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החוויה הקרפטית  2017 -טיול צוות מגזין  we:Rideלרומניה

גם השנה בחר צוות המגזין להתגבש בבונדינג צפוף ואינטנסיבי בטיול אופניים
בחו"ל .אחרי הניסיון המאוד מוצלח מאשתקד בסלובניה ,בחרנו לנסוע להרי
הקרפטים ברומניה ,בחבילה ייחודית שנתפרה למידותינו המיוחדות ע"י נועם
תדהר ואקו  .Adventureככלל הדרישות שלנו לא גבוהות במיוחד( ,אבל לרוב לא
מציאותיות) :נופים מדהימים ,שבילים חלומיים ,מז"א מושלם ,אוכל גורמה ,מדריך
בוטיק ומחירים ללא תחרות ...הכל או כלום! 
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החוויה הקרפטית  2017 -טיול צוות מגזין  we:Rideלרומניה

אויי קרפטיה קרפטיה ,כמה טובה היית אלינו ,איזה חופשה שזאת הייתה .נופים מדהימים -צ'ק ,מז'א בהזמנה -צ'ק ,פינוקים
ואוכל כיד הדיקטטור -צ'ק ,מדריך אל -צ'ק ,יוני (אל) אדלר ,המדריך המושלם למשימת הריצוי הבלתי אפשרית של צוות המגזין.
מסלולים -דאבל צ'ק ,אויי המסלולים ,פיור אנדורו לתוך הפנים -זוויות ,שורשים ,סיבובים ,בוץ ,דריפטים וקטעי טיסה מהירים
( 60קמ'ש ???) ,אבל גם עליות מפנקות .חלקנו ביקרנו כאן לפני  7שנים ,וכמו שזה הרגיש (גם) הפעם ,יש סיכוי טוב לפעם
שלישית 
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החוויה הקרפטית  2017 -טיול צוות מגזין  we:Rideלרומניה

רשמים עמוקים ,תמונות ,סרט סיכום וחוויות אישית בגליון הקרוב .תודה לצוות
 ,we:Rideצוות הכתבים ,מפיקים ,צלמים עורכים הטוב ,המגניב ,החד והמהיר
ביקום ,תודה ליוני(אל) המדריך ,ותודה לאקו  Adventureולנועם תדהר על
התפירה הייחודית.
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בשער :אמנון ישראלי מפגין זמן אוויר
במבחן אופני גוסט בעמוד94 :
צילם :גלעד קוולרצ'יק

מגזין we:Ride

מו"ל / Alfעורך חוכמת ההמונים /
מפיק אילון שגיא /
עורך אחראי אריק פלדמן /
עורך גרפי פיטר שטרנס / psdesign.co.il
כתבים אילון שגיא  /אדי נודל /אילן שחם /
אסף פישר /אריק פלדמן /גיל בניטה /חנוך רדליך /
שחר ברטל /דן דורון/בן קדמי/רועי קאפח/עדי בלן/
לילך גרופר/נועה לוריה /איילת ניר /טל רוזוב/טל
פיטל/יונתן יתום/אילן "המלך" כרמל/שלומי דויטש/
צחי אוחובסקי /כפיר כחלון/ליאור דיין/שחר מיליס/גיא
בר/בני גרנות/ויוסי פוקר/יואב מאור/נימי כהן
צלמים דותן הלוי /אוריאל כהן /אלון רון/אילן שחם /
ליאור דיין/גלעד קוולרצ'יק
צילום וידאו ועריכה דותן הלוי
טלפון המערכת03-5586666 :
כתובת לפרסום במגזין:
ads@weride.co.il
יצירת קשר עם המערכת:
info@weride.co.il
אתר המגזיןweride.co.il :
רוצה לכתוב במגזין? יש לך רעיון לכתבה?
רוצה שיכתבו עליך? צור קשר ,אנחנו עונים.

השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא ,אנו
ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה .הכתבים שלנו מצהירים כי כתבו
טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול ,אך אנחנו לא מאמינים להם; למרות
זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים במגזין זה הן
של הנהלת המגזין בלבד .נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן במסגרת שיתופי
פעולה אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר בהתאם ,כל עוד זה
לא בין .14:00-16:00

תוכן
תוכן
משתתפים12................................................................
חדשות 18.....................................................................
סבב הגביע העולמי ב30..................................... XCO-
ראיון :אבי גנאור 40......................................................
זימבבווה :זכרונות מאפריקה54.....................................
טיול החודש :סינגל יער שוויץ והירדן62.........................
בייקרז72.......................................................................
מבחן78......... Specialized Epic Comp Carbon :
מבחן94.................................. Ghost Lector 7 LC :

מבחן106..............................Marin Wolf Ridge 9 :
פינה אישית :יואב מאור 122.........................................
פינה אישית :אילון שגיא126.........................................
גדי טנא :כח מתפרץ128..............................................
מבחני ציוד 132............................................................
טכניקות רכיבה להמונים 146......................................
רוכבי האופניים של אמסטרדם148..............................
ליגת  - GCליגת תחרויות חברתית 156.........................

הבחירה

של צוות weRide

יצא אתנו לחופשה
השנה צוות המגזין
גם
לקרפטים הרומנים
השנתית  -והפעם

חופשת האנדורו
רובה עם טל רוזוב
הק
ב21/7/17-
ת
ים וחופשות נוספו
לפרט
לם במגוון סגנונות
בעו

הקליקו

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

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

משתתפים

נמרוד כהן (נימי) מאז זכה
במקום השני ברשימה קיקיונית של
 100המשפיעים בענף של מגזין
״אופניים״ ז״ל (ואתם יודעים מה
אומרים על מקום שני) ,נימי פועל
במרץ לקידום הענף בכלל ולקידומו האישי בפרט .יזם
ומפיק-על של תחרויות ואירועי רכיבה ,כרוז מבוקש,
כותב בחסד ,ורוכב חזק בסגנונות רכיבה שונים .אם עוד
לא נתקלתם בו או שמעתם אותו עד היום זה רק בגלל
האופי השקט והמופנם שלו...
עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר  ,XCתוכלו
למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם .עשה את
מסלול הכביש תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה,
המציא את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז
אסף אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים
בדרכו.

עליות גדולות וירידות מאתגרות .כל הר  -כל היום .עם בולם חדש בעל המצב הכפול ,גאומטרית All-
 Mountainמושלמת ,כל הר וכל גבעה הם מטרה להתקפה The All-New Cannondale Triger .לימים גדולים
בהרים הגדולים ,כשאתגרים חדשים מתגלים מעבר לכל פניה .עבור אלה שמוכנים ללכת .all-out & all-in

גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל מר
בניטה ,כמה שיותר פרטים שוליים
על כמה שיותר דברים לא חשובים!
חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום,
רוכב אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים ,פעם
בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה שם  -חולם
לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי הקלעים הפך את
התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים משותף של חברת
.BIKEDEAL
גלעד קוולרצ'יק ( )35נשוי+
שתיים .צלם ספורט שכל קשר
בינו וספורט מקרי לחלוטין ,רכב
על אופניים עד גיל  BMX( 13של
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).

CANNONDALE
TRIGGER 3 CARBON / ALLOY 2017
₪ 16,499
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we:Start
ליאור דיין עבד הייטק צעיר
שנדבק בחיידק לפני כ 15-שנה
ומאז נהנה מכל מה שמשלב זוג
גלגלים ויציאה לטבע .את עניין
הצילום התחיל בביטאון חיל
האוויר ,ובמשך שנים השתמש במצלמה כתירוץ לשנורר
סיבובים על אופניים ממש יקרים .משם מצא את עצמו
כצלם המערכת של מגזין ( MBActionז"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

להרשים ולצאת עם בחורות ,וגם כלי לנשיאת משאות.
מעיד על עצמו כאחד הבודדים שמסוגל לחלץ חיוך מכל
רוכב ,אפילו אם קוראים לו יהודה גרשוני או עמוס גרי.
מאמן ,מתחרה ,מדריך בטיחות ,וביום טוב עוד יכול לעשות
נזק בתחרויות עילית.
טל פיטל:WE :סקורסזה בן
 44אב לשנים ,רוכב כ 15-שנים
מתוכן  11שנים רכב רק בכיוון
אחד ורק על אופניי דאון היל .כמה
עצמות שבורות ואולטימטום חד
משמעי מהאישה גרמו לו לגלות את העולם המופלא
של האול -מאונטיין\אינדורו .טל שמעביר את זמנו בין
הרכיבות כבימאי טלוויזיה יביא את הצורה הטבעית שלו
לביטוי במגזין בסרטים וכתבות ודיוני וידאו.

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.

גיא (חיית) בר צעיר הכתבים
של המערכת ורוכב האנדורו הכי
בינ"ל שלנו .מחשיב את עצמו
כרוכב דאונהיל תחרותי לשעבר,
רק כי כרגע הוא נותן לכולם בראש
באנדורו וב‑ .XCה"חייה" מחלק את חייו בין תחרויות
אנדורו ו‑ XCמקומיות ,פתיחת קווים הזויים בחורשים,
ייצוג ישראל בסבב האנדורו העולמי ,ומשרה נחשקת
בסטארטאפ .תכלס דיי עסוק לגילו...

טל רוזוב :כדי להיות מורה
טוב ,צריך לאהוב ללמוד
מייסד חברת  ,Sababikeמתמחה
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 .

אוריאל כהן בן  33אב לשניים,
ירושלמי מלידה אבל גר במודיעין,
החל כצלם רכב בעיתון הארץ אצל
יואב קווה ,וגמר כצלם אופניים
אצל אריק ...אבל עדיין הצליח
לממש חלום מיקצועי כשיצא כצלם הרשמי במשחקים
הפראולימפיים בלונדון  .2012אוריאל רוצה להתעורר
יום אחד גיטריסט ולצאת לרוד טריפ עם משפחתו בניו-
זילנד אבל עד אז יש לו הרבה אופניים לצלם...

נועה לוריה מאוהבת ברכיבת
שטח מימי סובב גליל  1995ועד
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

כפיר "הורוד באדם"
כחלון :כבישוננו לענייני
אופניים פריק של הדבר ,רכב
בכל הדיסיפלינות ונתקע בכביש.
רומנטיקן ומורעל של הספורט,
חולה שידרוגיטיס בכל הקשור לסטייל ולבוש (״Style
 .)"before performanceבעברו היה מכונאופן,
כרגע הוא עו״ד ובעתיד הוא מלא דברים אבל בעיקר על
צמיגים דקים.

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

חנוך רדליך בן  ,34אך עם יותר
מ 20-שנה של כורכר וסינגלים
תחת הרגליים ,ועדיין מחפש את
הקצוות של היכולת האנושית.
רק תנו לו אוכל ומים ,והוא יגיע
לשם .בוחן אופניים וציוד עוד מימי  MBActionהעליזים
ובעל טורים עוקצניים על כל דבר שמתגלגל .מדריך
ומאמן קבוצות ויחידים בכל מקום בו ניתן לרכוב .מומחה
לקבלה ,חשבונית ,העתק ומוסיקת עולם.

משתתפים
צחי אוחובסקי רוכב על
אופניים כספורט ודרך חיים מעל
 20שנים אותן החל עם Raleigh
 Sharkגדולים 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:Rideהוא
גם ממובילי תחום הגראבל המתפתח עם מועדון
הגראבל של רסייקלס שהוא ממקימיו .מוטו? "אם זה לא
בסטראבה זה לא קרה"
שלומי דויטש
 Shlomi Deutschמכור
לחידושים טכנולוגיים ,משתדל
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים,
חנות או מסע רכיבה אתגרי .עסק
ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח עיסקי ,דרך
הדרכה ,יבוא ועד הקמת פארק האופניים צובייק זצ"ל.
אבל בעיקר משתדל לרכב כמה שיותר ולפתח קשרים
חברתיים בכל העולם .כשמסתובבים איתו ביורובייק,
חושבים שהוא נולד שם...
פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר
שנים ,בכביש ובשטח  -מתוך
עקרון .למחייתו ממתג ומעצב
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק
אבל גם למגזינים ולקוחות בתחום האופניים .לאחרונה
פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה ואפשר למצוא
אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות על אופני כביש
בראש ציפור .שוב ,אחרי רוכבים טובים וחזקים ממנו.
שוב ,מתוך עקרון כלשהו...
 | psdesign.co.il
שחר מיליס רוכב שטח ותיק,
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ
ובכרכור .מיליס הוא מהנדס מכונות
בהכשרתו לכן כשהוא לא רוכב או רץ
עם לולה ,הוא נאלץ לעסוק בהקמת
סטרטאפים בתחום המכשור הרפואי .לאחרונה הוא
ליווה כמנחה ,פרוייקט סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח
אופני שיכוך מלא כחול לבן בטכניון .מיליס מביא עמו
למגזין את הפן הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של
רוכב אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון
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שיווק והפצה ,Joe's no-flats :אדסטיק אינוביישנס בע״מ
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הצטרפו ל-

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

איתנו תגיעו ליעד!

Team Matzman

קבוצת הרכיבה החדשה של רשת מצמן את מרוץ

מצמן את מרוץ מזמינה אתכם
לרכוב נכון ,בריא ובטוח
בקבוצות הרכיבה בכביש
ובשטח ברחבי הארץ

רשת חנויות האופניים מצמן את מרוץ ,פותחת בימים אלה את פעילות
 Team Matzmanקבוצת הרכיבה החדשה של הרשת ברחבי הארץ
הפועלת בקונספט חדשני מסוגו
הקבוצה החדשה ,המיועדת לרוכבים מתחילים ומנוסים ,פועלת בפריסה ארצית
בקונספט הAll You Can Ride-
המאפשר לרוכבים לרכוב כביש ,שטח או טריאתלון ,באופן מקצועי ,בטוח ומבוקר
בכל אחת מהקבוצות בסניפי הרשת ברחבי הארץ  -בכל עת שיבחרו.
המצטרפים החדשים לקבוצה ייהנו מהתנסות ללא תשלום ברכיבה בקבוצה
במשך חודש במהלכו ייהנו מהמעטפת המקצועית הרחבה של הקבוצה הכוללת
ייעוץ תזונאי ,תכנית אימון אישית ,רכבי ליווי מצוידים ומשולטים לבטיחות
הרוכבים ומגוון טיפולים טכניים ללא תשלום בחנויות הרשת.
קבוצות רוכבי  Team Matzmanמאומנות ע"י אנשי מקצוע מוסמכים ומנוסים,
תחת ניהולו המקצועי של יובל פרידמן ,הנמנה על סגל אימון האופניים הבכיר
בישראל ,והינו רוכב השטח הישראלי היחיד שהגיע (יחד עם שותפו לרכיבה
נועם סטרשנוב) ל 50-המקומות הראשונים בתחרות הקייפ אפיק ,מרתון אופני
השטח הרב יומי המפרך והקשה בעולם.
בשלב הנוכחי פועלות קבוצות השטח ,הכביש וטריאתלון מאזור להבים בדרום
עד הגליל המערבי ובעתיד הקרוב יחלו את פעולתן קבוצות הרוכבים בירושלים,
אשדוד ,כוכב מיכאל ואלוני אבא.

דרום – להבים :קבוצת שטח
מאמן :דורון דרמון
מרכז ות"א :קבוצת כביש וטריאתלון
מאמנים :יוסי פוקר ורן צחור
שרון :כרכור פרדס חנה ,עם קבוצת הטריאתלון - Elite il
מאמנים  :ניר רייכמן  ,גילי רייכמן  ,רועי הקר  ,גיא נובק ואלעד יגודה
חיפה – קבוצת שטח:
מאמן :יאיר אולגן
קריות והצפון – קבוצת שטח:
מאמן :פליקס ברון
למידע על הקבוצות matzman.drv.co.il

מאמנים
ומדריכים
מוסמכים

תוכנית
אימון אישית
ע״פ יעדים

ליווי
תזונתי
מקצועיֿ

אימוני כושר
וחיזוק
שרירי ליבה

רכבי
ליווי
מאובזרים

חוחידנשיים
לרוכ ם
שיויואופניים
בהחנ ת
רשת

טיפולים
טכניים
חינם

פעילויות,
מחנות
אימון וגיבוש

לפרטים נוספים ולהרשמה>>
מר כז כ בי ש  /ש ט ח ע מק יז רעאל כביש  /שטח חיפ ה שטח
ק רי ות ש ט ח פ ר דס ח נ ה כרכור כביש  /שטח דרום שטח
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 רועי קאפח  יח"צ

שימנו משיקה מערכת חדשה Ultegra R8000 -
חברת  Shimanoהרגילו אותנו שאת מערכת העל שלהם
בכביש ה Dura Ace-הם מציגים בחורף ,ולרוב לקראת
הקיץ הם חושפים את מערכת  Ultegraשממוקמת ברמה
אחת מתחת למערכת  .Dura Aceבחורף הוצגה מערכת
 Dura Ace 9100עם תוספת של בלמים הידראוליים ,מד
וואטים ,סדרת גלגלים חדשה ולא מעט שינויים אחרים.
ואכן ,לפני מספר ימים חברת  Shimanoהציגה את
מערכת  .Ultegra R8000במראה החיצוני האולטגרה
החדשה מאוד דומה למערכת  9100Dura Aceוגם היא
מכילה את החלוקה למערכת מכנית ,מערכת אלקטרונית
והשנה מתווספים לה גם גרסאות בלמי דיסק .בהודעה
ששימנו מסרו לעיתונות הם מבליטים את התוספת של
הבלמים ההידראוליים ,את פונקציית Synchro Shift

המאפשרת סנכרון אוטומטי בין המעביר האחורי לקדמי,
ואת השיפור הארגונומי שנעשה בידיות ההילוכים.
אז מה חדש מערכת ה?Ultegra R8000-
קראנק :גם כאן שימנו משתמשים בשיטה החדשה שלהם
לעיגון הפלטות ,שיטה חדשה יחסית המאפשרת החלפה
של גלגלים השיניים בלי החלוקה הקודמת של קראנק
למידות פלטות  53-39ומידות קומפקט .בשיטת ה4-
ברגים החדשה ניתן להתקין את כל המידות על קראנק
אחד .צורתו החיצונית של הקראנק עברה עיבוד והזרועות
נראות גדולות יותר ,אולם הן חלולות ואפילו מגלחות משקל
בהשוואה לדגם הקודם .הפלטה הגדולה גם היא חלולה
במטרה להוריד משקל ולהעלות קשיחות.

