 
המלאה מהקבוצה. 

היה לחץ מהקבוצה?
גיא: נקודה חשובה עבורי שאני חייב לחדד, כי שמעתי כבר 
כמה לחשושים ושמועות לגבי קבוצת השטח של האקדמי. 
אף אחד בסייקליג אקדמי לא צירף אותנו לקבוצה בשביל 
להפוך אותנו לרוכבי כביש!! לרוכבי השטח יש את המקום 

שלהם, הכלים, אנשי מקצוע ותחרויות בלוח המרוצים 
שלשם הם מכוונים. ההחלטה היא שלי ורק שלי ואני 

שמח שהקבוצה לצידי בהחלטה. גיא זסלר, גיא לשם ואורי 
לאוציאני ממשיכים בתוכנית שלהם בשיא המרץ, הדבר 

היחיד שחסר להם עכשיו זה עוד גיא ��

 רועי קפאח    אסף זהבי, תמונות כביש באדיבות WATTEAM, מוטי פישביין

גיא ניב עובר לכביש
גיא ניב בשיחה אחד על אחד עם רועי קאפח על המהלך המפתיע
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מציגים

מחירים חדשים!
ואתם מרוויחים

חדש!
RC9 נעלי רכיבת כביש

₪ 1,439 

SYNTHETIC  CARBON  HOLLOWCHANNEL  WIDER CLEATADJUSTMENT   

חדש!
RC7 נעלי רכיבת כביש

₪ 799 

       
 

SYNTHETIC CARBON WIDER CLEATADJUSTMENT

חדש!
XC9 נעלי רכיבת הרים

₪ 1,439 

SYNTHETIC  CARBON  CARBONPLATE     

AM5 נעלי רכיבת הרים

₪ 425 

SYNTHETIC  

  

חדש!
ME7 נעלי רכיבת הרים

₪ 799 

SYNTHETIC  CARBON  HARDER CONTACTBLOCK  WIDER CLEATADJUSTMENT

 

חדש!
XC7 נעלי רכיבת הרים

₪ 799 

 
CARBON   

  

SYNTHETIC

R065 נעלי רכיבת כביש

₪ 399 

SYNTHETIC  WIDER CLEATADJUSTMENT  

RP2 נעלי רכיבת כביש

₪ 439 

SYNTHETIC  OFF SETSTRAPS  WIDER CLEATADJUSTMENT  

AM9 נעלי רכיבת הרים

₪ 599 

SYNTHETIC  WIDER CLEATADJUSTMENT

   

חדש!
MT5 נעלי רכיבת הרים

₪ 539 

SYNTHETIC

חדש!
ME5 נעלי רכיבת הרים

₪ 659 

SYNTHETIC  CROSS XSTRAP  CUSHIONINSOLE  CARBON  
HARDER CONTACTBLOCK  WIDER CLEATADJUSTMENT      

M89 נעלי רכיבת הרים

₪ 499 

SYNTHETIC  CUSHIONINSOLE  WIDER CLEATADJUSTMENT  

המחירים המוצגים הם המחירים המומלצים לצרכן

 - ן  י י ל ן  ו א ה  ש י כ ר ל   | ת   ו ר ח ב נ ה ת  ו י ו נ ח ב ג  י ש ה ל

מה זה אומר שאתה כבר לא אנדר 23 
מבחינה טכנית?

גיא: אם הייתי שנה אחרונה באנדר 23 זה היה אחרת, 
כשאתה מתחת לגיל 23 כל תחרות גביע העולם נחשבת. 
אתה רוצה להגיע לכל תחרות ולהתבלט, להביא תוצאות 

וגם לצפות שאולי איזה קבוצה תסמן אותך ותציע לך 
להצטרף אליהם. עברתי את גיל 23 ועכשיו אני עילית 

בוגרים, גם אם אחזור לשם עוד שנה כלום לא קרה 
וקבוצה טובה כבר יש לי.

מבלי קשר למעבר לכביש, נראה שהתחזקת מאוד 
בשנתיים האחרונות. מה עשית?

גיא: מתחילת 2015 התחלתי לעבוד עם רותם ישי, זה 
הקפיץ אותי משמעותית בכל היכולות, לא רק פיזית. אני 

מרגיש הרבה יותר שלם על האופניים בזכות כישורים 
שרותם העביר לי. בנוסף לרותם המאמן, זכיתי להיות חלק 
מהקמפיין האולימפי שרץ באיגוד בצורה רצינית ומסודרת 

שדרכו עשיתי עשרות תחרויות בכל העולם בתקופת זמן 
קצרה יחסית. את הקמפיין האולימפי לקחתי בשמחה 

וברצינות, זאת למרות שבהתחלה לא הייתי בסגל, אבל לי 
היה ברור שאגיע לשם ונהניתי מכל רגע. עוד אירוע מכונן 

היה המחנה אימונים בליווינו-איטליה, שם הרגשתי קפיצת 
מדרגה משמעותית בפן הפיזיולוגי והמנטלי.

אחרי כל כך הרבה שנים ,לא קשה לעזוב את 
השטח ולעבור לאספלט?

גיא: קשה. קשה, לראות את הנבחרת הלאומית שטסה 
היום לסבב תחרויות בעולם, לפני כמה שבועות היה לי 

ברור שאנחנו טסים יחד אבל בסוף החלטתי שאני בכביש. 
אני לא סוגר את הדלת בפני השטח, זה לא לתמיד, אין 

הצהרות, חוץ מזה גם בודקים אותי לחצי שנה בקבוצה ואז 
נדע לאן נושבת הרוח.

אתה עולה ישירות לקבוצה הבכירה של האקדמי?
גיא: ממש לא. זאת השאיפה, בעבר חלמתי לזנק עם נינו 

ואבסלון בשטח, עכשיו אני חולם על הטורים של הקבוצה 
הבכירה, אבל אין לי מספיק ניסיון. בחודש הקרוב יש כמה 
מרוצים שקבוצת הפיתוח עושה ואני איתם. אם נוכיח את 

עצמנו בקבוצת הפיתוח ונהיה טובים, ייקחו אותנו אל 
הקבוצה הבחירה ומשם השמיים הם הגבול.

אז שיהיה בהצלחה, אנחנו כאן ב-we:Ride מחזיקים לך 
אצבעות, וכמובן נמשיך לעקוב ולעדכן  

we:News

http://www.daa.co.il
http://www.daa.co.il/shop_list
https://shop.harim.co.il/default.php?frompr=0&topr=0&cPath=53_448
http://store.groopy.co.il/38880-%D7%A0%D7%A2%D7%9C%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%98%D7%97
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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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ת"א - החשמונאים 121 | כרכור - נחילות 2, מרכז מסחרי נווה | משמר העמק - קיבוץ משמר העמק 
2, מרכז הקונגרסים - פלימן  | חיפה  Y סנטר, א.ת. פולג  ,  17 גיבורי ישראל   - נתניה  www.ctc.co.il
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היו ספקולציות, היו שמועות, היו לא מעט דיבורים. 
 ,XCO עכשיו זה רשמי: שלומי חיימי, אלוף ישראל ב

ונציג ישראל לאולימפיאדת ריו, עוזב את קבוצת סייקלינג 
 Bike Way אקדמי, וירכב בשנה הקרובה במדי קבוצת

הישראלית בניהולו של זיו ענפי. במסיבת עיתונאים רשמית 
אשר התקיימה בשבוע שעבר Bike Cafe בת"א, הוצג 

שלומי כרוכב המוביל הקבוצה. הוא ירכב במדי הקבוצה 
בתחרויות מקומיות ותחרויות בין לאומיות במסגרת גביע 

העולם ב XCO. לאחר תקופה של כ-3 חודשים בקבוצת 
סייקלינג אקדמי, שלומי נענה לפניותו של זיו, להחליט 

לתחרות במסגרת קבוצה ישראלית לאחר שנים של 
רכיבה במסגרת קבוצות בינ"ל. Bike Way הינה קבוצה 
מקומית בניהולו של זיו ענפי ותחת אחריות אימונית של 

גל צחור ואילן אידלסון מ CCC. הקבוצה מורכבת בעיקר 
מרוכבי מאסטרס, ושלומי הוא הרוכב הראשון משורת 

רוכבי העילית המובילים בישראל בקבוצה. את התמיכה 

הפיננסית למהלך תיתן הספונסרית הראשית של הקבוצה 
חברת MAX Security בניהולו של נעם שילר. שלומי ירכב 

על אופני Niner השנה, עם תמיכה של שימנו ישראל, 
אוקלי, ומוטואופן. המעבר של חיימי לקבוצה ישראלית ללא 
ניסיון בתחרויות בינ"ל עוררה פליאה ותגובות רבות בענף 

האופניים המקומי. שלומי מסר במסיבת העיתונאים, 
כי מבחינתו יש כאן ערך ציוני ופטריוטי, מעבר לערך 

המקצועני, ולרכב בתחרויות בני"ל תחת קבוצה ישראלית 
מהווה כבוד גדול עבורו. זיו מצידו מסר, כי שלומי הוא 

יריית הפתיחה של Bike Way למטרתה העיקרית והיא 
קבוצה עם סגל רחב של רוכבי עילית מובילים. שלומי יצא 
לסדרת תחרויות בינ"ל במסגרת נבחרת ישראל, הוא ישוב 

לאליפות ישראל במשגב ומיד אחריה ייפגש אתנו לראיון 
מעמיק על המהלך 

 שלומי חיימי עובר
Team Bike Way-ל

   רועי קפאח

http://bit.ly/298FhEJ


 מנכ"ל מארין מבקר בישראל ומציג 
את ה-Wolf Ridge החדשים
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לפני כשבועיים קהילת האופניים הישראלית זכתה לביקור 
ייחודי. מנכ"ל מארין מר Matt VanEnkevort מלווה 
בפמליה של 3 אנשי פיתוח מחברת מארין העולמית, 

הגיע לישראל להציג את ה- Wolf Ridge החדשים. אופני 
האנדורו החדשים של מארין הוכתרו כאופניים המשנים 
את חוקי המשחק כבר יומיים אחרי השקתם הרשמית. 
מתלה ה-R3act-2Ply החדש עליו מבוססים האופניים 

מעורר עניין רב, והוכרז על ידי כמעט כל מי שרכב עליו 
כאחד המתלים המעניינים, השונים והייחודיים כיום. 
נטען כי היחס בין יכולת הדיווש ליכולות השיכוך שלו 

הם דבר שעולם האופניים טרם ראה. במהלך הביקור 
הממושך, הוצגו האופניים ע"י הפמליה האמריקאית ב 

Bike Cafe בת"א, ותחרות סבב האנדורו של מארין ביער 
אמינדב בירושלים. נימי כהן ושחר מיליס, אף זכו לרכיבה 

פרטית משותפת על האופניים יחד עם צוות הפיתוח, 
כולל הסברים מפורטים על הטכנולוגיה, החזון והתוכניות 
)הסודיות( לעתיד. ישראל נבחרו ע"י מארין כיעד השלישי 

להשקה של האופניים החדשים, אחרי ההשקה הרשמית 
בקליפורניה ואחרי הצגתם בפסטיבל גרדה באיטליה. 
לביקור זה חשיבות גבוהה לשוק האופניים הישראלי, 

והוא מלמד הרבה על ההתייחסות של תעשיית האופניים 

העולמית לישראל. שאפו גדול לאסף דבי ולפדלים יבואני 
מארין לישראל. יצוין כי שני הזוגות שהוטסו לכאן במיוחד, 

הם חלק משמונה זוגות אופניים דומים בעולם בלבד! 
האופניים נשארים בישראל והם נבחנים בימים אלו במגזין. 

כתבת מבחן מפורטת בקרוב 

we:News



THULE מפגש מפיצים ארצי
ופתיחת סניף חדש בתל אביב
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חברת גל-אור מקבוצת זבידה, הקבוצה הגדולה בארץ 
למוצרי וחלקי רכב, והיבואנית של מותג הפרימיום 

THULE, קיימה החודש מפגש מפיצים ארצי בנוכחות 
סמנכ"ל השיווק של THULE העולמית, מר מייק פוסטר. 
פוסטר הגיע משוודיה הקרירה לאביב הישראלי המהביל, 

על מנת להציג למפיצים את החזון השיווקי של החברה 
והחידושים האחרונים בתחום.

המפגש החל במינגלינג נעים באולם התצוגה החדש של 

גל-אור בו ניתן לראות ולגעת בכל מוצרי THULE, והמשיך 
בהתרעננות בירות וכיבוד קל הישר מארגז החפצים 

כמובן .
את המפגש ניהל מר דן יאורי, מנכ"ל גל אור, אשר הפיק 

אירוע זה במטרה להעלות את רמת השירות והתמיכה 
למוצרי THULE בארץ . 

לאחר המפגש החברתי, המפיצים קיבלו סיור היכרות 

במרלו"ג ) מרכז לוגיסטי( החדשני של קבוצת זבידה. מרכז 
לוגיסטי ענק המנהל את פעילות כל החברות בקבוצה, 

המרכז קולט ושולח סחורה יום יום לכל רחבי הארץ, ע"י 
רובוט ענק המאתר ומלקט פריטים לפי הזמנות מהמחסן.

בסיום הסיור התקיימה ישיבת עבודה בנוכחות 
 .THULE מייק פוסטר, דן יאורי ומר אלון איזק, מנהל מותג
בישיבה הועבר החזון והסטנדרטים השיווקיים שיש לעמוד 

 בהם בנקודות המכירה בארץ.

בנוסף נחשפו נקודות התצוגה החדשות שהותקנו 
בנקודות ההפצה בארץ.

כמו כן, חנות האונליין הוותיקה Groopy.net, אחת 
המפיצים הותיקים של Thule בישראל, פתחה סניף חדש 
עם מרכז תצוגה של גגונים בתל אביב, ברחוב הרכבת 18 

טל: 03-7525258 

we:News

http://groopy.net/
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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

SLEEP LIKE A BABY,

RIDE LIKE A LION

איזה הפתעות יחכו לכם השנה...

19% שיפוע ב 19...
מחנה אימון פלייטיקה אפיק ישראל

ערכת משתתף מדהימה

100% 

DISCOUNT

RECOVERY

10% 

It’s not going to be a coffee ride

AROMA STAGE

GET INTO 
POSITION

MORE THAN

FIVE STARS

3 DAYS, 24 HOURS A DAY,
FIND YOUR PERFECT PARTNER (: 

REGISTRATION

31/5/17
END OF
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M
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לזכר גיורא צחור

http://www.epicisrael.org.il/?section=229
http://www.epicisrael.org.il/?section=229
mailto:contact@epicisrael.org.il
https://www.facebook.com/events/1378145602224228/


ליגת מארין אנדורו 2017
תחרות מס' 3 – אימבה ירושלים
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we:News2017 ליגת מארין אנדורו  יוליה רפקין    אלון שם טוב

בתחילת מאי התקיימה תחרות שלישית לעונה של ליגת אנדורו ביער עמינדב 
שבהרי ירושלים.

בשונה משתי התחרויות הקודמות בפארק קנדה ובמשמר העמק שהוגדרו 
תחרויות מולטי סטייג' והתנהלו על שני מסלולים שונים, הפעם הרוכבים התחרו 

.IMBA-על מסלול אחד בלבד, מסלול ה
הסינגל נבנה כיוזמה פרטית אי שם בשנת 2004, תחילת עידן בניית הסינגלים 

בארץ. מאוחר יותר, כחלק מהרצון ללמוד ולהתמקצע בבניית מסלולי רכיבה, 
 IMBA - נערך בארץ הקורס הראשון לבניית שבילים שהועבר ע"י מדריכים של

International Mountain Bicycling Association שהגיעו מחו"ל. המסלול 
שנבנה כחלק המעשי של הקורס, מהווה למעשה את הבסיס לסינגל כפי 

שאנחנו שמכירים אותו היום. הסינגל המקורי זכה מיד לכינוי IMBA על שם אותו 
.)eyarok אירוע מכונן )מתוך

אמנם סטייג' יחיד אבל ארוך ,אפילו ארוך מאוד! מסלול במגמת ירידה באורך של 
4.7 ק"מ, שזה למעשה למעלה מכפול מהמסלולים האחרים בליגה. המסלול 
אמנם לא משופע במיוחד אך כולל מגוון גדול של אלמנטים: סיבובים, מספר 

קטעים טכניים, מסלעות וקטעי פידול ארוכים. התחרות על המסלול לקחה את 

המתחרים לקצה גבול היכולת. כדי להגיע לביצועים טובים נדרשו מהרוכבים 
לא רק יכולות טכניות אלא גם כושר גבוה. הסטייג' לקח בין 8 וחצי דקות עבור 

קטגוריית הפרו וצפונה עד לכ-13 דקות של רכיבה בדופק גבוה.
בדרך כלל התחרות במסלול אימבה התובעני מתקיימת בדצמבר ומסכמת את 

עונת הליגה. בחורף המסלול הינו בתנאים אופטימליים ומהודק אחרי הגשמים. 
הפעם התחרות התקיימה בסוף האביב הארצישראלי. בתקופה זאת, בהעדר 
גשמים, המסלול כבר קיבל את צורתו הקייצית, והיה כבר מדורדר יחסית עם 

הרבה אבנים חופשיות על המסלול שפוזרו בנדיבות על ידי רוכבי האופנוענים. 

ללא ספק זה הוסיף אתגר עבור הרוכבים. ההערכות הראשוניות של רוכבי הפרו 
היו שלא יצליחו לשחזר את התוצאות של שנה שעברה על המסלול והתוצאות 
יהיו פחות טובות בכ-15 שניות. מה שקרה בפועל, שהם הצליחו לשמור על 
התוצאות סביב 8:30 דק' כמו בשנה שעברה וזה למעשה מהווה שיפור ניכר 
לאור התנאים. יונתן יתום מוביל הליגה עד כה הצליח בראן חריג לטובה אף 

לרדת ל8:15-- ולהגדיל פער שלא ניתן לגשר עליו אל מול המתחרים.
בנוסף למסלול הארוך והמפרך גם ההתשה הייתה ארוכה וכללה 7 ק"מ טיפוס. 

הזמן שניתן לעלייה )50 דקות עבור כל הקטגוריות( הספיק כדי לעלות מסוף 

ליגת מארין אנדורו 2017



53 |  52

המסלול שליד מסילות רכבת לתחילתו בראש ההר ליד חרבת סעדים ולהגיע 
כמה דקות לפני הזינוק. אורך ההתשה בשילוב עם סטייג' בודד אפשר לתחרות 

להתנהל ללא ערבוב קטגוריות בזינוקים והתחרות תיקתקה להפליא. זה לא 
מהווה חיזוק בעד תחרויות עם סטייג' בודד, כמובן...

רוכבי הפרו זינקו ל-3 סטייג'ים בירידה וקטגוריות הצא'לנג' ל-2. בסוף היום 
צברו רוכבי הצ'אלנג' התשות של 14 ק"מ על 500 מ' טיפוס ועוד 9 ק"מ ירידות. 

רוכבי האנדורו פרו עלו 21 ק"מ עם 750 מ' טיפוס ורכבו 13.5 ק"מ בירידה 
שנמדדו לתוצאה.

חוויה אישית 
גם הפעם החלטתי להתחרות בקטגוריית הפרו כי בסך הכל מדובר באימון טוב 

הכולל עליות ארוכות וביניהן 3 אינטרוולים בני 10 דקות כל אחד בעצימות גבוהה, 
דופק שיא כשהלב רוצה לקפוץ החוצה. הצעתי גם לנועה לוריה להשתתף יחד 

איתי בקטגוריית הפרו ולשמחתי היא הסכימה. בילינו ביחד בעליות והעברנו זמן 
איכות בדיבורי בנות, אימונים ואופניים. 

מסלול ההתשה עבר בחלקו לאורך המסלול וככה הצלחנו לראות את הילדים 
הפרטיים של נועה וגם מתחרים נוספים דוהרים על המסלול ולעודד אותם. וגם 

אנחנו זכינו לעידוד מצד המטפסים וזאת היתה חוויה נחמדה מאוד.

זינקתי די חזק לראן הראשון וכבר מהתחלה הגעתי לדופק מטורף מה שגרם 
לדברים להשתבש קלות, איבדתי קווים ולא הייתי מדויקת. נאלצתי להוריד קצב 

כדי לשמור על היציבות ולא לאבד ריכוז. 
בסופו של דבר הצלחתי לבצע את שלושת הראנים באופן יציב מאוד, כולם באותה 

שניה, מה שאיפשר לי לתפוס את ראש הפודיום הנשי. 

תוצאות 
כהרגלנו אתחיל מקטגוריית פרו החזקה. את המירוץ הוביל יונתן יתום שפתח 

את העונה מרגל ימין ומוביל אותה ביציבות ובפערים ניכרים מהמתחרים. בסיכום 

התחרות הוביל יונתן בפער מצטבר של 35 שניות על המקום השני אותו אייש 
גיא בר המהיר והחמוד. המקום השלישי והמכובד תופס כבר שתי תחרויות 

ברציפות טל אורן הצעיר והמוכשר ונראה כי הוא כאן בשביל להישאר.
בן קדמי שסבל מתקלה טכנית בראן הראשון ונפילה בראן השני לא הגיע 

הפעם לפודיום.
קטגוריית פרו נשים - במקום הראשון יוליה רפקין, ובמקום השני נועה לוריה 
)עז ואחות(. יסמין אדל שהתחרתה גם היא בקטגוריה, ביצעה 2 ראנים בלבד 

ולא סיימה את התחרות.
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קטגוריית הצ'אלנג' נשים: מיכל רייס סהר )THE BOSSIT( שוב התמקמה בראש 
הפודיום ואחריה לינדה דברת )אמא של נדב המוכשר שצפוי לחזור להתחרות 

בליגה בקרוב( במקום השני.
צאלנג' נשים 14-15: פודיום הנערות היה מלא הפעם כאשר ירדן בראל 

עברה לראשונה מקטגוריית הספרינט לאנדורו. למקום ראשון הגיעה נעמי לוריה 
הצעירה בת למשפחת לוריות )עז ובת(. אביגיל רום מטים משגב הגיעה למקום 

השני וירדן בראל שסבלה מפנצ'רים בשני הראנים למקום השלישי.
בקטגוריית הצ'אלנג' של הצעירים והמהירים, את פסגת הפודיום 

תפסו רז סימסון ב-14-15 ומאור גולד שהציג זמנים של קטגוריית פרו ב-16-19. 

קטגוריית צ'אלנג' 20-29 היא קטגוריה שלמה של שחקנים משתנים בכל 
תחרות והפעם תום לקס שלא התחרה בתחרויות קודמות הגיע למקום ה-1. 
שלומי אברג'יל )שעדיין לא עבר לפרו( שלט כרגיל בקטגוריית 30-39. דימה 
רפקין החליט להירשם לקטגוריית צאלנג' ולבצע 2 ראנים בלבד כדי לשמור 

כוחות לתחרות הקרבה והחשובה עבורו במדירה בפורטוגל תפס את המקום 
ה-1 בקטגוריית 40-49. אציין שאסטרטגיה הזו השתלמה לו בתחרות בפורטוגל, 

כפי שאתם בוודאי יודעים...
בקטגוריית +50 שוב התחלף הרוכב בראש הפודיום והפעם זה היה 

דוד אלפר.

הילדים בקטגוריות הספרינט השונות בגילאים 8-13 כרגיל שלטו בסצנה 
והפגינו נוכחות מרשימה. מבחינת הזמנים , ניכר כי על המסלול כה ארוך ותובעני 

מבחינת הכושר היה להם יותר קשה והפערים אל מול הבוגרים נפתחו.