קסטה :הקסטה החדשה מגיעה ב  6גרסאות שונות
של יחס העברה ,כאשר באף אחת אין גלג"ש גדול מ25-
שיניים .יחסי ההעברה הם 11- ,11-30 ,11-28 ,11-25
 12-25 ,32ומידה חדשה  11-34שלדברי Shimano
תתאים גם לגלגלי שטח .הכוונה היא התאמה לפריילוף
 10הילוכים.
שיפטרים :כאן אנו פוגשים מספר גרסאות של שיטות
העברה ובלימה :גרסה מכנית לבלמי דיסק ,גרסה מכנית
לבלמים רגילים ,גרסה אלקטרונית לבלמי דיסק וגרסה
אלקטרונית לבלמים רגילים .כלל השיפטרים עברו עדכון
צורה ועתה הם יותר ארגונומיים ונוחים יותר לשימוש.
השיפטרים האלקטרוניים מאפשרים תכנות מחדש של
פעילות הלחצנים בצד ימין וצד שמאל וכמובן ניתן לקבוע

העברה אוטומטית של הילוכים והתאמות אישיות .בחלק
העליון של השיפטרים ישנם כפתורים נחבאים שגם אותם
ניתן לתכנת להעביר הילוכים או לקבוע אותם כשלט על
מכשירים חיצוניים כמו מחשבון רכיבה וכו'.
מעביר קדמי :המעביר המכני עבר שינוי מהותי ואין לו
יותר את מנוף המשיכה שהכרנו עד היום ,המעביר נראה
כמו קובייה והכבל נכנס לתוכו ולא מעליו .את מתח הכבל
במעביר החדש ניתן לשנות בעזרת בורג .גם בגרסה
המכנית וגם באלקטרונית הגשר של המעביר עוצב מחדש
להעברת הילוכים טובה יותר וכן בשביל להתאים לטרנד
החדש של רכיבה עם צמיגים רחבים שלפעמים נתקעו
במעביר.
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מעביר אחורי :בדיוק כמו מעביר  Dura Aceהחדש,
גם המעביר החדש קיבל את עיצוב  Shadowהממקם
את גוף המעביר מתחת לקסטה ומוריד את הפרופיל שלו
כלפי חוץ במטרה למנוע מכות ותקלות אפשריות במעביר.
במשפחת  Ultegraיש מעביר קצר שעובד עם קסטות עד
 30שיניים ומעביר עם זרוע ארוכה שעובד עם גלגל שיניים
עד גודל של  34שיניים ומינימום של  28שיניים.
בלמים מכניים :כמו תהליך העיבוי של הקרנק ,במערכת
החדשה שימנו מעבים ומגדילים את פרופיל הבלמים
בטענה שגדול יותר נותן כוח עצירה טוב יותר .המשקל
נשאר זהה כמעט לדור הקודם .מנוף שחרור הכבל עבר
צד ועתה הוא נסגר כלפי פנים ונראה נקי יותר .המבנה
הפנימי של הבלמים שונה ועכשיו ניתן לרכוב עם צמיגים
ברוחב  .28אל משפחת הבלמים החדשה מצטרפים גם

גרסאות בחיבור ישיר שנפוצים בשלדות החדשות וגם
באופני נגד השעון.
בלמים הידראוליים :הבלמים הם חדשים לחלוטין
ומוצגים בפעם הראשונה במערכת זאת .הקליפרים
החדשים בעלי חיבור שטוח\ ישיר לשלדה ולמזלג בכוונה
לשמור על מראה נקי ואיבוד אנרגיה מינימלי .הרוטורים
החדשים בעלי צלעות קירור פנימיות ,לטענת שימנו הם
שם לטובת חלוקת טמפרטורה טובה יותר אבל לנו נראה
שזה יותר בשביל שלא יוכלו לומר שהדיסקים מסוכנים
במקרה של נפילות עם רוכבים אחרים .המשקל של שני
קליפרים ושני רוטורים הוא  492גרם לעומת זוג בלמי
חישוק במשקל  360גרם

# M Y U L T E G R A

YOUR RIDE
YOUR ROUTE
YOUR ULTEGRA

#MYULTEGRA There’s a thousand roads to every goal. Only you can
decide which one will be yours. You choose whether it will be a flat road or
a steep climb. And whether you will share it with friends - or savour it alone.
Your choices matter. Because in the end, they determine how far you will go.
On your ride. Your route. Your Ultegra. shimano.com/myultegra

ישנן אלף דרכים להגיע לכל מטרה .רק אתם מחליטים איזו מהן תהיה שלכם .אתם אלו
שבוחרים אם זה יהיה כביש שטוח או טיפוס תלול .האם תוכלו לחלוק אותו עם חברים -
או להתענג עליו לבד .הבחירות הן שלכם .כי בסוף ,הן קובעות כמה רחוק תגיעו.
האופניים שלכם .המסלול שלכם .האולטגרה שלכם
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היפסטר
HIPSTER
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים
שקית שתיה
בנפח 1.5
ליטר
קליפס
מגנטי
ריתמה
ניתקת
כיסי צד
נוחים
מחזירי
אור
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ספר הדרכה
לרוכבי אופני הרים
טל רוזוב הבעלים של  Sababikeוכתב המגזין ,פתח
בקמפיין  headstartלתמיכה בהפקת ספר דיגיטלי חדש
המיועד לרוכבי אופני הרים .טל מספר:
"הספר "ראש לרכיבה" יגיש לכם בצורה ברורה ,מהנה
ומעניינת שיטות מוכחות המגובות על ידי תוצאות בשטח
שגיבשתי ופיתחתי במשך השנים לשיפור המודעות
לרכיבה ולהתפתחות כרוכבים .בנוסף ,מגוון טיפים
ורעיונות שיחד שיעזרו לכם לרכוב עם יותר הנאה,

יותר ביטחון ויותר הבנה של הספורט הנפלא הזה -
אופני הרים".
הקמפיין גייס את הסכום הנדרש בהצלחה והכתיבה
יוצאת לדרך ,אך עדיין ניתן לתמוך וליהנות מהטבות
שונות וכמובן לקבל עותק של הספר כשייצא לאור בעוד
מספר חודשים.
לדף הספר בהדסטארט

M A D E I R A , P O RT U GA L

R OA M

FREEDOM
TO

More capable means bigger trails,
better adventures, and more places
to roam. Find your freedom with the
all-new Fuel EX.

www.ctc.co.il

ת"א  -החשמונאים  | 121כרכור  -נחילות  ,2מרכז מסחרי נווה | משמר העמק  -קיבוץ משמר העמק
נתניה  -גיבורי ישראל  Y , 17סנטר ,א.ת .פולג | חיפה  -פלימן  ,2מרכז הקונגרסים
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 אוריאל כהן Bartek Wolinski Red Bull 

סבב הגביע העולמי בXCO-
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תחרות מס' 2
אלבשטדט גרמניה
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גרמניה .עיירה פסטורלית בדרום .ימי קיץ ראשונים אחרי
חורף קר ובוצי .קצת חם .אם אתה מהערבה ...כמה חם?
 30+מעלות .המסלול עובר ברובו בתוך יער עבות ,ולכן יש
תקווה .המסלול מתאים פיקס לקלילי רגליים ,חזירי עליות,
ולא משלב הרבה טכניקה (הכל יחסי ,כן?) כמו בצ'כיה,
קנדה ושאר מסלולי טכניקה שטנית .בהתאם לכך ,מרבית
המתחרים בחרו בשלדת ז"ק ,למעט איזה הולנדי אחד,
שהביא ש"מ למסיבה .חיי בסרט? עוד נראה
בום!! יציאה מפלצתית של ואן דר פול ,וההולנדי (שלא
חי בסרט כלל ועיקר) ,מוביל את רוכבי העילית בכניסה
שמאלה לכיוון העלייה הראשונה ,מבין שתי העליות

באלבשטדט .מה שנראה כגימיק למי שמחפש הגדרות
ברורות ,נראה במבט שני ,כהזייה ,ובשלישי כבר כ"ברור
שככה הוא ירכב" .ואן דר פול מחזיק בתואר אלוף עולם
לג'וניורס בעברו ,בכביש וסייקלו קרוס .וכן ,אלוף הולנד
המכהן בסייקלוקרוס ,מקום  8בגביע העולם בסייקלוקרוס,
מקום  2באליפות העולם וראשון בסבב הפרסטיז' .בpre
 ,raceהסביר בארט בריינטינס בעמדת הפרשן של הסבב
העולמי ,כי הצעיר ההולנדי ,שולט בכל ז'אנר אפשרי
באופניים ,ואפילו עושה כבוד בשכונה על אופני דירט.
למה החפירה על הבחור ההולנדי? חיזרו אלי בסיכום
הכתבה.

בחזרה למרוץ
בינתיים ,עמוק בתוך הקפת הפתיחה (אחריה היו עוד 6
הקפות מלאות ,בנות  4.2ק"מ כ"א ,עם טיפוס מצטבר
של  190מטר ,על פני שתי עליות אולד סקול ,עם מעט
אלמנטים טכניים בירידה) ,השעון הראה  13:46וואן דר
פול מוביל יחד עם נינו "אל תדליק אותי" שורטר ופלוקיגר.
אחריהם החל להתפתח קרב על מיקום בקבוצת הרדיפה
של החברים המוכרים :סארו ואבסלון הצרפתיים ,פונטנה
האיטלקי ,פומיץ' הגרמני ,מורוט הצרפתי ,ולרו הספרדי
הענק ואנטון קופר הניו זילנדי .אגב קופר ,הקיווי חזר
אחרי שהתאושש במרבית העונה הקודמת מניתוח שעבר,
ומפרידה מקבוצת קנונדייל לטובת טרק.

בפועל ,בשלוש ההקפות הראשונות ראינו הובלה
משולשת של שורטר ,פלוקיגר וואן דר פול ,ואחריהם פער
שהולך ונפתח בקרב על המקום הרביעי והחמישי (שווים
פודיום ב  .)XCOבדקה ה ,40-זיעה קרה עברה בראש
הצוות של שורטר -בקבוק צונן שהוגש לו בפיד זון ,נשמט,
ומהלך זה קיבל יותר הילוכים חוזרים מהסלפי של אורן חזן
עם טראמפ .בעלייה ,היה אלמנט בסיבוב עם שני קווים,
כזה שחייב את השלישייה להתפצל ,וכך בכל הקפה מישהו
אחר הימר על קו אחר ,ולמרבה הפלא ,בכל הקפה היה
זה סוס מוביל אחר.
ההובלה עברה לשורטר במהלך שמסמל אותו ואת
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Maxime MAROTTE

העוצמה שבו -הוא פשוט בחר לשים פול גז בעליה אחרי
הפיצול ,עקף את פלוקיגר וניגש לדרופ גדול .הדרופ
הוכנס למסלול השנה ,כחלק מניסיון של הגרמנים לתת
ביטוי גם לרוכבים טכניים .בשלב זה ,סגר שורטר את
הסיפור ,ונתן לפלוקיגר לרדוף אחריו .ואן דר פול נחלש
מעט ,והיה בפער של  17שניות אחרי השניים.
בדקה  55דרמה" .העץ של פלוקיגר" נכנס לתמונה.
דקותיים לפני כן ,איבד השוויצרי אחיזה בירידה בסיבוב
צפוף ימינה ,והיה נראה כי הוא יפסיד זמן יקר .אך פלוקיגר
התעשת וחזר לאופניים ,מוכוון מטרה לשוב למקומו על
הפודיום ...so he thought ...מטרים ספורים אחרי
הנפילה בסיבוב ,הוא מדבלל דרופ +לוג עץ בירידה ,כפי

1
2
3
4
5

שהוא עשה בכל אחת מההקפות הקודמות ,נוחת לא טוב,
מאבד שליטה ,ירד מהשביל ונכנס במהירות משמעותית
בעץ .מ-ט ו ר ף .הרוכב נראה שלם ,אבל הקפה לאחר
מכן פרש ,אחרי שטען שהאופניים רועדים .העץ עדיין
צוחק מהטענה .מאחלים לפלוקיגר החלמה מהירה.
בפתיחת ההקפה ה 5נותרו שני מובילים -שורטר ,ואחריו,
בהפרש של  24שניות ,ואן דר פול .בהפרש של דקה
בערך משורטר -קופר הניו זילנדי ,ולרו הספרדי ומקסי
מורוט נאבקו על מקום  .3משלב זה הגדיל שורטר את
ההפרש שנע סביב חצי דקה מואן דר פול ,אחריהם
הסתדר קופר במקום השלישי המדהים (ניו זילנדי שני
בהיסטוריה שעומד על מקומות  1-5ב .)XCOרביעי

ולרו הספרדי וחמישי מקסי מורוט שחזר למקומות
הקבוע בפודיום.
מקצה הנשים
מקצה עילית נשים הציב רף גבוה מאוד לגברים .שילוב
של טקטיקה ,שינויי הובלה ,נפילות (שתיים לאותה רוכבת-
לאנגוואד הדנית ,אלופת העולם המכהנת ב )XCOוהרבה
דמעות על הפודיום .מרגש.
המרוץ החל באטרף וענן אבק אחריו .אלפי צופים החלו
לגדוש את צדי המסלול עם שלל אביזרים ,תחפושות וכל
הבא ליד .העיקר להטריף ,לעודד ולתת אווירה של משחק
כדורגל חופים בריו.

לאנגוואד הדנית ,מיה הפולניה ,ספיץ וגון הגרמניות וריטה
דאהל הנורווגית הובילו את המרוץ עמוק בהקפה השנייה.
איזה ספורט מדהים ,אילו ספורטאיות נהדרות -הנורווגית
והגרמניה נולדו בתחילת שנות ה 70-של המאה הקודמת.
הן מביאות ניסיון עשיר ,יכולות פיזיולוגיות ומנטליות,
והמון כרזימה.
מגמה אחת לאחור ,יולנדה נף השוויצרית ,עם נתון של
 12.5וואט לקילו .נף ,פתחה את התחרות בדבוקת
הרדיפה .מהקפה להקפה החלה אט אט לצמצם את
הפער ,ובסיום ההקפה השנייה (וחצי -הייתה גם הקפת
פתיחה משמעותית) ,התייצבה בפער של חצי דקה
מהשלישייה המובילה.
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נקודת המפנה התחוללה לקראת הדקה ה 50-לערך.
לאנגוואד החזקה החליקה בסינגל בירידה ,ואבדה את
הבכורה למיה .נף ובלמוינה האוקראינית ניצלו זאת על
מנת לחלוף על פניה .בכך לא תמו הבעיות של הדנית,
זאת מעדה שוב בהמשך ,וכך סיימה את התחרות.
בהקפה החמישית ,בלמוינה המשיכה בהגברת הקצב
שלה יחד עם נף ואינדרגרד ,בפער של פחות מחצי דקה
מהמובילה -מיה .ההקפה הבאה התנהלה במתח רב,
ובמפגן רכיבה אדיר של בלומוינה הצעירה .בכל עלייה,
נתנה בראש ,וחיסלה את הסיכוי של האחרות למקום
הראשון הנכסף .כשנכנסה האוקראינית לישורת הסיום
לא הצליחה להסתיר התרגשותה ,והשמחה הייתה רבה.

פעם ראשונה שלה בפודיום עילית ,וראשונה ממדינתה
מאז החלו להתחרות בענף זה .כבוד למגזר.
מיה הגיעה שנייה ,וחברתה לקבוצת קרוס ,נף שלישית.
לסיכום ,המקצה התנהל בצורה מרתקת ,עם מפגן יכולות
של בעלות ניסיון עשיר (ספיץ וגון ריטה דאהל סיימו 7
ו 9-בהתאמה) ,לצד רכיבה מפוארת לצעירות שבחבורה.
תכלס ,הגיל אינו פקטור ממש.
הישראלי האולימפי
שלומי חיימי מקבוצת  Bike Wayהישראלית ,הגיע
לאלבשטדט אחרי הופעה פושרת יחסית בשבוע שעבר
בנובו מסטו ,צ'כיה .בעונה ארוכה ומאתגרת ,סביב רוכבי

עלית גיבורי על ,צריך לדעת להרים את הראש ,לשתות
מים קרים ,לנוח מעט ,ולהמשיך הלאה במלוא המרץ.
שלומי הוא רוכב תחרותי ,מפוקס ומוכשר ,שיודע שצריך
לדחוף כל הזמן קדימה ,וזאת הייתה הכוונה כאן.
שלומי פתח חזק את התחרות באלבשטדט על הניינר Air
 RDOזנב קשיח שלו .כדבריו בעמוד הפייסבוק שלו ,הוא
הרגיש טוב בתחילת המרוץ למרות הטמפרטורה הגבוהה,
אבל החל לדעוך מאמצע המרוץ ,עד שהורד לקראת סיום,
כחלק מחוק ה .80%שלומי סיים במקום ( 69מתוך 131
רוכבים על קו הזינוק).
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1 Yana BELOMOINA
2 Maja WLOSZCZOWSKA
3 Jolanda NEFF
4 Linda INDERGAND
5 Rebecca HENDERSON
6 Alessandra KELLER
7 Sabine SPITZ
8 Adelheid MORATH
9 Gunn-Rita DAHLE FLESJAA
10 Emily BATTY

סיכום
זוכרים את החפירה על ההולנדי ואן דר פול? בשורה
תחתונה ,הוא סוג של טרמינייטור .בנוי לתלפיות ,משוכלל.
שולט בהרבה דיסציפלינות .כמו כל שוכן ביצה ,אני
שואל עצמי מה חסר לנו? התשובה פשוטה ומעצבנת בו
זמנית :ליגת סייקלו קרוס חורפית אמיתית ,תחרויות bmx
ועוד ,שיצורפו לפעילות ליגות אנדורו XCO, XCM ,וייצרו
המון תחרויות ,כל הזמן .כשזה יקרה ,ברצף ובהתקדמות
לינארית ,נעמיד סוללת רוכבים עם עתודות.
למישהו יש  3מיליון דולר?
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STORE

הרכבת  18תל אביב 03-7525258 -

מבצע  - FIVE TENהנחה  +מתנה
 גרבים מנדפות או בנדנה מתנה  באיסוף עצמי גם קפה עלינו  ועוד מבחר גדול של דגמים בהנחה בחנות

Impact VXI II
₪ 765 ₪ 850

Maltese Falcon
₪ 629 ₪ 699

FiveTen Kestrel
₪ 849 ₪ 949

Kestrel Lace
₪ 629 ₪ 699

נעלי רכיבה ,לרכיבת שטח ( ,)FRמשלבות חוזק ,עמידות ,אחיזת קרקע,
נוחות ורגישות ,פותחו בעזרת אלופי DH

נעלי רכיבה תחרותיות ,קלות משקל במיוחד ,נעל  SPDעם סוליה בעלת
אחיזת קרקע מקסימלית ,משלבות חוזק ,עמידות ,אחיזת קרקע וסטייל

נעלי רכיבה ,תחרותיות  ,AM/Enduroמעבירות מקסימום כח לפדלים
ביעילות מקסימלית ,סולייה דו שכבתית ,חיזוקי קרבון ומיטב החומרים
האפשריים ,מערכת סגירה Boa IP1

נעלי רכיבה ,תחרותיות  ,AM/Enduroמעבירות מקסימום כח לפדלים
ביעילות מקסימלית ,ובנוחות גבוהה

₪ 765



₪ 629

₪ 849





₪ 629



Freerider Pro
₪ 566 ₪ 629

Danny Macaskill
₪ 539 ₪ 599

Impact VXI
₪ 765 ₪ 850

Freerider - Blue/solar
₪ 584 ₪ 649

גרסה חדשה של נעלי הרכיבה האגדתיות ,חיזוקים בקדמת הנעל ,יכולת
התיבשות מהירה יותר ,נעלי סקייט וסטייל אולטימטיביות ,לרכיבה,
סקייטבורדינג ,או בשביל המראה .מהירות ,נוחות ,אחיזת קרקע ,שליטה,
עיצוב הלקוח מסגנון BMX

נעלי רכיבה ,סקייט וסטייל אולטימטיביות ,לאופני הרים,BMX ,
סקייטבורדינג ,או בשביל המראה .מהירות ,נוחות ,אחיזת קרקע ,שליטה,
מעוצבות ע''י הרוכב האגדי Danny MacAskill

נעלי רכיבה ,לרכיבת שטח ( ,)FRמשלבות חוזק ,עמידות ,אחיזת קרקע
ורגישות ,פותחו בעזרת אלופי :DH
 Sam HillוBrook Macdonald-

נעלי רכיבה ,סקייט וסטייל אולטימטיביות ,לרכיבת ,Downhill
סקייטבורדינג ,או בשביל המראה .מהירות ,נוחות ,אחיזת קרקע ,שליטה,
עיצוב הלקוח מסגנון BMX

₪ 566



₪ 539



₪ 765



₪ 584
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 נימי כהן  אלון רון

ראיון :אבי גנאור

"המגדלור"
סיפורו של
אבי גנאור,
מייסד מגזין
״אופניים״
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״אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי״ ,מכירים את השיר? אז פעם,
לפני בסך הכל  20שנים ,הענף היה פשוט ובסיסי יותר.
למי שרכב אז היה זוג אופניים אחד איתו הוא עשה הכל :קומיוטינג
לעבודה וללימודים ,תחרויות אופניים ,טיולי מדבר ,אורבן בטיילת ,ומסעות
רב-יומיים עם סבל .היו גם כמה אירועי אופניים גדולים ,בין  3ל ,5-עם
קריאייטיב שנעצר בעובדה שלכולם קראו ״סובב״ משהו :סובב גליל ,סובב
סדום ,סובב אלרום ,אפילו סובב אלפי מנשה היה לנו .אבל אל תזלזלו,
האירועים המיתולוגיים ההם היו לב ליבו של הענף ,השתתפו בהם אלפי
אנשים ,חובבנים גמורים לצד ״מקצוענים״ שהיו להם נעלי  SPDולא Toe
 .Clipsהיו תחרויות כביש לצד שטח (סובב גליל) ,חסימות כבישים ,הסעות
מאורגנות ואפילו הופעה של שלום אסייג על הדשא לכל המסיימים .רוצה
לומר ,הייתה כאן אחדות ,הייתה מדורת שבט סביב התחרויות ובעיקר היו
תקציבים גדולים מלרוב האירועים היום .אחח ,אלו היו הימים...באמת?
תיכף נראה.
ופעם ,היה פה מגזין אופניים אחד ,״אופניים״ שמו .מגזין דל תוכן ועמודים
ביחס למה שנהוג היום ,מודפס על גיליונות נייר כרומו ,שתפקד כצינור
המידע/נשימה היחידי בעברית לחובבי אופניים .שם ראינו מודעות על
אירועי אופניים עתידיים או על מוצר כזה או אחר ,שם קראנו על חידושים,
צמיגים ,מבחני דרכים ,״חדש על המדף״ ,״מכתבים למערכת״ וסיקורי
תחרויות בארץ ובעולם .שם קראנו סיקור מיד ראשונה על הטור דה
פראנס ,מ״כתבינו בשטח״ יאיר בן עמי ויובל גולן ...שם ראינו וקראנו
על עלילות הכתב אורן מיץ שביקר במפעל קנונדייל בארצות הברית ורכב
עם הכוכבים שלהם .בתקופה ההיא עדיין לא היה אינטרנט .לא פורומים
ב ,I.O.L-וואללה או תפוז ,ולא שום כלום מלבד מגזין ״אופניים״  ,שמצדו
לא היה צריך להתבלט (לטוב או לרע) ,כי הוא היה המגדלור היחידי באזור.
בין שטף הסערות בכוס בוץ שתקפו את ענפנו צנוע המימדים לאחרונה
ברשת ,איתרתי הודעה לקונית בפייסבוק מאת אבי גנאור .״עוזב לחו"ל
ומתלבט מה לעשות עם כמה מאות הגיליונות של מגזין אופניים שנותרו
ברשותי ועם ארגז ענק של שקופיות שצולמו על ידי צלמי המגזין במשך
שנים .אשמח להצעות״.
אבי גנאור ,יזם ועורך מגזין ״אופניים״ החלוצי ,זה שפרץ את הדרך לכל
עיתונות האופניים הישראלית שקיימת היום ,עוזב לארה״ב לכמה שנים,
בעקבות משרה של אשתו.
אבי גנאור ,האיש שהגה את עיתונות האופניים הישראלית ,האיש שליווה
את הענף מימיו הראשונים ואחד האחראים לאיך שהענף נראה ומתפקד
היום ,האיש שעבדתי אצלו במערכת במשך  8או  9שנים ,האיש שאריק
עבד אצלו ככתב וכעורך המגזין במשך  6-7שנים .האיש שאיילון שגיא
שימש אצלו כעורך ראשי ,שעדי בלן ושלומי דוייטש עבדו אצלו ככתבים.
האיש שהפך את אלון לצלם המגזין הראשי ,האיש שרבים וטובים מקרב
עיתונות האופניים היום האופניים חבים לו לא מעט.
בדרך לרכיבה ,בין בליל חפירות האופניים שאריק ואני מייצרים כל פעם

שאנחנו מגיעים לאינטימיות קפץ לי רעיון  :״אריק עצור ,שמע רגע ,אבי
גנאור עושה רילוקיישן ,אולי אנחנו עושים עליו כתבה במסגרת מדור
"לה פאמליה?""
עשר דקות אחר כך כבר יש פגישה סגורה .לפגישה בבית הקפה
הכפר-סבאי אנחנו הגענו ברגל מהחניון הסמוך ,ואילו אבי הגיע על
אופניים מתקפלים.
קצת רקע
הגעתי למגזין בשנת  .2000חזרתי מטיול של שנה במזרח ,היו לי שני
תארים ביד ,ואיכשהו החלטתי שמה שבא לי לעשות איתם זה דווקא להיות
עיתונאי אופניים .כתבתי שם  8שנים ,ובערך באמצע התקופה הזו ,המגזין
חווה את תור הזהב שלו ,ויחד איתו אולי גם הענף.
תחשבו על זה .היה שם צוות כתבים ,כולם שרוטים ,ידענים ,מחויבים
ומתוגמלים .אשכרה קיבלנו כסף על העבודה הזו ,מדע בדיוני .היה עורך
מקצועי במשרה מלאה ,עם רכב צמוד ,טלפון ותקציב הוצאות .עורכת
לשונית ,עורך גרפי ,פרוצס ,העתקי שמש ,דפוס ,הפצה ,מכירות ,שיווק,
מחלקת מכירת מודעות .הייתה מערכת פיזית ,עם משרדים בשר ודם,
שישבה בבית עיתון ״העיר״ זצ״ל ,במרתף משותף לצוות ״מוטו״ בהובלת
גידי פרדר האגדי .היו לנו ארוחות צהריים משותפות בקפה שרגא,
נסיעות מטורפות לטיולים הזויים בכל קצווי הארץ ,צלמי מערכת מקצועיים
שהושאלו למשימות מיוחדות מעיתון הארץ .רכבנו וצילמנו עם מצלמות
 SLRכבדות בשקופיות שהועברו לסריקה דיגיטלית יקרה בפוטו שבח,
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ובחרנו יחד את התמונות לכתבות עם לופה על לוח מואר.
בתור סטודנט צעיר ,רווק תל-אביבי חסר מחויבויות רציניות וחסר רכב,
חוויתי גם אני תור זהב בתקופה הזו .הפלטפורמה של המגזין והעבודה
ככתב בו שדרגה לי את החיים ,העמיקה את ההבנה והידע שלי כרוכב
וכחובב ספורט הרכיבה ופיתחה אותי מאוד .החיים כעיתונאי אופניים
שממש עובד בזה ,ולא מגלח כתבה בחודש לצד החיים האמתיים שלו,
עשירים ומגוונים מאוד .להפרעת קשב כמוני זה היה קלאסי .אתה עוסק
באופניים ,אבל במיליון פנים שלהם ,לא משתעמם לרגע ,לא מפסיק לגוון
ולחדש .רוכב על זוגות מטורפים שאתה לא יכול להרשות לעצמך .טס
לחו״ל להשקות דגמי השנה הבאה של מותג מדליק כזה או אחר .רוכב
בטירוף במקומות פסיכיים ברחבי כדור הארץ עם אלופי ואלופות עולם,
אגדות חיות ,עיתונאים שקראת אותם בשקיקה כל החיים.
עורך בא ,עורך הלך ואבי גנאור נשאר .שותף עסקי הצטרף ,שותף עסקי
פרש ואבי נשאר .היו לנו הרבה ריבים ,לא אכחיש ,אבל גם כשיבואנים לא
אהבו מבחן עם ציון נמוך על המוצר שלהם ,ודרשו במפגיע לפטר אותי או
כתב אחר (כן ,כן) ,גם כשהם איימו להפסיק לפרסם במגזין – ואז הפסיקו
לפרסם (כן ,כן) – העורכים ,בגיבוי אבי ,שמרו על האינטגריטי של המגזין
ושל הכתבים ולא נשברו .בסופו של דבר אני בזמני ואריק בזמנו ,עזבנו את
המגזין לדרך עיתונאית עצמאית משלנו .המערכת לא הצליחה לשמר את
ההון האנושי ,את הידע והנסיון.
ובאותה נשימה זהו גם סיפורו של מגזין שלא מצא את שביל הזהב הכלכלי
ולכן החליף שותפים ומשקיעים .אלו אגב ,תמיד הגיעו והצטרפו איכשהו,
כי זה תחום של חולמים ,ושל רומנטיקנים ,שכנראה לא יחזור יותר ,בדיוק
כמו המערבונים הגדולים ,או כמו הפרינט .זה סיפורו של כתב כלכלי ,שלא
פיצח את הכלכלה של המיזם הפרטי שלו .סיפור של מגזין פרינט ששלט
בתחום ,שלא הצליח להתקדם עם הזמן ועם המודרנה האינטרנטית.
וזהו סיפור של ההיסטוריה של ענף האופניים הישראלי ,ושל מדיית
האופניים הישראלית.
הסיפור
בשנת  1997אבי גנאור ,שותף במשרד יחסי ציבור ,כתב כלכלי בעיתון
״הארץ״ בעברו ,ורוכב אופני הרים חובבן החליט לייסד מגזין אופניים
מודפס ישראלי .הענף הצעיר התרכז סביב מדורת שבט אחת ,והיה רושם
שמגזין אופניים ריכז אותה וסחף עימו את הענף כולו.
אבי ,קח אותנו לרגע המכונן בו נולד המגזין .מתי ,למה ,איך,
עם מי?
גם אז חזרתי עם אשתי משליחות של כמה שנים בניו יורק ,עם עודף
משקל רציני ,ואווירה של בטלנות .גרנו אז באלפי מנשה ובהליכות
הרגליות שלי היו חולפים על פני דוושני אלפי מנשה בהובלת שאול חי,
אחת מקבוצות הכביש החזקות בארץ דאז .נכנסתי בעצמי לקבוצה ,ובד
בבד עם הורדת כ 40-ק״ג ,נדלק בי החיידק והחלטתי שאני חוזר לרכוב,
כי בילדותי לא ירדתי מאופניים .אשתי הפתיעה אותי וקנתה לי אופני

ראלי ליום ההולדת .הגעתי לקבוצה והמאמן ירד עלי ,״זה לא אופניים ,זה
ברזלים ,אל תבוא איתם לחוג…״ .החזרנו את האופניים וקנינו בוטקיה
משומשים .אני מדבר על תחילת שנות התשעים ,התקופה בה לא היו יותר
מדי אופני הרים בארץ ,כלומר מדובר על אופני כביש והצטרפות לקבוצת
כביש .מי שהיום מאמנים ומנהלי קבוצות מרכזיים דוגמת נמרוד דובינסקי
ועידו סירקין רכבו אז באלפי מנשה .הייתי בטירוף על אופניים ,קומיוטינג
לעבודה ,אימונים ,תחרויות ,הכושר עלה והמשקל ירד ,עשה לי טוב.
בשלהי  1996התחלתי לגלגל סביבי את הרעיון לפתוח מגזין אופניים.
קיבלתי כמה מגזינים מחו״ל ,והרקע שלי ככתב בעיתון הארץ גרם לגלגלים
להתחיל לעבוד .ב״הארץ״ עמוס שוקן הבעלים רכב בכביש וחנוך מרמרי
העורך הראשי היה מכור אופניים רציני .אריה מיטלמן שהיה גם מאמן
אלפי מנשה לתקופה ,שאל אותי יום אחד למה הרעיון לא זז והציע לי
להניע את זה יחד.
הפקת הגיליון הראשון היא סיפור הזוי ,עבודה במחתרת .חתכנו והעתקנו
תמונות מצולמות ממגזינים בחו״ל ,בלי חשבון לזכויות יוצרים או משהו
כזה ,הדפסנו מגזין ראשון עם  16עמודים (שמונה דפים כפולים…) .הגענו
לתחרות כביש בתל מונד ,זרקנו שמיכה על הדשא וחילקנו עותקים לכל
עובר ושב .תמונת השער הראשונה הייתה של חבר׳ה מקבוצת ״רכסים״
בטיול שטח על שפת מכתש רמון .הם היו קבוצה מהראשונות בארץ שיצרו
משהו קהילתי ,משותף ,חברתי ,בטרם היות טלפון נייד ואינטרנט בארץ.
אב הטיפוס של קבוצות ״גרופי״ אם תרצו.
במקביל קניתי אופני שטח ראשונים בחיי KHS ,חדשים ובסיסיים מניסים
ענבי (מוטואופן) ,והתחלתי לטייל בשטח עם קבוצת רכסים בכל שישבת.
מיטלמן ואני כתבנו את כל התוכן ,כשהוא התמקד בכביש ואני התמקדתי
בשטח ,בעיתונות וברכילות מקצועית ,כולל תרגום כתבות מחו״ל .במקביל
הכרתי את איציק גליקמן ,איש עסקים מצליח ורוכב נלהב שאימץ ותמך
ברוכבים ישראלים .הפגישה איתו מאוד הרשימה אותי ועשיתי עליו כתבה.
הוא מאוד התלהב ושבוע לאחר מכן ישב איתי על קפה והצטרף אלי
כשותף .יכול להיות שעליתי על מודל...
האם הייתה לכם אג׳נדה בתחילת דרככם? מטרה? תכנית
עסקית? ככתב ב״הארץ״ הבנת משהו בהוצאה לאור ,דפוס,
מנויים ,דואר וכל מה שהיה נהוג בתחום הפרינט וההוצאה לאור?
לא הבנתי כלום בתחום הזה חוץ מהבנה בעיתונות ובכתיבה .באנו לזה בלי
שום רקע .הסיפור היה גחמת לב טהורה .הייתי בטירוף אמיתי על תחום
האופניים ,שרוט מאוד ,וככתב היה בא לי להתבטא בתחום הכתוב שפשוט
לא היה קיים עדיין .למעשה האופניים הפריעו לי בהכל… בחיי היום יום,
בעבודה ,במשפחה .מזלי שהתברכתי באישה נדירה .כמו ששניכם יודעים,
הסיפור של האופניים מאוד מאוד ממכר ,גם פיזית וגם נפשית.
איציק גליקמן הביא כסף והבנה כלכלית ,ואריה מיטלמן ואני שמנו רק
 ,Labor Moneyשעות על שעות של השקעה ,סיקור וכתיבה .אחרי כמה
חודשים אריה פרש בגלל מחויבויות אישיות ,ואיציק ואני המשכנו ,כשהוא
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גם הופך לרוכב חזק ומקצועי .את המימון לחיים ״האמיתיים״ שלי הבאתי
מהכתיבה ב״הארץ״ ,ואחר כך ב״טלגרף״ וב״גלובס״ .דרך אגב הישג
השיא שלי כמתחרה היה להגיע  7באליפות ישראל בכביש .היו אז רק
שתי קטגוריות גיל בכביש :עד  18ו 18-עד  ,40שזה ה״עילית״ של היום.
למקום הזה הגעתי כשאני מתחרה בדרדקים דוגמת נמרוד דובינסקי.
זו הייתה תקופה שענף האופניים עדיין לא ידע לעכל מדיה או עיתון.
רוב העוסקים בתחום ,בעלי העסקים והמותגים לא למדו שיווק ומנהל
עסקים ,לא הבינו איך מגזין ופרסומת יעבדו עבורם .רובם היו בעלי חנות
שמתקנת פנצ׳רים ומוכרת אופני ילדים ,ופתאום מישהו בא ומנסה לגרום
להם להוציא עוד הוצאה חודשית קבועה .חלק היו ממש אנטי וניסו לשים
רגליים ,אבל חלק כמו מצמן ,מוטואופן ותמיר אשל ,יבואן קנונדייל שבא
עם גישה עסקית אמריקאית ,כן הצטרפו .מרגע שמפרסם רציני ראשון
נכנס פנימה ,לקולגות שלו היה קשה לשבת על הגדר ולהשאיר לו את
הבמה וגם הם הצטרפו.
בוא נדלג לתחילת המילניום הנוכחי .למגזין שלך  3,500מנויים,
הפצה בכל דוכני רשת סטימצקי ושופרסל ,מיקי בר-אור עורך
בשכר ,יש כתבי שטח וכביש ,עיתון ״הארץ״ נכנס כשותף
ב 50%-בבעלות על המגזין ,האינטרנט ממש בתחילת דרכו
עם פורום האופניים הראשון ב Walla-שאתה ומיקי מנהלים,
ולכם אין עדיין מתחרים .אתם בשיא ,הרוכבים יכולים ללמוד על
הנעשה בענף רק אצלכם ,מפרסמים יכולים לפרסם רק אצלכם
 איך הגעתם לשם? תן לנו כמה תחנות בדרך ,כמה דמויות ,כמהמהלכים.
מהר מאוד התרחבנו ,הוספנו עמודים כל הזמן עד שהגענו לסטנדרט של
מאה עמודים .התחלנו לגייס כתבים כמו אורן מיץ שלבש הרבה כובעים
במגזין ,כתב ,בוחן שטח והעורך המקצועי הראשון .הצלחנו למכור
פרסומות בצורה יפה ,דבר שאפשר להגדיל את כמות הדפים הכללית
במגזין ואת כמות התוכן .השת״פ עם ״הארץ״ שרכש חמישים אחוז
מהמגזין בגלל קשר רומנטי של ראשיו לספורט רכיבה ,אפשר לנו משרדים
פיזיים במרכז תל אביב ,רכב מערכת לעורך ואמצעים רציניים שמאפשרים
מערכת ומגזין מקצועי.
הצלחתי לשכנע את כל היבואנים שהמגזין מאפשר להם להגיע לאחוז
גבוה מהקהל הכי ממוקד שלהם.
אישית נהניתי מאוד מהטייטל של ״עורך אחראי מגזין אופניים״ .במשרד
יחסי הציבור שהייתי שותף בו באותה תקופה ,עבדו תחתי  10אנשים,
ניהלתי פרויקטים יפים ,אבל את ה ,Passion-התשוקה ,הבאתי מהמגזין.
זה גם עזר לי מאוד לנטוורקינג .בכל פגישה עם מנכ״ל גדול ,מהרגע
שזרקתי משפט על המגזין ועל רכיבה ,מיד נשבר הקרח והתפתחה
שיחה ,שהביאה הרבה פעמים לביזנס .אופניים הם פותחי מחיצות וIce-
 Breakerרציני.
תקופת מיקי בר אור זכורה לי לטובה .הוא היה מקצוען ,רוכב שטח וכביש
רציני ,בוגר תואר בוינגייט ,שממש החליט לבוא ולעבוד עבודה רצינית,