סיכום 
למרות מצבו המאתגר של המסלול, ניתן לראות שיפור בהשוואת תוצאות 
קטגוריות הבוגרים הבכירות לתחרות של שנה שעברה. הקטגוריה גדלה 

ונראה שהתמקצעה, ואיתה גם שאר הקטגוריות והמתחרים, כשההוכחה לכך 
היא ההצלחה של מובילי הקטגוריה בתחרות סבב האנדורו העולמי האחרונה 

במדיירה פורטוגל. 

מעבר לפן התחרותי של האירוע, התחרות נבחרה ע"י חברת מארין הקליפורנית 
להצגת ה-Wolf Ridge, אחד מדגמי האופניים הייחודיים והמסקרנים ביותר 

בעולם בימים אלו. אחרי ההשקה העולמית בקליפורניה והשקה נוספת 
באיטליה, הגיע מנכ"ל מארין מלווה בצוות הפיתוח של החברה והציג את 

האופניים באופן אישי לקהל הצופים והמתחרים. מעבר לחשיבות הגדולה לענף 
האופניים המקומי ולהכרה שלו בעולם, זוהי זריקת עידוד משמעותית ביותר 
לליגת האנדורו אשר נתמכת כבר שנתיים רצופות ע"י "פדלים" הירושלמית, 

יבואני מארין לישראל.

להתראות בתחרות הבאה במשגב 
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www.groopy.net / 03-7525258 

קסדת Laser Cyclone על כל רכישת גגון

התמונות להמחשה בלבד. המבצע בתוקף עד ה-30.5.2017. ט.ל.ח

מבצע מאי במרכז ההתקנות של
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Back in the days
קצת מוזר לכתוב על ילד בן 13 שיש לך חוויות מBack in the days )חוויות 
מהעבר( איתו. אבל את יואב רפפורט אני זוכר עוד כילד בן 6 המתלווה מידי 

פעם לאבא ירון כשהיינו נפגשים. לקראת גיל 7 ירון כבר דאג שיואב ידע ויכיר 
בע"פ את רוכבי הדאונהיל המובילים בעולם. ולקראת גיל 8 ירון כבר נהג לקחת 
את יואב איתו לרכיבות ביער. כדי שלילד יהיה על מה לרכוב, לקחנו שילדת "26 
של BMC במידה S שהייתה גדולה עליו בלפחות שתי מידות. הורדנו את גלגלי 

ה-26 והרכבנו במקומם גלגלי 24. הרכבנו סטם 20 מ"מ, דחפנו את הכיסא הכי 
 . קדימה שאפשר ואמרנו לילד – תתחדש ותן בראש

גלגלי ה-24 עזרו לכאורה לגובה של האופניים ולהרגשה שהאופניים "כאילו" 
יותר מתאימים ליואב. אבל בתכלס הBB היה כ"כ נמוך שהפדל היה פוגע באדמה 

מבלי שהבולם היה צריך להסגר. אבל למרבה הפלא ליואב זה לא הפריע בזמנו. 
הוא רק רצה להגיע עם אבא ליער ולרכוב על אופניים. אחרי שנה בערך שאבא 
היה לוקח את יואב ליער ומשקיע בו רכיבות על בסיס שבועי. הגיע הרגע שלי 

להיכנס לתמונה. "אתה חייב לראות את הילד רוכב ... הוא בכיוון הנכון ואני רוצה 
שתדריך אותו ..." מה לי ולהדריך ילד בן 9? אבל מה לא עושים בשביל חבר טוב. 
אז הלכתי. ראיתי, ותאמת, לא ממש עף לי הת&%! ילד, חמוד, רוכב נחמד, סוף 
הסיפור. אבל ירון התעקש, הוא לא הפסיק להגיד לי, חכה, יש לו את זה, סמוך 

עליי. אז המשכנו בנוהל- פעם בשבוע נפגשים ביער, ואני מעביר לילד את כל 
התורה שיש לי להעביר על אופניים. איך מסתובבים, איך עושים באני הופ, מבט, 

עמדת מוצא, קווים, סלעים, חילוקת משקל, דרדרת ומה לא ... ה-כ ו-ל ! אני לא 
יכול להגיד שהילד לא רכב יפה לגילו. אבל בין זה לבין להיות סטיב פיט הבא עבר 

איזה נהר אחד או שניים. כמה חודשים קדימה, באחד האימונים השגרתיים 
ביער מענית, על אחד הסינגלים התלולים והקצרים שיש ליער להציע. אני מסביר 

ליואב איך לתקוף קטע שכלל דרופ, דרדרת, סיבוב חזק שמאלה ועוד דרופ. כמו 
מדריך שלוקח את עצמו ברצינות, אני מסביר, מדגים, מנתח, וכל החרטא הזה 

של להיות מדריך. ויואב מסתכל עליי בעיניי ילד שכרגע הסבירו לו תורה פיזיקלית 
5 יחידות ואומר: סבבה! נדמה לי שזה המילה הראשונה שקפצה לו לראש כי לא 
ממש האמנתי לו שהוא הבין משהו ממה שאמרתי. אבל אז מגיע הרגע שמשנה 

את כל התמונה. יואב יורד לסינגל כשאני אחריו, ונותן ביצוע שמשאיר אותי 
בהלם. פעם ראשונה שאני רוכב אחרי ילד בן 9 ולא לוחץ על הברקסים כי הוא 

מאט אותי... הרגע הזה שראיתי אותו מסתובב באותו מקטע אגרסיבי של הסינגל 
לפני 4 שנים עדיין צרוב לי בזיכרון כאילו זה קרה אתמול. זה התיישב אצלי על 

אותה משבצת כמו שראיתי לראשונה את בריאן לופס רוכב בתחרות ב 1999 
בביג בר ארה"ב, ונפל לי האסימון איך אמורים לרכוב אם רוצים להיות מקצוענים. 

בדיוק כמו שהייתי בהלם מלופס, ככה הייתי בהלם מיואב. מה זה הדבר הזה 
למען השם?! ילדים בני 9 לא אמורים לרכוב ככה. ווווואאאאאווווו !!!! עכשיו 

אפשר להגיד, עף לי הת&% !!!! מאותו רגע, הבנתי שיש פה משהו מיוחד, ויש 
 . מצב שירון צדק

לא כל אימון יואב היה מפציץ, אבל כל כמה אימונים פתאום היתה לו הבלחה של 
גאונות רכיבה מבלי שהוא ידע אפילו כמה הוא גאון. הוא פשוט היה מסתער 

על סיבוב מסוים שמתלבש לו ועושה אותו כמו מקצוען. לי זה הספיק כדי להבין 
ולדעת שלילד יש מתנה. והמתנה הזו זה היכולת לרכוב על אופניים.

יואב )יויו( רפפורט ודרכו לתהילה we:Raceירון רפפורט ,Alan Hayward   אמיר כספי 

Days Like This
יואב )יויו( רפפורט ודרכו לתהילה

יואב )יויו( רפפורט ודרכו לתהילה
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הימים עוברים והשנים רצות 
אופניי הBMC עמדו בהתעללות כשנה עד שנשברו והחזירו את נשמתם למכופף 

הצינורות. אחריהם הגיעו תורם של ה-Morewood Ndiza לעמוד בהתעללות 
של הילד הצעיר. ה-Morewood החזיקו בערך שנה וחצי/ שנתיים עד שגם 

הם נשברו. ומאז הוא על Kona שעדיין לא נשברו אבל אני מאמין שגם יומם 
יגיע. בכל הזמן הזה שמרנו על נוהל אימונים שבועי- נפגשים, מתאמנים, 

עובדים על טכניקה, ווידיאו, סרטונים, וכל מה שיכול לעזור ולקדם. מלבד האימון 
איתי, אבא ירון היה נשכב על הגדר ומשקיע ביואב את כל מרצו במשך השבוע. 
כולל לקחת אותו לרכיבות ביער, הקפצות, ציוד, ובעיקר דחיפה וכיוון של הילד 
להבין מקצוענות מה היא. יש מלא רגעים במהלך הדרך, שיריעה זאת קצרה 
מידי לספר אותם. רגעים מצחיקים, רגעים כואבים, רגעים מאושרים, רגעים 

מבאסים, רגעים , רגעים ועוד רגעים שבתוכם נמצאים כל החוויות של שנים על 
שנים בהם נוצר חיבור מדהים בין שלושה אנשים שכל אחד מביא את עצמו כדי 

להשלים פזל של תמונה שלמה, שבה יכולנו לראות את יויו עומד על פודיום )אולי( 
בעוד כמה שנים באחת התחרויות בחו"ל. 

בגיל 10 יואב כבר ביקר ב Whislier, אח"כ עבר ל-Morzine ובדרך דאג 
להיפצע כמה פעמים. לסדוק משהו, לפעמים גם לשבור, תפרים שם, חתכים 

פה, לא חסר. מה שהדהים אותי ונתן את הגושפנקא שהילד אכן לוחם דאונהיל 
סמוראי, היא העובדה ששום פציעה לא עיכבה אותו. הוא לא חזר מפוחד 

מהפציעות, אלה העצים ביער הם אלה שהתחילו לפחד. כי כשהוא היה נכנס 
בהם במהירות שהוא רוכב, זה כאב להם, האמינו לי. הילד פשוט הופך אט אט 
לרוכב דאונהיל עוצמתי. באופן טבעי הוא גם צמח פיזית, דבר שגרם לו לקבל 
תנוחה טובה ויציבה יותר על האופניים. בגיל 11 הוא כבר התחיל "להעניש" 

את אבא במסלולים במנרה. בהתחלה אבא היה מנסה להילחם בזה ומושך את 
הגבולות שלו למקומות מסוכנים, אבל הילד נותן גז ולומד לרכוב יותר טוב ויותר 

מהר. ידעתי שגם תורי יגיע לפי קצב ההתקדמות שלו, ואכן היום אני יכול להגיד 
בגאווה שהילד מפרק אותי. וטוב שכך, כי אחרת היינו בבעיה! יואב מימש את 
כל התחזיות שלנו לגבי קצב ההתקדמות שלו ברכיבה והפך להיות רוכב מאוד 

מוכשר עם בסיס מאוד טוב של טכניקה וכישרון, יחד עם מערכת שעוטפת אותו, 
משקיעה בו, דוחפת אותו וגורמת לו להתקדם במעלה סולם הרכיבה. 

It's Race time
לקראת גיל 12 ירון החליט שהילד מוכן לתחרויות בחו"ל ושהגיע הרגע לפתוח 

את הקריירה הבינלאומית. לאחר דיון החלטנו לשלוח אותו לסבב הדאונהיל 
הבריטי. כיום האנגלים מובילים את הסצנה העולמית בדאונהיל ואם יש מקום 
כדי לבחון את הכישרון של יויו כנגד הרוכבים הטובים בעולם לגילו, אין מקום 

טוב יותר מהאי הבריטי. כך מצא את עצמו הילד מכפר ויתקין שבמזרח התיכון 
שטוף השמש, החמסינים, הדרדרת והמסלולים הלא תלולים, עומד על קו הזינוק 

באנגליה כשמסבבו שמים קודרים, לפניו מסלול תלול מלא בשורשים מחליקים, 
בוץ וסלעים ומלא מלא רוכבים תותחים! יויו יצא שנה שעברה לשלוש תחרויות 

בסבב האנגלי, אף אחת מהן הוא לא סיים. פעמיים זה נגמר בהתרסקות ופעם 
אחת פנצ'ר שמנע ממנו לסיים את ראן התחרות שלו בצורה אופטימלית. תכלס, 

זה היה די מתסכל. גם ליויו כרוכב ומתחרה שמשקיע, מתאמן, ולא מצליח להביא 
את עצמו לסיים שלוש תחרויות ברצף, וגם לכל האנשים מסביב שמשקיעים זמן, 

כסף, ואנרגיות. הדבר שלשמו התכנסנו פשוט לא מצליח להתממש. אם זאת, 
תמיד היה לנו את ראן המוקדמות כדי לקבל אומדן לרמתו של יויו. לרוב הוא היה 

סוגר את ראן המוקדמות שלו בטופ 10 של הקטגוריה. תוצאה יפה לכל הדעות, 
אבל לא מספיק מכובדת. אפשר לתרץ אותה בכל מיני סיבות: בארץ אין מסלולים 

כ"כ תלולים, צריך ללמוד לרכוב בבוץ, ללמוד להתמודד עם קור של 3 מעלות, 
ובכלל ללמוד להתחרות כי אין תחרויות בארץ. בסופו של יום כל הדברים האלו 

לא יכולים להכין אתו מנטלית באופן ראוי. אבל בתחרויות יש דבר אחד שנחשב, 
וזאת תוצאות. בשנה הראשונה שלו בחו"ל, לא הייתה אפילו תוצאה אחת לקחת 

הביתה, בטח שלא לפנטז על מדליה. 

Fort Williams 2017
לגדל ספורטאי מגיל כ"כ צעיר זה כמו לגדל ילד. אתה לא באמת יודע מה אתה 
עושה. אבל אתה משתדל לעשות את זה הכי טוב. יש כ"כ הרבה דברים שלא 
קשורים רק לכישרון שלו כספורטאי שיכולים להתפקשש בדרך. כמו פציעות, 
כמו מיצוי שלו מהספורט, הרצון להיות עם חברים ... בכלל להיות ספורטאי 

דורש המון המון וויתורים, בעיקר בגיל צעיר כשזה בא על חשבון חברים וחיי 
חברה. להיות ספורטאי זה לא רק לעמוד על קו הזינוק, להניף את הגביע ולמצוץ 

את הצוף של החיים. זה דורש השקעה בשעות של אימונים, לוותר על חברים, 
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להיות מסודר בשבלונה של זמנים ולחיות שגרת חיים מאוד אינטנסיבית של 
חיים בוגרים. אחרי האכזבה מעונת 2016, יויו קצת הלך לו לאיבוד. המוטיבציה 

ירדה, הוא לא ממש היה בעניין אימונים מסודרים, רצה יותר לעשות כייף עם 
חברים, יותר אופניים בסקייט פארקים ופחות למצוא קווים ביער. תכלס אי 
אפשר להכריח מישהו לעלות על האופניים ולהתאמן ובטח לא ילד. זה דבר 

שצריך לבוא מהספורטאי, לבוא מבפנים. הרצון להצליח ולהיות הטוב ביותר, זאת 
תכונת בסיס שחייבת להיות מושרשרת בכל ספורטאי. אם היא הולכת לאיבוד, אי 
אפשר להכריח אף אחד לעמוד על קו הזינוק. כך יצא שיויו פיספס את התחרות 

הראשונה בסבב הדאונהיל האנגלי. בחירה שלו, ואני מכבד אותה לגמרי. אם 
זאת, יש את המשפט הרומנטי שאומר: אם אוהבים מישהו, אז תשחרר אותו. 

וככה עשינו. שחררנו. חיכינו בסבלנות שזה יגיע ממנו. חודש לפני פורט וויליאמס 
יויו התחיל להרגיש את זה שוב. אבא ירון נרתם מיד למשימה, אני מצידי חבשתי 

את כובע המאמן ויצאנו ליער, למסלולים שאנחנו כ"כ אוהבים. הייתה חלודה 
להוריד, ודברים לשפר, אבל לא יכולתי שלא להבחין שהילד גם רוכב הרבה יותר 
מהר גם מבלי להתאמן ממש. עדיין היו לי המון חששות לגבי ההשתתפות שלו 

בתחרות על מסלול כ"כ קשה כמו פורט וויליאם, ורק קיוויתי שיסיים את התחרות 

בשלום ושתהיה לו חוויה חיובית כדי לחזור לעניינים ולאימונים מסודרים.

Days Like THIS
יויו וירון יצאו לפורט וויליאם לתחרות השנייה של סבב הדאונהיל האנגלי. מזג 

האוויר הצפוי היה לא יציב והראה בוודאות גשם בחלק מימי האימונים וכנראה 
גשם ביום התחרות. האימונים עברו בצורה טובה. פנצ'ר פה, כבל נקרע שם 

אבל לא משהו רציני. יויו דאג להשיר אותי כל הזמן בתמונה, איך הולך לו, עכשיו 
הוא מנקה את כל הרמפות ומדבלל את הגינת סלעים... ועושה דברים ששנה 

שעברה לא היה מצליח. אני זוכר שלפני קצת יותר מעשר שנים הייתי בתחרות 
דאונהיל בצרפת וסמסתי לחברי הטוב נמרוד כהן רגע לפני הראן שאני צריך 

עידוד מהבית. סוג של שיחת מוטיבציה של לך תקרע להם את הצורה! תמיד 
המילה הזו מהבית עושה טוב על הנשמה, מרגיעה ומפקסת. וככה אני מוצא 
את עצמי 12 שנה אח"כ מקבל מיויו אס.אם.אס רגע לפני היציאה שלו לראן 
המוקדמות: אני לחוץ רצח, ואני עונה לו כמו שנמרוד כהן האחד והיחיד לימד 

אותי. נותן לו מילה טובה, נותן הוראות הכוונה, תפיחה מרחוק על השכם, 
חיבוק ווירטואלי ומאחל לו הרבה בהצלחה ו-stay on your bike. כמה דק' 

אח"כ אני מקבל עדכונים מירון: יויו מקום רביעי בקטגוריה עם התרסקות! ראן 
המוקדמות הכי טוב שלו עד היום בתחרות בחו"ל למרות ההתרסקות. ירון מנתח 
את הזמנים ב Live ורואה שבספליט )לפני ההתרסקות של יואב( יויו היה ממוקם 

שני, סה"כ חצי שניה מהמקום הראשון כשהוא מעניש את המקום השלישי ב 
4 שניות!! אנחנו מבינים שיש פה מצב לפודיום היסטורי במידה ובראן הגמר כל 

העניינים מתחברים ליואב. אבל פורט וויליאם זה מסלול של יותר מחמש דקות 
שצריך להחזיק כידון. מסלול קשה, מלא סלעים, קטעים טכניים ומלא מקומות 

לחטוף תקלה טכנית או לעשות טעות ולמצוא את עצמך מחוץ לקווים. יויו משדר 
עניינים רגועים, הוא לגמרי בשליטה. הוא פגע בראן המוקדמות באחד העמודים 
שמסמנים את המסלול ואיבד שיווי משקל שהסתיים מעל הכידון בתוך השיחים. 

לא התרסקות של טעות שמסבכת את העניינים. בין ראן המוקדמות לראן 
התחרות יש תמיד כמה שעות מורטות עצבים שצריך להעביר איכשהו. להשתדל 
להישאר רגועים אבל אם זאת תמיד אנחנו מאוד לחוצים מבפנים. כך או כך חלפו 

להן אותן שעות ויויו מוצא את עצמו על קו הזינוק בדרך לראן של החיים. כמה 
הודעות זריזות ואיחולי הצלחה לפני שהוא מוריד את הפדל ויוצא לתת בראש 

למסלול. מזג האוויר היה לצידו ולא היה גשם בראן התחרות. היו רוחות מטורפות 

בחלק העליון של המסלול שהקשו מאוד על זמן האוויר בקפיצות. אבל סה"כ 
אי אפשר להתלונן. ביפ, ביפ, ביייייפפפ ומתחיל ה-show time. אני מחכה 

בבית מול המחשב, ירון מחכה למטה על קו הסיום, ויויו בשלו נותן בראש לפורט 
וויליאם. סלעים, שורשים, קפיצות ... שום דבר לא עוצר את הילד מכפר ויתקין. 

הוא מפוקס, הוא בשליטה, הוא על זה לגמרי! 5 וחצי דקות אח"כ אני מקבל 
מירון הודעה: יויו מקום שני!!! סופי!!! ייייישששששש!!!!! אני תופס את הראש 

ולא מאמין. מרגיש כאילו הילד ניצח את דני הארט עכשיו באליפות העולם. כי 
בשבילנו זה רגע שחיכינו לו 5 שנים. אי אפשר להסביר רגעים כאלה במילים. 

אלה רגעים שמסכמים עבודה קשה. אלה רגעים של אושר טהור. שלי, של ירון 
אבל בעיקר של ילד אחד בסה"כ בן 13 שנתן את הראן של החיים. הצליח לו! 

מגיע לו! כי ב Days like this אתה חי את החיים! אתה מגשים חלומות קטנים 
כגדולים, אתה צורב לעצמך בזיכרון חוויות שיבנו אותך ויישארו אתך לכל החיים. 

מזל טוב ילד אלוף!!! גאה בך ושמח בשבילך!!
 !!!Cheers 

Another foreign young gun is the 

awesome Yoav Rapoport who regularly 

travels to the UK from Israel with his 

old man. Yoav first raced in the UK in 

2016 at Ae forest, his first ever time 

riding on mud. The rumour is that 

Yoav’s dad has given up his job for a 

year to help support his son’s racing.

A year later and Yoav is absolutely 

pinned – we watched him hit the Hip 

Replacement jump like a seasoned pro. 

2nd place for Joav in juvenile. Keep it up 

young gun!
Wideopen Magazine
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בסוף החודש שעבר התקיימה בפעם הרביעית תחרות המתיש 
לכיש, אירוע הגראבל של השנה - המאורגן ע"י חנות האופניים 
Bikeway . האירוע שהתקיים בדרך כלל בשיא החורף נדחה 

השנה לסוף אפריל, מה שאפשר לבחור מסלולים ללא חשש מבוץ, 
אולם הביא איתו גם טמפרטורות גבוהות מהרגיל. המתיש לכיש הוקם 
כמירוץ גראבל פיראטי של זיו ענפי, עם השנים הוא הפך למירוץ רשמי 
ומאורגן בשיתוף פעולה בין זיו ונימי מעז הרים הפקות. השנה היתה 

דילמה לגבי המשך דרכו של המירוץ – האם לקיימו ובאיזה פורמט. 
בסופו של דבר, ולאחר דחייתו לסוף האביב, החליט זיו להרים אירוע 

פיראטי\רשמי, מעין אירוע רשמי עם הרשמה מסודרת ובתשלום סמלי, 
אבל עם מעטפת לוגיסטית מינימלית. לשם כך הוא חבר הפעם לחבריו 

ממועדון CCC גל צחור, עידית שוב ואילן אידלסון, וביחד עם רביד 
אשתו וחברים נוספים הם הרימו הפקה רזה ומשפחתית.

צהוב הוא הירוק החדש 
כחלק מהתפתחותו של המירוץ, גם המסלול התעדכן השנה, ובמקומו 
של הזינוק המסורתי בכניסה ליער עדולם ורכיבה דרך שבילי הפארק, 

החל הפעם המירוץ בחניון שריגים עצמו, כאשר המסלול מתחיל בדרך 
הנוף הפתלתלה של פארק בריטניה. המסלול השנה כלל רק שבילים 

רחבים ומקטעי כביש קצרים, וזאת על מנת להתאים ככל האפשר 
לאופני גראבל, שהם הבסיס וההשראה למירוץ הזה. השנה כלל 

המירוץ כ290 משתתפים, מתוכם כ40 רוכבי גראבל, רובם חברים 
במועדון הגראבל של רסייקלס. המסלול המלא כלל כ102 ק"מ עם 

כ1500 מטר טיפוס. לאחר הזינוק בפארק בריטניה לכיוון בית גוברין, 
המשיך המסלול לכיוון לכיש, תוך פניה מזרחה לעבר אמציה. שם 

המשיך המסלול דרומה בשבילי כורכר מהירים לאורך גדר ההפרדה עד 
חרבת מרשם, ומשם פנה חזרה לכיוון צפון מערב. זהו ללא ספק אחד 

מאיזורי רכיבת הגראבל היפים והטובים בישראל. התזמון לסוף אפריל 
הביא לכך שהמרחבים הירוקים ממירוצי השנים הקודמות התחלפו 

בשדות חיטה זהובים ומרשימים ביופיים. חזרה ללכיש, ומשם חצייה 
מתחת כביש 6, רכיבה צפונה לכיוון גלאון ובית ניר, מערבה לכיוון 

יער חרובית, וחזרה מזרחה לפארק בריטניה בדרך הפטרולים הישנה. 
מסלול מהיר, יפהפה וקשוח. על מנת לפשט מעט את העיניינים, 

הגרסה הקצרה, נפתחה השנה רק לרוכבי אופני ההרים, וכללה "רק" 
74 ק"מ, תוך ויתור על הלופ בשטחים דרומית ללכיש. למרות העדר 
קטגוריה רשמית, כמובן שהיו רוכבי גראבל שבחרו לרכב את הגרסה 

המקוצרת.