של גדולים ,אצלנו במגזין .בתקופה שלו ,החל מ 99-או  2000כמדומני ,כל
המערכת הפכה למקצועית יותר .נכנס כסף ,מונו בעלי תפקידים ,וקפיצת
הדרך הייתה לא לאלתר גזירת תמונות ללא זכויות ולחלק מגזינים על
שמיכה במדשאה של אירוע ,אלא לעבוד כמו גוף מדיה מסודר ומסורתי.
התרומה הכי גדולה שלו לטעמי הייתה גיוס צוות כתבים מאוד מקצועי
ומשולהב .אמנם שילמנו לרובם ,אבל בוא לא נטעה ,אלו היו סכומים
נמוכים כנהוג ברשת שוקן ,והתגמול לא הייתה המוטיבציה המרכזית
שלהם .הם רצו לכתוב ,לתרום ,לקבל גושפנקא על הידע שלהם ,להיחשף,
להשפיע ולהעיף את תרבות האופניים והרכיבה בארץ כמה רמות למעלה,
בדיוק כמו בחו״ל .מאוד צרם לי שלא כתבו באף עיתון יומי על רוכבי
אופניים ,על אלופי ישראל ,על אירועים בעולם .רציתי לעזור למצוא ולחשוף
את ״יעל ארד של ענף האופניים״ .שידברו עליהם ,שיכירו אותם ,שהענף
יהפוך להיות מוכר ולגיטימי לכל המדינה.
פרט לכתבים וצוות מקצועי שעשה את ההבדל ,היו גם כמה גורמים
כלכליים שעזרו למגזין להמריא .יבואנים שהבינו שחשוב וטוב להם
ולכלל הענף שיהיה מגזין כזה חי ובועט בארץ ,וסגרו קמפיין שנתי שנה
אחרי שנה.
התרומה של המגזין לתרבות האופניים בארץ לא ניתנת לכימות .המגזין
הזה נתן חשיפה לזה שיש תרבות פתאום .לתמונה כפולת עמוד של אופני
קליין מדהימים או של קנונדייל רייבן חדשניים מקרבון ומגנזיום .זה ייצר
גירוי ועורר קניות .יבואנים החלו להביא פריטים יותר יוקרתיים ומקצועיים.
אירועים שווקו דרכינו ובשותפות שלנו .העיתון היה קטליזטור רציני לכל
תרבות הרכיבה בארץ ,בד בבד עם עוד הרבה ,הרבה גורמים אחרים
שהתמקצעו .היה איזה סטנדרט כזה ,שמי שרוכב רציני היה עושה מנוי
למגזין אופניים ,כחלק מהתמקצעות שלו והעמקת השריטה.
איפה אתה שם את האצבע על התחלת השינוי ,על סיום תור
הזהב של מגזין הפרינט הגדול (והיחיד דאז) בארץ?
בהמשך ״הארץ״ יצאו מהמגזין ,איציק גליקמן יצא ,ועמיקם ברמן נכנס
במקומו .עמיקם היה איש עסקים משופשף ומנוסה ,בפנסיה ,עם הרבה
מיקוד והשקעה במגזין ,אבל גם הוא נשבר בסוף ויצא .צריך להיות פאנאט
רציני על גבול הדפוק בראש בשביל לדבוק בדבר הזה… עובדתית עד היום
אני מממן את אתר המגזין ברשת מכספי .מגזין אופניים דורש השקעה של
מאה אחוז מכל מעורב ושותף .דה פקטו זה תמיד היה עיסוק צדדי של כל
המעורבים ,בזמן הפנאי ואחרי העבודה האמיתית התובענית שלהם.
במקביל האינטרנט תפס תאוצה ,החל להשתלט ושינה את המודלים
הקיימים .החלו להימכר פרסומות בפורומים וקומונות בתפוז על ידי גוף
מקצועי ,חזק וגדול .הושק מגזין מאונטן בייק אקשן הישראלי מרשת
 SBCשנמכרה לאחר מכן למוטומדיה .עיתונות הפרינט המסורתית עבדה
עם הרבה הוצאות :מעצב גרפי ,עורך בשכר ,שכר כותבים ,שכר עורכת
לשונית ,שכר צלמים ,הפצה ,דפוס שמש ,המרת שקופיות לקבצי הדפסה,
סוג של באר כלכלית ללא תחתית .אף פעם לא הלכתי לייעוץ כלכלי לגבי
אופק הצמיחה למגזין ,לא מינפנו מספיק תקציבים מחוץ לענף האופניים,
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ותקציבי השיווק של הענף עצמו צנועים למדי .לא הצלחנו להביא את ענף
הטריאתלון העצום על שלל קוראיו ,מפרסמיו ואירועיו.
איך מסתדרים עם הקו הדק שבין שיקולים כלכליים למקצועיים,
כלומר ,אתה כותב מבחן דרכים שאמור להיות אובייקטיבי וחסר
פניות למותג מסוים ,אבל גם מוכר לאותו מותג פרסומות ,שהן
למעשה החמצן לנשימה של המגזין שלך .איך מסדרים את זה?
אתם לא ילדים .גם בעיתונים הגדולים המדיה היא דמגוגית ,ויש קשר
הדוק בין המפרסמים ,הכסף ,לבין התוכן שאתה קורא .החומה הסינית
בתחום הזה נשברה מזמן .כמעט בכל כתבה ובכל עיתון דוחפים לך מסרים.
ברור שעדיפה הפרדה מלאה כמו שפעם ניסו לעשות בקבוצת מוטומדיה.
המו״ל של מאונטן בייק אקשן עסק רק בתוכן ,ומישהי נפרדת ממחלקת
מודעות ,מכרה פרסום למגזיני האופניים ,הרכב והאופנועים של הרשת .אז
מה? לעורך לא היה קשר טוב יותר עם חלק מהענף ועם חלק אחר פחות?
זה לא השפיע? מישהו או גוף מדיה יכול באמת להיות מנותק?
סיפורים קשים ואנקדוטות לא חסרים לי ,ולשניכם היה חלק פעיל בכמה
מהם… פרסמתי פעם אחת ידיעה של נשיא ה UCI-שטען ששלדות
הקרבון דאז קלות על גבול המסוכנות ,ואחד מהיבואנים לקח את זה
אישית ,חדל את פרסומיו וניסה להשפיע על שאר היבואנים להחרים את
המגזין .יבואן אחר לא אהב מבחן משווה שנמרוד כהן ערך בכלל במגזין של
ידיעות אחרונות ,ודרש ממני לפטר אותו לאלתר או שיפסיק את הפרסום
אצלי .בתקופת אריק פלדמן ,אחד היבואנים לא אהב את תוצאות המבחן
והפסיק מיד לפרסם .עברנו את כולם .אני חושב שכבר אז היבואנים ידעו
שלהפסיק פרסום במגזין זה יותר לרעתם מאשר מנוף לחץ ,ולכן כולם
חזרו לפרסם בסוף .היום לדעתי בכלל יהיה קשה להם לוותר על פרסום ,כי
הענף מאוד מתוקשר ,משווק ומפורסם בכל פלטפורמה קיימת ,ואם אתה
לא שם ,אתה לא קיים.
איך אתה רואה את ענף האופניים ,ולצידו את עיתונות
האופניים היום?
דוגרי ,אני בקושי חי את מדיית האופניים היום ,בקושי קורא ומבקר
באתרים .אפילו את האתר שלי אני בקושי מעדכן .אני לא ממש מעורה
בנעשה בענף ,לא יודע אם צריך לשים את הכסף על שלומי חיימי ,על שני
בלוך ,על הנשים או על הנערים.
המדיה עברה לגמרי לטלפון הנייד .היא לחלוטין בלתי נשלטת .כל אחד יכול
לפתוח אתר או בלוג .כל אחד מעלה את החוויה האישית המעניינת ובעיקר
הפחות-מעניינת שלו לרשת ,לפייסבוק ,לאינסטגרם .יש לו בטלפון הנייד
את כל הכלים שפעם היו למערכת שלמה  -מצלמה ,מקלדת ,תכנת עריכה,
צינור פרסום והפצה ישיר .בום ,העליתי אייטם .יראו אותו  2אנשים או
 ?2,000העיקר שעלה .יש שפע מטורף של מידע .שפע של יצרני תוכן.
הצפה .אני כל הזמן עסוק בלמחוק תמונות ומסרונים .המדיה פרוצה
ופרועה לגמרי .אני לא בטוח שצריך רועה לשבט הזה ,הוא מתנהל לבד…
אני משוכנע שהפעילות העממית בארץ לא מאורגנת ושהאיגוד די מפספס

אותה .מאידך יש כמות אירועי אופניים בלתי נתפסת לוותיקי הענף .אמנם
לרוב האירועים מגיע קהל מועט ביחס לעבר ,אבל יש שפע אירועים ,לכל
רמה ,לכל כיס ,לכל חובב וחובבת.
אני משוכנע שהממשלה שלנו לא משקיעה מספיק בסלילת ותקינת שבילי
אופניים .אני לא מדבר על מערכת הסינגלים של קק״ל ,אלא על שבילי
אופניים לקומיוטינג ,לצד כל נתיב עירוני ובין-עירוני ,כמו בכל מדינה
מתוקנת בעולם ,ארה״ב או אירופה.
אני מגדיר את עצמי כרוכב אופניים .אני אוהב אופניים ,רוכב שרוט .עשיתי
לאחרונה קורס מדריכי אופניים ,יש לי שתי קבוצות רוכבים של נגמלים
מסמים ,שהרכיבה היא אחת משיטות הטיפול בהם ,והעבודה איתם עושה
פלאים ,להם ולי.
כלכלית ,מגזין ״אופניים״ תמיד עשה לי רע .משפחתי ,אני ,שותפי
השונים ,כולם כיסו את ההפסדים של המיזם לאורך שנים .אבל אני לא
מצטער על אף שקל .היום אני מרגיש שלם ומסופק .אומרים שכדי לשתות
חלב לא צריך פרה .אני קניתי פרה .יכולתי לעשות אחרת ,זה ברור ,אבל זה
מים מתחת לגשר ,חלף עבר לו.
אני מקווה שהייתה לי תרומה משמעותית לענף האופניים בארץ .אני בן
 ,63טס בשליחות לארה״ב ואחזור בן  .67אני מאוד מקווה להמשיך לרכוב
פה גם כשאחזור ,ואם מישהו יזכור שפעם עשיתי ותרמתי  -דיינו.
אבי סיים את השיחה בשאלה אלינו ,לאריק ואלי :״איך אתם
רואים את עצמיכם היום ,עשר שנים אחרי מגזין אופניים?״.
ענינו לו את האמת .שכל מה שאנחנו יודעים על עיתונאות ועל הענף
התחיל שם והגיע משם .לא היינו עיתונאים בשום מקום אחר לפני .למדנו
מההצלחות של מגזין אופניים ,אבל גם התגלחנו על הזקן שלו ,או על
הכיס שלו ושל השותפים שבאו והלכו .למדנו לתת את הדעת על המבנה
הכלכלי ועל התכנית העסקית של המדיה העכשווית ,על אירועים שהמגזין
יוזם ומרים כקטליזטור תרבות אופניים וכעוד אמצעי להגברת השרידות
הכלכלית ,למדנו להיות מקצועיים במכירת קמפיינים של פרסום ועוד.
אז בחזרה לשיר של אריק איינשטיין מתחילת הכתבה .האם באמת היה פה
שמח יותר לפני שנולדנו?
אם כן ,אז רק במובן שנוסטלגיה מחממת את הלב ,בעיקר לזקנים שהיו
שם .קשה להגיד שהיה פה שמח יותר מהיום.
היה הרבה פחות מפותח ,ועשיר ,ורב גוני ,ומפוצל ,והמוני.
היו בוסר ,וראשוניות ,והרגשה של מתי מעט שראו את האור ,והבינו אותו.
אז לא ,לא היה יותר שמח.
בעיקר – היה .ההוויה נוצרה .פסי מסילת הרכבת הונחו.
זה היה פחות טוב? יותר טוב? לא רלוונטי .זה מה שהיה ,והיום יש את מה
שיש היום.
הנהר זורם ,״הכל קורה״ .בקרוב על מדבקה בחלון האחורי של הרכב
שלפניך בפקק

תודה לאלון וולף ממוזיאון האופניים על העזרה בצילומיםwww.bikemu.com .
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מבצע יולי במרכז ההתקנות של
רכשו מוצרי טולה ב ₪ 1,000-ומעלה וקבלו
תיק היפסטר של שורש בשווי ₪ 299

התמונות להמחשה בלבד .המבצע בתוקף עד ה .30.7.2017-ט.ל.ח

www.groopy.net/03-7525258
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 נועה לוריה  נועה לוריה

זימבבווה :זכרונות מאפריקה
לפני הרבה שנים בארץ רחוקה .כמה רחוקה? בערך
 8,000ק"מ מכאן .כמה הרבה שנים? מלא .כשהיינו
רוכבים עם טריקו ,שותים קולה להתאוששות וחובשים
קסדת פדיחה ,כשזה עוד לא היה פדיחה .אז לפני הרבה
שנים חיינו ,לוריה ואני ,בזימבבווה  -ארץ גדולה ויפה בלב
אפריקה הדרומית .והיו בה (ויש עדיין) צרות גדולות ,כמו
אינפלציה מטורפת ונשיא רע-לב והרבה ,ממש הרבה,
איידס .אבל גם היו בה (ויש עדיין) שבילים נפלאים ואינסוף

מרחב לרכוב.
קצת נוסטלגיה עוד לא הרגה אף אחד .שלפתי כמה
תמונות מהאלבום המשפחתי כדי להיזכר ,על קצה המזלג,
במקומות ,באנשים ובסיפורים.
 20דקות נסיעה מהעיר הָרַארֵה ,ליד גבעת גרניט עצומה
שכתמי חזזית צובעים אותה בצהוב ,אדום וכתום ,היינו
מחנים ,פוגשים את החבורה הקבועה ויוצאים לסיבוב של

שעתיים וקצת .כל יום רביעי ,אותו סיפורThree o’clock" :
 ."- at The Rockזו הייתה האמירה הקבועה של ג'ון,
ג'נטלמן כסוף שער שהיה גם הבעלים של חנות האופנים
הרצינית היחידה בעיר .אחרי הרכיבה הוא היה שולף
סלסילה מפוארת שאשתו הכינה ,מוזג יין לבן קר לגביעי
מתכת ומחלק משולשי כריכונים אלגנטיים.
שמה של הגבעה ,ושל כל האזור הכפרי מסביבה ,היה
דוֹמְבּוֹשָאוָוה .שם קוד לרשת אינסופית של שבילים צרים

שכבשו רגליהם של המקומיים :בוואדיות החוליים ,על
ערמות סלעי הגרניט שצמחו בכל מקום ,בין הבתים,
השדות הקטנים ומכלאות הבקר .כאן אף אחד לא בונה
סינגלים :הם תמיד ישנם ,ובשפע .רכבנו שם בחורף היבש
ובקיץ הגשום ,לפני גשם ואחרי גשם (אבל כמעט אף פעם
לא בגשם ,כי הוא בדרך כלל בא עם ברקים וזה מסוכן).
הצלחנו לרכוב שם כל יום רביעי אחה"צ במשך כמה שנים
טובות ,כמעט בלי לחזור על אותו המסלול.
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Matzman
Super Sale

365

למה לחפש יד שניה
כשאפשר לקנות חדשים
במצמן ?On Line

ם מציעים הצעות

כול

אצלנו מוצאים מציאות
 40%הנחה

בסופי שבוע ,ברכיבות ארוכות יותר ,היינו מרחיקים
ומטפסים להשקיף .לפעמים היינו מגיעים לראש הגבעה
הגבוהה של הצלב .בדרך כלל לגבעה אהובה אחרת,
נ ְגוֹמוֹקוּרִירַה .או בקיצור ,נ ְגוֹמו ֹ ("הר" ,בשפת השוֹנ ָה
המקומית) .לראש של נגומו היה אפשר להגיע גם ברכב
שטח ,מה שהפך אותה ליעד פופולרי להפסקות אוכל,

התכנסויות חברתיות ,ימי הולדת וכיו"ב .משטח הגרניט
המחוספס העניק לצמיגים אחיזה מושלמת ,כך שלמרות
השיפועים החריפים ,פני הסלע הפתוחים והמעוגלים
אפשרו לרכוב לכל כיוון ,בעלייה ובירידה ,בלי צורך אמיתי
לבחור קו .ביחד עם צלילות האוויר ונוף פנורמי של עד 80
ק"מ משם ,זה היה תענוג גדול מאד.

מ 25%-עד
שיו >> ONLINE
רכשו עכ

על אופניים
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קהילת רוכבי השטח המקומית היתה קטנה מאד.
הישיבות הנדירות של איגוד האופנים נערכו אצל פּוֹל
דֶייווִי בסלון וכללו ריקון של לפחות שני ארגזי בירה.
היו כל מיני תחרויות ואירועים קטנים וכולם אורגנו
בדקדקנות וברצינות לפי חוקי  .UCIלפעמים עזרנו להפיק

ס
י
י
ק
לס

הילדי
ם
ה
ח
ד
ש
י
ם של E

CHARG

ולארגן ,כמעט תמיד השתתפנו .אירוע Six Hours of
 Domboshawaשארגנו ,היה מהמוצלחים  -השתתפו
בו כמעט  40איש .אחוז הנשים ,כמו בארץ ,לא היה גבוה.
ב 1999-למשל ,מלאני הייתה חולה ,אז יצא שאני הייתי
אלופת זימבבווה ב.XC-
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מתישהו בתחילת הדרך ,כשעוד לא היכרנו את השטח
היטב ,קנינו ממישהו סיפור יפה על מסלול של " 40ק"מ
בירידה" ,ממרגלות פסגת ההר הגבוה ביותר באזור נ ְיַאנ ְג ָה
ועד לחציית נהר אִינ ְיאנ ְג ַאנ ִי .ניאנגה הוא אזור גבוה ,ירוק
ורווי משקעים במזרח המדינה ,על גבול מוזמביק ,מרחק 4
שעות נסיעה מהעיר .ההורים של גיא ביקרו אותנו בדיוק

וגויסו לרכב הליווי ,אחי בועז גם הגיע ,עם אופנים ,וביחד
עם עוד כמה חברים מקומיים נסענו לשם ויצאנו למה
שהייתה אמורה להיות כאמור ,רכיבה קלה בירידה .זה
הפך לסיוט לא נגמר של קור ורוחות ,עליות קשות וארוכות
ולא מספיק אוכל .לסיום ההרפתקה ,היה צריך לחצות
בזהירות רבה את הנהר הקר והסוחף ,ואז לבלות את

הנסיעה חזרה לקוטג' על אחוריו הפתוחים של הטנדר
ברוח מקפיאה .אחרי שעה מול האח הבוערת וכמה כוסות
יין חם ,הסיוט הפך בזיכרוננו לחוויה מדהימה ,שכנראה
כבר לא תישכח.
צ ִ'ימַאנ ִימַאנ ִי – שרשרת הרים גבוהים ויפים ,גם היא
במזרח זימבבווה ,קצת יותר דרומה .נסענו לשם רק

פעם אחת ומאז אני מתגעגעת .רכבנו בנופים הגדולים
והפתוחים ,ירדנו לראות את מפלי "הינומת הכלה" ובערב
קפצנו לפסטיבל מוסיקה מקומית בעיירה הקטנה על
הדשא .אוֹל ִיב ֶר מְטוּקוּדְזִי הופיע.
היכנסו לקישור ,תנו לצלילים של זימבבווה להיכנס
לכם ללב
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טיול החודש

טיול החודש :סינגל יער שוויץ והירדן

הצפון לא מקבל ריספקט ,אני אומר לכם .איך שמגיע החורף כולם רצים
למדבר – "טיול המדבר הראשון לחורף הזה"" ,הצלחנו להגניב עוד טיול
מדבר אחרון לפני החום" ו "השנה הצלחנו לדחוף  8.3טיולי מדבר!" .איך שמגיע
הקיץ כל רוכב ורוכב מתכנס אל הבנ"ש הקרוב לביתו לרכיבות קצרות ומהירות
לפני עלות השחר .ומה עם הצפון? כל כך יפה ,כל כך מהנה ,ולא תשמע אף אחד
משוויץ "הצלחנו לתקתק עוד טיול בצפון!".
ב  we:Rideאנו מתנגדים לאפליה מכל סוג שהוא ,ולכן סידרנו לכם מסלול
בונבוניירה מותאם לעונה הצופה לאגם הגדול והיפה במדינה וטובל בנהר היחיד
שיש לנו.
נתחיל עם אקשן ונוף בסינגל יער שוויץ המשובח ונמשיך לטיול נינוח ,משפריץ
ומפנק בהיסטוריה של ההתיישבות בעמק הירדן טרום הקמת המדינה.
סינגל יער שוויץ חשוף לשמש בחלקים גדולים ,לכן בעונה זו מומלץ לצאת לדרך
כמה שיותר מוקדם על מנת להקדים את החום הגדול .בהמשך המסלול נוכל
למצוא נקודות טבילה שיעזרו לצנן אותנו כשנתחמם 

בכנרת ,בירדן ,רכבתי גם זרמתי
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הנתונים הבסיסיים

להורדת קובץ
ניווט

מרחק 32 :ק"מ
זמן 3-6 :שעות
קושי פיזי :קל-בינוני
קושי טכני :קל-בינוני
קושי ניווט :קל-בינוני
טיפוס כולל 300 :מ' אנכיים
ירידה כוללת 620 :מ' אנכיים
מעגלי :לא.
הגעה לנקודת המוצא :מבואת פוריה של סינגל יער שוויץ  -על כביש  ,7677היורד מפוריה עילית
לכנרת ,כקילומטר במעלה הכביש מן הפניה לבית ההארחה פוריה ,פונים ימינה (צפונה) לדרך
המסומנת כשביל ישראל ,ולאחר כמאה מטרים מגיעים לחניה קטנה .לבאים מכיוון פוריה עילית אין
פניה שמאלה לתוך הדרך ויש לרדת עד לפניה לכיוון בית ההארחה ולהסתובב שם .וויז" :סינגל יער
שוויץ".
הגעה לנקודת הסיום :חניית "אי השלום" בנהריים .מכביש  ,90דרומית לכנרת ,פונים לקיבוץ
אשדות יעקב איחוד ומיד פונים ימינה ליד מסעדת "צל תמר" לכביש צר המקביל לכביש  .90נצמדים
לכביש זה ומלאחר קילומטר וחצי מגיעים לחנייה .וויז" :נהריים אי השלום".
לצורך ביצוע ההקפצה ניתן להיעזר במוניות ניר מרקו מקיבוץ דגניה ב' – מונית לנהגים בלבד או
מיניבוס לרוכבים  +אופניים.050-5400609 .

65 | 64

טיול החודש :סינגל יער שוויץ והירדן

we:Explore

יוצאים לדרך
נצא לדרך צפונה במעלה הדרך ,ובמהרה נכנס ימינה
לתוך סינגל יער שוויץ ,המסומן באמצעות "טיפה" צהובה
עם רוכב אופניים בצבע שחור במרכזה ,אל מקטע "בוקר
טוב" מופלא של סינגל זורם בירידה אל מול הכחול
הגדול .מעל אכסניית פורייה המגמה מתהפכת ועליינו
להתחיל לדווש ,אך הנוף הפתוח בוודאי יקהה את חושינו
לקושי הקל.
הסינגל נכנס לאזור המיוער ,קצת יורד ,קצת עולה ,ואז
שוב פוצח בירידה ארוכה ומשובבת נפש המקפיצה אותנו

בעליצות בין העצים .לקראת סיומה של הירידה נמצא
את עצמנו על כתף הר כשטבריה פרוסה למרגלותינו
ונוף אינסופי סובב אותנו .מימין נוכל לזהות בקלות את
הר ברניקי ועליו שרידי מצודת ברניקי כמו גם את חורבות
טבריה העתיקה .אם נביט שמאלה נוכל למצוא ספסלי
אבן שקק"ל השאירה כאן עבורנו על מנת שנוכל לשבת
ולשאוף את הנוף עמוק לריאות (.)1
הגענו אל התשלום הגדול של הרכיבה – לאחר ירידה
קצרה נוספת השביל תופס אזימוט לעננים ומתחיל
לטפס .העלייה אמנם אורכת  2.5קילומטרים ,אך הסינגל

מטפס במתינות יתרה מה שמאפשר לכל אחד ואחת
לטפס אותו בקצב שלו/שלה .בהמשך נזכה לקטע ארוך
בו זורמים על צלע ההר פה בירידה ופה בעלייה ,חולפים
בשדה סלעי בזלת ,ומגיעים לגרנד פינאלה של הסינגל –
שלושה קילומטרים של זרימה מטמטמת במגמת ירידה
בסופם נמצא את עצמנו על הדאבל בו התחלנו .נמשיך
ישר ונקפיד לא לפנות שמאלה עם סימון הסינגל ,מה
שייקח אותנו לסיבוב נוסף (אלא אם כן ממש רוצים).
סמוך לחנייה שבתחילת המסלול נראה סינגל היורד
שמאלה ולידו סימון על סלע בצורת טיפה עם הכנרת

ואופניים בתוכה .זהו סימון שביל "צופה כנרת" אחריו
נעקוב רוב הזמן מכאן ועד לסיום בנהריים .השביל משולב
בשביל ישראל (סימון שבילים לבן-כחול-כתום) בקילומטרים
הראשונים.
נפנה אל הסינגל הקצר ,ונשים לב להאט לפני המפגש
עם הכביש ,מפני שיש שם גדר הפרדה .נפנה ימינה,
נעקוף את גדר ההפרדה ,נחצה בזהירות את הכביש
ונרכב אל המשך הדרך בצדו השני .לפני הטיסה בדרך זו
נעלה שמאלה לגבעונת עם תצפית מרשימה נוספת (.)2
הגיע הזמן להנמיך את מעופנו לכיוון גובה פני הכנרת,
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שהוא כ 200-מ' מתחת לפני הים ,ולכן בקטעים הבאים
ישנם כמה קטעי ירידה תלולים למדי ובחלקם מדורדרים –
רכבו בזהירות.
לאחר  1.9ק"מ נוספים נגיע לצומת דרכים ובה שלט
המפנה שמאלה לעין פוריה אליה נרכב ( .)3אזור המעיין
טופח ונבנו בו שתי בריכות במפלסים שונים ,עם גשרים
נאים ושולחנות פיקניק .אחלה מקום להפסקת קפה.
סמוך לבריכה העליונה נבחין בשביל היוצא דרומה בין
מטעים ונרכב אליו .סימון השביל לא תמיד ברור בקטע זה

כך שהקפידו לשים לב בצמתים כאשר הכיוון הכללי הוא
היישר מטה לכיוון המושבה כנרת ( )4שם השביל מתאזן
שוב וממשיך דרומה לאורך הרחוב הראשי של המושבה,
אשר הוקמה ב  1908וכמה מבנייניה הראשונים עדיין
נמצאים ברחוב זה ומאכלסים בין השאר מוזיאון לתולדות
העמק .בחצר כנרת אשר בתחום המושבה נהגה רעיון
הקיבוץ וממנה יצאו גרעינים למימוש רעיון זה בקיבוצים
ובקבוצות אותם אנו מכירים כיום באזור.
ביציאה מן המושבה נמשיך עם שביל צופה כנרת ישר
ולאחר מכן שמאלה ,ימינה ובהמשך שמאלה ושמאלה

מסביב לבריכת מים אל שביל קסום בינות לבריכות
ששימשו בעבר כבריכות דגים .באמצע הבריכות נפתחת
לפתע רחבה קטנה ובמרכזה מצבה גדולה ל"בובה" ה.....
פִּ ְרדָה ( .)5כן כן ,מחזה סוריאליסטי למדי .בובה חרשה
ותלמה את אדמות העמק בשנות ה 20-וה  30של המאה
שעברה והייתה אהובה מאוד על החלוצים .יש המספרים
כי החלוצים והחלוצות קשי היום מצאו בבובה אוזן קשבת
עם בעיותיהם .נסו לדמיין לעצמכם את אותם ימים של
טרום הקמת המדינה ,אבותינו הצעירים מתרוצצים
בבגדי החאקי שלהם בשדות ופותחים את ליבם אל

הפִּ ְרדָה שלהם.
 500מ' נוספים על שביל ישראל ואנו מגיעים ל"בית
המוטור" ,המכון הראשון לשאיבת מי הירדן לצרכי חקלאות
אשר היה פעיל בין השנים  1910ל .1928-עוד מספר
דיוושים ואנו כבר ב"ירדנית" ( )6אתר הטבילה המרכזי
לצליינים הנוצרים – אם נשאיר את אופנינו בחוץ ונכנס
פנימה נוכל עם קצת מזל לחזות בטקס ההטבלה .נמשיך
הלאה ונכנס עם שביל ישראל לסינגל מקסים בין הירדן
לבין "המוביל המלוח" ,תעלה המובילה מי מעיינות מלוחים
כך שיתערבבו במי הירדן רק בהמשך ,יותר דרומה .לאורך
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שביל זה נקודות רבות בהן נוכל לקיים את מצוות הטבילה
בירדן (ביום חם זו בהחלט מצווה) (.)7
כ  1.5ק"מ לאחר הירדנית הסינגל נגמר ,נמשיך ישר
ונפנה בדרך רחבה שמאלה .לאחר  600מ' שביל ישראל
פונה ימינה ,אך מכאן והלאה אנו נשארים רק עם שביל
צופה כנרת – ממשיכים ישר ומיד פונים חדות שמאלה
להמשכו לאורך הירדן .לפנינו כשבעה קילומטרים של
רכיבה נינוחה לאורך מקטע של הירדן שמעטים מכירים –
אם במקטע הקודם נאלצנו לפלס את דרכנו בין עשרות או
מאות הנופשים ,הרי שכאן הירדן כולו מקסים ,וכולו שלנו.

כבר בקטע הראשון אחרי הפניה החדה נראה מולנו
מבנה על הגבעה שבצדו השני של הנחל .זהו אום ג'וני,
המקום בו עלתה לראשונה דגניה א' על הקרקע ,לפני
המעבר למיקומה הנוכחי סמוך לכנרת .בהמשך נראה על
הגבעה את קיבוץ בית זרע ולאחר גשר לכלי רכב המגשר
אליו ,נראה גשר הולכי רגל משוחזר החוצה אף הוא
את הנחל " -גשר נחום" ( .)8בשבת אחת בשנת 1949
התגייסו כל חברי בית זרע ובנו את הגשר הזה תוך יום אחד
על מנת לאפשר מעבר של הצאן לשדות המרעה ממערב
לקיבוץ .הגשר נקרא על שם הרועה נחום סלע אשר יזם

את הבניה ,ושופץ ב 2014-כחלק מפרויקט שיקום הירדן
במקטע הזה.
נמשיך לרכב בין פינות החן ,ליד יער הקנים ושאר צמחי
המים ,ולבסוף נעבור מתחת לכביש  90אל מתחם
נהריים ,שם נמשיך לרכב תוך הקפדה על השמאל איפה
שאפשר ,נראה מולנו את דגל ירדן על אי השלום ,ונרכב
עד לשרידי הסכרים על נהר הירמוך ( .)9באתר זה,
מקום המפגש של נהרות הירדן והירמוך ,הוקם בשנת
 1932מפעל החשמל הראשון בארץ ישראל על ידי "הזקן
מנהריים" ,פנחס רוטנברג .מולנו נוכל לראות מערכת של

סכרים אשר שמשה לוויסות המים הנכנסים למפעל ,ואת
"אי השלום" בתוכו נמצא המפעל עצמו" .אי השלום" הינו
בתוך הממלכה הירדנית ,אך כחלק מההסכם השלום,
ניתנת האפשרות להיכנס ולטייל בו לישראלים ללא צורך
בדרכון ואשרות .לצורך כך יש לתאם סיור מראש .בכל
מקרה ,מומלץ להיכנס למרכז המבקרים לצפייה בסרט
קצר אודות המפעל בליווי גלידה ושתיה קרה שכל כך
מתאימים בסיום טיול שכזה
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 שלומי אוטמגזין  אלעד בכר אילת
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אחת לכמה זמן מגיע בוקר כזה ,שמתחשק לך פשוט
לקום ,לעזוב הכל ולצאת לרכיבה ,לא לאימון בוקר ,ולא
את הסיבוב המוכר בשכונה ,אלא רכיבת יום מלאה
ומתישה שלאחריה תשב חזרה ברכב ,מאובק ומיוזע
עם חיוך מרוח על הפנים שיהיה קשה להוריד בשעות
שלאחר מכן ..ואין דבר טוב יותר מלצאת באמצע השבוע,
ולהחליף יום שיזוף פלואורסצנטיים בוויטמין  Dאמיתי..
טלפון אחד לאלעד ,בדיקות אחרונות בערב לפני,
ולמחרת בבוקר אחרי קפה טוב בבית קמה ,יוצאים
למבצע יואב ,מספיק זמן לחפור אחד לשני ,לאורך אחד
המסלולים היפים באזור.
אלעד לא חיכה הרבה ,כנראה היה חייב כבר לפרוק,
ועוד לפני שה  GPSסימן קילומטר ראשון ,התחיל לספר
בהתלהבות על רעיון שמתבשל אצלו כבר זמן מה,

אתגר הבייקפקינג החברתי הראשון

ובעודנו מתקרבים לסינגל להב ,נזרקו לאוויר רעיונות,
בעיות ,קשיים ופתרונות ,ומדי פעם איזו צהלת התלהבות
של ילדות בנות  16שפתחו את הגיליון השבועי של
"מעריב לנוער" ומצאו פוסטר ענק של סטטיק ובן-אל.
הרעיון היה פשוט – להנגיש לקהילת הרוכבים את
חווית הבייקפקינג ,בה מעמיסים על האופניים ציוד
המאפשר רכיבה ולינה בשטח באופן עצמאי ,כך שניתן
לגמוע מרחקים ארוכים ,מבלי להיות תלויים בלוגיסטיקה
מורכבת ,משולש שווה צלעות של רוכב-אופניים-שטח..
יופי של רעיון ,עכשיו איך מוציאים את זה לפועל?
מסתובבים סביב עצמנו בסינגל להב ,הולכים לאיבוד עם
הרעיון ועם המסלול ,מבט חטוף ב  GPSמגלה שאנחנו
רוכבים הפוך ,זורמים ,העיקר לזוז ,שיפועים שאמורים
להרכב בירידה ,הופכים לקירות תלולים ,צמיגים מאבדים

אחיזה ,אגרופים הדוקים על הגריפים ,ואחרי כמה דקות
חוזרים שוב לכיוון הנכון ,זורקים רעיונות לא מוצלחים
הצידה ושומרים את אלו שיהפכו את האתגר לא רק
לאטרקטיבי אלא למדויק ונכון יותר ,חולפים ליד ג'ו אלון
ומתחילים בזרימה מהירה החוצה מלהב חזרה לקיבוץ
דביר ,ופונים לכיוון צפון ,צוללים תחת כביש  6להפסקה
ראשונה בתחנת הדלק .סיגריה נדלקת .ועוד אחת .מיץ
תפוזים קר .סנדוויץ' במחיר מופקע ,מפוצץ מונוסודיום
לנשמה ,ורשימת ויטמינים שלא הייתה מביישת ספורטאי
אולימפי ,נעלם כלא היה.
רכיבת הבייקפקינג בישראל כבר תפסה תאוצה ,החל
מרכיבות עצמאיות של יומיים-שלושה ,דרך אירועים
כמו  Red2Deadועד לאירוע הדגל ,הHoly Land-
 ,Challenge – HLCשידרוש מהרוכב לחצות את ישראל

לאורכה מהחרמון לאילת ,לאורך 1461ק"מ בהם יבלה
על אופניו במרבית שעות היום ,ויתמודד עם מסלול
שידרוש ממנו לעיתים הליכה רגלית ,רכיבה בשיפועים
תלולים ,טכניים ,בשטחים מרהיבים .רוכב בכושר מעולה
יסיים תוך שבוע וימשוך אחריו זנב הרוכבים שיסגור 10
ימים ואף שבועיים ,וזה עוד לפני שדיברנו על הקושי
המנטלי ברכיבת בדד ,בחוקים נוקשים ,אסור לקבל
עזרה ,גם לא כוס מים באמצע מדבר ,זה אתה והנשרים.
זו משימה לא פשוטה להגיע לזינוק ה ,HLC-ולראיה
מספר הרוכבים בתחרות שהחלה ב  2014עם כ70-
רוכבים ,והלכה והצטמקה ,ובשנה הנוכחית זינקו פחות
מ ,40-נתון מתסכל ,אם כי מציאותי ,נוכח האתגר הגדול.
השמש מתחילה לטפס ,מזכירה שאביב ישראלי יכול
להיות מתעתע ,נפרדים מחבר'ה צעירים בתחנת הדלק
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•תאריך המתאים למזג אוויר אופטימלי ככל האפשר
ההולכים על שביל ישראל כבר חודשיים בדרכם צפונה,
לפני
מביטים בהם מהצד ..מתמוגגים ..אחחח ..איך היה
ולדובדבן  -אירוע שיהיה גם תחרותי וגם חברתי ,כזה
הילדים והמשכנתא ..ובחזרה לאוכף ,דוהרים כבר לרוחמה שישלב את הרצון לדחוף קדימה ברכיבה בכל יום מחדש,
דורות ,רולינג הילס מהממים בשדות חיטה עצומים ,זה
שיסחט את הארבע ראשי לתוך הפדלים ,שיגרום לשחוק
האוויר
אמצע שבוע ,אין נפש חיה ברדיוס של קילומטרים,
שיניים בעליות ולטוס בסינגלים מהירים ויחצה תאי שטח
עומד ,לאן יש לו ללכת? דממה ,ופתאום האופנים נעצרים רחבים דרך נקודות נוף מרהיבות ,אבל גם כזה שבסוף
בחריקה ,חותכים את השלווה ,למראה סוריאליסטי של
היום יכניס אותי פנימה בחזרה לחבר'ה ,למישהו שיכול
לשווא
שביל גזרים בכתום זועק באמצע ים החיטה הצהוב,
לתת עזרה ועצה החל מתקלות טכניות ,דרך תזונה ומים,
על
מחפשים ארנבים שיסבירו את התופעה ,שיתענגו
כאבים בגוף ,ניווט ,טקטיקת מרוץ ובעיקר מישהו שייתן
השפע הלא ברור שנזרק ביד מכוונת ,לא ארנבים ולא
כתף באתגר הלא פשוט הזה ..ולא ..הוא כלל לא הולך
יער ..הגענו לרוחמה..
להיות פשוט..
אם אתה רוצה להנגיש אירוע בייקפקינג באמת ,עליך
סינגל רוחמה דורות זורם תחת הצמיגים ,מזכיר כמה זה
לפתוח
לטפל בנקודות שהפכו אותו קשה להשגה ,בכדי
כיף פשוט לרכוב כל היום ,במסלול שנבנה לרכיבת שטח,
את החוויה לשאר קהילת הרוכבים ,כך שיום אחד גם הם
הצל מועט והשמש כבר בשיא ,המים הולכים ואוזלים,
אולי יגיעו ל ,HLC-לכן מהיום הראשון ,היו מספר קווים
אנחנו במשמעת מים כבר שעתיים ,לגימה כל כמה דקות,
מנחים שהיוו את היסודות לאתגר:
נכנסים לדורות לחפש נקודת תדלוק ,ומוצאים כמה
חבר'ה זרוקים על שטיח דשא ירוק רענן ,לצדם עומד
• 100%מסלול רכיב וזורם המשלב את מיטב השבילים,
יתום ומבויש קולר כסוף ,מפהק משעמום ,כשהוא רואה
הסינגלים ונקודות עניין
אותנו הוא מחייך ופותח את ידיו לחיבוק ואנחנו שותים עד
•משך הרכיבה בין  5ל 7-ימים ,לרוכב ממוצע ,כך שיהיה
עילפון מים קרים מרעננים..
קל להשיג פס מהבית
אז איך עושים מהמרוץ אירוע חברתי ועדיין שומרים על
•נקודת התחלה וסיום נגישות לתחבורה ציבורית ,קיצור זמן חוויית המרוץ? מחלקים אותו למקטעים בני 50-70ק"מ
הגעה וסיום