אין חזק כבעל נסיון 
מקצה הגראבל הארוך הוזנק ראשון, כ10 דקות לפני מקצי ההרים, 

וזאת על מנת לאפשר לרוכבי הגראבל לתפוס פער במקטע הראשון 
שכלל מספר ירידות מהירות. הקבוצה כללה כ30 רוכבים, ומיד עם 

הזינוק נוצרה חבורת חוד של כ8 רוכבים כולל רוכבי פרו חזקים. 
כבר כ2 ק"מ מהזינוק הקצב גבוה, וחבורת החוד מפספסת פניה. 

הניווט בתחרות הוא עצמי, כך שעל הרוכבים לנווט על המסלול 
בעזרת מכשיר GPS. אני וניר ישראלי שרכב איתי ממשיכים במסלול 
המקורי ועוקפים את חבורת החוד שמדביקה אותנו שוב לאחר מספר 
קילומטרים. המסלול נוח וכולל עליות חדות וירידות מהירות, והקצב 

המהיר מביא לכך שכבר בשלב זה אנו רואים בצד הדרך רוכבים 
מחבורת החוד מפונצ'רים בצד הדרך. כאן מתחיל מעין משחק בו אנו 
עוקפים מישהו עם פנצ'ר ולאחר מספר דקות הוא שוב בעיקבותינו. 

למרות שהדרכים מהירות ונוחות, ישנם מידי פעם מקטעים קצת פחות 
נעימים, ועל אופני גראבל קשיחים מרגישים את הקרקע בצורה די 
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ישירה. אנו יורדים ירידה מעט מחורצת ובתחתיתה אנו עוקפים את 
אלעד כהן שהיה מעט לפנינו. מבט קצר על צידו המשופשף ואנו 
מבינים שהוא פגש את הקרקע בירידה. אנו ממשיכים חזק לכיוון 

העלייה למערות חזן, ולאחר כשעה ו10 דקות של רכיבה, וקרוב ל30 
ק"מ מהזינוק, עוקפים אותנו פלטון ראשוני רוכבי ההרים שזינקו 

10 דקות אחרינו. זוהי חבורה של רוכבי עילית הרוכבת בקצב מעורר 
התפעלות. קטע כביש נוסף מהיר ומפותל ואנו עולים בדרך עפר 

תלולה לכיוון מושב שקף. מילוי מים בתחנת הרענון הראשונה ואנו 
ממשכים דרומה. הדרכים הם דרכי כורכר מהירות, אבל אופני הגראבל 
דורשים עירנות גבוהה. בהמשך מחכה לנו עליה טכנית באיזור חרבת 
מרשם, ואחריה ירידה מעט מחורצת. אנו מכירים את האיזור ומחכים 

לשבילים המהירים מהעבר השני של הרכס. ואכן, אנו מגבירים 
מהירות, כשלפתע מגיחה קבוצה נוספת של רוכבים על אופני הרים, 

ואנו יושבים איתם במבנה עד לאיזור נחל אדוריים. משם לכיוון כביש 
6, תחנת רענון נוספת, ואנו מושכים חזרה צפונה. 

 במקטע הכביש בין גלאון לבית ניר עוקפת אותנו עוד קבוצה קטנה 
של רוכבי הרים, ואנו עוקפים את המאסף של המסלול הקצר. עם 
עוד שעה של רכיבה לפנינו ובקבוק מים מלא אני מחליט לדלג על 

תחנת הרענון האחרונה, ודוחף קדימה לכיוון תל צפית. אנו עובדים 
עם קבוצת רוכבי ההרים, אבל בשלב מסויים כשהשביל נהיה מעט 

פחות מהודק אני מרגיש חולשה ומוריד מעט קצב. ישראלי ממשיך עם 
החבורה, ואני נשאר לבד. עוד ג'ל, עוד קצת נוזלים תוך כדי תנועה 

ואני ממשיך. צינת הבוקר של הזינוק כבר מזמן מאחורינו והטמפרטורה 
כבר מעל 30 מעלות. ליד יער חרובית עוקפת אותי חבורה מהירה 

של רוכבי Bikeway ואני לא מסוגל להדבק אליהם. על פי החישוב 

שלי, יש לפני רק שני רוכבים על אופני גראבל, כך שברור לי שיש 
לי סיכוי לפודיום, אך אני צריך לתת את המקסימום ולא להעקף. 

לקראת החזרה לפארק בריטניה מחכה עליה תלולה ומדורדרת, הדופק 
גבוה והגוף לוהט. אני כבר על קצה המים אבל יודע שלא נשאר 
הרבה עד הסיום. בקצה העלייה אני רואה את הטנדר של נימי, 

ובצעד אופייני הוא מזהה אותי וחוסם לי את השביל בחריקת בלמים. 
בדיחה בין חברים, אבל אני לא בשלב של בדיחות, כך שאני משחרר 
לו קללה עסיסית, עוקף את הרכב דרך השיחים וממשיך קדימה בלי 

למצמץ. אני מגיע לפארק בריטניה, וכל שנותר הוא לטפס במשך עוד 
10 דקות בערך עד לקו הסיום, שם אני מבין שאכן הגעתי שלישי 
בקטגוריה. אמנם היו רוכבים הרבה יותר חזקים ממני, אבל כנראה 

שהנסיון עשה את שלו והצלחתי לחצות את המסלול בקצב טוב וללא 
תקלות. סה"כ 4 שעות ו20 דקות של רכיבה מפרכת, עם מהירות 

ממוצעת של 23.5 קמ"ש.

השאלה הנצחית 
השאלה הנפוצה בסביבותינו, בעיקר במירוצים מעורבים להרים וגראבל 

היא מה יותר מהיר? הרוכב המהיר על המסלול, עומר כצמן, סיים 
אותו ב3 שעות ו36 דקות על אופני הרים. קצב מרשים ללא ספק. 

מנצח מקצה הגראבל דביר אלמוג, סיים את המסלול ב3 שעות ו51 
דקות. יש ביניהם הפרש של יותר מ20 שנה, אבל עדיין קשה לדעת 

על פי התוצאה מה יותר מהיר, הרים או גראבל. המסלול היה ללא 
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ספק מסלול גראבל משובח, עם מקטעי גראבל מהודקים ומקטעי כביש 
הנותנים יתרון לאופני הגראבל בעלי תנוחת הרכיבה האוירודינמית, 

אולם המקטעים הפחות איכותיים, כמו גם הירידות המהירות, נותנים 
יתרון ברור לאופני הרים. במרחבים דרומית ללכיש בהם רכבתי עם 

קבוצה של רוכבי אופני הרים ראיתי מקרוב את ההבדלים, ואת היתרון 
של אופני הרים כאשר השבילים נהיים מעט משובשים. עדיין, יש 
משהו ממכר בתנוחת הרכיבה ובפשטות של אופני הגראבל. נושא 

בחירת הצמיגים והימנעות מפנצ'רים גם הוא משמעותי. למרות שהיו 
גם רוכבי הרים שהתפנצ'רו, אין ספק שצמיגי הגראבל עדינים יותר 
ודורשים יותר תשומת לב ברכיבה. הפתרון הפשוט יותר הוא להוריד 

מעט את הקצב בקטעים היותר טכניים, אבל בתחרות זאת כנראה לא 
אופציה והיו שסבלו מכך.

סוף דבר 
המתיש לכיש, כשמו כן הוא – מתיש. כמעט כל אחד מהרוכבים יספר 
לכם שהרבע האחרון של הרכיבה מוציא ממך את שארית כוחותיך. לא 
יודע אם זאת הנטייה לפתוח מהר, או פשוט תוואי השטח שנראה לא 
מאיים, אבל כולל המון עליות וירידות, שבילים מהירים המושכים את 
הרוכבים ללחוץ, והעליה חזרה לפארק בריטניה בסיום, כשהגוף כבר 

מרוקן. המתיש בהחלט מסתמן כאירוע הגראבל המוביל בארץ. גם 
אם מרבית הרוכבים מגיעים על אופני הרים, האוירה העניין והגיוון 
שבו יוצרים אווירה ייחודית ומהנה המושכת עוד ועוד רוכבים משנה 

לשנה. אנו מחכים לימים שלאירוע כזה יזנקו מאות רוכבי גראבל, כמו 
במירוצים רבים המתקיימים בארה"ב ואירופה, אבל צריך להתחיל 

איפשהו, והמתיש לכיש הוא התחלה מצויינת.

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

Nico Lau - Cube Action Team - 2x11 
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 .Epic-כולם משווים את עצמם ל .Epic כולם רוצים להיות

כולם רוצים להרגיש כמו Epic. כולם רוצים לטפס כמו 

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

.Epic ומהירות של  Epic  יעילות של ,Epic של

Epic כולם רוצים לרכוב

עכשיו כולם גם יכולים...

לרגל ההרשמה  לתחרות Epic ישראל 
כל דגמי

 SPECIALIZED Epic

אופניים של אלופים
 SPECIALIZED Epic

 ,Epic כולם רוצים להיות
אבל Epic יש רק אחד. 

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

₪ 10,995

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

החל מ-

בלבד

תוצאות: 
מקצה גראבל
1. דביר אלמוג
2.ניר ישראלי

3.צח אוחובסקי
מקצה ארוך עד 40

1.עומר כצמן
2.רפי שיטרית
3.יותם ויסמן

מקצה ארוך מעל 40
1.ניר אשכנזי
2.גיא באומל
3.שרון פאר

מקצה נשים ארוך
1.דבורה אוחיון

2.אולה אוסטרוקובה
3.מורן פלר

מקצה גברים קצר עד 40
1.יותם קפלן
2. דורון אמיץ

3.טל פסי
מקצה גברים קצר מעל 40

1.הראל כפיר
2.ניר פינקלשטיין
3.אילן טרובינר

מקצה נשים קצר
1.יוליה ריפקין 

מתיש לכיש 2017 we:News

http://www.matzman-merutz.co.il/full-suspension#/specFilters=36m!#-!53
https://www.facebook.com/matzman.merutz


79 |  78

טיול החודש
To IMBA, and Beyond!

סינגל הרכסים, הידוע בכינויו סינגל IMBA, הקדים את זמנו כשנולד בשנת 2002 
ביוזמת יואב בהט וגידי בשן באירוע גדול שכינס מאות רוכבי שטח )לא היו הרבה 

יותר אז...( לרכיבה בו ביוזמת קק"ל.
 IMBA –( בשנת 2004, במסגרת הדרכה של איגוד אופני ההרים הבינלאומי

International Mountain Bicycling Association(, שכללה תרגול מעשי של 
בניית סינגל עמיד לאורך זמן, שופצו חלקים ממנו והוא קיבל את שמו העממי "סינגל 

IMBA" – סינגל מהנה בירידה לאורך 2.5 ק"מ.
לאורך השנים השביל ידע עליות ומורדות, חלקים ממנו נהרסו או שנהפכו לבעייתיים 

לרכיבה, אבל הוא עדיין נשאר אחד המהנים בשטח, ובמסגרת התנופה של קק"ל 
בבניית שבילים לטובת רוכבי האופניים, שוקם הסינגל והתווספו לו שני קילומטרים 

של ירידה מעולה לערוץ נחל רפאים, וסה"כ 4.5 ק"מ של סינגל דאונהיל לייט להנאת 
ורווחת רוכבי השטח. 

כמובן שסינגל כזה מושך את גלגלינו בכיוונו, במיוחד כשיש לו עוד כמה שכנים נושכים 
ומאתגרים, ולכן נצא לחגוג אותם בטיול משובח, עתיר נופים, סינגלים ומעיינות, 

 ברכס עמינדב שבהרי ירושלים

טיול החודש: סינגל IMBA והסביבה we:Explorewww.ilanshacham.com | אילן שחם  

טיול החודש: סינגל IMBA והסביבה

http://www.ilanshacham.com/


הנתונים הבסיסיים
מרחק: 26 ק"מ 
זמן: 3-5 שעות 

קושי פיזי: בינוני-קשה 
קושי טכני: קשה

קושי ניווט: קל-בינוני
טיפוס כולל: 650 מ' אנכיים 

מעגלי: כן. 
הגעה לנקודת המוצא: נוסעים על כביש מס' 1 לכיוון ירושלים ויורדים במחלף הראל, לכיוון עין 

כרם. פונים שמאלה בכיכר הסטף לכביש 395 ומגיעים לכיכר, שם פונים שמאלה לכביש 386 הנכנס 
לשכונת עין כרם. עוברים מגרש חניה מצד שמאל, ולאחר כ-200 מ' נוספים פונים ימינה ליד חניון 

תת-קרקעי חינמי )בו אפשר לחנות, אך לא להיכנס עם אופניים על הגג!( שוב ימינה ושמאלה לרחוב 
מרים, שם נכנסים שמאלה למגרש אדמה וחונים.


 להורדת קובץ

ניווט
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יוצאים לדרך 
נרכב במורד רחוב המעיין ונתעקל איתו ימינה כשהמנזרים 

משמאלנו, והנוף נפתח מימיננו. 430 מ' לאחר העיקול 
נעלה על משטח סלע משמאל לכביש ההופך לסינגל 

שצמוד לגדר שמשמאל. הסינגל מתרחק מעט מן הכביש 
ואז עובר באורח פלא לצידה השני של הגדר וממשיך 

בטיפוס מאתגר אל מגרש חנייה בתוך בית החולים הדסה 
עין כרם. אחרי הפתיח מקפיץ הדופק הזה אתם עלולים 

 לחפש כאן את המחלקה הקרדיולוגית... 

נפנה שמאלה בתוך מגרש החנייה ומיד שוב שמאלה 
בכביש פנימי המטפס בתוך בית החולים. היזהרו מתנועת 

כלי הרכב המגיעה מן הכיוון השני. נמשיך בכביש עד 
שהוא מסתיים בצומת T, נפנה שמאלה, נצא משער בית 
החולים ונפנה ימינה בכביש )זהירות!(. לאחר מרחק קצר 

נפנה שמאלה עם שילוט ל"אבן ספיר", ולאחר 600 מ' 
נוספים נפנה שמאלה אל דרך כורכר בסימון שבילים אדום 

המתעקלת ימינה )1(.
נרכב בדרך זו, תוך שהנוף נפתח מימיננו, 2.7 ק"מ עד 

שנפגוש כביש על קו הרכס, נפנה בו ימינה, שוב ימינה 
ומיד שמאלה אל שביל אספלט הנכנס אל תוך היער. 

נמשיך ישר )ימין( בפיצול השביל ולאחר 650 מ' נראה 
עמוד עץ עם סימון כחול ימינה אל שביל הרכסים. הגענו 
אל סינגל IMBA )2(. זה הזמן לעטות מגנים ולהוריד את 

הכיסא. הסינגל מסומן לכל אורכו, אז צאו לדרך ונפגש 
למטה... )באמצע הדרך הסינגל פוגש צומת דרכים רחבות 

בסימונים שחור ואדום. יורדים שמאלה בשחור ומיד 
רואים את המשך הסינגל משמאל. בהמשך עוד מפגש 

עם דרך רחבה בה ממשיכים כ-100 מ' עד לירידה ימינה 
להמשך הסינגל(.

הגעתם לתחתית בשלום? נהדר. הורידו מעט את מפלס 
האדרנלין, העלו את האוכף לגובה דיווש ופנו שמאלה עם 

סימון השבילים האדום. עכשיו מתחילים לשלם. לאחר 
1400 מ' נגיע לצומת, נפנה שמאלה ומיד ימינה לעלייה 

בריאה במיוחד בסימון שבילים ירוק איתו נמשיך עד 
ליד קנדי. 
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העלייה ארוכה אך מתונה למדי והדרך רחבה ונוחה, 
ובמהרה נמצא את עצמנו במפגש עם כביש על קו 

הרכס. נפנה שמאלה ונטפס על הכביש מעלה מעלה 
עד למבנה הייחודי של יד קנדי )3(. זוהי אנדרטת הנצחה 
לנשיא האמריקני ג'ון קנדי, הבנויה כעץ כרות המסמל את 
הירצחו של קנדי. המבנה תוכנן על ידי האדריכל דוד רזניק 

ונחנך ב-4 ביולי 1966, יום העצמאות האמריקאי.
בסיום הביקור נעשה דרכנו לצלע המערבית של הכביש 

הסובב את המבנה ונראה שילוט כחול למדרגות עץ 

המובילות במורד ההר. נתחיל לרכב במורד השביל 
ובמהרה נגלה שיש בו כמה קטעים המתאימים לכוכבים 

טכניים בלבד. רובנו נלך חלקים ברגל. קצת קשה להאמין, 
אבל באותו אירוע הדרכה מיתולוגי ב-2002 חלק מן 

ההדרכה היה על השביל הזה.
בסיום הירידה נפנה ימינה בדרך העפר, שמאלה ומיד 

ימינה לסינגל לא מסומן אשר יוביל אותנו לכיוון שביל 
המעיינות. נחצה את דרך העפר בדרך ומיד נפגוש בסינגל 

בסימון שבילים ירוק )4(. שימו לב! שביל זה פופולרי מאוד 

בקרב מטיילים רגליים. רכבו תמיד בשליטה, ובמפגש עם 
הולכי רגל תנו להם זכות קדימה וחכו בסבלנות שיפנו לכם 

מעבר. השביל הזה שלהם.
נפנה ימינה ונרכב בשביל המעיינות המהווה ללא ספק 
את אחד מפניני הנוף של הסביבה, עם רכיבה מטריפה 

אשר חלקה הגדול "על הקצה" כשמצדנו השמאלי אין 
דבר מלבד נוף הרים מופלא. נקפיד להישאר עם סימון 
השבילים הירוק ולאחר 1.25 ק"מ נגיע אל בריכה נאה 

החצובה בסלע – עין עוזי )5(. גם אם במבט ראשון המים 

נראים ירקרקים, ברוב עונות השנה ניתן לרחוץ בהם 
בכיף, וביום קיץ חם זו ממש מצווה.

נתנגב ונעלה חזרה על האופניים למנת אדרנלין נוספת 
ולבסוף נגיע למפגש עם דרך עפר, בה נפנה שמאלה 

ונגלוש מטה עד לכביש )ממנו הגענו אי אז בתחילת 
הרכיבה(. אין מה להתאכזב, עדיין לא סיימנו עם הסינגלים 
להיום. נחצה את הכביש ונרכב כמה מטרים שמאלה עד 
שנראה מימין שביל עם מדרגות יורד בתלילות ימינה )6(. 
נרד בזהירות בשביל, המסומ"ש בירוק, נרכב בו 250 מ' 
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כשהוא דרך רחבה, ואז נפנה בו שמאלה אל סינגל מאתגר 
נוסף. הסינגל אמנם כולל 2-3 מעברים המתאימים 

לתותחים בלבד, אבל רוכבים טכניים טובים ירכבו את רובו, 
וייהנו מאוד. 280 מ' לאחר תחילת קטע הסינגל, נפגוש 

מבנה מעניין מולנו על השביל )7(. זהו שוֹמֵַרה - מבנה 
אבן בצורת פירמידה קטומה וחלולה אשר ניצב בפאתי 

מטעים ובעיקר כרמים והיה לו ככל הנראה שימוש כפול – 
מגדל שמירה על הכרם בעת עיבודה, ומחסן אכסון קריר 

לענבים שנבצרו.

השביל יורד לכיוון הערוץ ואז ממשיך לאורכו ופוגש שרידי 
כביש ישן, בו נפנה ימינה לרכיבה על גדתו הימנית של 

הוואדי. לאחר 250 מ' בכביש נגיע למפגש שבילים ונפנה 
שמאלה לירידה קצרה ובמהרה נראה מימיננו סבך 

צמחיה והצצה לתוכו תגלה לנו מעיין – עין חנדק )8(. 
ייחודו של מעיין זה במערכת הנקבות המזינות אותו, אשר 

מאפשרות הליכה נוחה בתוכן. מומלץ להצטייד בפנס, 
להיכנס למים ולחקור את המנהרות הרטובות בבטן 

האדמה.

נחזור למקום בו נפרדנו מהכביש, נפנה שמאלה להמשכו, 
וכשהוא מתעקל ימינה נמשיך ישר עם סימון שבילים 

כחול לדרך המטפסת צפונה. לאורך הדרך נוכל להבחין 
בשומרות נוספות, ולאחר קילומטר בדרך זו הסימון הכחול 

עוזב אותה ימינה לשביל המטפס במדרגות תלולות. 
נשים את אופננו על כתפנו ונטפס בשביל הקצר )אך 
המתיש( עד לכביש 396. נחצה בזהירות את הכביש 
ונמשיך שמאלה עם סימון השבילים הכחול אל דרך 

עפר. השביל הזה, הידוע כ"שביל הדסה", עובר למרגלות 

בית החולים ונועד להכרה עם הנוף והאתרים בסביבה 
כשירות לקהילה. נקפיד להיצמד לסימון הכחול ובמהרה 

הוא יהפוך לסינגל מהנה עם אתגרי טיפוס קטנים בדרך. 
כשנראה מדרגות עץ מימין נמשיך ישר ונמצא את עצמנו 
חזרה בשכונת עין כרם. נפנה ימינה לעלייה קצרצרה ואז 
 נגלוש במהירות עם הכביש חזרה אל הרכבים הממתינים.

ברחוב המעיין, דרך אגב, יש גלידריה לגמרי לא רעה – 
סיום מושלם לטיול משובח 
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אופניים? מה לי ולאופניים... בפעם האחורנה שאחזתי בכידון וסובבתי פדלים 
הייתי נער. ופתאום, בגיל 46, אני מוצא את עצמי עליהם שוב. לא יודע מה 
דחף אותי לשם, מה הניע אותי לחזור ולדווש, אולי זה הטבע, הרצון לחזור 
ולהרגיש צעיר, הדחף לאתגר את עצמי או כולם ביחד. כך או כך עשיתי את 
הצעד וכמו רוב הרוכבים המתחילים גם אצלי הרכיבות הראשונות הסתכמו 
בגמיעת מרחק דו ספרתי )על פי רוב עם מקדם 1 או 2...(. התמהיל הכיל 
המון רכיבות מישור, שהתפתחו לכאלו עם שיפועים הולכים וגדלים ולאט 

לאט הוספתי עוד ועוד אתגרים קטנים עד ש"יום אחד" אני קולט לפתע שה- 
 Strava מראה 7000 ק"מ בשנה ואני גומע מרחקים תלת ספרתיים. 

לאט ובטוח אני מוצא את עצמי מוקף באנשים טובים שהדבר שמחבר בין 
כולנו זה אהבת האופניים וכל מה שמסביב, וכמובן שהאתגרים הקטנים 

מדרבנים אותי שוב ושוב לנסות משהו חדש, ארוך יותר, קשה יותר, 
מטורף יותר.

לאתגר האחרון בו השתתפתי קוראים HLC, למי שלא שהה בחלק הזה של 
היקום בשנים האחרונות אספר שמדובר ברכיבת בייקפקינג עוצמתית, עם 

ציוד על הגב ועל האופניים ובמסלול עיקש ומפחיד. אני עוקב בשקיקה אחר 

האתגר הזה כבר למעלה משנה. בשנת 2016 עקבתי אחרי המתמודדים 
ודגתי אותם בנקודות מפתיעות, ראיינתי אותם ככה על הדרך והניצוץ בעיני כל 

רוכב סיקרן אותי וגרם לרעיון לנסות גם – להבשיל. ואכן, השנה, עמדתי על 
קו הזינוק במג'דל שמס.

אתגר ה- HLC או בשמו המלא: Holyland MTB Challenge הוא אתגר 
רכיבה אישי בו כל רוכב חייב להסתמך על מה שיש לו על האופניים ותו לא. 

אסור להיעזר ברכבי ליווי, אין "קבוצת תמיכה" )חוץ מהעידוד הוירטואלי של 
המשפחה והחברים בוואצאפ...( ואין שירותי גרירה וחילוץ. עד כאן הכל 

סבבה, רק מה, מדובר על מסלול המזגזג ברחבי הארץ שאורכו הכולל - 1462 
ק"מ )על הטיפוס המצטבר אני לא רוצה לדבר. אולי מאוחר יותר...(. 

השנה לראשונה התווספה אפשרות להגיע "רק" עד ירושלים ולסגור כ-700 
ק"מ של חוויה מטלטלת ואחרי התלבטויות רבות בחרתי בה.

חודש לפני האתגר, כשעוד התנדנדתי בין "למה אני צריך את זה" לבין 
"יאללה, עוד חוויה למזכרת", שוחחתי עם חנוך רדליך שמאוד תמך ברעיון 

שאצא ולשיטתו, זה לא באמת משנה עד לאן אגיע והיכן אסיים. זמן קצר לאחר 

השיחה עוד התלבטתי אך בסוף קבלתי אומץ, הקלקתי Enter וההרשמה 
בוצעה. ובכדי שלא תהיה גם דרך חזרה למהלך המשוגע הזה, פרסמתי 

הודעה קצרה בפייסבוק ומכאן כדור השלג החל להתגלגל.
מבחינת כושר, לא הייתי בשיאי אך ביצעתי רכיבת מאמץ של כ-200 ק"מ 

שלאחריה הרגשתי מצוין כך שהנחתי שאוכל לרכוב כ-100 ק"מ ביום ובכך 
לסיים את האתגר בשבוע.

לאחר מספר רכיבות קצרות נוספות שנועדו לבחון את הציוד, התיקים 
והמשקל. הגעתי לשילוב הנכון. האופניים שקלו כ-20 ק"ג ועל גבי נשאתי 

תיק שהכיל מים.
כעת נשאר "רק" להכין את הראש והנפש. הרי רק התחלתי לרכב לא מזמן, 

מגמת השיפור אצלי מאוד איטית, בעליות אני מתקשה, בירידות אני זהיר 
ומראש ידעתי שהמסע הזה ייקח לי יותר זמן מלכל רוכב אחר, מה גם שבכל 

אתגר ארוך בו השתתפתי, אם זה אפיק ישראל או צ'ימיצ'ורי, תמיד הייתי בין 
האחרונים, נחוש, אך אחרון...

כמו בכל יום, גם ביום לפני האירוע, אני לוקח את התאומים שלי, ליעד ושליו, 

לבית הספר. אך הפעם קשה לי לשחרר. הדמעות חונקות, הרגשות עזים אך 
גם הם מבינים את המטרה, והעידוד אותו אני מקבל מהם, רגע לפני שהם 

יוצאים מהרכב, מעצים את שלושתנו ואני ממשיך משם לארגונים האחרונים 
עם חיוך. לאוטובוס שאוסף את כל המתמודדים צפונה אני עולה ברגל ימין 

ובזמן הנסיעה אני לוקח עוד דקה לעצמי, סופג הרבה מורל מהחברים בבית 
ואחרי לילה בו אני מסתובב כמו שווארמה בהתרגשות, בוקר הזינוק מגיע...

כולנו עומדים נרגשים ליד אופניים עמוסים תיקים, מכל עבר מבצבצים 
שפצורים מוזרים ויפה לראות שלכל אחד יש את הסגנון שלו. השעון מתקתק, 

ספירת הזמן החלה וכולנו יוצאים לדרך. זה מתחיל בירידה מהירה, קצת 
מישורים, עוד ירידות, מספר עליות והכל מרגיש חדש, מרתק ומאוד וורוד 
עד... עד למרום גולן. אז מבינים למה ה- HLC קיבל את התיאור "רכיבה 

אכזרית". אני פוגש מקטע שלא נראה כרכיב בכלל או כאחד ששווה לבזבז עליו 
אנרגיה ואני נכנס למצב הליכה. סלעים, מדרגות ועוד סלעים וגדרות שצריך 

לפתוח, לסגור או לדלג מעל ולפתע הקצב יורד ואני קולט שהכנסתי את עצמי 
לחתיכת חוויה נושכת שפתיים שלא הכרתי בעבר.

ה-HLC שלי...
אבירם דבש יצא ל-HLC... דבש הוא לא ליקק שם. או שאולי דווקא כן?

we:BykersByKers  אבירם דבש   אבירם דבש

בייקרז
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www.daa.co.il
מחירים מומלצים לצרכן

קסדת כניסה לעיר ולשטח הנותנת תמורה מירבית למחיר, 

סגנון ומראה ספורטיבי

LAZER
CYCLONE

₪ 249

קסדה אלגנטית בקווים ספורטיביים עם הגנה מלאה 

Rollsys ומנגנון התאמה מתקדם

LAZER
ULTRAX

₪ 579

מנגנון התאמה עצמית, מצחייה ומערכת אוורורקסדת הרים במראה אגרסיבי ובמחיר ביניים עם 

 

בת 23 פתחים

LAZER
MAGMA

₪ 599

קסדת הרים בעלת מראה אגרסיבי המשלבת נראות בולטת 

עם נוחות, מערכת אוורור בת 22 פתחים ומגננון הסגירה 

Rollsys מתקדם

LAZER
ROLLER

₪ 449

קסדת הרים לרוכבים מתחילים המשלבת מראה 

ספורטיבי מסוגנן, נוחות ובטיחות חסרת פשרות

LAZER
REVOLUTION

החל מ- 799 ₪

קסדת אנדורו מתקדמת עם שילוב חסר תקדים של משקל 

נמוך, מערכת אוורור יעילה בת 23 פתחים, מגן סנטר מתפרק 

ומערכת צבעים עוצרי נשימה

LAZER
VANDAL

₪ 399

 - |  לרכישה און ליין  להשיג בחנויות הנבחרות  

לקראת חמש בערב, שעה בה כשמדובר ברכיבה רגילה, זה הזמן שבו לוקחים 
אזימוט לעבר הרכב, אני פוגש את אמיר ואנחנו מחליטים לנסות ולהגיע כמה 

שיותר רחוק. ככה נרוויח בוקר עם פחות עבודה, כשגל החום יכה בנו.
120 ק"מ מאחורינו, ופנינו מועדות לעבר כפר חרוב, אני לוקח החלטה 

נועזת להמשיך קדימה אל תוך הלילה ולנסות להגיע עד לעין גב. אין הרבה 
התלבטויות בהחלטה זו, אין טקטיקה, פשוט לנסות להגיע ושם לבצע מנוחה 

איכותית. באחת וחצי בלילה מגיע לקיבוץ האון ושם סוף סוף נרדם.
06:00, יום שני למסע, החום הגיע בלי התראה מוקדמת והוא מכה בי 

בעוצמה לא רגילה עם העליות לסוסיתא. אני אופטימי במיוחד אך הטמפרטורה 
עולה. הקצב איטי ובשעה שתיים בצהריים הגוף בוער ואני נרדם מתחת 

לעץ לשעתיים. אגב, הרעיון של לרכב ולנוח מתי שרוצים, כשכל הציוד עליך, 
מאפשרת לך גמישות, הנאה וספונטניות שלא קיימים באתגרים אחרים ולכן אני 

כל כך מתחבר לסגנון הזה.
בשעה חמש אני שוב בדרכים, קצת הולך ברגל, קצת רוכב ולבסוף גם מגיע 

לכנרת. על שפת המים אני פוגש אנשים שמחים, כאלה שאינם מודאגים 
מהמחר והתמונה הזו ביחד עם גלים הנשברים והרוח שסוף סוף הופיעה 

מוציאים ממני עוד רצון למנוחה קלה ובשעה תשע בערב אני שוב על הגלגלים.
מטפס לאט עלייה ארוכה, רגל, רגל, על ההילוך הקל ביותר, כמה שפחות 

להתאמץ, לשמור כוחות, אני מדקלם לעצמי בראש ולפתע אני בסופה, מאושר 
מהנוף הלילי ומבואס משדה הקוצים שמגיח לו מצדו השני של המסלול, כי ככה 

זה ב- HLC, אין רגע אושר ללא הפתעת ייאוש, ולהיפך.

באלמגור אני פוגש שומר חביב שמזמין אותי לקפה ואני נענה להצעה 
הנפלאה, נהנה מהמפגש המזדמן עם אדם שלא היה יוצא לי להכיר אילולא 
יצאתי לרכב ולאחר כחצי שעה אני שוב על האופניים. אני מלא מרץ ובחמש 

לפנות בוקר אני מגיע למחניים, נרדם ומתעורר לאחר כשעתיים כשהשמש כבר 
קופחת. חוסר השינה זועק מכל כיוון ואני מבין שאני חייב למצוא מקום נוח 

לישון אחרת לא אצליח לשרוד את הלילה. 
אך השמש של יום שבת אכזרית במיוחד וגם בנקודות הצל הבודדות מסביבי אין 

מנוס מהחום. הדילוגים האלה מאפשרים לי לישון בכל דילוג כחצי שעה לכל 
היותר כשגם השינה הזו אינה אפקטיבית במיוחד וכך בחמש בערב וכשעדיין 

חם מאוד בחוץ והאוויר לוהט ועומד, אני מארגן את הציוד לאט, קונה אוכל 
להמשך הדרך וממשיך הלאה, רוכב אל הלא נודע. אני עכשיו באזור שמעולם 
לא רכבתי בו ועל מסלול שכולו נסתר מבחינתי, מה שיהיה יהיה אך העייפות 

אוחזת בכל שריר בגופי. ההתקדמות איטית עד אפסית ומרחוק עוד עליות 
ועוד אתגרים. כשהלילה מחשיך את הכל מסביב אני נשאר שם לחנות בתקווה 
שמחר ארגיש טוב יותר והטמפרטורות יתאזנו כלפי מטה. אך שעות הלילה לא 
עוברות והשינה ממאנת להגיע ולאחר שעתיים וחצי במצב של נים לא נים אני 

מעיף מבט במפה כדי לראות היכן נמצאים שאר חבריי לאתגר ומחליט לצאת 
לכיוונם. איתם אולי אספוג מעט אנרגיות טובות... וכך בשתיים לפנות בוקר 

אני על סינגל בירייה, מדלג לי בהנאה ולפנות בוקר מגיע לגוש חלב, פוגש שם 
אדם חביב במיוחד שמסדר לי מקום להניח את הראש ולאחר שעתיים של שינה 

איכותית אני שוב בדרכים. 

we:Bykers

http://www.daa.co.il
http://www.daa.co.il/shop_list
https://shop.harim.co.il/default.php?manufacturers_id=146&frompr=0&topr=0&cPath=53_447_231
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מסמן V ענק על חווית בדידות שבה אין יום ואין לילה, חוויה שבה הכל מתערבב 
לו למשהו שרק כשנמצאים שם על הקרקע, על האופניים, רק אתה ועצמך, רק 

אז אתה מבין את העוצמות שיש בסגנון הרכיבה הזה.
בשבע בבוקר הר מירון, במלוא הדרו, מיתמר מולי ואני מטפס עליו. בתחילה 

רכוב אך במהרה ברגל. כך אני מדלג ממאמץ למאמץ, מגיע לכביש ומגלה 
שהסוף עוד רחוק. דוחף את האופניים הכבדים למעלה, צעד, צעד, נשימה, 
נשיפה. בכל כוחי מבקש להתקדם כשאני אפוף ערפל כבד והלחות הנוראית 

שלכודה בו מחבקת חזק ומפתיעה אותי כשלפתע הכל מתבהר ואני מגלה את 
עצמי בפסגה. אני עומד שם מאושר, מסדיר נשימה ושוכח לרגע שאני רק 

בתחילת הדרך ורק רוצה ירידות, רוצה להרגיש רוח קרירה, להרגיש טיפ-טיפה 
כמו רוכב מזדמן שסיים את הדרומי של כיסלון וכעת מדלג לו בהנאה בירידות. 

אך המסלול כאן שונה והירידות אלימות ולא תמיד מאפשרות רכיבה רציפה. מה 
שהתחיל כ"לא רכיב תמיד" מתחלף באזור אמירים לירידות לא רכיבות בעליל. 

אפילו בהליכה קשה לרדת אותן ולא מדובר בחצי שעה אלא ביותר משעתיים של 
ירידה כזו. כשאני למטה הכוחות חוזרים אליי וביחד איתם גם קצב דיווש מהיר 
ומהנה. אני שוב מחייך, שוב מאושר והיעד הבא הוא מגדל. היום הוא ערב יום 

השואה והכל סגור מסביב. אני אוכל את מעט האוכל שנשאר ובשעה שש בערב 
חוזר לרכוב אך כנראה שההתלהבות שברכיבה למגדל הותירה את חותמה על 

הגוף והתשישות מגיעה בהפתעה ומנחיתה לי סנוקרת אדירה אליה נלווה גם 
ייאוש גדול. 

מחפש מקום נוח לישון בו אך לא מוצא. כשעייפים כל דבר נראה מאיים וכך אני 
נבהל ממראה אנשים שמסתובבים ליידי וחושש להירדם שמא יעלם הציוד... 

מדלג קילומטר קדימה אך גם שם לא מוצא מקום לישון. כשאני חושב על זה, 
אני בעצם בלי שינה איכותית כבר מספר ימים והגוף מרגיש היטב את העובדה 
שישנתי אולי 10 שעות במשך 3 ימים. המחשבות רצות והפאזל לא מתחבר לו, 
אני נהנה? אני כבר לא נהנה? אני מסוגל למצוא את הכוחות מחדש? אני מסוגל 

להמשיך ולהתקדם למרות העייפות? כל כך הרבה שאלות ללא תשובה אחת 
שמתאימה... ואז ברגע הזה שבו אני בודד, מותש, סחוט רגשית ופיזית, הרמתי 

טלפון לחברים. חלקם אמרו שאוטוטו החלק הכיפי קרב, אחרים הביעו דאגה 
לשלומי והבית והילדים הופיעו מולי וביחד איתם הרצון לחזור לאזור הנוחות שלי 
שבו אני נהנה לרכוב. אמנם החברים התומכים, ההודעות, השיחות, הפרגונים 

והדחיפה קדימה הם משהו שקשה לתאר כמה הוא עוזר אך יחד עם אלו, 
שעתיים לאחר מכן, אני מוצא את עצמי ברכב של איתי רוט. אני משתף אותו 
בהתרגשות בכל החוויות, בלי לומר ולו לרגע שאני מצטער על כך שפרשתי, 

וסוף סוף גם נרדם.
ברטרוספקטיבה זו הייתה חלטה נכונה לפרוש. בדיעבד, לא הגעתי מוכן 

להרפתקה הזו, לא הייתי בשיא הכושר ולא הכרתי את המסלול או למדתי אותו 
בכדי שאדע מה מחכה לי מעבר לפינה. ידעתי שאני מגיע לעשות מה שאני יכול 

וכך היה.
נהניתי מהרבה רגעים שלא אשכח לעולם והחוויות שחוויתי רק מחזקות אותי 

לקראת המשך הדרך.
מודה לכם הקוראים על שהצטרפתם אלי לרגע למסע הזה ומקווה שאוכל 

לשתף עוד חוויות בעתיד 

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

http://www.matzman-merutz.co.il/full-suspension#/specFilters=63m!#-!220
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Trek Stache 9.8 

והימים, ימי ראשית הקיץ, בדיוק התקופה הזאת של השנה בה השבילים נמצאים על הקו העדין שבין 
 הידוק לריסוק, בקיצור, זמן מעולה לבחון אופניים הבזים לדרדרת, לא ככה? 

אז ככה, לפני כשנה בחנו כאן את דגם האלומיניום הראשוני ופורץ הדרך מסדרת ה'סטאש', אופני ה-29 
 פלוס של טרק, שקיבלו את שמם בהשראת שפמו המפואר של גרי פישר האגדי.

הסיכום בקצרה היה שמדובר ביופי של אופני פאן המיועדים לרוכב הטכני שלא ממהר יותר מדיי בעלייה, זאת 
בעיקר עקב תוספת המשקל המכובדת של הגלגלים. כמו כן למרות שרוב האבזור פגע בול, לא אהבנו את 

מזלג המאניטו 110מ"מ שהיה, איך לומר... מאתגר לתפעול.
'פאסט פורוורד' לאפריל 2017... ואנו מתכבדים לבחון את דגם הקרבון המרהיב אשר זכה לעדכון 

  Stache 9.8-גיאומטריה קל בתוספת אבזור על-חלל שאמור לענות על המגרעות שהוזכרו, להלן ה

יבואן: CTC | מחיר: 25,200 ₪ 

 Trek Stache 9.8 we:Test אור בלדב  אלון רון  אילן כרמל 

 Trek Stache 9.8 :מבחן

http://weride.co.il/article.aspx?id=381
http://www.ctc.co.il
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Highlights

 	BOOST המיועדת כמובן לגלגלי OCLV שלדת קרבון
 	OCLV 29+ גלגלי קרבון
צמיגי בונטרגר צו'פאקברה ברוחב 3 אינץ'	 
 	SRAM XO/X1 מערכת הינע
בולם קדמי RockShox Pike 120 מ"מ	 
זווית צינור ראש 68.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 420 מ"מ	 
משקל כולל טיובלס, פדלים ומתקן בקבוק – 12.5 ק"ג למידה 19.5	 

 Trek Stache 9.8 we:Test 
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השלדה מתהדרת כמובן בציר אחורי בתקן בוסט 148 מ"מ )שבמקרה זה של 
גלגלי ענק, הוא אכן מהמוצדקים(, ומנגנון חיווט פנימי המהונדס לשקט מופתי 

 עבור כבלי ההילוכים ומוט האוכף.
 Drop-outs-שמחנו לראות שגם בגרסת הקרבון דאגו מהנדסי טרק ל

המאפשרים משחק באורך תומכות השרשרת עבור התאמה מיטבית לאופי 
הרכיבה. הדרופ-אאוטים מאפשרים 15 מ"מ של תזוזת ציר הגלגל האחורי, 
עובדה שמבשרת טובות גם למי שיבחר להתקין את הסטאש כסינגל-ספיד 

)דרופ-אאוט אופקי מאפשר מתח שרשרת לתצורת הילוך בודד(. אנחנו בכל 
מקרה, בחרנו בתצורת ההילוכים, בכל זאת כבר לא צעירים ונועזים כמו פעם.

חלקים בולטים
האבזור הבולט ביותר בסטאש הוא כמובן הגלגלים. אם בשנה שעברה משקל 

הגלגלים ואולי אף רוחב החישוקים )50 מ"מ( העיבו במקצת על החגיגה, הרי 
שדגם ה-9.8 זכה לגלגלי קרבון מרשימים מבית בונטרגר ברוחב פנימי מתון 
יותר של 40 מ"מ ומשקל כללי נמוך משמעותית. זאת כמובן בתוספת צמיגי 

שלדה 
המעבר לקרבון עשה כצפוי רק טוב לאופניים, הצביעה מזכירה מאד את דגמי 

העל של סדרות השטח האחרות של טרק כמו ה-FUEL EX וה-TOP FUEL ובכלל 
האופניים משדרים על הגל הסולידי "ספורט אלגנט", אם כי ברור ממבט ראשון 
שיש כאן מפלצת מסוג אחר לגמרי... וכן, המפלצת הזאת זוכה להרבה מבטים 

ולא פחות מחמאות מהעוברים והנעברים.
שינויי הגיאומטריה הקלים מזכירים את הריוויזיה בשאר דגמי טרק 2017 

והם כוללים הארכת הצינור העליון בחצי אינצ' והנמכת הציר המרכזי בכמה 
מילימטרים לשיפור השליטה וההיגוי בסיבובים. תומכות השרשרת הייחודיות, 
המוגבהות בצד של מערכת ההינע, נשארו מהקצרות בקטגוריה באורך מעורר 

השתהות של 420 מ"מ המבטיח זריזות ותמרון יוצאי דופן. מהלך המזלג הוגדל 
ל-120מ"מ אך זווית הראש נשארה על 68.5 – זווית שאמורה להתאים בדיוק 

לאופניים מודרניים על התפר שבין רכיבת מרחקים לרכיבת סינגלים... פעם קראו 
 לזה אול-מאונטיין.

 Trek Stache 9.8 we:Test 
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הצ'ופאקברה ) 3 אינצ', 890 גרם( שמן הסתם נפתחים מעט פחות על חישוק 
 "צר" יותר.

בנוסף לצמיגים האימתניים, על השיכוך אמון מזלג רוקשוקס PIKE בעל מהלך 
120מ"מ ובתקן BOOST )כמובן(. באופני זנב קשיח אנחנו מעדיפים לרוב נעילה 

 קדמית מהכידון לטובת טיפוס יעיל בעמידה, אבל זו נחסכה הפעם משום מה.
מערכת ההינע היא שילוב של מכלולי X1/XO SRAM, שהיא מערכת מצוינת 

אם כי היינו מצפים לרמת EAGLE בדגם העל של הסדרה . על הבלימה הופקדו 
מעצורי SRAM GUIDE RS ומוט האוכף הוא מבית בונטרגר, מוט שעבר אצלנו 

 לאחרונה מבחן בהצלחה יתרה.
את החבילה משלימים אוכף סופר תחרותי, קשה וקל משקל מבית בונטרגר 

 וכידון קרבון מוגבה קלות בסטנדרט 35מ"מ.
מעיון קצר ברשימת האבזור ניתן לראות כי בעצם טופלו מרבית הטענות שהיו 
לנו מהדגם הקודם, ובפרט חיסכון של 800 גרם מהמשקל הכללי שחלק נכבד 

ממנו מגיע משדרוג המסה המתגלגלת. נותר רק לראות אם תוספת המחיר 
המשמעותית אכן מצדיקה את שיפור החוויה.

על השביל 
הסטאש במידה 19.5 הם אופניים גדולים גם למי שרגיל לרכב על אופני לארג'. 