ENCORE

YES, IT DOES
ENDURO.
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399
כל אחד ,בהם ,ורק בהם מתקיים המרוץ ,והזמן נמדד
מרגע היציאה ועד לסיום כל מקטע ,בסוף מחברים
את זמני הרכיבה במקטעים בלבד ,אם עצרת למנוחה
של שעתיים באמצע מקטע ,זה על חשבונך! בנקודות
העצירה ,ה ,Zula Zones-מפסיק המרוץ ,ואם הגענו
בלילה ,אפשר להדליק מדורה ,לשתות בירה ביחד ,לעזור
לאחרים ,לחזק אותם ולקבל מהם אנרגיה להמשך..
ולאחר  9שעות לכל היותר ,הזמן המקסימלי המותר
למנוחה ,המרוץ מתחדש ,שוב כל אחד לעצמו ,ראש
בראש ,לתוך העפר והאבק ..מנקודה לנקודהPoint to ,
 ,Pointזהו ה.P2P – Social Bikepacking Challenge-
אלו שיצאו לאתגר יבחינו כי המקטעים והZula Zones -
נבנו בצורה כזו שתדרוש מהם חשיבה מקדימה ,וטקטיקה
דינאמית ,אם סיימתי מקטע מהר ,האם כדאי לי להמשיך
למקטע הבא? הוא זורם? הוא איטי יותר? מה מחכה לי ב
 Zulaהבאה? ובעצם אם השעה עכשיו  ,15:00זה אומר
שאצטרך לצאת לכל המאוחר ב  4:00לפנות בוקר ..אולי
שווה לי להמשיך ולדחוף לתוך הערב?
בתרונות רוחמה מאחורינו ,נותרו קילומטרים בודדים,
הכוח חוזר לרגליים ,והנה בית קמה שוב ,נשארה כמו

שעזבנו אותה לפני כמה שעות ,צלחת שווארמה מתובלת,
בירה שחורה נוטפת זיעה קרה ,סיגריה אחרונה ,ועכשיו
ברור שזה צריך לצאת החוצה ,למעגל הקרוב ,לחברים
שמלווים ותומכים ,לקבל עוד רעיונות ,לאתגר את אתגר,
לבדוק כמה הוא חזק ,והכי חשוב – לבנות מסלול.
עובר שבוע ויש שלד מוכן של מסלול ,הרוכבים שיצרו
עבורכם את הגלילומניה ,עדולומניה ,כושלמניה הפשילו
שרוולים ,חידדו עפרונות ,עפו על עצמם ,ויצקו לתוך
מסלול אחד ארוך לא רק חוויית רכיבה זורמת ומהנה ,אלא
גם אתגר רכיבה לא פשוט ,בו תצטרכו לחפור פנימה
לתוך שעות היום והלילה ,לתוך עצמכם ,לגמוע קילומטרים
רבים בכל יום ,להתמודד עם אתגר פיסי ומנטלי ,כל יום
מחדש ,מנקודה לנקודה ,לסיים יום רכיבה ביחד ,ולהתחיל
אותו מחדש לבד ,לאגור כוחות עם שאר הרוכבים ,ולפרק
אותם לאורך טיפוסים ,מישורים ,סינגלים ,שדות ,יערות,
חורשים ,ולחצות את ישראל מהדרום ועד לצפון ,עד
שתגידו "די ..מספיק "..ומישהו לצדכם יענה "רק עוד
קצת"..
 ,7:00 ,4.4.18להב
P2P 2018
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מחירים מומלצים לצרכן

להשיג בחנויות הנבחרות | לרכישה און ליין -
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 צחי אוחובסקי  דותן הלוי

 ענוג שילן

Specialized Epic Comp Carbon

יבואן :מצמן את מרוץ | מחיר 17,395 :שקלים

האפיק היא משפחת אופני ה XC-התחרותיים של ספשלייזד .דגם ה FSR-של הסדרה הושק בשנת 2002
והיה דגם אופני ה XC-שיכוך מלא הראשון לנצח תחרות קרוס קאנטרי .מיד עם השקתם הסנסציונית
האפיק קבעו את הסטנדרט לאופני  XCתחרותיים עם שיכוך מלא ויעילות דיווש דומה לזאת של זנב קשיח.
מנגנון ה Brain-הגאוני עליו הסתמכו האופניים שלט בפתיחת וסגירת הבולם האחורי ונחשב אז ,אחד מפלאי
עולם האופניים .מאז האפיק קיבלו גרסאות רבות ,על גדלים שונים של גלגלים ,חומרי שלדה ומפרטים ,אך
הסטנדרט הגבוה של יעילות הדיווש נשמר ,והאפיק של ספשלייזד משמשים עד היום כבנצ'מארק ליצרנים
אחרים בשוק .האפיק  S-Worksדגם הדגל של הסדרה ,נחשב אחד מאופני ה/XC-מרתון התחרותיים,
הנחשקים והמוצלחים ביותר שיוצרו אי פעם .תחת רוכבים רבים (וחזקים) האפיק בגרסת ה S-Works-זכו
באין סוף תחרויות ופרסים :אולימפיאדה ,תחרותיות גביע העולם ,אליפויות עולם ,קייפ אפיק וכו' .גרסת האפיק
ה"פשוטה" בה נעסוק בסקירה זאת ,נהנית מעיצוב ומתלה זהה לאח היקר ,אולם חומרים זולים יותר המרכיבים
את השלדה וחלקים נוצצים פחות ,מאפשרים למגה יצרן האמריקאי להציע את האופניים האיכותיים הללו
במחיר נמוך בהרבה מדגם העל .ממצמן את מרוץ היבואן הוותיק של ספשלייזד לארץ קיבלנו למבחן את דגם
 Comp Carbonשל הסדרה 

Specialized Epic Comp Carbon
79 | 78

we:Test

Specialized Epic Comp Carbon

Highlights
•שלדת שיכוך מלא מקרבון  FACTעם משולש אחורי מאלומיניום
•מתלה אחורי  FSRהמייצר מהלך של  95מ"מ
•בולם אחורי  Foxעם מערכת  Brainוכיוון  Sagאוטומטי.
•גלגלי  ”29של  ,Rovalציר אחורי 142X12
•מזלג קידמי  Rockshox Reba RL 100מ"מ עם ציר  15מ"מ
•מערכת הנעה  11X1של  SRAMברמת  GX/NXוקסטה  11-42ובלמים שימאנו M506
•משקל רטוב  12.5קילוגרם כולל פדאלים (מידה )M
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שלדה ומתלה
ה Comp Carbon-שקיבלנו הינו הדגם הבסיסי
בסדרת הקרבון של משפחת האפיק  .FSRדגם זה עודכן
בשנת  2014והוא נסמך על אותה גיאומטריה של דגם
ה‑ S‑Worksהיוקרתי ,אך עשוי כאמור מקרבון נחות יותר
וכולל משולש אחורי מאלומיניום .כמו כל דגמי השיכוך
מלא של היצרן ,גם האפיק מבוססים על מתלה הFSR-
של היצרן .אולם במקרה של האפיק ,הוא משודך כאמור

Specialized Epic Comp Carbon

ל ,Brain-מערכת שליטה ייחודית על הבולם האחורי אשר
פותחה בזמנו בשת"פ של היצרן ושל ענק השיכוך פוקס.
מהותו העיקרית של ה Brain-היא שליטה אוטומטית
על פתיחה וסגירה של הבולם האחורי ע"י פידבקים
מכניים המתקבלים מהקרקע ומהרוכב .במהלך השנים
כל התמורות הטכנולוגיות שחלו על שוק האופניים ייושמו
על הבריין ,המערכת תוכננה מחדש ,שופרה ולוטשה
פעמים רבות .כיום היא נחשבת אחת ממערכות השליטה

העצמאיות הטובות ביותר בשוק ,אם לא הטובה שבהן.
גם במערכת המתלים הייחודית יש רמות ,והיא המהווה
את אחד הגורמים המבדלים בין הדגמים השונים בסדרת
האפיק .בדגם המבחן המערכת מגיעה בגרסה הפשוטה
יותר ה Brain-מותקן רק בבולם ה Fox-האחורי ,ואילו
הבולם הקדמי הוא בולם " Rockshox Reba RLפשוט".
במבט ראשון האופניים נראים טוב .מבנה השלדה עם
הצינור העליון הקעור מעט ובעל הפרופיל הקמור יוצרים

קו חלק ודינמי .צינור הכסא מעוקל ומעל לבולם ישנו
משולש חיזוק עדין ואלגנטי .הבולם האחורי מחובר לתוך
צינור השלדה כפי שרואים בדגמים מודרניים אחרים,
וביחד עם הצביעה – שחור קרבון מט וכיתוב ירוק זרחני –
מתקבלים אופניים נאים מאד עם מראה פשוט יחסית אך
מודרני ותחרותי .הולכת הכבלים בתוך השלדה מוסיפה גם
היא לקו הנקי .השלדה מסוגלת להכיל  2בקבוקים בתוך
המשולש הקדמי ,עובדה שמהווה יתרון משמעותי ברכיבות
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מרתון ,והיה אחד החידושים המשמעותייםשהוצגו עם
השקת דגם זה בשנת .2014
על השביל
אופני ה Epic-מיוצרים כבר שנים רבות בגרסאות שונות,
כאשר העדכון המשמעותי ביותר של הדגם היה בשנת
 2010עם המעבר לגלגלי " .29עדכון נוסף בשנת 2014
כלל כאמור הוספת שני מחזיקי בקבוקים במשולש הקדמי,

Specialized Epic Comp Carbon

קיצור תומכות שרשרת ,ועוד מספר עדכונים .עדיין ,עם
קצב השינויים המהיר בתעשיית האופניים ,הדגם הזה
עשוי להיחשב מעט מיושן מבחינת הגיאומטריה .תנוחת
הרכיבה מרגישה תחרותית ,עם חרטום נמוך יחסית ,וזווית
ראש תלולה .הקוקפיט מרגיש נוח והאופניים (במידה
 )Mנותנים תחושה טובה מהרגע הראשון .כיוון המתלה
האחורי פשוט יחסית ונסמך על מנגנון הAutosag-
האוטומטי של ספשלייזד .מילוי לחץ גבוה של כ,350PSI-

לחיצה על שסתום ויסות ,וה Sag-המתקבל הוא באזור
 25אחוז שקיעה .פקדים נוספים מאפשרים את כיוון קושי
הבולם ומהירות החזר .הבולם הקדמי כולל כיוון לחץ ידני
וכיוון מהירות החזר .הכיוון הראשוני הרגיש לי רך מעט
בהתחלה ,אולם בכיוון נוסף הגעתי לרמת כיוון מספקת.
ברכיבה ראשונה ,בשבילי השרון המישוריים יחסית ,אני
נזכר מיד ביעילות של בולם ה Brainעליו רכבתי כבר
בעבר .האופניים מרגישים זריזים וקלילים יחסית למשקלם,

והבולם עובד בצורה נהדרת – הוא סופג מהמורות בצורה
טובה ,ומצד שני ,מתקשח עם הגברת הפידול או מעבר
לעמידה ,והעברת הכח מרגישה כמו אופני ז"ק .גם בעליות
תחושה זאת בולטת והמתלה האחורי מאפשר ללחוץ תוך
השארת הגלגל האחורי צמוד לקרקע ומבלי ליצר תחושה
של אובדן אנרגיה עקב פעולת הבולם .המזלג הקדמי
נשאר פתוח רוב הרכיבה ,מה שיוצר חוסר איזון מסוים,
אבל גם כאן המזלג מפתיע לטובה ומייצר תחושת פעולה
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נרשמתם ל  Epicישראל ?2017

דמי ההרשמה עלינו!!

קונים *SPECIALIZED Epic FSR 2017
אופני ה XC Racing-הטובים בעולם

ומקבלים זיכוי מלא על דמי ההרשמה
תכנית אימון מותאמת אישית ע״י מאמני השטח של Team Matzman

והשתתפות באימוני הקבוצה עד התחרות
יעוץ תזונתי ומעטפת טיפולים טכניים חינם

לפרטים נוספים ולהזמנת רכיבת מבחן לחץ כאן >>
קרית שמונה  /עפולה  /קרית ביאליק  /חיפה  /פרדס חנה-כרכור  /אלוני אבא  /כפר סבא  /הרצליה  /פתח תקווה
 /תל אביב  /בת ים  /בית שמש  /ירושלים  /ביל”ו  /אשדוד  /כוכב מיכאל  /מדרשת שדה בוקר
*בכפוף למלאי * החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * .לקבלת ההטבה יש להציג אישור הרשמה לתחרות *דגמי 2017
* חבילת השתתפות מלאה הכוללת לינה במאהל מדוגם
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רכה ויעילה ,אך לא רכה מידי .גם במעבר לעמידה .ההיגוי
מרגיש זריז ,ולעיתים מעט תזזיתי ,אך לא ברמה מטרידה.
שאר המכלולים ,ההילוכים והבלמים עובדים בצורה טובה
ויוצרים חוויית רכיבה נוחה ונעימה.
ברכיבת סינגלים הסיפור מעט שונה .מצד אחד ,כאשר
הסינגלים חלקים ומהודקים המתלה והאופניים עובדים
בצורה מצוינת .הבולם האחורי סופג מהמורות בצורה
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טובה ,ומאפשר האצה מהירה מאד ביציאה מפניות או
במעבר זריז לטיפוס בעמידה במקרה של עליות קצרות
ותלולות .מצד שני בשטחים יותר טכניים ומדורדרים,
כאשר הקרקע נהיית יותר מחורצת הבולם עובד
מעט פחות טוב ,ונוטה להסגר יותר מידי ,מה שגורם
לתחושה מעט קשיחה בדומה יותר לאופני זנב קשיח.
דווקא העובדה שהמזלג הקדמי בדגם זה אינו כולל את
מערכת ה Brain-משחקת כאן לטובה .היא מאפשרת

לבולם הקדמי להמשיך לעבוד במצב פתוח בכל מצב ,כך
שהתחושה הכללית היא של אופניים מאד מהירים ויציבים,
גם אם הקשיחות הצידית של הגלגלים והמתלים אינה
מהגבוהות בהן נתקלתי .במקטעים של פניות מהירות ,כמו
גם בירידות תלולות ,מורגשת זווית הראש התלולה ,אולם
אין בעיה להתרגל לזה .בסה"כ האופניים משדרים תחושה
של ביטחון ומהירות.

חלקים בולטים
כאמור דגם ה ,Comp Carbon-הוא דגם הכניסה
למשפחת הקרבון .ככזה ישנה כאן פשרה על רמת
המפרט בעיקר בפן המשקל ,אולם מבלי להתפשר על
איכות החלקים .מערכת הנעה  1X11של  SRAMמסדרת
 GXעם קסטה  10-42ומעביר אחורי מסדרת  ,NXמעצורי
 M506פשוטים ואמינים של שימאנו .גלגלי  Rovalמבית
 Specializedעם חישוקי אלומיניום ברוחב 21מ"מ,
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עטופים בצמיגי Specialized FastTrack Control
ברוחב  2.2אינץ' .שאר החלקים כמו מוט כיסא ,אוכף,
כידון וסטם הם מאלומיניום מבית  .Specializedכצפוי
מאופניים ברמת אבזור כזאת ,החבילה הכללית נותנת
משקל לא קל של  12.5ק"ג.

Specialized Epic Comp Carbon

סיכום
אין ספק שה Epic-הם מאופני הקרוס-קאנטרי/מרתון
המוצלחים בשוק .למרבה ההפתעה גם הדגם הפשוט
יחסית במשפחה זו מספק ביצועים מרשימים .זוהי ללא
ספק תמורה מצוינת למחיר והדגם הזה יספק פתרון
הולם לכל מי שאוהב לרכב מהר וחזק ולא מעוניין להוציא
על אופניים סכום של  20,000שקלים ויותר .רוכבים
תחרותיים כנראה יעדיפו דגמים מעט יקרים יותר בסדרה,

כמו ה Expert-וה ,Pro-בעיקר על מנת לחסוך במשקל,
וגם על מנת ליהנות ממתלה  Brainבמזלג הקדמי.
הדילמה העיקרית לגבי רכישת דגם זה היא הדגם החדש
שהשמועות אומרות שיצא לקראת סוף השנה .הדגם
החדש אמור לכלול מספר שיפורים שאמורים ליישר קו
עם מגמות עדכניות יותר בשוק זה ,כמו צירים בסטנדרט
 Boostשיאפשר ככל הנראה קיצור תומכות שרשרת,
ומעבר לזווית ראש מתונה יותר (כפי שכבר ראינו בדגם

הז"ק המעודכן של החברה) .שינויים אלה אמורים לאפשר
לאופנים להתמודד טוב יותר עם מסלולים טכניים מאשר
הדגם הנוכחי .עדיין ,העובדה שיש דגם חדש בדרך
אמורה לגרום להורדת מחיר על הדגם הנוכחי ,מה שעשוי
לעשות אותו אפילו עוד יותר כדאי ומשתלם ,ובהחלט
מספק ומהנה .דגם זה אולי אינו הקניה הכי סקסית בשוק,
אבל הוא מהווה הזדמנות מצוינת להתנסות באופניים
תחרותיים במחיר נמוך יחסית
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לילה לבן בבייק קפה
יום חמישי בערב ה29.6-
 20%על כל המוצרים בחנות כולל
כל אביזרי האופניים ומתקני Thule
מבצע  1+1על כל ביגוד Craft
מ 19:00-ועד לסגירת החנות
בשעות הקטנות של הלילה.