משהו בתחושת הגובה של הצמיגים מפתיע מאד בישיבה ראשונה ומרגיש 
קצת לא טבעי ביחס לכל אופני 29 סטנדרטיים, אבל... התחושה משתנה מהר 

מאד ולטובה.
כצפוי מז'אנר הפלוס, לחץ האוויר בצמיגים קריטי ביותר לחוויית הרכיבה. לחץ 
נמוך מידי יגרום לנדנוד )"בובינג"( בפידול מאומץ ותחושת "מריחה-אופס-אני-

מקווה-לצאת-מזה" בסיבובים, בעוד שלחץ גבוה מדי יגרום לכך שהצמיגים יאבדו 
 את כל יכולות השיכוך שלהם והאופנים ירגישו קשיחים ולא נעימים.

די מהר התייצבתי על כ-PSI 15 כנקודת האיזון אשר נטרלה את הנדנוד, אפשרה 
אחיזה נאה בדרדרת, ועדיין שמרה על חישוקי הקרבון מחבטות בקטעים 

מסולעים ואלימים – והיו הרבה כאלה.
מכאן יצאתי לחודש וחצי של רכיבות שונות ומשונות מז'אנר האפיקים המפרכים 
ועד למבחר סינגלים מפרקים. התחלתי )די כצפוי( באתר הרכיבה הכי אנאירובי 
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שאני מכיר, הידוע גם בשם "חורשים". מה אומר ומה אגיד, כל חשש שהיה לי 
מפני טיפוסים מפרכים התפוגג בעלייה המדורדרת הראשונה וכל ספק שהיה לי 
בדבר היכולת הטכנית של האופניים נעלם ברצף הסינגלים רוויי הסלעים החדים 

 והסיבובים צפופים.
החיבור לאופניים רק התחזק בפארק קנדה, בריטניה, זכריה ועוד. בעליות 
הסטאש רמסו את העפר וחצץ הדרדרת תוך כדי מתן אחיזה מטורפת. ככל 

שהשטח היה במצב גרוע יותר כך גם התבהר יתרונם מול אופני 29 סטנדרטיים. 
נכון שלעיתים רכבתי על הילוך קל יותר מבדרך כלל, אבל נדמה שהחיה הזאת 

 בלתי ניתנת לעצירה.

בירידות החגיגה המשיכה, בפרט בקטעים טכניים איטיים סטייל הסינגלים 
בפאתי יד-קנדי. האופניים זרחו וסיפקו כיף עצום, וכך גם בירידות מהירות 

ומדורדרות דוגמת ימבא בהם הצמיגים נאחזים בסיבובים והגיאומטריה 
מאפשרת היגוי זריז וקופצני. לטעמי זהו כנראה אחד הזוגות היחידים שייתן 

אותה רמה של הנאה ברכיבה הכוללת את טיפוס הסרפנטינות המפרך 
בדרך לתותח של שמורת עין הוד, וכשעה אחר כך זרימה מופלאה בכל סינגל 

הבייבי-הדס במירב.
אבל, כמובן שלא הכל מושלם. לצד יתרונות האחיזה והקלות הבלתי נסבלת של 

צליחת שביליי השרון החוליים )בעוד החברים נתקעים מאחור... רגע, זה לא 
נשמע טוב..(, נמצא גם החיסרון שבצמיגי הפלוס והוא עליות כביש מזדמנות 
בהם הרגשתי כל מילימטר נוסף משטח הפנים של הצמיגים... בקיצור אלה 

 אופני שטח.
כמו כן, יחד עם כל הסיפוק העצום של צליחת אתגרים טכניים וטיפוסים 

סיזיפיים ארוכים, הרוכב משקיע לא מעט מאמץ. בסופם של ימים רוויי עליות 
סיימתי רכיבות בתחושת סיפוק עצומה ולצידה עייפות שאיני זוכר מרכיבה על 
אופני מרתון קלילים )ומצד שני, איתם הייתי יורד בהרבה פחות ביטחון ונמנע 

 מאתגרים אותם הסטאש עברו בלי למצמץ(.
גם בצד הירידות יש גבול לחגיגה כאשר מגיעים לירידות מטלטלות וסלעיות 
במיוחד. אין כמו הירידה מהמגדל בפארק קנדה כדי להחזיר לך את ההבנה 

)והצניעות( שבסוף היום מדובר באופני זנב-קשיח שבתנאי קיצון אינם יכולים 
 לעמוד במהירות של אופני ש"מ בעלי מהלך דומה.

עוד נקודה חובה פעוטה יחסית - בעת טיפוס על אתגריי סלע משמעותיים 
כאשר הצמיג האחורי נמעך קלות מהמאמץ דפקתי פעם או שלוש את זרועות 
הקרנק העשויות קרבון. זאת כנראה כתוצאה מהנמכת הציר המרכזי מול צירי 
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הגלגלים )וגם כנראה כתוצאה מטכניקה לא הכי זהירה(, בקיצור, מומלץ להרכיב 
מגיני פלסטיק )ולהשקיע בטכניקה(.

אם כבר הזכרתי אבזור, נציין כי מוט האוכף של בונטרגר, המשודך לידית 
ארגונומית מודרנית עבד יפה וללא תקלות ומזלג הפייק סיפק שיכוך מעולה וזרם 

 היטב עם השיכוך המובנה בצמיגי הענק.
מעל כל רשימת האבזור התבלטו גלגלי הקרבון. אם יש רכיב שמצדיק את קפיצת 

המחיר הניכרת מהדגם הקודם במשפחת הסטאש, הרי הוא הגלגלים. הם 
סיפקו קשיחות, אמינות, רוחב מרשים, וכמובן חיסכון משקל בדיוק במקום 

 הנדרש כדי לשפר משמעותית את יכולת ההאצה של האופניים.
סוגרים את הרשימה מעצוריי הגייד, שהאחורי מבניהם התחיל קצת לזייף 

בתחושה ספוגית וצורך בלחיצה חזקה לאחר כחודש, אני משער שבליד קצר 
יפתור את הבעיה.

סיכום 
הסטאש הם אופניים אחרים. הם דורשים רכיבת הסתגלות לגיאומטריה אחרת, 

כיוון עדין של לחץ הצמיגים ורוכב שאוהב אתגרים. אם אתם גומעים מרחבים 
בחולות השרון תתאהבו בצמיגים הרחבים, אם אתם רוצים ליהנות בנוחות 

ממרחקים ועליות מדורדרות בסגנון עדת הבייק-פאקינג, הם בהחלט יכולים 
לסגור לכם את הפינה, ואם אתם חובבי אתגרים טכניים בהם הרוכב צריך 

לעבוד במקום האופניים, הרי הגיאומטריה המשובחת ויכולת הדריסה יביאו לכם 
 סיפוק עצום. 

הם לא יהיו מהירים כמו אופני מרתון בתחרות XC ולא מפנקים כמו אופני ש"מ 
מרובי מהלך בתחרות אנדורו – אבל הם יתנו לרוכב שיבחר בהם כיף מזוקק בכל 
רכיבה וטונות של ביטחון בעליה ובירידה. טרק ניסו להוציא תחת ידם אופני פאן 

אולטימטיביים וחי שפמו של גרי פישר, הם הצליחו עם הסטאש 
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מאז ומעולם אני אוהב ספורט, אני עוקב אחר ענפים 
רבים באדיקות, קורא, רואה, מקשיב ומרגיש מאד מעורב 
בספורט הישראלי והספורט העולמי. מכיוון שבאופן אישי 

אני מאד מתעניין בהתנהגותם של בני אדם בכלל ובכל 
הקשור לצד המחשבתי / רגשי והחיבור שביניהם בפרט, 

תמיד עולה ומסקרנת אותי שאלת המוטיבציה. מוטיבציה 
או הנעה בעברית מוגדרת כמכלול של תהליכים אשר 

מעוררים ומשמרים )תזכרו את המילה החשובה הזו( את 
ההתנהגות האנושית לעבר מטרה מסוימת. נעזוב לרגע 

את הפסיכולוגיה ונחזור לספורט. אני יכול להבין כיצד 
אתלט מתחיל מניע את עצמו. לנגד עיניו הוא רואה את 

האתלט הבכיר יותר, הוא עד להישגים, לתהילה, ליכולות 
הטכניות ופעמים רבות לממון הרב, הוא מצליח לדמיין 

את עצמו ככזה ומשקיע דם, יזע ודמעות על מנת להגיע 
למטרה. האתלטים המתחילים פחות רלוונטיים לדיון שאני 
עורך היום, מסקרנים אותי אותם האתלטים והספורטאים 

שכבר נמצאים בפסגה או אפילו מאד קרובים לפסגה 
וכיצד הם, אלו שלכאורה כבר "נגעו בשמים", משמרים את 

המוטיבציה להמשיך קדימה מלא הקיטור. כיצד מצליח 
כדורגלן מפורסם ועשיר ככורח או שחקן NBA ותיק ומולטי 

מיליונר לעורר ובעיקר לשמר את המוטיבציה שלו לאורך 
קריירה שלמה? מה הסוד שלהם?

יהיו ביניכם ודאי כאלו שייתמהו מדוע השאלה הזו 
מעסיקה דווקא אותי? האם אני רומז על כך שאני מתכונן 

לאולימפיאדה או עומד לחתום חוזה עם קבוצת כדורגל או 
כדורסל ותוהה כיצד אצליח לשמור על המוטיבציה שלי 

בעתיד? ובכן, התשובה היא לא. אני אמנם מרגיש מעולה 
ומלא סיפוק מהדרך שעברתי אך עדיין מרגיש לעיתים 

תקוע בתהליך שלקחתי על עצמי ונושא המוטיבציה עולה 
שוב ושוב על הפרק. בהתחלה הייתי כבד, לא עסקתי 
יותר מידי בספורט, כאבו לי הברכיים, חלמתי להפוך 

לאדם בריא, אתלטי )יחסית לעצמי( ובעיקר להשתנות 
ולהפוך למישהו אשר עוסק בספורט אתגרי ומעניין. 

במשך התקופה שאני סוקר פה לפניכם זה זמן הגעתי 
ליעדים רבים, כבשתי פסגות רבות )גם במובן המילולי כולל 

פסגות גשמיות לחלוטין בהרים(. ירדתי במשקל, באחוזי 
השומן, רכבתי, שחיתי, רצתי, קמתי מוקדם, עשיתי שינוי 

מהותי. אבל... עוד לא הגעתי ליעד הנכסף והמדיד של 85 
קילוגרם. אני יודע בוודאות שאגיע לשם כאשר הגוף יחליט 

לשחרר עוד מהמשקל שהוא משריין לעצמו לתקופה 
בעייתית. אני לא במצב של איבוד מוטיבציה חס וחלילה 

אך הניסיון הוכיח שכשהמוטיבציה יורדת מתחילים לבלף, 
מוותרים פה ושם, מעגלים פינות וכך נגררים לאותה 

מערבולת מוכרת שעלולה לגרור כל אחד חזרה מטה. 
במהלך אחת הריצות חלפו במוחי מחשבות רבות, ביניהן 
חלפה המחשבה אודות המוטיבציה. עלתה בי מחשבה 
חרדתית קלה לגבי היכולת שלי להמשיך לייצר ריגושים 

ויעדים שישמרו אותי בתמונה. האם נגזר עליי לייצר לעצמי 

כל שנה יעד רחוק אחר שאצטרך להתאמן לקראתו רק 
על מנת לשמור על רמת אימונים סדירים? אני מקיש את 
הקושיה הזו מפני שכך אני מתנהל בשנתיים האחרונות. 

מגדיר יעד רחוק, עובד קשה, כובש, מגדיר יעד חדש וחוזר 
חלילה. כך היה עם טריאתלון הספרינט הראשון, מרוץ 

העשרה קילומטרים הראשון, טיפוס החרמון, רכיבת 100 
הקילומטרים בשטח, רכיבת 180 הקילומטרים של בית 

השאנטי וכדומה אך אני מתלבט האם ייצור ריגושים הוא 
הטכניקה הנכונה לשמר את המוטיבציה.

בניגוד לכמה תהיות אחרות שהצלחתי לפצח, את עניין 
המוטיבציה טרם עלה בידי להבין לחלוטין. כמו שכתבתי, 

אני עדיין מלא במוטיבציה, אמנם ישנם ימים קשים 
ותקופת החורף מעט הקשתה על האימונים הסדירים אך 
הינה מגיע הקיץ ועמו הזדמנויות, חוויות ואתגרים חדשים. 

בחודש אפריל נפתחה עונת הטריאתלון ואני הייתי שם על 
קו הזינוק מוכן ומזומן לקפוץ אל המים הקרים של ראשון 

לציון. למעט המדוזות הסגולות הרבות, לא הופתעתי 
יותר מידי ובניגוד לשנה שעברה שבה עמדתי לזנק 

לתחרות הראשונה שלי, פה חשבתי על החוויה והכיף 
שבהשתתפות, לא היה לי ממש ספק שאני מסוגל לסיים. 
אז השנה אני מכוון לטריאתלון אולימפי, אני עוד לא יודע 

האם אקח חלק באחד הטריאתלונים שיתקיימו בספטמבר 
או אולי אתאפק ואתאמן לקראת טריאתלון אילת, אך זוהי 
בהחלט המטרה לשנת הפעילות הזו. אני מודה, הריגוש 

מעצם הגדרת היעד עוזר לי לשמור על מתח גבוה וכך 
על שיגרת אימונים בריאה וסדורה אבל הייתי מאד רוצה 

לדעת מה הסוד שלכם לשמור על מוטיבציה? אשמח 
לדעת וללמוד! 

בחודש האחרון חוויתי כמה חוויות יוצאות דופן אותן אני 
משתדל לתעד בדף הפייסבוק. רצתי כמה פעמים בניו 

יורק ובעיקר בסנטרל פארק אותו אני כל כך אוהב, יצאתי 
לריצת שטח מדהימה עם חברי מהעבודה רון והקפנו את 

הר איתן באיזור ירושלים, רכבתי עם מוטי מהבניין אותו אנו 
חולקים לכיוון בית ג'מאל וחזרה. אני אמנם לא בעד רכיבת 
כביש ללא רכב ליווי אך יצאתי, עבדתי קשה ונהניתי ברמה 
אחרת. השדות, הכרמים והיערות באזור השפלה מדהימים 

ביופיים באור הראשון של הבוקר. מזכירים לעיתים את 
נופיה של טוסקנה.

עליתי מעט במשקל ל-91 קילוגרם אחרי שכבר שקלתי 
89 קילוגרם. אין לי ממש מושג האם מדובר בשריר או שומן 

או מה והאמת לא בא לי כעת לברר. אני פשוט אמשיך 
בשגרת האימונים, אתאזר בסבלנות ואתן לגוף לעשות 
את שלו. עד עכשיו, אני מטפח אותו והוא, לא מאכזב 

אותי כלל.
  לכל טיפ, שאלה, עצה, הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד

הפייסבוק של הפרויקט 

 פרק כ'
קו מתח גבוה

 104 היה  ההתחלה  משקל  בריאים.  לחיים  חזרה  פרויקט  החל  חר  ש
ק"ג והיעד הינו 85 ק"ג. הכתבות החודשיות יתעדו את תהליך השינוי 

מבחינה תהליכית, מחשבתית והתנהגותית.

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר we:Live מוטי פישביין  שחר ברטל 

פרוייקט: חזרה לחיים בריאים יותר

https://www.facebook.com/groups/371683453004511/
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facebook.com/bikeCafeTLV | הרכבת 18 תל אביב | בייק קפה וחנות אביזרי אופניים

 ערב שכולו אנדורו 
 Israeli Enduro Team באו לפגוש את חברי

ואת נוגה כורם מלכת האנדורו הבינ"ל שלנו 
זוכת המקום ה-3 בתחרות במדיירה. בואו 

לשמוע חוויות מתחרות ה-EWS, להבין מהו 
אנדורו אמיתי, ולשמוע על התמודדות של 

הגיבורים שלנו עם המסלולים הרצחניים של 
הסבב. באו, יהיה אנדורו!!

תאריך המפגש יפורסם בקרוב

BikeCafé-לוח אירועים והרצאות ב

https://www.facebook.com/bikeCafeTLV/
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Devinci Django

חברת דה ווינצ'י נוסדה לפני 25 שנה בקוויבק קנדה ע"י שני 
סטודנטים להנדסה. כמו בסיפורי אגדות אחרים, גם כאן ההתחלה 

הייתה מקרטעת ודלה בתקציבים, עד כדי אובדן החברה וסגירה. בשנות 
התשעים נכנס לתמונה Felix Gauthier, יזם אופניים עתיר נסיון 

מתחום הכביש. לאחר מספר שנים בודדות בשותפות עם השניים, רכש 
Gauthier את החברה מידיהם והפך אותה לחברת אופניים מובילה 

עם ליין דגמים רחב ושיווק עולמי. אולם את ההכרה הציבורית העולמית 
במותג אפשר לייחס בבלעדיות לסטיב סמית, רוכב DH אגדי, ואלוף 

הסבב העולמי לשנת 2013, שנפטר בתאונת אופנוע טראגית לפני 
כשנה. הג'אנגו, הושקו ב-2016 בשתי גרסאות 27.5 ו-29 ובשש רמות 
גימור שונות. האופניים תוכננו להחליף בקטגוריית אופני השבילים את 
הטרוי שהחלו את דרכם כאופני שבילים ובתהליך אבולוציוני קיבלו עוד 

ועוד מהלך עם השנים עד שהיום הם אופני ה-AM אנדורו של החברה. 
הג'אנגו תוככנו להיות )כמו הרבה זוגות אופניים אחרים( זוג האופניים 

האחד שיודע לעשות הכל טוב. ובעזרת השורשים הקנדים הם 
  מבטיחים מקדם הנאה גבוה. האם הם מקיימים? יצאנו לבדוק

יבואן: בייקדיל | מחיר: 14,900-29,900 ₪ בהתאם למפרט 

Devinci Django  שחר מיליס  אלון רון  טל שביט we:Test 

Devinci Django :מבחן

https://www.youtube.com/watch?v=mO7xwCFZLUE
https://www.youtube.com/watch?v=mO7xwCFZLUE
https://www.youtube.com/watch?v=mO7xwCFZLUE
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Highlights

שלדת קרבון, תומכות שרשרת מאלומיניום	 
גלגלי 29 	 
מתלה ספליט פיבוט המייצר מהלך של 	 

120מ"מ
ציר אחורי בתקן בוסט 148מ"מ 	 
מזלג פוקס 34 פקטורי 130 מ"מ 	 
אורך צינור עליון 625 מ"מ	 

זווית צינור ראש 68.5-67.5 מעלות	 
זווית צינור כיסא אפקטיבי 74.5 מעלות	 
אורך תומכות שרשרת 432 / 434 מ"מ 	 
בסיס גלגלים 1185 מ"מ	 
משקל "רטוב" כולל פדלים – 13.0 ק"ג 	 
נתונים למידה L ובמפרט אופני המבחן	 

Devinci Django we:Test 



117 |  116

ציר הגלגל האחורי. מיקום ייחודי זה של ציר המתלה 
האחורי יוצר אופי אקטיבי במיוחד למתלה ומקנה לו יכולת 
משופרת להפריד בין כוחות הבלימה לבין פעולת המתלה. 

המפרט איכותי אך לא חריג- כידון רחב בקוטר 35מ"מ, 
סטם קצר, מוט אוכף מתכוונן, מערכת הנעה "אחד 

על" ללא הכנה למעביר קדמי והובלת כבלים פנימית 
עם כיסויים אלגנטים. בנימה אישית, סכימת הצביעה 

המודגמת בצילומים על כחול עמוק, תכלת וצהוב כתמתם 
בגימור מט ייחודית יותר ונאה יותר לטעמי.

על השביל 
כבר בשלב כוון הבולמים שמתי לב לכך שנדרש מעט יותר 

לחץ אויר בבולם האחורי )יחסית לאופניים אחרים( בכדי 
להציב את השקיעה )סאג( בין 25-30%. אסביר בהמשך 

איך זה מתקשר לשיכוך ולרכיבה.

מבט ראשון 
המוניטין )ניתן לקרוא לזה גם סקסאפיל( של דווינצ'י תמיד 
היו משהו לא ברור עבורי. מצד אחד מדובר במותג בוטיק 

קנדי, ודוגרי אין על הקנדים כשמדובר באופניים, ומצד 
שני, אין הרבה הייפ למותג. כל זאת בראיה היסטורית. 

בשנים האחרונות, החלה החברה בתהליך שדרוג או יותר 
נכון להגיד שיקום המותג. הסטייטמנט של החברה נשאר 

ברור ומצביע על אופניים בעלי ביצועים טובים ופאן פקטור 
שובר סקאלות. מבט ראשון על/ אל האופניים בסכימת 
הצביעה שחור/לבן מגלה תצורה עדכנית ובשרנית של 

שלדת קרבון ברמת גימור מרשימה ביותר וטאצ' מבריק. 
הג'אנגו מבוססים על מתלה Split Pivot איכותי מבית 

וויגל, אשר מספק 120 מילימטרים של מהלך אחורי. 
מהותו העיקרית היא נקודת ציר אחורי הממוקמת סביב 

Devinci Django we:Test 
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הגיאומטריה היא גיאומטריית שבילים מובהקת, טופ טיוב 
ו-REACH ארוכים יחסית המתאימים לרכיבות ארוכות, 

זוית ראש מודרנית אך לא קיצונית כזאת המאפשרת היגוי 
טוב גם בטיפוסים. יחד עם החישוקים הצרים ששומרים 

על חתך הצמיג עגול וצר, מתקבלים אופניים שלא תתנגד 
לקחת אתך ליום שלם של רכיבה.

מבט אל האופניים ממרום הכסא בתנוחת רכיבה חושף 

לינק מתלה א-סימטרי בצורה בולטת ומפריעה בעין. כמובן 
שאין לכך השפעה על הרכיבה או איכות המתלה. מבט 

נוסף מגלה שהלינק מורכב משני חלקים ולא כחלק אחד 
)בד"כ פוגע בקשיחות הצידית של המתלה(. יחד עם זאת, 

האופניים בעלי קשיחות צידית טובה מאד.
הג'נגו מבוססים על מתלה ספליט פיבוט של דייב וויגל 

כאמור, כן אותו דייב מ DW לינק ומדלתא )אויל(. מתלה 

הספליט פיבוט נועד לנטרל לחלוטין את כוחות הבלימה 
מהמתלה. היתרון כאן בא לידי ביטוי בשיפור האחיזה, שכן 

המתלה דינמי ועוקב אחרי הקרקע גם בבלימה. הדבר 
מאפשר לבלום מאוחר, להשאר בשליטה )משפיע בעקיפין 

גם על ההיגוי( לפני סיבוב או פשוט לרכב מעל מכשולים 
כמו גינת סלעים ארוכה ותלולה עם אופניים הרבה 

פחות קופצניים.