בייק קפה וחנות אביזרי אופניים | הרכבת  18תל אביב | facebook.com/bikeCafeTLV
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 אילן כרמל  גלעד קוולרצ'יק  אמנון ישראלי

יבואן :בשביל האופניים | מחיר₪ 16,900 :

Ghost Lector 7 LC

 Ghostהוא יצרן גרמני שנוסד כחברה עצמאית בשנת 1993
ומעסיק עשרות עובדים המפוזרים בגרמניה ,צ'כיה ,הונגריה
ואוסטריה .כיום החברה הגרמנית היא חלק מקבוצת  ,ACCELחברת
השקעות גדולה אשר מחזיקה בבעלותה מספר רב של מותגי אופניים
וחלקים כמו לאפייר (צרפת) ,ראלי ודיימונדבק (אנגליה ,ארה"ב) ,הייבייק
(גרמניה) ,רד-ליין (ארה"ב) ועוד רבים וטובים.
הלקטור  LCשקיבלנו למבחן תוכננו עפ"י בקשות רוכבי קבוצת
 Ghostעם היישומים והדרישות של מהנדסי הפיתוח .התוצאה היא
אופני זנב-קשיח מרהיבים למראה בעלי שילוב צינורות בצורות זוויתיות
וקווים חלקים ,המספקים לטענת מחלקת הפיתוח ,קשיחות נוספת
ופיזור לחצים אופטימלי ,כראוי לאופניים המיועדים בראש ובראשונה
ל"תת‑בראש" בתחרויות .XC
מכיוון שבזמן האחרון אנחנו לא רוכבים בעליות הפיורדים הירקרקות
והמהודקות של אירופה אלא בדרדרת הצהבהבה של כנען ,ביקשנו
מהיבואן להחליף את צמיגי השוואלבה האירופאים שהגיעו במקור
לצמיגים פחות סקפטיים מבית מקסיס ,הדבר הכביד על המסה
המסתובבת בכמה מאות גרמים (אאוץ!) ,אבל אפשר לנו להשתולל
כהרגלינו בארץ הקודש 
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Highlights
•שלדת קרבון בעלת חיווט פנימי מלא
•מזלג רוקשוקס  ,RS-1בעל מהלך  100מ"מ וידית נעילה הידראולית מהכידון
•מערכת הינע :שימנו XT 2X11
•מעצורים :שימנו XT
•גלגליםDT SWISS X1700 :
•כידון אלומיניום  740מ"מ ,קוטר  35מ"מ
•משקל רטוב באבזור מקורי כולל פדלים ומחזיק בקבוק 10.9 :ק"ג
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שלדה
בעולם הזנבות הקשיחים התחרותיים (כן ,יש עולם כזה,
יש אומרים כי הוא הולך ונעלם) נראה שרוב היצרנים
התיישרו סביב גיאומטריה די זהה וגם פה אין הפתעות.
אולם ללקטור יש בהחלט אפקט וואוו ייחודי בזכות עיצוב
הצינורות המאד מרשים וההתאמה הויזואלית (המתוכננת
היטב כנראה) למזלג ה RS-1-החטוב .תוספת ויזואלית
יפה מאד מגיעה גם בצורת חיבור תומכות האוכף שנראות
כמתמזגות עם הצינור העליון ,האם יהיה כאן גם אפקט
של שיכוך מהמורות? עוד נראה...
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לחובבי המספרים היבשים נספר כי במידה  Mיש כאן
אורך צינור אוכף של  460מ"מ ( 18אינצ') ,צינור עליון
באורך (וירטואלי אופקי) של  611מ"מ וצינור ראש הקצר
באורך  105מ"מ .תומכות השרשרת הן באורך  430מ"מ,
נתון הנמצא בדיוק על הקו שבין קצר לקצר-מדיי לטעמי,
מה שאמור לספק את מידת הזריזות הרצוייה בפניות לצד
יציבות טובה בירידות .זוית מוט האוכף מעט שמרנית ()73
אך זוית צינור הראש ( )69.5קרובה יותר לדור החדש של
אופני ה XC-אשר נועדו לתקוף ירידות לא פחות מעליות.

הצינור העליון יורד בתלילות יחסית מצינור הראש המעובה
ומאפשר מרווח עמידה גדול ,וחיווט הכבלים נעשה באופן
אלגנטי המתחיל מצינור הראש ויוצא בדיוק במקומות
הנכונים ,בצמוד למעבירי ההילוכים והמעצור האחורי.
בהמשך לצינור התחתון המעובה בצורה חריגה ,ממש
מתחת לציר המרכזי ,נמצא פתח טיפולים .הפתח מוגן
במכסה פלסטיק קשיח המגן על האזור האסטרטגי הנ"ל
מאבנים חדות ומזדמנות .תומכות השרשרת (המעובות גם
הן) מוגנות ע"י שכבה פלסטית חסונה ,והקליפר האחורי

נמצא במיקום מושלם ממש מעל ציר ה ,142X 12-כלומר
על תומכות השרשרת בלבד ,דבר שאמור למזער וויברציות
עצירה מתומכות האוכף.
חדי העין בוודאי שמו לב כרגע שאין כאן ציר בסטנדרט
"בוסט" ,אך לטעמינו באופני זנב-קשיח /XCמרתון
כנראה שגם אין צורך בכזה ,שכן אין מגבלה משמעותית
בקיצור תומכות השרשרת באופני זנב קשיח ,ובנוסף לכך
בסטנדרט ה"רגיל" ניתן לבנות גלגלים חזקים מספיק
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ליישומי /XCמרתון .קוטר צינור האוכף הוא  31.6מ"מ,
עובדה המאפשרת שימוש במוט אוכף מתכוונן ,שגם עבורו
קיימת אפשרות לחיווט פנימי כמובן.
על השביל
מיד מהפידולים הראשונים ניכר שמדובר בחיה קשיחה
במיוחד ,תורמים לכך הצינור התחתון וצינורות תומכות
השרשרת המעובים בצורה יוצאת דופן כאמור .כיף
גדול בדיווש בעליות הכרמל ובמישורים של דרכי השרון,
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פחות כיף בסינגלים מרוטשים .מפה לשם ,לטובת נוחות
הרכיבה ושלמות הסתימות שבפה ,הורדנו כשני PSI
מהצמיג האחורי וכך הפכה הרכיבה להרבה יותר נינוחה
(אגב ,הפטנט הזה עובד תמיד ,אז שלא יספרו לכם
ששלדות ברזל אקזוטיות עדיפות על קרבון .הן לא עדיפות
יותר ,רק "אמיתיות" יותר וגם זה בספק).
ברכיבה בסינגלים עתירי סיבובים ,באו לידי ביטוי וממש
לטובה גם תומכות השרשרת הקצרות וגם הכידון הרחב

( 740מ"מ) שבהחלט אינו אביזר שכיח על אופני  .XCכידון
רחב כל כך אולי לא יתאים לרוכבים צנומים וחזקים במיוחד
בעליי שאיפות לפודיום בליגה ,אבל לנו שיפר מאד את
יכולת התמרון ותחושת ביטחון ברכיבת סינגלים מהירה.
גולת הכותרת באבזור הלקטור היא כמובן מזלג הRS1-
ואכן תחושת הרכיבה עליו שונה מאד ממזלגות סטנדרטים
אחרים הטוענים לכתר מזלג ה XC-הטוב בעולם .המגהץ
הזה ,סליחה ,המזלג הזה ,עושה פלאים בהעלמת

כל שיבושי הדרך הקלים (מה שנקרא במחוזותינו -
"הקטנות") ועומד היטב גם במבחן הדרופונים בסינגלים
הקשוחים ביותר שניסינו (בהר חורשן למשל) .יתכן שחלק
מתחושת מרבד הקסם נובעת מכך שמיקום הסטנשנים
בחלק התחתון של המזלג ,אינו מאפשר לעיניים לראות את
תנודת המזלג ולאוזניים לשמוע את איוושת מנגנון האויר...
אבל אין ספק שהמזלג הזה עובד בצורה פנומנאלית.
לחיצה על ידית הנעילה ההידראולית (הממוקמת על
הצד העליון של הכידון) מקשיחה את הבולם לחלוטין
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ומאפשרת ,תודות לקשיחות השלדה (שנדמה לי שכבר
הוזכרה פה) ,טיפוס יעיל ומהנה במיוחד בעמידה ,תנוחה
שהיא גם הלחם וגם החמאה מופחתת הקלוריות של כל
רוכב  XCשמכבד את עצמו ואת אופניו הקשוחים .יחד
עם כל הטוב הזה חשוב לציין שבהשוואה למזלגות העל
החדשים ביותר של רוקשוקס ופוקס ,ה RS-1-מוסיף
כ 300-גרם ,וזו בהחלט תוספת נכבדה לכל יבבן משקל.
אם נחזור לרגע לנושא הירידות המהירות והטכניות נציין
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שבעוד שמנגנון החיווט הפנימי המוקפד שומר היטב מפני
רשרוש קבלאז' פנימי ,הרי שאבזור האופניים בתצורת שתי
פלטות גרם לצלצולים אקראיים של הצלפות שרשרת על
המעביר הקדמי ,עוד על כך בסעיף הבא...
חלקים בולטים
כאמור ,ציינו לטובה הן את המזלג האקזוטי והן את הכידון
הרחב המאובזר בגריפים איכותיים מבית ,ERGON
שהפכו את הרכיבה בסינגלים למהנה מאד .לצידם בלטו

בתפקודם העצמתי והצפוי גם מעצורי ה( XT-רוטור 180
קדמי ו  160אחורי ,כנהוג בז'אנר).
בנושא מערכת ההילוכים נחרוג ממנהגינו להמליץ על
תצורת  1X11או  12וזאת מכיוון שבאופניים כאלה אנחנו
מאמינים שקהל היעד ינצל היטב את תצורת ה.2X11-
אם בזכות פלטת ה 36-שיניים לטובת מהירות במישורים
פתוחים ,אם בזכות פלטת ה 26-שיניים לטובת העליות
המפרכות ,ואם בזכות מציאת ההילוך הנכון בשילובן
באירועי סבולת ארוכים.

אם אתם יותר בקטע של רכיבות שעתיים-זבנג-וגמרנו,
מאד סביר שתעדיפו להרכיב פלטה אחת במקום שתיים
ולחסוך על הדרך כ 400-גרם .בכל מקרה ,הרבה יותר
זול להוריד מלהוסיף ,ולכן אנחנו חושבים שמדובר
בנקודת זכות.
גלגלי ה X1700 SPLINE TWO-מבית  DT SWISSהם
אמינים וקשיחים במידה לרוכב הממוצע ואף מגיעים
במשקל מוצהר סביר בהחלט אם כי לא מהקלילים
(כ‑ 1700גרם) .אמנם היינו מעדיפים חישוקים בעלי
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רוחב פנימי של יותר מ 20-מ"מ וכאמור גם את הצמיגים
המקוריים החלפנו מחשש שלא יתמודדו היטב עם
הדרדרת והתכסית הארץ-ישראלית ,אבל יתכן מאד
שלשימוש בשבילים נוחים הצמיגים המקוריים מבית
שוואלבה (רוקט רון  +ת'אנדר בארט ,שניהם ברוחב
 )2.25יתאימו ואף יצטיינו.
סוגרים את הרשימה ,אוכף נאה ונוח מאד מבית ,SDG
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ומוט אוכף אלומיניום חסון שלמען האמת היינו מחליפים
מייד לטובת מוט קרבון קליל ומשכך וויברציות עבור רכיבות
מרתון או מוט אוכף מתכוונן עבור רכיבות פאן-בפנאן.
סיכום
אופני ה Lector 7 LC-הם פלטפורמה מעולה לאופני
מרתון וסינגלים מהירים .בעוד שהשלדה הנאה מגיעה
מהצד הקשיח והעצבני הרי שהבולם הקדמי הוא ללא

ספק מהמפנקים ביותר שניסינו .בעזרת כיוון נכון של
לחץ בצמיגים הם בהחלט זורמים יחדיו בהרמוניה תודות
לגיאומטריה מודרנית שקולעת בול.
אבזור המעצורים וההילוכים הוא אופטימלי לדעתינו עבור
קטגוריית המרתון ,אך גם "שדרוג" או "שנמוך" לתצורת
 1X11אפשרית תמורת עלות סמלית .הגלגלים הם ללא
ספק נקודת התחלה טובה אך היינו שמחים לחישוקים

בעליי רוחב פנימי גדול יותר לטובת "פתיחה" אופטימלית
יותר לצמיגיי  2.25 – 2.1הנהוגים בז'אנר.
אגב ,אם מחיר דגם ה 7-מעלה בכם שיקולי מכירת כליה,
תנו הצצה בדגמים הנמוכים יותר אשר יאלצו אותכם
לוותר על המזלג האקזוטי אך יספקו את אותה פלטפורמה
מעולה ובמחיר נמוך משמעותית
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 נמרוד כהן  אלון רון  תומר בוניאל
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ההצלחה הראשונה של מארין עם האופניים החדשים שלהם ,בלטה כבר ביום
הראשון של טיול האופניים של צוות  we:Rideלרומניה .על אף שבמחסן המלון
נחו  13יצירות פאר מפוארות של מגוון מותגי קצה ,הזוג שמשך את כל הgear-
 headsוייצר תור של בקשות סיבוב והחלפת אופניים מהבוחנים והרוכבים
האחרים היו המארין .אין פה שאלה ,הוולף רידג׳ החדשים הצליחו מאוד בשיווק
הראשוני שלהם וביצירת  hypeמטורף ,שלא הורגש בתעשיית האופניים מאז
סנטה קרוז הציגה את מתלה ה VPP-המהפכני אי אז ב.2002-
אפרופו ה ,VPP-המתלה המוערך השפיע מאוד על התעשייה .לצד INTENSE
שבחרה להשתמש בו ברשיון ,חברות רבות ורציניות פיתחו את הגרסא שלהם
למתלה כפול חוליות ,״תואם VPP״ יגידו ציניקנים ,וכך הפכו התצורות השונות
של המתלה הנ״ל לסטנדרט המתקדם בתעשייה עד לימים אלו .עושה רושם
שתחום פיתוח המתלים די קפא על שמריו ב 15-השנים שחלפו מאז .הקרבון
השתלט .השיכוך המלא השתלט .מערכות  3על  9הפכו ל 1-על  .12פס גומי
הפך לפנימית עם ג׳יפה ואז לטיובלס .החישוקים התרחבו .ההילוכים חושמלו.
יטי הציגה מתלה עם חוליה שצפה על סליידר ,אייביס הציגה חוליות מתלה
קו-צנטריות ,אבל שום  game changerאמיתי שישנה את השוק לא הופיע.
ואז הגיע מתלה ה.R3ACT-
מתלה ה R3ACT 2PLAY-של חברת NAILD.IT
(חפרנים היכנסו ,שונאי חפירות עברו לפסקה הבאה…)
כן ,יש פה הרבה שמות במתלה הזה שנקרא לו בקיצור  ,R3ACTאז אוסיף
לכם עוד אחד :דארל ווס ,האיש מאחורי  NAILDשסוחב עבר של  35שנים
בתעשיית האופניים והבולמים .דארל פיתח מתלה שלטענתו אמור לתת פתרונות
למאפיינים בעייתיים של רוב המתלים שמסתובבים פה .המטרה העיקרית שלו
הייתה לנתק את מהלך האופניים מהייעוד שלהם ,כלומר ,לאפשר לרוכב להינות
בכל ירידה או מקטע טכני מ 160-מ״מ של מהלך ,אבל בלי המגבלות של דיווש
עצל ,בובינג עצבני מאחור ,יכולות טיפוס בסיסיות ,זוויות לא כיפיות לכלום חוץ
מלירידה וכולי .איך הוא עשה זאת והאם הוא הצליח?
האלמנט הויזואלי והמבני הבולט ביותר במתלה ,הוא ללא ספק הזרוע האחורית
המעוקלת מעלה ,ה .elevated swingarm-זה לא פיתוח חדש כמו שיעידו
הרבה זוגות אופניים החל ב Mountain Cycle San Andreas-משנת ,1991
אבל זה עיצוב שלא נראה פה כבר שנים.
לזרוע בעיצוב הזה מספר יתרונות כמו יצירת רכיבה שקטה מאוד (השרשרת
והמעביר לא מצליפים בכלום) ,הימנעות מחבלות ומכות מאבנים וסלעים בשביל,
העברת חיווט פנימי וקשיחות מעולה (זו זרוע תלת מימדית ,ראו צילום במבט
על) ,אבל מה שהזרוע מסתירה בתוכה חשוב יותר מתכנון הזרוע עצמה .בסיס
המתלה הוא הסליידר ,מוט החלקה עגול ומסיבי (בקוטר  43מ״מ) עליו מחליקה
הזרוע האחורית בעזרת מסב החלקה (בושינג) בדומה לצינורות הפנימיים במזלג
של אופניים או אופנוע .הסליידר עב הקוטר נותן לזרוע האחורית קשיחות צידית
מצוינת ,והוא מתחבר לתחתית השלדה בעזרת ציר הממוקם כעשרים ס״מ מלפני
הציר המרכזי .מעליו חוליית מתלה סטנדרטית שמחברת בין המשולש הקדמי
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לזרוע האחורית בנקודת עיגון נוספת .התיאוריה של המתלה הזה סבוכה מדי
עבורי ,אז אתמצת עבורכם את מה שממש הבנתי וממש הרגשתי ברכיבה:
בשונה ממתכננים אחרים ,ווס ניתח את השפעות מסת הרוכב על המתלה
בזמן רכיבה עם שינויי קצב ועם שינויי זווית מעלייה לירידה וחוזר חלילה .כידוע
בעלייה תלולה המתלה האחורי מתכווץ תחת משקל הרוכב ,זוויות האופניים
משתנות ,ההיגוי הופך קליל ומרקד ,ואילו בירידה המתלה נפתח והמזלג מתכווץ,
וזוויות האופניים משתנות לכיוון ההפוך.
מתלה ה R3ACT-לא מגיב כך וזו הרגשה מוזרה מאוד בהתחלה ,ומהפכנית
בהמשך .כדי להתנגד להשפעה משקל הרוכב הסליידר יושב בזווית מאוד
מתונה (משוכה לאחור) של כ 50-מעלות ,והקו הדמיוני שממשיך מהסליידר
״נותן קונטרה״ למשקל הרוכב .חוליית המתלה הנוספת אופקית כמעט לגמרי,
ומתנגדת להשפעת מתח השרשרת וכוחות הדיווש על המתלה .כך מקבלים
מתלה ששומר על זוויות האופניים ועל ה sag-שלו גם בעלייה וגם בירידה,
כאמור ,מהפכה.
היישום של הפרדת כוחות הדיווש ומסת הרוכב מפעולת המתלה הוא כל כך טוב,
שהתקבלו ממנו בונוסים של אקטיביות מתלה ורגישות לקטנות גם תחת דיווש
חזק ושל עקיבת קרקע מושלמת בגלגל האחורי ,שמייצרת גם אחיזה יוצאת
דופן כמעט על כל סוג קרקע וגם יכולות בלימה (עצירה) לא מוכרות .אקדים
ואומר שמבחן הרכיבה מאשר את ההבטחות האלו .התארים ״יוצאת דופן״ ו״לא
מוכרות״ הם שלי ,לא של מחלקת השיווק של מארין או …NAILD
אלמנט נוסף שיוצא מהזרוע האחורית הוא ה ,strut-הזרוע התומכת שמפעילה
את הבולם האחורי .זהו לא גורם נושא עומס ,כלומר אין לו שום תפקיד במתלה
למעט הפעלת הבולם .זה האחרון הוא בולם ייעודי ,שמיוצר עם  60%שיכוך
(דמפינג) בלבד ביחס לבולמים הסטנדרטיים .זו עוד נקודת זכות אליבא דה ווס,
שמסביר בגאווה שהמתלה שלו לא מסתמך על בולם מרסן (משכך) מדי ,כדי
שהמתלה שלו לא יתנועע תחת דיווש .חברים אלו לא פטפוטי סרק ,גם אופני
המבחן וגם הגרסה היקרה יותר שמסתובבת בארץ במידת לארג׳ ,מגיעים עם
בולמים אחוריים ללא ידית נעילה/הפעלת פלטפורמה .ברוכים הבאים לחיים
הפשוטים של פעם ,תשכחו מהיד שנשלחת מטה בתחילת כל עלייה או ירידה
לידית נעילת הבולם.
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה
•גלגלי 29
•מתלה  R3ACTייחודי מבית  NAILDהמייצר
מהלך של 160מ"מ
•בולם אחורי "פשוט" עם  40אחוז שיכוך בלבד
•מזלג ליריק מבית רוק שוקס מהלך  160מ"מ
•צירים בתקן בוסט  110 /148מ"מ
•מוט אוכף מתכוונן  150מ"מ מבית  KSעם
אוספסט ייחודי