רכיבה ראשונה במשמר העמק, מתחילים בטיפוס, מצב 
בולם פתוח. תנוחת הרכיבה מאד נוחה והאופניים מגיבים 
לדווש מתפרץ בזינוק מרשים קדימה. המהלך מרגיש עמוק 

כאילו לא מדובר באופני 120 מ"מ, אך נוטה להתנדנד 
בצורה מורגשת בדווש בישיבה. גם האטה של הריבאונד 

בתחום הסביר לא משפרת את הנדנוד. זה מתקשר ללחץ 
האויר הגבוה בבולם )קישור 1 מתוך 2(, מינוף המתלה 

Devinci Django we:Test 
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הוא כזה שחלקו הראשון של המהלך רגיש מאד, לכן נדרש 
לחץ רב יותר כדי לקבע את הסאג ולהתנגד למשקל- יחס 
מינוף זה הופך את המתלה ל"רגיש" יותר לנדנוד. העברת 

הבולם למצב "דווש" האמצעי פתרה את העניין כבמטה 
קסם מבלי לפגוע אנושות בשיכוך. למעשה השינוי היה כל 
כך מורגש שהייתי חייב לבדוק את זה מספר פעמים בתנאי 

שטח שונים בכדי להאמין. עובד! הבולם ממוקם נמוך 

על השלדה והגישה למתג הבולם מעט קשה ומסתתרת 
מאחורי מתקן הבקבוק. בירידות התגלו אופניים מאוזנים 

ומקני בטחון מעבר למצופה מאופניים עם זוית ראש שכזו. 
חלק מכך נובע מרציפות השיכוך )קישור 2 מתוך 2(, 

עצם העובדה שתחילת המהלך "רכה" מאפשרת למתלה 
 Square Edge( להתמודד טוב עם מכשולים חדים

Bumps( הנפוצים מאד בסביבה סלעית/ שורשים. הדבר 

מגביר את האחיזה ותחושת הבטחון של הרוכב. מתלה 
הספליט פיבוט מיושם גם באופניים אחרים, אך לכל זוג 
אופניים גרף התנהגות מעט )או הרבה( שונה. הג'אנגו 
התגלו יעילים מאד בדווש במצב בולם פתוח בהילוכים 

קשים יותר, הנדרשים בעיקר בדווש מתפרץ תוך כדי 
רכיבה, ביציאה מסיבוב וכדומה. 

בסוף היום, סיימתי את הרכיבה עם חיוך על הפנים. "היה 

כיף היום" דווחתי לאשתי בטלפון בדרך חזרה הביתה...
אז אחרי שלמדתי לנעול בולם בכל טיפוס, האופניים 

דוושו ביעילות בתנאי שטח שונים. ההיגוי והתנוחה תרמו 
לטיפוסים נעימים )עד כמה שניתן לצפות מטיפוס חובב 

ירידות שכמוני(, מעבר למצב עמידה שומר על יעילות 
הדווש ומזניק את האופניים קדימה. 
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"פאן פקטור – קווים לדמותו" 
מקדם ההנאה, ה-"פאן פקטור" הוא אותה תחושה בלתי 
מוסברת שהופכת אופניים טובים לאופניים שהיית לוקח 

אתך הביתה. מנסיוני לאורך השנים, מספר תכונות שונות 
ואף סותרות יכולות לתרום לפאן פקטור וקשה לי לשים את 
האצבע עליהן בדיוק. הדווינצ'י עושים בדיוק את זה. משהו 
במתלה המספק שיכוך צמוד קרקע גם במכשולים קטנים 
וצפופים וגם בגדולים, היכולת לשמור קו, והצייתנות מקנת 

הבטחון הם כנראה הגורמים ל"פאן" המתפרץ. 
בואו נשים דברים על דיוקם. אלו אופני שבילים 120/130 
 XC מ"מ. אלו לא אופני אנדורו דורסיי בולדרים ולא אופני
קלילים, גם לא אופני פרירייד. יחד עם זאת, ברכיבות הם 
סיפקו כל מה שרוכב צריך ברכיבת סופהשבוע שלו ועוד 
1-2 רכיבות אמצ"ש. קשיחות מספקת, מתלה "מפנק" 

ויעיל, תנוחת רכיבה שימושית, נוחה ומשרת בטחון 
בשטח טכני.

סיכום 
עכשיו, לאחר שנאלצתי להחזיר את האופניים ואני מנסה 
להעלות את רשמי על הכתב, אני מריץ לאחור את חווית 

הרכיבה על הג'אנגו... כאן נדדו מחשבותיי הרחק ליערות 
 DNA הירוקים והלחים של קנדה. הבית, השורש וה

האמיתי של האופניים. מדמיין רכיבה על שלדת הקרבון 
הבשרנית והקשיחה. מתלה שעוקב אחרי הקרקע בתנאי 
שטח מגוונים, על הזרימה המאוזנת, דרופ, תאוצת טובה 
ביציאה מסיבוב, היגוי מדוייק בטיפוס... מדמיין גשרוני עץ 

בnorth shore, טיפוס בסינגל מלא שורשים רטובים 

והכל בתוך ערפל קנדי טיפוסי שמגביל את הראיה. ואז זה 
הכה בי: ג'אנגו זה כל זה! כי מה שחשוב באמת ברכיבה 

זה להנות. להצליח להנות מטיפוס ארוך של 40-60 דקות 
כמו ש)לא( עושים רק ב north-shore, להנות בסינגלים 

מפותלים, בסלעים, בירידות מהירות ובעיקר, לחזור הביתה 
עם חיוך. הג'אנגו אולי לא יבלטו בסעיף יעילות הדיווש מול 
דגמים אחרים בז'אנר, אך בכל הנוגע לתנוחת הרכיבה על 

האופניים, לעבודת מתלה ובעיקר ליכולת לייצר פאן, יש 
כאן אופי, האופי של ג'אנגו. לכו ונסו 
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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.

האמת שקיבלתי תגובות לאחרונה שאני מתלונן יותר מדי. היי, גם אני פולני/
ישראלי, וזאת זכותי המלאה להתלונן! ובכלל, אל תשאלו איזה שבוע עבר עליי. אל 
תשאלו, כי אספר לכם בכל מקרה. דיסקליימר: כל המקרים המובאים כאן הם פרי 

מוחו הקודח של הכותב, והתקיימו ביקום מקביל, ומהווים רק מדגם מייצג של 
שבוע טיפוסי בחנות האופניים שלכם.

השבוע נפתח עם מייל תלונה מלקוח על תיקון שבוצע שלא לשביעות רצונו 
)אני לא מדבר על מועד שליחת המייל - שבת בערב, כי נגיד שהקונספציה היא 
שמייל "לא מטריד בשעות הפנאי" כמו ווטסאפ או צ'אט פייסבוק. נגיד(. לוקח 

את הזמן, מנסח מייל תגובה. מקבל מייל תשובה. לוקח עוד זמן ומנסח עוד 
מייל תגובה. מקבל עוד מייל תשובה, וכן הלאה. כמובן שמציע דרכים, פתרונות 

והתנצלויות, בשאיפה לרצות את הלקוח. זמן, מחשבה ואנרגיה שהושקעו – 
רמה 6 בסולם 10.

לקוח אחר מכניס אופניים לטיפול תקופתי שגרתי, ואוסף אותם למחרת. בערב 
מקבל ממנו צ'אט פייסבוק על בעיה שצצה, שלא הייתה שם קודם )שם כללי 

להטלת אחריות הטיפול על החנות, עם ציפייה לא לשלם בעבור פתרון התקלה(. 
מציע לו שיגיע לחנות לאבחון וטיפול, תוך התנצלות כמובן. אחסוך מכם את 

חוסר שביעות הרצון )המוצדק( שהובע בעקבות הצורך לשוב לחנות בטווח של 
יומיים, אבל תקלות פותרים בסדנא, ולא בצ'אט פייסבוק לצערי. רמת אנרגיה 

להתחיל את יום המחר – מינוס 3 בסולם 10.
יום המחר מתחיל עם תיקון חוזר של האופניים הנ"ל. בודק ומוצא בעיות שהיו 
או לא היו קודם, מחליף חלקים בצדק או שלא, משקיע זמן נוסף, רכיבות מבחן 

מחוץ לחנות, ועדכון של הלקוח, שעכשיו נאלץ לשלם תוספת בגין דברים נוספים 
שנמצאו, למורת רוחו כמובן. אחסוך מכם את חוסר שביעות הרצון שהובע 

 בעקבות הצורך לשלם שוב בטווח של יומיים, על בעיה שהייתה או לא קודם.
שעה חולפת, ואותו לקוח שולח סרטון עם הרעש )שהיה שם קודם(, וטוען 

שלמעשה שילם על משהו שלא נפתר, ושהטיפול שנעשה למעשה לא מוצדק 
כלל. כמובן שמגיב ברצף של התנצלויות והתחייבויות לפתרון, בשאיפה שאכן 

ירצו את הלקוח. זמן, מחשבה ואנרגיה שהושקעו – 13 בסולם 10. אחסוך 
לכם את תחושת הכשלון המקצועי, או את התחושה שלקוח מסתובב שם בחוץ 
במחשבה שנלקח ממנו כסף שלא לצורך, בצדק או שלא. בנקודת זמן כזאת, אם 

אתם רובוט – אתם עושים Alt-Ctrl-Dlt וממשיכים הלאה. במקרה של אדם 
ביקורתי קונבנציונלי, קשה מאוד להמשיך לחייך ולתת שירות לאנשים אחרים. 
 והשעה רק 1400 בצהריים. רמת אנרגיה להמשיך את היום הזה – מינוס 16.

בינתיים, שני משלוחים של חלקי חילוף - עבור אופניים של לקוחות שממתינים 
לסיום הטיפול, ולקראת הסופ"ש הממשמש ובא – מתעכבים, נתקעים, 

הולכים, חוזרים ונאבדים בנבכי שירות הדואר הישראלי. מבצע שיחות בירור אצל 
הספקים, שיחות בירור בדואר, מקבל שיחות מהלקוחות הממתינים עם שאלות 

"מה קורה?", "שכחת אותי?", ו"זה יהיה מוכן לסופ"ש?" הקלאסי. אבל החלקים 
בינתיים אינם. זמן, מחשבה ואנרגיה שהושקעו - 9 בסולם 10.

במקביל, מקבל מידע דרך אוזן שלישית, שלקוח ותיק וקרוב מאוכזב מאופן 
הטיפול בו עקב תקלה חוזרת ונשנית. מסתבר שהלך לחנות אחרת שבה, בדרך 
כזאת או אחרת, פתרו לו לבסוף את הבעיה. טלפון לבעל החנות שהוא גם חבר, 

כדי לברר את השתלשלות העניינים שהביאה לפתרון, טלפון לספק המשותף 

שהביא לפתרון הבעיה )ויכול היה לפתור אותה גם קודם, כשאני פניתי אליו 
ולהוציא אותי סבבה עם הלקוח(, וטלפון לאותו לקוח כדי להבין וליישר את 

ההדורים. זמן, מחשבה ואנרגיה - 8 בסולם 10. חוסר שביעות רצון עצמי וכללי 
בכלל - 10 מ-10.

ובערב, כמדי ערב, מגיע הביתה בחושך, הילדים כבר נרדמו, ארוחת הערב כבר 
מתקררת, יושב לצד האישה התומכת ואוכל בשתיקה. למי יש כח בכלל לדבר 

אחרי יום או שבוע כזה? מאיפה בכלל להתחיל...הרי כל המילים נגמרו בעבודה...
ואז קולט את כמות הזמן, המחשבות והאנרגיה שמושקעת בכל לקוח ולקוח, 

מרוצה יותר, מרוצה פחות או לא מרוצה כלל. קולט שבסוף היום, דווקא האנשים 
הקרובים אליך והחשובים לך ביותר - מקבלים ממך הכי פחות. ומאידך, כל אדם 

ממוצע שנכנס לחנות זוכה ממך לשיא האנרגיה, שיא הסבלנות ושיא החיוביות. 
אז נכון, זה חלק מהעבודה. במיוחד במקום שמתעסק בסופו של דבר בשירות 

לקוחות. וכמובן, שיש צדדים חיוביים, כיפיים, צחוקים, בירות וקפה משותפים, 
התרגשות של אופניים חדשים, פתרון של בעיות מורכבות יותר או פחות, וניסיון 
כנה לעזור, אבל מדי פעם יש מקרה אחד או יותר, שמתסכל, מאכזב ומבעס גם 
את נותן השירות, ולא רק את הלקוח. במיוחד בענף כזה, עם קשר אנושי קצת 

יותר קרוב וחם )בטח בהשוואה לנותני שירות אחרים בחיינו(. אחזור ואטען, 
שכולנו בני אדם, על כל הטעויות ועם כל הרגשות, משני צידי הדלפק. בחייכם, 

רק אל תשכחו לשוחח. שמעתי שזה עוזר.
מוקדש למשפחות של עובדי הענף. אנחנו כאן גם בשבילכן 

we:Give a sh#tבועז שושן   יואב מאור 

פרק י' 
דם יזע ודמעות - עוד שבוע טיפוסי

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

עכשיו בבייקפה הרכבת 18 תל אביב

צילום: נתי הורטיג

http://www.middleasta.com/
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we:Eilonאילון שגיא  אילון שגיא

אומנות
ההחרשה

אני סמוך ובטוח שכל אחד מכם וכן, גם מכן! קוראים 
וקוראות יקרים ביצע לפחות פעם אחת בחייו את אחת 
הפעולות הנבזיות ביותר שרק יונקים ממשפחת האדם 

 מסוגלים לבצע והיא – החרשת נאדים.
לכאורה זה נשמע פשוט, אבל מדובר פה בעצם במהלך 

פסיכולוגי מורכב מאד לו שותפות גם יכולות מתחום 
השליטה על הסוגרים. ראשית כל, חייב אותו נבזה להכיר 

בעובדה שהוא הולך לבצע פשע חמור נגד האנושות 
ולהיות מסוגל לבצעו אף על פי כן. כדי להמחיש כמה 

חמור הדבר, נפנה לסדר הדין הפלילי שקובע שעל מנת 
להרשיע מישהו ברצח בכוונה תחילה )הדרגה החמורה 

ביותר של הרשעה ברצח( על התביעה להוכיח כי נתקיימו 
 שלושה תנאים: החלטה, הכנה והיעדר קינטור.

ברור כי הפלצן המחרישן קיבל החלטה ביודעין בהיותו 
בגיר )תינוקות הרי מפליצים חופשי וממש לא מעניין אותם 

מה קורה סביבם( כשיר הנמצא בחברה והיה ער לכך 
שפעולת ההפלצה תגרום לנזק סביבתי חמור ובכל זאת 

בחר לשחרר. ההכנה היא השלב הדורש מודעות ותחכום 
רב. בחירת מיקום השחרור היא עסק מורכב הדורש 

יכולת קבלת החלטות מהירה והתמצאות טובה במרחב. 
יתרה מזו, ישנם כאלו שאף יבצעו תמרון מורכב כדי להגיע 

אל הספה הספציפית שעל פי הערכת המצב שביצעו, 
מכוסה בבד אטום למחצה, מה שיאפשר נעיצה. ובאשר 
לקינטור, הרי שהמקרים בהם חבר יאתגר אותך להפליץ 
במעלית העמוסה לעייפה שעולה לקומה ה-12 במשרדי 

הביטוח הלאומי נדירים ביותר ולרוב מדובר בהחלטה 
אישית שאינה קשורה לגורמים חיצוניים. סכמו את הכל 
והרי לכם פושע שבמצח נחושה הפליץ בפומבי ואם לא 

די בכך, הרי שמיד כשסיים לשחרר לבש את הפרצוף הזה 

של "זה לא אני" ואולי אפילו ברוב חוצפתו אמר בהפתעה 
"מי שחרר פה?".

ואיך זה קשור לאופניים?
ובכן, החרשת דרטה דומה מאד להחרשת רכיבה. אתה 
מתכנן את צעדיך במחשכים, בוחר את המקום והשעה 

בקפידה אחרי שבלשת בשקט אחרי התעבורה בוואצאפ 
הקבוצתי ולמדת את התוכניות של כל השאר, אחר כך 
את עושה את עצמך כאילו לא בטוח מתי והיכן תרכוב 
כאשר בפועל אתה יודע בדיוק לאן ומתי פניך מועדות. 
אתה אפילו מתעלם מניסיונות הקינטור סטייל "נו, גם 

השבת אתה לא רוכב יא סחאלה?" שנועדו להכשיל 
אותך כמובן. אם צלחה דרכך וסיימת רכיבה בלי שעלו 

עליך )חשוב כמובן לא להעלות תמונות לפייסבוק...( אתה 
נהנה מתחושת נינוחות ושחרור, ממש כפי שבני מעיך 

אומרים שירה חדשה אחרי שפטרת אותם מהלחץ המעיק 
)הללויה(. אך כדרכם של נאדים מוחרשים לעיתים אתה 

נתפס בקלקלתך... הנה אתה חוזר אל מגרש החניה, 
באוזניות מתנגן לו איזה שיר קצבי ולפני שאתה מבין מה 
קורה, אתה נתקל בפרצוף עם מבט של בורר מהעולם 

התחתון שמסנן אליך בארסיות: "אז מה... מחרישים 
רכיבות, הא..?" זהו החבר שלך שתפס אותך על חם 

ועכשיו אתה הולך לומר את הדבר הכי פתטי עלי אדמות, 
בידיעה שהוא כזה, אך בחוסר אונים שלא מאפשר לך 

לומר שום דבר אחר חוץ מ - "לא, אתה לא מבין, זה 
לא אני"....

וזכרו, בכל הקשור לנאדים )והחרשת רכיבות( עוצמת 
הסירחון עומדת ביחס הפוך לכמות הרעש שאתה 

מייצר... 

פינה אישית: אילון שגיא
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פרק 5 כוח מתפרץ
ממשיכים להתחזק, הפעם כוח מתפרץ תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה ולשיפור ההתאוששות

בפעם הקודמת דיברתי על כך ששרירי ליבה זו כותרת 
שעברה מן העולם. מה שנשאר הם תיפקודי ליבה, כמו 
לקשר בין כוחות שמייצרים חלקי הגוף העליון והתחתון, 

מבלי לאבד כלום בדרך. 
מי ששומר על האנרגיה הם שרירים בירכיים, בעכוזים, 

במרכז הגוף, בכתפיים - כך שלקרוא לשרירי הבטן והגב 
שרירי ליבה זה להפחית מאוד בהבנת הדרך בה הגוף 

מבצע דברים.

נחזור לאופניים 
כדי להמשיך לטפס בעליה טכנית או כדי להמשיך להפגין 
שפת גוף יעילה ויפה למראה, צריך שיישאר לנו כוח, לכן 

חשוב להיות חזקים. אנחנו צריכים בין השאר סיבולת 
וכוח מתפרץ וגם את הרכיב שמקשר בניהם, סיבולת כוח. 

הפעם אלמד אתכם כמה תרגילים שמצריכים תפקודי 
 ליבה טובים,כשבכולם נשלב כוח מתפרץ

גדי טנא: מתיחות we:Fitעדי גיא   גדי טנא - ספורטנא 

גדי טנא: כח מתפרץ

http://www.sportene.com/
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גדי טנא פיזיותרפיסט מוסמך והבעלים של ספורטנא מכון פיזיותרפיה ושיקום 
sportene.com ספורט

שכיבות סמיכה עם קפיצה 
פלג הגוף העליון משמש ברכיבה טכנית כעוגן לאגן ולפלג 

הגוף התחתון. הקשר עם הכידון צריך להיות אלגנטי 
לרגעים קצרים, חזק ואינטנסיבי. בעזרת שתי משקוליות 

שנסדר ברוחב הכידון הפרטי שלנו, נאפשר דחיפה 
מתפרצת לסירוגין.

ביצוע: שתי הידיים על ה"כידון", גוף בסמיכה. מבצעים 21 
ירידות ועליות, כל שלישית עם קפיצה. 

בהתחלה סט אחד ואחרי שמתרגלים, שניים ושלושה. 

סקווטים עם כדור כוח וקפיצה 
בעליית מדרגת סלע או בנחיתה מקפיצה, אנחנו צריכים 

יכולת ניתור וספיגה. כדור כוח או חפץ כבד ולא מסוכן, 
יכולים להעלות את העומס ואת האתגר בתרגיל.

ביצוע: יורדים לסקווט וקופצים. בסרטון המצורף אני צריך 
להיזהר על התקרה לכן הידיים מכופפות, אבל בהחלט 

אפשר ליישר ידיים עד למעלה. לבצע לפחות 12 קפיצות. 
סט אחד זה בסדר, בהמשך מבצעים שלושה עד חמישה.

מכרע עם כדור כוח וקפיצה 
כמו התרגיל הקודם, רק יותר דומה לעמידת מוצא. 

נשתמש בעמידת מכרע שמזכירה את מנח הרגליים על 
הפדלים. נעמיס על הגוף בעזרת חפץ כבד כמו כדור כוח 

או כל דבר ששוקל מספר ק"ג.
ביצוע: נרד למכרע / לאנג' ונקפוץ גבוה ככל האפשר, 

נניף את המשקל למעלה, נחליף רגליים וננחת במכרע 
ההפוך. נבצע 12 קפיצות לפחות. סט אחד זה בסדר, 

בהמשך נבצע שלושה עד חמישה.

קפיצה מקופסה על רגל אחת 
שוב תרגיל כוח מתפרץ שאמור להקנות לנו עמידות גבוהה 
יותר בעליית מדרגה או במעבר מהיר לעמידה בזמן טיפוס 

בעליה. תתארו לכם שאתם מדוושים בעליה ואז צריכים 
לעלות מדרגה של 25-30 ס"מ. כשהדופק גבוה, מדובר 

במשימה שאחריה החזרה לדיווש תמיד דורשת עליה 
פתאומית בדופק. אז אם תהיו ממש חזקים, תוכלו לצאת 

משם בספרינט, מבלי להעלות את הדופק למקסימום.
ביצוע: מוצאים קופסה או מדרגה בגובה של כיסא לפחות. 

מניחים את רגל ימין על הקופסה, יורדים מעט לתנופה 
ואז מזנקים למעלה בכל הכוח. לבצע ברצף שש עד עשר 
חזרות כל רגל. להתחיל משני סטים כל צד ולהתקדם עם 

חמישה סטים כל צד.

סמוך קום 
התרגיל הישן והטוב. משלב גם עבודה על פלג גוף עליון, 
גם זריזות, גם קפיצה. חלק מהמהות של להיות ספורטאי 
טוב, זה להיות אתלט. המון שחקני כדורסל הם מגושמים 

בתנועות שלהם כי הם לא מספיק אתלטיים. גם רוכבי 
אופניים בדרך כלל לא מגוונים. לכן חשוב לעשות אימונים 

כאלו שבהם מבטאים מיומנויות גופניות מגוונות יותר.
ביצוע: מעמידה יורדים לכפות הידיים, קופצים למצב 

סמיכה, יורדים לשכיבת סמיכה, קופצים חזרה לעמדת 
צפרדע וקופצים לגובה. חוזרים עשר פעמים. בהתחלה 

שני סטים, בהמשך עד חמישה.

כוח מתפרץ

1

2

3

4

5

גדי טנא: מתיחות we:Fit

http://www.sportene.com
https://www.youtube.com/watch?v=NbhwB-9PZYc
https://www.youtube.com/watch?v=P_SU1gaPohQ
https://www.youtube.com/watch?v=RaFtHSqHcMc
https://www.youtube.com/watch?v=t5SOzJx--iU
https://www.youtube.com/watch?v=Icvpml3PWaM
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לרוכבי אופניים, בתחילה בעיקר במשאבות וכלים, ולאחר מכן גם החלה לשווק 
פנסים, כלים לחנויות ואביזרים משלימים נוספים.

 Sramלאחר שמכרו את החברה ל Truvativ החברה נוסדה ע"י המייסדים של
בתחילת שנות ה2000, החברה מעצבת ומתכננת את מוצריה מקליפורניה, 

כאשר הייצור נעשה כולו בטאיוון.
בשנים האחרונות Lezyne השיקה קו מוצרי GPS)מחשבוני רכיבה( הכולל מגוון 

מוצרים הולך ומתרחב בטווח מחירים וגדלים שונים.
בגיליון 19 בחנו את הגרסה הראשונה של הSuper GPS של היצרן ומצאנו 

שהוא מספק היטב את הצרכים של מירב הרוכבים, למרות גלי'צים של תוכנה 
וענייני עיצוב שפחות מצאו חן בעיננו בזמנו. הפעם קיבלנו מ CTC, היבואן 

.Super GPS-הישראלי הדגם החדש ומשופר של ה
יצאנו לבדוק האם הדגם המשופר, שיצא זמן קצר מאוד לאחר השקת הדגם 

המקורי, הוא אכן שיפור משמעותי.
נזכיר גם שכותב שורות אלו, מעולם לא היה בתכנית אימונים מסודרת וכנראה 
שלא יאיים לעולם על התואר של שלומי חיימי, אבל הוא כן מתעד סידרתי שכל 
רכיבה שלו ב4-5 שנים האחרונות בסטרבה )בכל זאת צריך לראות כמה קרוב 

הגעתי לשועלי האנדורו בסגמנט של הדרומי בקנדה(, בזמן המבחן לא הדלקנו 
 GPS-ולא פעם אחת את אפליקציית הסטרבה בטלפון והסתמכנו בלעדית על ה

של lezyne, הפרטים והמסקנות לפניכם.
תכונות עיקריות 

ממדים: 42.9 על 67.8 על 27.5 מ"מ	 
משקל: 76 גרם 	 
מסך: 40.7 על 31.7   	 
סוללה: פנימית מאפשרת שימוש של כ-24 שעות 	 
זיכרון: עד 400 שעות הקלטה	 

תומך בלוויני GPS אמריקאים ורוסים )GLONASS( לדיוק משופר וצריכת 	 
אנרגיה נמוכה 

תמיכה בקישוריות ANT+ ו-BlueTooth smart BLE בו-זמנית )לחיבור שני 	 
חיישנים חיצוניים(

יכולת לקבל התראות מהסמארטפון בזמן רכיבה	 
 	GPS Ally בעזרת אפליקציית turn-by-turn יכולת לניווט
תמיכה ב Live Segments של סטרבה )למנויי פרימיום דרך האפליקציה(	 

בשימוש השלב הראשון בשימוש ב Super GPS הוא התקנת התושבת 
והמכשיר ע"י הסטם \ כידון, במקרה של lezyne מדובר בתושבת מעולה 

המגיעה עם גומיות ב3 אורכים שיתאימו לכל קוטר צינור שאליו יחוברו, אנו 
חיברנו לכידון בסטנדרט של 35 מ"מ ללא שום קושי. המחשבון עצמו מתחבר 

לתושבת ע"י לחיצה וסיבוב שלו, מרגע שחיברנו אותו, הGPS לא זז, גם לא 
לאחר דהירה במורד כמה מהשבילים המטלטלים ביותר.

המכשיר עצמו קל מאוד ומשקלו כמעט ואינו מורגש, Lezyne שינו את העיצוב 
מעט מהדגם הקודם ונפטרו מהטבעת הכסופה שהקיפה אותו א-לה אייפון 4. 

העיצוב עדיין אינו מבריק והמכשיר בסה"כ נראה כמו קובייה לא מעוצבת במיוחד 
)בטח לעומת המוצרים המתחרים בשוק(. כנראה שיש כאן ניסיון לשדר עמידות 

ופשטות על חשבון אלגנטיות יתר.
המחשבון עמיד למים ולאבק, כל עוד אטם הגומי של שקע המיקרו USB יושב 

במקומו )מעט טריקי לפעמים להכניס אותו לשם(. וכל עוד לא תיכנסו איתו 
לצלילה...

הפעלת המכשיר גם היא פשוטה מאוד, ומתבצעת ע"י 4 כפתורים פיזיים 
בולטים ונוחים מאוד בצידי המכשיר. התפריטים והשימוש בהם אינטואיטיביים 

למדי, וכמעט שלא נזקקנו לספרון ההוראות על מנת לשלוט ביד רמה במכשיר.
התצוגה השתפרה מאוד יחסית לדגם הקודם שבחנו, ישנו מגוון מאוד גדול של 

מסכים שאפשר לדפדף ביניהם. בכל מסך מוצגים 4 נתוני רכיבה שונים )ניתן 
לקבוע אילו שדות נראה בכל אחד מהמסכים(, אנחנו לרוב נשארו במסך הראשון 

המראה שעה ביום, מרחק רכיבה, מהירות וגובה – הנתונים ברורים מאוד על 
גבי המסך גם בשמש ישירה ומספיקה הורדת עיניים זריזה לכיוון הכידון על מנת 

לקרוא את הכתוב על המסך.
ישנו מסך נוסף המראה את מסלול הרכיבה עד כה )על גבי "מפה" ריקה(, לא 

לגמרי הצלחנו להבין את השימוש במפה או מסלול על גבי מסך קטן כל כך, אבל 
שיהיה.

במהלך הרכיבות השארנו את הטלפון שלנו מחובר בבלוטות' על מנת לגלות האם 
הטלפון המצלצל בקלמבק מצריך עצירה )צריך לחזור הביתה לקחת את ילד חולה 

למוקד של מכבי( או התעלמות )מישהו מהעבודה חושב שמשעמם לך בשישי 
בבוקר( - על הסנכרון לנייד מעט בהמשך.

 Lezyne
 Enhanced Super

GPS

יבואן CTC | מחיר 790 ₪ 

מבחני ציוד we:Testעדי בלן 

מבחני ציוד

http://weride.co.il/article.aspx?id=287
http://weride.co.il/article.aspx?id=287
http://www.ctc.co.il
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we:Test

מחשב ואפליקציה לאחר הרכיבה ישנן שתי אופציות עיקריות לסנכרון 
הרכיבות: האחת, חיבור דרך כבל USB למחשב Windows או Mac ומשם לאתר 
של Lezyne ודרכו לסטרבה, והשנייה דרך אפליקציית Lezyne GPS Ally הזמינה 

ל-iOS ו-Android. לשמחתנו, בניגוד לדגם הקודם, הפעם לא נדרשנו לחבר 
את המכשיר למחשב אפילו פעם אחת. השיפור באפליקציית ה-Ally פטר אותנו 
מעונשם של הכבלים והלפטופים על מנת לסנכרן את כל הנתונים שלנו לענן של 

.Strava בואכה Leyzne
האתר עצמו של Lezyne הנקרא GPS ROOT מספק פונקציונליות דומה לרוב 

המתחרים, עם תצוגה של הרכיבות על המפה יחד עם גרפים של מהירות, גובה, 
טמפ' וכו'. דרכו אפשר גם להטעין מסלולים ל-GPS שנוכל אח"כ לקבל הוראות 

ניווט עליהם בזמן אמת )turn-by-turn navigation(, או על קו במכשיר. הניווט 
turn-by-turn פחות רלוונטי להתמצאות תוך כדי רכיבה בשטח עתיר פניות 
וכניסות רבות המאפיין את הרכיבות שלנו, אך ניווט במסלולי שבילים רחבים/ 

גראבל על הקו המוצג במכשיר הוא בהחלט קביל ונוח יחסית. 
אפליקציית ה-GPS Ally שזו הורסיה השנייה והמשופרת שלה, היא אכן שיפור 

אדיר לעומת הגלגול הקודם. חווית המשתמש והמסכים די דומים לאפליקציה 
הקודמת )ויש להודות, הם לא מבריקים בUX שלהם(, אבל השיפור באמינות 

ובביצועים של האפליקציה הוא מרשים מאוד. לא חווינו ניתוק אחד בין הטלפון 
לבין ה-GPS לאורך כל המבחן. סינכרון נתוני הרכיבה לענן אחרי הרכיבה קרה 

באופן מהיר, אוטומטי ואינטואיטיבי לחלוטין, ולא הרגשנו שום סרבול בתהליך )זה 
כמעט קל כמו להעלות את הרכיבה לסטרבה מהטלפון(.

השימוש השני של האפליקציה, היכולת לקבל התראות מהטלפון בזמן אמת 
)כשהטלפון בקמלבק(, מעט מוגבלת יותר – כרגע נתמכים רק שיחות, אימיליים 
וסמסים, בעידן של ווטסאפ, slack, טלגרם ועוד 80 אפלקציות תקשורת שונות 

הדבר מעט מגביל, תמיכה בהתראות ממקורות נוספים תתווסף בעתיד, אך כרגע 
לא ברור מתי.

סיכום אנו רוכבים לא תחרותיים )לפחות לא בתחרויות רשמיות( ובחנו את 
ה-Enhanced Super GPS בקונטקטס החובבני הזה, רוכבים חובבים 

יכולים להפיק מה Lezyne ערך רב, היכולת לראות את נתוני הרכיבה )וגם את 
הסגמנטים של סטרבה( בזמן אמת משדרגת את העניין ברכיבה )במיוחד אם זה 

הלופ הבייתי הרגיל שלכם(.
 Lezyne-פשוט מאוד להפעלה וחיי הסוללה שלו מרשימים מאוד. ה GPS-ה
חסך לנו אחוזי סוללה יקרים מפז בסמארטפון שלנו בכך החליף לחלוטין את 

הפעלת אפליקציית הסטרבה בטלפון. מחירו הסופר אטרקטיבי מציב אותו כזמין 
לכל רוכב המגדיר עצמו רציני ומעוניין לקבל סטטיסטיקה על הרכיבה שלו בזמן 

הרכיבה עצמה.
האפליקציה המלווה של המכשיר אינה מצטיינת בעיצוב שלה, אבל היא עושה 

עבודתה ללא דופים וכמעט ללא באגים, וגם במהלך המבחן קיבלנו עדכוני גרסאות 
עם תיקונים ושיפורים שונים.

יותר מחיר מצוין ,פשטות, תושבת מצויינת, זמן סוללה פחות עיצוב חיצוני מעט 
מגושם, אי יכולת קבלת התראות מווטסאפ 

STORE
gr py store.groopy.co.il

קיט ניפוח CO2 היחידי 
שמגיע עם "מאריך"

רק 89 ₪

 ₪ 89

 ₪ 99

KORE Rivera Thermo Pedal
רק 99 ₪

עשויום מניילון 
טרמי חזק במיוחד - 

במבחר צבעים

מבחר אוכפי ג'ל 
במחירים מצחיקים

החל מ-99 ₪
אוכפי נוחות ושטח ,

אוכפי חריץ גבר 
ואישה המחירים 

 מצחיקים החל
מ99 ש"ח !!!! הכי 

זול בארץ

מוט גרירת אופניי ילדים טריילגטור TrailGator הטריילגטור 
מיועד לחיבור אופני ילד לאופני מבוגר. 

• רק 499 ₪ במקום 549 ₪ • קסדת ילדים ROCKET מתנה!!! 
TrailGator מוט גרירת אופניי ילדים

 ₪ 499

 ₪ 99-החל מ

הרכבת 18 תל אביב - 03-7525258

http://store.groopy.co.il/items/666999-Trail-Gator
http://store.groopy.co.il/items/1312731-KRONYO-%D7%A7%D7%99%D7%98-%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97-CO2
http://store.groopy.co.il/48086-%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9D/55590-Velo
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il
http://store.groopy.co.il/items/1312723-%D7%A4%D7%93%D7%9C-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%98%D7%A8%D7%9E%D7%95-KORE
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במהלך השנה האחרונה נראה שמוט האוכף המתכוונן 
הפך למוצר צריכה בסיסי. חברות רבות מענף האופניים 

שלחו ידם לייצור מוטות אוכף מתכווננים וטוב שכך, שהרי 
כבר מזמן מוט מתכוונן אינו נחלתם של מסוקסי האנדורו 
בלבד ולמעשה ניתן למצוא אותו היום אפילו בקרב רוכבי
XC בעליי מודעות טכנית ובוודאי אצל כל לוחם סינגלים 

של שבת. 
חברת שימנו נכנסת למשחק באיחור מאד לא אופייני, 

בפרט כשמדובר במוצר המגיע כחלק אינטגרלי על 
אופני שבילים ממוצעים, אך מצד שני גם להמתנה 

ותהליך למידה ובקרת איכות ארוך יש יתרונות. הדבר 
נכון שבעתיים כשלכל אחד מאיתנו יש סיפורי זוועות על 

מוטות שכשלו בדיוק באמצע רכיבה, בלי הבדל חברה, דגם 
 או מהלך.

 PRO-כך או כך, כנראה שנראה את המוט בעל מיתוג ה
מבית הענק היפני, על לא מעט אופניי שבילים מדגמי 

2018, כחלק מקיט סטנדרטי של שימנו בנוסף למערכות 
הבלימה וההינע.

הקוריאק מבוסס מנגנון הידראולי משולב אויר בעל מהלך 
רציף בהפעלה מכנית מהכידון. המוט מתוכנן כך שניתן 

להחליף את המנגנון הפנימי כמקשה אחת בתהליך 
פשוט ומהיר יחסית. המוט מגיע בתצורת הולכת כבל 
פנימית בלבד ובשני קטרים 30.9 ו-31.6 מ"מ. עבור 

התפעול מהכידון יש אופציה בין שתי ידיות שונות: ידית 
תפעול תחתונה להרכבה בצד שמאל הניתנת להרכבה 

משולבת עם מעצורי שימנו במקום ידית העברת הילוכים 
)I-SPEC II(, וידית תפעול עליונה עבור אופניים בעליי 

מעביר קדמי.
למבחן קיבלנו גרסה ראשונית של מוט הKORYAK בקוטר 

30.9 ובמהלך של 120 מ"מ. לא שהיינו מתנגדים למוט 
בעל מהלך ארוך יותר, אבל אין כזה, אולי בעתיד, כרגע לא. 

משקל המוט כולל ידית כידון וכבל לאחר הרכבה היה 

כ-600 גרם, בחישוב מהיר מדובר בכמה עשרות גרמים 
מתחת למשקל המוצהר באתר החברה, אולם זהו אחד 

הדגמים הראשונים שיצאו למבחנים ברחבי העולם 
וככזה תיתכן סטייה... ובכלל, כל עוד זה לטובתינו אנחנו 

מבסוטים.
מאפיינים כללים

מהלך: 120 מ"מ בלבד	 
קוטר: 30.9, 31.6	 
אופן פעולה: רציף ללא 'תחנות' עצירה	 
הולכת כבל: פנימית בלבד	 
תפעול: מכני מהכידון, שתי ידיות לבחירה	 
גימור: כל צבע שתרצו ובלבד שיהיה שחור	 
משקל מוצהר: 520 גרם למוט + כ-110גרם לכבל וידית 	 

)דגם 30.9, 120 מ"מ(
הרכבה כאמור הקוריאק מגיע עם כבל המיועד להולכה 

פנימית והידית שקיבלנו היתה העליונה, אמנם היינו 
מעדיפים את הידית הארגונומית יותר הדומה בצורתה 

ובתפעולה לידית מעביר הילוכים קדמי, אבל גם ידית זאת 
נראתה אמינה ואיכותית. ההרכבה של המוט מצריכה 
כמובן את השחלת הכבל בשלדה עצמה, אתגר שאנו 
משאירים בד"כ למכנאופן מחנות האופניים המקומית 

)לא שזה נורא מסובך... למי שיודע(. לאחר השחלת 
הכבל בשלדה, החיבור לידית ולבסיס המוט הוא פשוט 

לכאורה, אבל יש כאן קאצ'. שלא כמו במוטות בעלי 
הפעלה מכנית אחרים, מה שמתחבר למנגנון ההפעלה 

בתחתית הקורייאק, הוא לא ראש הכבל אלא סופו החתוך. 
אתם בטח שואלים אז מה הבעיה? ובכן בשיטה זאת יש 

לקבוע את אורך הכבל מראש ואז להתקין את המוט, 
טעית- שילמת. לעומת השיטה האחרת שבה מקצרים 
את הכבל מכיוון הידית ולא מכיוון המוט לאחר שהמוט 

מותקן. לא מדע טילים, אבל דורש תשומת לב בהתקנה. 

Shimano Pro Koryak

יבואן DAA | מחיר 1,199 ₪ 

מבחני ציוד we:Testאילן כרמל 

http://www.daa.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D-Pro_Koryak_Adjustable_Seatpost
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הופתענו מעט ממנגנון המתיחה )'הרגולאז' ' בפי זקני 
הז'אנר( הצמוד לידית התפעול, אשר נראה ארכאי משהו 
עקב צינורית המתכת המעוקלת שעוררה זיכרון נוסטלגי 

למעצורי V של המאה שעברה.
תושבת האוכף שמציע מוט הקוריאק היא בעלת בורג אחד 
בלבד, לכאורה 'נון'-גדול, בפועל כיוון האוכף לזוית והמרחק 

הרצוי עבר בקלות ונראה היה שהאוכף מקובע היטב 
אל המוט.

ברכיבה מיד לאחר ההתקנה ניתן היה לראות שהעסק 
עובד ועובד יפה. האוכף כאמור מקובע היטב אל המוט 

ונטול חופשים ימינה-שמאלה )כמו מוטות אחרים בשוק(. 
הלחיצה על הידית בתצורה העליונה מצריכה לחץ פיזי 

מתון, אולי קצת יותר מידיות אחרות שבדקנו אבל לא 
 בצורה משמעותית.

מהירות החזרה של המוט אינה ניתנת לכיוון אבל אולי 
עדיף שכך, פעולת הבוכנה בירידה היא מהירה מאוד 
ומשקל הגוף מוריד את המוט מיד וללא השתהות. גם 

בדרך חזרה המגנון עובד מהר, חד והחלטי אך ללא טריקה 
אלימה בסוף המהלך. 

מבחינת ה'לוק' אין הרבה מה להרחיב, הגימור נאה אם כי 
סטנדרטי לחלוטין ונראה ששימנו מבינים היטב כי מדובר 

במוצר של 'התקן וסע' – לא זה המקום להצטעצעות 
מיותרת, אנודייז שחור עם מינימום דאווין. באנו לעבוד.

מבחינת השימוש, אין ספק שלאופניי אנדורו היינו שמחים 

מהלך ארוך יותר מ 120 המ"מ המוצעים, אבל בפועל, 
עבור רוכב שבילים בגובה ממוצע, גם המהלך הזה הוא 

סביר ביותר.
מבחן הזמן לאחר חודשיים שבהם נתנו עבודה יפה 

בעשרות רכיבות במגוון מסלולים מאתגרים, ניתן לסכם 
שהקוריאק סיפק וממשיך לספק את הסחורה החשובה 

ביותר עבור מוט אוכף – אמינות.
מהירות הירידה וההחזרה נשארו מהירות והחלטיות, לא 
נוצרו כל חופשים לצדדים, אין שקיעה ראשונית או שום 
שקיעה לצורך העניין, ולא נדרשנו לכוון את מתח הכבל. 

לשמחתינו, גם האוכף עצמו נשאר מהודק ונטול קרקושים 
למרות מנגנון החד-בורג ממנו חששנו בזמן ההרכבה.

מוצר 'התקן וסע' פר אקסלנס.
סיכום שימנו כאמור נכנסו מאוחר לשוק רווי, אבל בואו 

לא נתבלבל, אתם צפויים לראות את מוט הקוריאק מככב 
על דגמי השנים הבאות ביחד עם קיט שלם מתמיד מבית 

הענק היפני. מהלך שאולי אף יוזיל את העלות הכללית של 
אופניים באבזור זה? הלוואי. בכל מקרה, כנראה שתשמחו 

לקבל הקוריאק על האופניים הבאים שלכם ובפרט עם 
ידית התפעול הארגונומית שמתחת לכידון.

יותר מחיר, פעולה חלקה, אמינות פחות מהלך 120 
מ"מ בלבד, מנגנון מתיחה בסיסי )אבל עובד( 

ועכשיו גם שעון!

 GPS-סדרת מחשבי ה
.LEZYNE החדשה של

המחשבים החדשים כוללים את הפרטים הבאים:
מסך גדול וברור עם תכנות מלא לעמודי <   

   התצוגה ולנתונים
> Strave Live Segments -התממשקות ל  
> Turn By Turn Navigation אפשרות לניווט  
צפיה בהתקדמות על מפה <  
התממשקות לטלפון הסלולארי <  
> Lezyne Track מעקב מלא עם  

 
 שעונים - הוספנו למחשב רצועת יד והתקן לכידון

GPS-לקחנו את כל התכונות המתקדמות של מחשב ה 
לרכיבת אופניים והתאמנו אותו גם להליכה וריצה!

מחיר: 540 &

MACRO GPS
Dimensions [W x L x D]: 42.9mm x 

67.8mm x 27.5mm
Display Size [W x L]: 31.7mm x 

40.1mm | Weight: 74g

 להשיג ברשת חנויות
 "Trek ישראל"

ואצל המשווקים המורשים

SUPER GPS
Dimensions [W x L x D]: 42.9mm x 

67.8mm x 27.5mm
Display Size [W x L]: 31.7mm x 

40.1mm | Weight: 76g
מחיר: 790 &

MICRO GPS WATCH
Dimensions [W x L x D]: 33.7mm x 

47.9mm x 17mm
Display Size [W x L]: 22mm x 26mm

Weight: 51g
Showing Running Mode

מחיר: 750 &

we:Test

http://bit.ly/2oLj3PQ
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"אפשר לקבל המלצה לצמיג טוב?" כמה פעמים שמענו 
ועוד נשמע מרוכבי השטח את השאלה הנצחית הזאת? 

כנראה שעוד הרבה וכנראה שאף פעם לא נקבל תשובה 
חד משמעית שתגרום לכולם לרוץ לחנויות ולרכוש את 

הצמיג האולטימטיבי. צמיג "אולטימטיבי" הוא מסוג 
המוצרים שלא ממש קיים בעולם האמיתי, כל רוכב מתאים 

את צמיגיו לצרכיו האישיים וסגנונו האינדיבידואלי לכן 
המלצות כלליות לאו דווקא יתאימו באופן גורף לכולם. צמיג 
 .AM /של בונטרגר מוגדר צמיג אנדורו SE4 Team Issue
צמיג המתאים בתכונותיו לסגנון רכיבה אגרסיבי עם נטייה 
לבחירת קווים מאתגרים, סלעיים ומהירים, במקרה הסגנון 
שאני מעדיף. יצאתי לשבילים המאובקים והסמי מדורדרים 

של תחילת הקיץ על מנת לבדוק איך צמיג האנדורו של 
בונטרגר מתמודד עם הקשיחות של השבילים הישראלים. 

מאפיינים כללים 
 	-Tubeless ready
-הגנת סיבי ניילון בצידי הצמיג, לעמידות גבוהה יותר	 
-משקל מוצהר: 845 גרם לקוטר 27.5 אינץ'.	 

- רוחב 2.4 אינץ' בלבד) בדור החדש שנבחן(.	 
 	-TPI 60
 	 50A ,61 במרכז לגלגול מהירA דרומטר משתנה -

בצדדים לאחיזה משופרת
ה SE4 Team Issue הוא צמיג מתקפל וקל משקל ביחס 

לקטגוריה אליה הוא שייך, ובעיקר בייחס לרוחב של 2.4 
אינץ'. פרופיל הצמיג עגול יחסית ומבנה הסוליה מורכב 

מקוביות בינוניות בדרומטר משתנה בין מרכז הצמיג לבין 
הצדדים. הקוביות מפוזרות בצורה די אחידה לטובת גלגול 

מהיר ואחיזה מיטבית בסיבובים. גם בתחושה הגומי מרגיש 
דביק מספיק מצד אחד, אך גם קשיח בעמידותו באדמה 

קשה וסלעית. דפנות הצמיג מורכבות משלוש שכבות 
גומי מחוזקות בסיבי ניילון לטובת חיזוק קירות הצמיג 

ועמידות מצביטות.
 ,TLR הוא צמיג בתקן SE4 Team Issue-בשימוש ה

הלבשתו על חישוק טיובלס הייתה קלה ופשוטה ללא כל 
התערבות חיצונית פרט ללחץ אוויר. הצמיגים הורכבו גם 

מלפנים וגם מאחור, אם כי אני מעדיף להרכיב מאחור 

צמיג צר ומהיר יותר, בשונה מרוכבים שאולי יעדיפו את 
האחיזה והביטחון בצמיג רחב יותר. התנהגותו של הצמיג 
צפויה, ומורגשת כבר מהדיווש הראשון. לא נדרשתי ליותר 
מידי "התאקלמות" כדי לחוש מספיק ביטחון ולסמוך עליו 

בסיבובים חזקים ובמהירויות גבוהות בגינות סלעים. מי 
שאוהב לרכוב בלחצי אוויר נמוכים כנראה יאהב אותו 

אף יותר ויקבל את מעטפת נרחבת של דריסה וקלילות 
במכשולים טכניים. כצמיג קדמי הוא מעניק קשיחות 

וביטחון כמעט בכל שביל או סינגל שרכבתי עליו במהלך 
תקופת המבחן. בכל תקופת המבחן המאתגרת לא 

הצלחתי לפאנצ'ר אותו, לא מאוחר ולא מלפנים. 
אחיזה הצמיג מאוד מפתיע באחיזה שהוא מייצר בכל 

תאי השטח וסוגי הקרקע בהם רכבתי. הקוביות הבינוניות 
יחסית מספקות אחיזה טובה ונראה שבקרקע יבשה 

הצמיג מתבלט במיוחד. על רטוב לא ממש יצא לי לבדוק 
אותו, אבל כשרוב השנה אנחנו רוכבים כאן במזג אוויר 

מדברי, עניין הרטיבות הופך לפחות רלוונטי ...
גלגול אני מודה שבגלל החתך הרחב של הצמיג )במיוחד 

כשהוא מורכב מאחור(, לא ציפיתי לגלגול מהיר במיוחד. 

אך גם כאן הופתעתי. כנראה בשל משקלו הנמוך, מבנה 
הסוליה, והדרומטר המשתנה, הצמיג התגלגל לא פחות 

טוב מצמיג צר יותר. בבלימה הצמיג מייצר התנגדות 
מצוינת, העצירה טובה מאוד ומעבירה ביטחון לרוכב 

שניתן לסמוך על הצמיג במצבי קיצון.
עמידות ושחיקה בזמן כל תקופת המבחן )כחודשיים 

וחצי אינטנסיביים עם 3-4 פעמים בשבוע(, מבנה הצמיג 
שמר על צורתו, הקוביות לא הראו סימני חולשה או קרעים 

ולא היו לי פאנצ'רים כלל כאמור.
סיכום צמיג Bontrager SE4 Team Issue TLR הוא 

צמיג מצוין. מחד הוא יספק את הסחורה לרוכב האגרסיבי 
שלא מתפשר על אחיזה ועמידות במסלולים קשוחים, 

מאידך גם בסעיף הגלגול הוא עושה עבודה טובה. כאחד 
שרוכב שנים רבות על צמיגים טובים מיצרנים שונים, אני 

חייב להודות שהופתעתי מאוד מה SE4 Team Issue של 
בונטרגר. 

יותר- עמידות, משקל, אחיזה פחות- מחיר 

 Bontrager SE4
 Team Issue

TLR

יבואן: CTC | מחיר: 350 ₪

מבחני ציוד we:Testבני )בנג'י( גרנות 
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Cratoni החברה הגרמנית הוותיקה, מציעה קסדות שטח וכביש ומשקפי 
שמש איכותיים מעל 30 שנה. Allset הוא דגם ביניים בקטגוריית AM/אנדורו, 
שכוללת דגם Full Face אחד ו-3 דגמי קסדות חצי ברמות מחיר וגימור שונות.

ה-Allset היא קסדה קלה )יחסית לז׳אנר( עם דגש גדול על נוחות. ניכר 
שהופנתה תשומת לב רבה לפרטים והתוצאה היא קסדה נוחה במיוחד ונעימה 

לשימוש. זאת מבלי להתפשר על קשיחות, עמידות ובטיחות. 
הקסדה מוצעת במגוון של חמישה עיצובים מעניינים שמשלבים 2 או 3 צבעים 

עזים - אבל התוצאה לא בהכרח "מזעזעת", כך שסביר שכמעט כל אחד ימצא 
קסדה לטעמו )או לטעמה(. למבחן הזה הלכנו על הירוק/ליים הסולידי יחסית. 

מאפיינים
מבנה חזק וקל עם הגנה מרבית באזור בסיס הגולגולת	 
14 פתחי אוורור גדולים 	 
רשת נגד חרקים בחורים הקדמיים	 
ריפוד עדין, קל וחכם שיושב בחתיכה אחת על כל החלק הקדמי והמרכזי של 	 

פנים הקסדה. ניתן לשליפה וניקוי בקלות. 
בחלק האחורי של פנים הקסדה מערכת התאמה קלה לשימוש המאפשרת 	 

בחירה באחד מ-3 מצבי גובה והידוק בגלגלת באמצעות יד אחת. 

מצחיה מתכווננת ל-3 מצבים: גבוה, בינוני ונמוך. המעבר בין המצבים קל 	 
ופשוט וניתן לביצוע אפילו בזמן רכיבה )נינוחה(.

רצועת סנטר חכמה עם ראצ'ט המאפשר גם לשנות את ההידוק וגם לפתוח 	 
לחלוטין - ביד אחת. 

תושבת מצלמה מתפרקת	 
בשימוש כבר מהרגע הראשון מורגש היטב שזו קסדה נוחה עם יכולת 

התאמה מרבית. היא יושבת על הראש היטב, ללא תזוזה וללא נקודות לחץ 
 AM ומעניקה תחושה בטוחה מאד. 300 גרם הוא משקל יפה מאוד לקסדת

בעלת כיסוי נרחב, בטח בייחס למחיר הנוח יחסית של הקרטוני. במהלך רכיבות 

עצבניות משהו, כולל השתתפות בשתי תחרויות אנדורו, הקסדה נתנה לי 
תחושת בטיחות והגנה, אווררה היטב ועשתה עבודה טובה בסילוק זיעה מאזור 
המצח והעיניים. לשמחתי לא נדרשתי לבדוק את יכולת ההגנה שלה, אך עפ"י 

היכולת של הקסדה להישאר יציבה גם במצבים מטלטלים במיוחד, אני נוטה 
להניח כי היא תעשה את עבודת ההגנה באופן מיטבי.

סיכום עם מראה מעודכן, שלל פיצ'רים מודרניים, משקל קל ומחיר מעולה, 
ה-Allset של קרטוני מסתמנת כמוצר מנצח בקטגוריה עמוסה זאת.

יותר נוחות, משקל, מראה, מחיר פחות לא מצאנו דבר 

 Cratoni
Allset

יבואן Rock'n'Road | מחיר 470 ₪ | משקל 300 גרם

מבחני ציוד we:Testנועה לוריה 
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 Middle East Peace Tour

טור אופני כביש חוצה מדינות לקידום השלום 
במזרח התיכון - מסע הכנה

we:Explore

 Middle East
 Peace Tour

 צביקה נדלר - מצמן את מרוץ Regina Stanger , Worldreach , צביקה נדלר

 Middle East Peace Tour
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כמו כל דבר גדול, גם המסע הזה התחיל בחלום של איש 
אחד בשם עידו עין דור.

עידו התחיל את הרומן שלו עם אופניים בגיל צעיר מאוד, 
כשהיה 14 החל לרכב באופן תחרותי, במסגרת נבחרת 

ישראל. לאחר הצבא נטש את האופניים לטובת התמסרות 
לעבודה בתחום ההייטק. אל האופניים הוא חזר בעקבות 

בנו, ובשלב מסוים לאחר שיצא לקורס שופטים ולקורס 
שופטים בינלאומיים החליט להתרכז באופניים כמרכז חייו. 

בטיוליו במסגרת עבודתו כשופט בתחרויות בעולם, נרקם 
במוחו של עידו רעיון של מסע אופניים רב שלבי באזורינו. 

הרעיון התבשל אצלו תקופה ארוכה, עד שנפגש עם 
Gerhard Schonbacher. Schonbacher מפיק 

תחרויות אופניים אוסטרי, יודע ומוכר מאוד בסצנה, בדיוק 
עמד להגיע לרכוב עם חברים בישראל. 

 Gerhardשמע על הרעיון, התלהב, הגיע לישראל, 
התלהב יותר, רכב פה והתמסר לו סופית... הוא מיד צרף 

לצוות החולמים את Geoffrey Hoguet, נצר למשפחת 
רוטשילד מרובת הקשרים, שמגייס מצדו את האנשים 

הנכונים לקדם את הפרויקט וכמובן את התורמים אשר 
יממנו אותו. 

אז מהו טור השלום למזרח התיכון? 
זהו מסע אופני כביש רב שלבי שיהיה רשום ומוכר על ידי 

ה-UCI. הוא מבוסס בעיקר על רוכבים חובבים ומתוכנן יותר 
כאירוע ופחות כתחרות. 

המסע מתוכנן להתחיל בשנה הבא בעמאן שבירדן ויכלול 3 
שלבים שם )עמאן, בפטרה ובעקבה(. השלב הרביעי יעבור 

בסיני )בהנחה שהמצב הביטחוני יאפשר זאת( ושלושת 
השלבים האחרונים בישראל: אילת – מצפה, מצפה – ים 

המלח, ושלב אחרון מים המלח לירושלים. 
מטרת המסע לתפיסתו של עידו היא להוכיח שיש פה 
שלום שעובד!!! כזה שניתן למנף אותו לתחומים רבים 

ויפים ולהרחיב את גבולותיו. מבחינתו אין דרך טובה יותר 

 Middle East Peace Tour we:Explore

http://https://www.youtube.com/watch?v=GRIf7HD9Qnc


151 |  150

לעשות זאת מאשר הספורט שחוצה גבולות, מרחבים 
גאוגרפיים ופוליטיקה. ואם כבר ספורט.. אז ברור שאופניים 

המאפשרים לגמוע את המרחבים הגאוגרפיים הללו...

הסיום המקדים 
הסיור המקדים למסע התקיים בשבוע האחרון של אפריל. 

לארץ הגיעה משלחת גדולה אשר כללה חוץ מאשר את 
Gerhard ואת Geoffrey, גם 12 רוכבים מרחבי אירופה 

)כולם רוכבים מקצוענים וחלקם גם כתבי ספורט ואופניים(. 

בנוסף לכך הגיע גם קבוצה מכובדת מאוד של כ-30 
עיתונאים, צלמים ויחצנים ממדינות שונות.

המטרה הייתה לעבור במסלול אותו יעברו במסע בשנה 
הבאה, לבחון אותו ובעיקר לרתום את אותם רוכבים 
ועיתונאים לפרויקט על מנת ליחצ'ן אותו באירופה. 

חברת Specialized העולמית נרתמה גם היא 
לפרויקט )ואף שלחה מכונאי מהצוות שלהם באירופה 

שהצטרף אלינו לצוות( ורתמה את מצמן את מרוץ כנציגי 

Specialized באזור לאירוע. הצטרפנו ליומיים הישראליים 
באירוע המקדים על מנת ללוות אותם, לתת להם סיוע טכני 

וכמובן לרכוב איתם.
השלב הישראלי החל בבוקר יום חמישי סמוך אילת. משם 

הקבוצה רכבה דרך נחל פארן ומכתש רמון עד לסיום 
במצפה רמון. אומנם הרוכבים כבר היו לאחר 3 ימי רכיבה 
במדבר המזרח תיכוני )בירדן( אך עדיין ההתפעלות שלהם 

מהנופים ומהכבישים המתפתלים בין ההרים במדבר שלנו, 

הייתה בולטת מאוד. אגב, הם ציינו את הנהגים הישראליים 
ש"כמעט ולא צפרו לנו" בניגוד לירדן שם על פי סיפוריהם 
הנהגים היו חסרי סבלנות... אז כנראה שהמצב יותר טוב 

  ממה שאנחנו חושבים, באופן יחסי כמובן
לאחר אירוח כיד המלך וסיור מרשים ביותר במצפה רמון, 

השיירה נסעה לים המלח שם העברנו את הלילה. כל 
הסגל כמובן רץ להתנסות ברחצה בים המלח וזה הוגדר 

כאחת החוויות הגדולות בסיור... 

 Middle East Peace Tour we:Explore
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היום השני החל באזור המלונות בים המלח ולמעשה כל 
הרכיבה הייתה על הכביש לאורכו של ים המלח. מבחינת 
הרוכבים היה זה יום בלתי נשכח. הנופים המרהיבים של 

המדבר והים גרמו ללבם להחסיר פעימה )זה בטוח לא 
היה מהעליות שבדרך, הן ממש לא הרשימו אותם...(. באופן 

אישי, אי אפשר היה שלא להתרשם מהתגובה העוצמתית 
של רוכבים כה מנוסים מהנופים שלנו. אלה אנשים שרכבו 
בכל העולם וראו דבר או שניים בחייהם, ועדיין הנופים שלנו 

גרמו להם להגיב בעוצמה כזאת. 

הרכיבה הסתיימה ביריחו... ברגע האחרון הרשות 
הפלסטינאית נרתמה לאירוע והביעה נכונות להיות חלק 

המסע השלום, מה שגרם לצוות להסיט את המסע ולסיים 
שם את יום הרכיבה השני. הגענו למלון OASIS )לשעבר 

הקזינו...( שם הצטרפו אלינו רוכבים מהרשות לרכיבה 
ברחבי העיר והשוק המקומי, כשסבבינו רכבים עמוסים 
בעיתונאים ובצלמים )וכמה רכבי ביטחון...(. לאחר סיום 

הרכיבה הוזמנו לארוחת מלכים במלון. אני חייב להודות כי 
לנו, הישראלים שבחבורה, זאת הייתה חוויה מוזרה ביותר 

לרכוב ביריחו, להתארח במלון מקומי, ולקשקש עם רוכבים 
פלסטינאים על האהבה המשותפת... 

משם כל הפמליה נסעה לירושלים לארוחת ערב חגיגית 
ולאירוע סיום.

סוף דבר 
אחרי יומיים של רכיבה עם חבורת החולמים וקבוצת 
הרוכבים הבין לאומיים, חזרנו הביתה מלאים בהרבה 

אנרגיה, שמחה ואופטימיות מהאירוע. הן מההתנהלות 

המעולה של ההפקה, ובעיקר מהפידבק העצום שקיבלנו 
מכל המעורבים על הרעיון ומעל הכל על ארצנו המדהימה 

)זה הם אמרו, לא אני...(.
specialized בכלל ומצמן את מרוץ בפרט, נרגשים 

ושמחים להיות מעורבים בפרויקט כה שאפתני. אולם 
אנחנו גם מכירים את ה"שכונה" שלנו, לכן אנחנו מחזיקים 

אצבעות ומקווים מאוד שהמסע לא יטורפד בסוף בגלל 
גחמה פוליטית כזאת או אחרת של אחד הצדדים 

 Middle East Peace Tour we:Explore



155 |  154

אופני עץ we:Wood

אופני העץ של materia לשיווק בישראל

 עדי גיא  עדי גיא  עידן בר

אופני עץ



157 |  156

חברת מטריה בייקס ישראל, תחל בשיווק של אופני העץ 
.materia bikesהיוקרתיים של

מטריה היא יצרן לטבי קטן המייצר אופני עץ למגוון 
דיסציפלינות: כביש, עיר, קרוזר ופיקסי.

האופניים מיוצרים בעבודת יד בהתאמה אישית ללקוח 

מעץ אגוז/ סקוויה/ דובדבן ומילה בטכנולוגיה ייחודית של 
הדבקות, לכן הם מאוד חזקים וגמישים. משך הייצור לשלדה 
אחת מגיע לכ-72 שעות עבודה במצטבר! כל שלדה צבועה 

 ב-5 שכבות של לכה ליאכטות למניעת פגעי מזג אויר.
במהלך הרכיבה התנודות מהכביש/ מדרכה נספגות 

 בשלדה וכמעט שאינן מורגשות. 

מחירי האופניים נעים בין 19,000 ל 40,000 ש״ח תלוי 
 בדגם ובמערכות האופניים שנבחרו. 

החברה מעניקה אחריות של 5 שנים על השלדה.
מבחן מקיף ופרטים נוספים על האופניים במבחן 

שיתפרסם בקרוב.

יבואן מטריה בייקס ישראל
www.materiabikes.com

oved.noam@materiabikes.com
עובד נועם - 0503681888 

אופני עץ we:Wood

http://www.materiabikes.com/
mailto:oved.noam@materiabikes.com
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50 גוונים
FreeRide של

בטח שמעתם שה-FreeRide מת.
כי תכלס, כבר אין כזו הגדרה בחלוקת התחומים הקיימת בספורט האופניים ואין 

כבר סוג כזה של אופניים...
...FreeRide ואני אומר - שכנראה רובכם אף פעם לא באמת הבנתם מה זה
FreeRide זה לא תחום ולא סוג של אופניים או סגנון רכיבה, FreeRide זו 

הוויה/תפיסה/גישה..
זה יותר כמו אצטרובל שנופל לך יום אחד על הקסדה.

אז מה זה ?FreeRide ובכן... FreeRide זה...
זה לקחת קופסת סיגריות ורמקולים בתיק רכיבה.. 1
זה קפה שחור ובירה לפני אחרי ותוך כדי.. 2
זה ללכת רכיבה שלמה ברגל עם האופניים אחרי חבר שחשב שיש בצד . 3

הזה של ההר פוטנציאל לסינגל חדש.
זה להגיע לשטח, לבנות אלמנט אחד 3 שעות בשביל להספיק לעשות . 4

אותו כמה פעמים ולברוח הביתה עם חיוך שיספיק עד השבוע הבא.
זה לקנות חבלים בחנות חומרי בניין.. 5
זה לתכנן טיול רכיבה בח"ול.. 6
זה למצוא עניין בגרמי מדרגות ואלמנטים מבטון כשאתה מסתובב עיר.. 7
זה להקדיש רכיבות שלמות רק בשביל ללמוד איך לעשות נכון ווילי . 8

או מניואל.
זה לצפות בכל סדרות סרטי אופניים ולהבין איך הכל התחיל.. 9

זה לקחת איתך את חפירה ומסור ברכב.. 10
זה לשבת על שפה של דרופ ולדמיין איך זה ירגיש לנחות אותו.. 11
זה לשבור את שיא האופניים שאתה מצליח לסחוב על הרכב שלך.. 12
זה לקנות טנדר 44X "כי אתה צריך אותו לעבודה"... 13
זה לעשות מסלול DH לא הכי מהר, אלא הכי זורם, הכי לא מתאמץ, . 14

במהירות שהשביל לוקח אותך, הכי יפה.
זה לדחוף את הקצה בכל פעם עוד קצת.. 15
זה לשים שתי אבנים לסימון בשפה של טרסה כי אין לך באמת מושג . 16

מאיפה לצאת במהירות שאתה מגיע.
זה לעשות טיול בלי כפפות כי שכחת אותן בבית ועכשיו אתה כבר כאן.. 17
זה לצאת לרכיבת מדבר של 30 ק"מ עם אופני DH רק כדי לעשות וי על . 18

הדרופ הזה שראית פעם.
זה לשתף חברים בתמונות של רוכבות ..)או חברות בתמונות של רוכבות(.. 19
זה לרכב עם המבט הצידה כדי למצוא אלמנטים חדשים.. 20
21 ..Cedric gracia - וwade simmons זה

זה לתפוס טרמפים לתחילת השביל.. 22
זה דרופים לפלאט )כי הגמדים חרמנים מידי לקפוץ ותמיד שוכחים לבנות . 23

גם את הסלופ..(.
זה לדרבן אחד את השני מעבר ליכולת ולצחוק עד שנרטבים התחתונים . 24

כשמישהו נופל בצורה מצחיקה.
זה לאבד את השביל.. 25
זה לרכב במהירות בשיירה צמודה של חברים טובים.. 26
זה להסתיר את המכות והשריטות החדשות מהאישה )זאת?! את זאת . 27

קיבלתי בשבוע שעבר..(.
זה לקבל זמן אוויר מכל כפל קרקע בשביל.. 28
זה לדחוף טריפל של 200 מ"מ לאופני AM רק כדי לראות איך זה ירגיש.. 29
זה לפתוח חור חדש בשלדה לגלגל האחורי.. 30
זה לחפש רתך אלומיניום שיתקן שלדה סדוקה שקנית ב-300 ש"ח רק כי . 31

חלמת שיום אחד תרכב על אחת כזאת.
זה לצעוק :"זוזו אני בא!!". 32
זה לתרגל באני הופ מעל חבר שסומך עליך )או שסמך עליך..(.. 33
זה לשגע מוכרים בחנויות אופנים בשאלות הזויות.. 34
זה לעשות חברים בשביל.)או חברות בשביל(.. 35
זה להפוך אתpinkbike לדף הבית במחשב בעבודה.. 36
זה להוריד באוטומט חצי מטר מסיפורים על קפיצות גבוהות שאנשים . 37

מספרים שעשו.
זה לפתוח קבוצה של חברים )שלנו נקראה)endless riders ולהדפיס . 38

חולצות תואמות לכולם.
זה לראות פרצופים המומים של רוכבים אחרי שקפצת דרופ שהם לא העלו . 39

בדעתם שמישהו יעשה.
זה לנסות להכין תרכובת חדשה לג'יפה.. 40
זה לחטוף צעקות על זה ששוב איחרת לחזור.. 41
זה מבחני עבירות בשטח עם רכב חברה.. 42
43 .. chainless זה לרדת את ההר
זה לצלם את האופניים שלך.. 44
זה להיכנס הביתה עם תחתונים כי הכל מלא בבוץ.. 45
זה כשאמא שלך תופסת אותך צולע בארוחת שישי.. 46
זה סקיניז )לא הג'ינס( גשרים ונדנדות מעץ.. 47
זה להיכנס בחבר שלך הזה שכל פעם פולט ברשת שם של לוקיישן סודי.. 48
זה לקבל שילדה חדשה באחריות כי הקודמת נפגשה עם עץ.. 49
זה לצרוח כשהצלחת לעשות משהו חדש! . 50

ליאל אשכזי we:Lialליאל אשכזי  

פינה אישית: ליאל אשכנזי
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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. 

שיפוע צד, הוא אלמנט טכני מאוד שכיח ומאוד מרתיע. 
טכניקה לא נכונה בתיקול שיפוע צד, תוציא אותנו 

מהקצב והזרימה במקרה הטוב, ותרסק אותנו מחוץ 
לסיבוב במקרה הרע. הפעם בנצ'י שלנו יצא לנופש 

 EWS-פעיל ועתיר שיפועי צד )רטובים( בתחרות ה
במדירה פורטוגל. דנצ'י, חבר, אח, ודר' לשיפועי צד, לקח 

על עצמו את המשימה בגפו, הכל בשביל לא להשאיר 
אתכם חלילה עם טכניקה לא נכונה מול שיפוע צד 

אימתני. 
ב ה-צ ל-ח ה-

טכניקות רכיבה להמונים 

שיפוע צד
טכניקות רכיבה להמונים 

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=MPjvPw9Lw-Y
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