•זווית צינור ראש  66.5מעלות
•זווית צינור כיסא אפקטיבי  66.5מעלות
•אורך תומכות שרשרת  435מ"מ
•בסיס גלגלים  1174.76מ"מ
•משקל "רטוב" כולל פדלים –  14.1ק"ג
•נתונים למידה  Mובמפרט אופני המבחן
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כדי לסגור את מהפכנות הבולם ,אזכיר את כיול ה ,sag-השקיעה הראשונית של
המתלה .אמרו לנו לכוון את המתלה לשקיעה של  ,25%אבל שאנו יכולים לשחק
בין  20%ל 30%-סאג ,מבלי לפגוע בביצועי המתלה .אז למה לשחק בכלל? כדי
לקבוע את גובה האופניים והציר המרכזי .אתם לפני מסלול תלול וחלק יחסית,
מלאכותי ,עם הרבה ברמים וקפיצות ופחות שורשים (נגיד ה A Line-בוויסלר)?
הגדילו ל 30%-שקיעה ,ותיהנו ממרכז כובד נמוך והידבקות לקרקע .אתם לפני
מסלול מלא סלעים ושורשים ורוצים להגדיל את מרווח הגחון שלכם? נפחו קצת
אוויר ,הנמיכו את השקיעה ל 20%-והגבהתם את האופניים .בונוס נוסף לסאג
הנמוך יחסית הוא שאחרי השקיעה הראשונית נשאר לרוכב מהלך אפקטיבי
לשימוש גדול יותר.
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התוצרים של הממבל ג׳מבל הטכנולוגי הזה הם אופניים שמדוושים מעולה
בכל קומבינציית הילוכים ובכל זווית שביל ,של מנגנון אנטי סקווט (מתנגד
לכיווץ המתלה בעת דיווש) שהוא מכאני לחלוטין ולא מסתמך על שיכוך הבולם,
עם אחיזה מעולה ,עצירה מעולה ואקטיביות מתלה גם בזמן דיווש או בלימה.
וואללה ,באמת נשמע כמו הגביע הקדוש.
אם החזקתם מעמד עד כאן ,הבנתם שזה מתלה מורכב למדי ,עם הרבה חלקים,
צירים ואטמים ,ומסה שאמנם מרוכזת בתחתית האופניים ,אבל היא עדיין מסה.
כדי לשמור על העניינים במצב אופטימלי ,המתלה מכוסה על ידי כנף פלסטיק
מהציר המרכזי ועד כמעט לקצה צינור הכיסא .הסליידר עצמו נהנה מאטם
אופנועים של  SKFהאיכותית ומכמה סמ״קים של שמן לסיכוך הפעולה שלו.

כאמור ,אין בו חלקים נעים והטיפול בו( ,פעם ב 50-שעות ע״פ התקנון) אמור
להיות פשוט ,אבל כזה שמבוצע בחנות .כפי שכבר השווצתי ,היבואן הישראלי
פרגן וניאות לאפשר לי לטוס עם האופניים לחופשת אנדורו רומנית ,אז יצא
שהאופניים נבחנו בדרדרות ופודרה ישראלים ,לצד הרבה בוץ ,גשם ואפילו שלג
רומניים .אני חייב לציין שהכנף עושה מלאכתה נאמנה ,וכי אזור הסלייד והציר
המרכזי נשארו נקיים למדי במהלך המבחן.
המתלה של  NAILDמגיע גם עם ציר גלגל אחורי מתברג לשלדה בקוטר  12מ״מ
עם מנגנון שחרור מהיר ייחודי וכפתור קטן לשחרור לחץ אוויר שעלול להיבנות
בתוך חלל הסליידר בשל הפרשי גבהים או לחצים ברומטריים .ניסיתי פעם אחת
ברומניה לשחרר לחצים .מהמתלה .לא השתחרר כלום.

שלדת הWolf Ridge-
טוב ,תראו ,אי אפשר להתחמק מהעניין הזה .יש הרבה גולשים שחושבים
שהאופניים מאתגרים אסתטית .אני אגיד על זה שני דברים .הראשון הוא
שמדובר על גולשים ,כלומר לא על רוכבים שראו את האופניים ״בעיניים״.
למעשה כל רוכב שפגשתי עם המארין התלהב מהם או אמר ״וואללה ,הם
לא כאלו מ&#$%ים במציאות״ .במפגש האמיתי ,לאופניים יש אופי עיצובי
משלהם ,גימור משובח ופיתולי קרבון שלי אישית עושים את זה (כן ,כולל הזרוע
האחורית) .הם נראים טכנולוגיים ,חדשניים ,מוגזמים אולי ,אבל יש להם נוכחות
ואופי .הדבר השני הוא שאיך לומר ,מתרגלים… העין מתרגלת ,לקווים הלא
שגרתיים .למוט הכיסא ה״שבור״ באמצע עם הזווית המשוכה מאוד לפנים ,שני
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אילוצים עיצוביים שפינו מקום לסליידר ולזרוע המסיבית .העין התרגלה לאשליה
האופטית שגורמת לחשוב שאלו אופניים ארוכים מאוד עם תומכות שרשרת
ארוכות .הם לא .תומכות השרשרת נמדדות מהציר המרכזי לציר הגלגל האחורי,
והן באורך מאוד אופנתי ומודרני של  435מ״מ בלבד.
שלדת ה Wolf Ridge-מודרנית לחלוטין ומשופעת בכל טוב .זה אומר חיווט
פנימי מלא ,כולל מעבר בשני צדדי הזרוע האחורית לכבלי ההילוכים והמעצור
האחוריים ,עם אטמי גומי בכניסת ויציאת כל כבל .צינור ראש קצר ומסיבי
שמאפשר הנמכת הקוקפיט למינימום ,תחום מוזנח לעיתים באופני  29ארוכי
מהלך .מיגון פלסטיק היקפי בתחתית האופניים ,מהציר המרכזי ועד לסליידר.
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צינורות משולש קדמי בחתך רבוע עם צומת צינור ראש וצומת ציר מרכזי מעובות
לקופסה מסיבית ,הכל לטובת קשיחות מרבית .צינור עליון משופע מאוד על
מנת לאפשר מרווח עמידה נדיב ועוד .כל שלושת דגמי ה Wolf Rigde-מגיעים
עם מוט כיסא מיוחד של  KSעם היסט אחורי של  18מ״מ בחיבור הראש ,מידה
מיוחדת שדרשו מהנדסי מארין על מנת למקם את מרכז הכובד של הרוכב במיקום
האופטימלי ,וכדי לייצר מרווח לגלגל האחורי בעת סגירת מהלך.
המארין מיועדים למערכות עם גלגל שיניים קדמי יחיד בלבד ,ואין להם אפשרות
למעביר הילוכים מלפנים .סביב בית הציר המרכזי יש הכנה להרכבת מוליך
שרשרת ,למי שירצה להפוך את האופניים לקרביים עד הסוף .צינור הכיסא

בכל המידות הוא נמוך וקצר ,על מנת לאפשר לרוכבים להשתמש במוט כיסא
טלסקופי עם מהלך מוגדל ( 120מ״מ במידת סמול 150 ,מ״מ במדיום עד .)XL
זווית הראש היא  65.5מעלות ,זווית צינור הכיסא האפקטיבית (נמדדת בין אמצע
צינור הכיסא למרכז הציר המרכזי ,אל תפלו שוב בפח האופטי…) היא 73.5
מעלות ,אורך תומכות השרשרת  435מ״מ ,בסיס הגלגלים באורך  1,174.8מ״מ
והציר המרכזי הנמוך בגובה  336מ״מ.
חסר משהו? דווקא כן ,מקום לכלוב בקבוק .מארין בחרו לעגן את הבולם האחורי
לצינור התחתון .מקום לבקבוק שתייה בתוך המשולש הקדמי לא נשאר ,אבל אין
גם נקודות עיגון לכלוב שיישב מתחת לצינור התחתון ,מיקום חרא ,תרתי משמע

למי שרוכב באזור של פרות ,אבל עדיין מיקום .אם פעם בקבוק בשלדת אנדורו
או טרייל היה אנטי סטייל ,יותר רוכבים ויותר מתחרים אוהבים את הורסטיליות
שבקבוק מאפשר (פחות נוזלים ומשקל על הגב ,רכיבות קצרות רק עם בקבוק,
מים בתרמיל הגב ואיזוטוני בבקבוק ברכיבות ארוכות ותחרויות ,ועוד).
הרכיבה ,או האם דארל ווס הצליח?
יכולות דיווש וטיפוס
כבר בתחילת הרכיבה הראשונה על האופניים צפה לה ההבנה .״דאם! זה רוכב
שונה…״ .הכצעקתה? כן חברים ,כצעקתה .משלל זוגות האופניים שבחנתי
בשנים האחרונות בלטו ביכולות הדיווש שלהם ה DW Link-אצל אייביס ,והSB-
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של יטי .בכל הקשור ליעילות דיווש ,מתלה ה R3ACT-נותן בראש לשני המתלים
שזה עתה ציינתי .כל דחיפה קלה בדוושות מתרגמת מיידית לתנועה קדימה.
במישור ,בעליית כורכר ,בעלייה טכנית ,באמצע ירידה .זה הקסם הזה ,בו אתה
חש את הגלגל האחורי עובד ,עולה ,יורד ,אבל אתה עדיין עף קדימה ולא מבזבז
אנרגיה על נענוע ושקיעה במתלה .מדובר פה על משהו באמת יוצא דופן ,שהיה
מרשים אותי גם על אופני  130-140מ״מ ,לא כל שכן במהלך הזה ,על משהו
שכל רוכב ירגיש מיד בעלייה הראשונה.
אבל רגע ,האם יכולת הדיווש המופלאה הזו משמעותית רק במישורים ובעליות?
ממש ממש לא .האופניים דיוושו מדהים על גינות סלעים רעות ומקטעי שורשים
מבוצבצים שהלחיצו ,תרחיש נפוץ מאוד במתארי אנדורו .ואם בתחרויות אנדורו
עסקינן ,לאופניים יכולת מדהימה לצמצם מרחק לרוכב שלפניך בכל מקטע בו
ניתן לדווש ,או בכל מקטע עם עלייה מתונה או חדה ,במידה ומתכנני המסלול
מפנקים אותך בכאלו.
הדבר השני שבלט מאוד באופניים ,ועזר כמובן ליכולות הטיפוס המדהימות
שלהם הוא יכולת עקיבה מדהימה של הגלגל האחורי על פני קרקע משתנה.
מהדרדרת של הר חורשן ביוני הלוהט ,ועד בוץ ,שורשים חלקים ,שלוליות
ומקטעים מושלגים ברומניה ,אתה מדווש ,והאופניים אוחזין ומתקדמין .לא חושב
שפרפרתי פעם אחת גלגל אחורי בעלייה במהלך כל המבחן .רכיב מרכזי בהשגת
היכולת הזו הוא מערכת ה Eagle XO1-של סראם ,עם גלגל שיניים אחורי בגודל
הפסיכי של  50שיניים .זה מייצר יחס הילוכים נדיר לעליות קשות ,ונתן לי יתרון
רציני מול כל רוכב שלא הגיע לרומניה עם איגל ,כלומר על כולם…
העקיבה המצוינת מייצרת אחיזה מעולה ,שמייצרת בתורה יציבות ,יכולת
השכבה ,יכולת טיפוס ,יכולת בלימה ואפילו מודולציה טובה יותר בברקסים.
תענוג.
אחד הפידבקים לכמה טוב המתלה האחורי ,הוא ההרגשה שמתפתחת אצל
הרוכב שהמזלג לא נותן רמת שיכוך ואחיזה מספקות… זה ממש לא קשור לאיזה
מזלג יש מלפנים ,ליריק או פוקס  ,36אלא לעובדה שמזלגות יותר פשוטים
וליניאריים ממתלה מתוחכם ,ומול המתלה המתוחכם של המארין ההבדל
בביצועים מוקצן.
אבל גם למארין האלו יש גבול .ואיפה הוא עובר?
בכל מה שלא קשור למתלה ,אבל עדיין משפיע על ביצועי הטיפוס ,קרי בזוויות
השלדה האגרסיביות ,במכלולים שמכוונים יותר לרכיבת אנדורו מאשר לרכיבת
מרתון וכולי:
•המשקל הכללי 14.1 ,ק״ג לאופניים עם זוג דוושות  XTR Trailוחומר בצמיגי
הטיובלס ,הוא לחלוטין לא משקל קל ,וזו מסה שמורגשת בעליות תלולות או
כשקצב הטיפוס הופך למאתגר.
•לצמיגים המקוריים WTB Vigilante 2.3 ,אינץ׳ מלפנים ,וWTB Breakout-
ברוחב זהה מאחור ,אחיזה מצוינת בתנאים המגוונים שנדגמו במבחן ,וגם
העמידות שלהם לתקרים ,צביטות וקרעים זכתה לשבח .אבל בשילוב עם
חישוקי ה Stans MK3-הרחבים ,הצמיגים המשוננים האלו נפתחים ומייצרים
התנגדות גלגול מורגשת.
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•זווית הראש המתונה ביחד עם הסטם הקצרצר ( 40מ״מ) יביאו את הגלגל
הקדמי לרקוד מצד לצד בעליות ממש תלולות ,וגם מנח הרוכב על המושב לא
מספיק מרוכז לפנים על מנת למקסם ביצועים בעליות.
אז נכון ,האופניים האלו מטפסים יותר טוב מכל זוג אחר עם  160מ״מ שרכבתי
עליו ,לא משנה מה גודל הגלגלים שלו ,אבל זה עדיין לא הופך אותם למכונת
קרוס קאנטרי/מרתון בזמן עלייה.
!It’s Action Time
ובכן ,זה נחמד שאופניים מוגדרים שטובים בעלייה ובירידה באותה מידה ,אבל
בואו לא נתכחש לעובדה ש 97.4%-מקהילת הרוכבים האגרסיביים הסובלים את
העליות כדי ליהנות בירידות .אז איך המארין והמתלה שלהם מתנהגים בטכני,
במהיר ,בתלול ,בסלעים ,בדרופים ובקפיצות?
עם גובה ציר מרכזי נמוך למדי (כ 15-מ״מ נמוך מספשלייזד אנדורו עם גלגלי
 29אינץ׳ לדוגמא) ,צמיגים משוננים היטב וגלגל אחורי שמייצר עקיבה ואחיזה
מעולות ,המארין מייצרים חוויית סיבובים והשכבות בולטת לטובה ביחס לתחרות.
אתה מוצא עצמך דוחק עוד קצת ,מנסה להשכיב עוד טיפה ,גם בתנאים
הישראלים הלא אופטימליים של שיא הקיץ ,רק כדי לבדוק כמה עוד אפשר
לסחוט מהאופניים האלו .ה downside-הוא שדופקים את הדוושות די הרבה
על סלעים ושורשים ,עד כדי כך שהעליתי לחץ אוויר בבולם האחורי כדי להגדיל
את מרווח הגחון.
כשנותנים גז ומנסים לרכוב כמו שרגילים ,כמו על אופניים אחרים ,יש בהתחלה
הרגשה מוזרה .האופניים האלו מגיבים אחרת לאינפוטים של הרוכב ,ובמיוחד
להעברות משקל קדימה ואחורה ,ודחיסת משקל הרוכב מטה ,על הדוושות,
כדי להשתמש בהחזרת האנרגיה הזו מעלה ,לטובת באני הופס או קפיצות.
אנחנו רגילים שדחיפה קלה מטה ״מקמפרסת״ את המתלה ,שמגיב בפתיחתו,
שעוזרת לאופניים להתרומם לאוויר או לבלוע קפל קרקע בולט באלגנטיות.
בפעמים הראשונות שאתה מנסה לעשות זאת על המארין ,הגוף שלך זז ,אבל
האופניים והמתלה כמעט שלא מגיבים להסטת המשקל הזו ,ואתה מוצא עצמך
דורס את המכשול שלפניך בלי שהשגת את התוצאה הרצויה .זה קצת מתסכל,
אבל זה עובר… מתלה ה R3ACT-מתנהג כה שונה ,שסגנון הרכיבה של הרוכב
צריך להשתנות בהתאם .איפשהו בתוך הרכיבה הארוכה הראשונה עליהם הגוף
הצליח להבין מה צריך לעשות כדי לבלוע קפלי קרקע בתנועה מבלי לדרוס אותם,
ואיך להרים את המפלצת הקטנה לאוויר בבאני הופ.
הדיסוננס הזה ,בין רוכב שרגיל להשתמש הרבה בהזזת משקל הגוף שלו על
האופניים ,לבין מתלה שלא ממש צריך את זה ,בולט גם במקטעי ירידה תלולים
במיוחד .אנחנו רגילים לקחת את מרכז הכובד שלנו למטה ואחורה .במארין
אפשר להישאר ממורכזים ברוב הזמן ,פשוט להיעמד מעל הדוושות ,קצת עקבים
למטה ,ויאללה ,להתרכז בשליטה בכידון ,בשחרור הגוף הקפוץ והמוח הלחוץ.
המתלה האחורי לא נפתח בגלל זווית הירידה ,ולא משנה כמעט את זוויות
האופניים המקוריות גם בירידות תלולות .למעשה ,המארין מאפשרים לרוכב
לעשות פחות ולאופניים לעשות יותר ,וזה לא טריוויאלי לרוכב וותיק ומיומן ,שרגיל
להיות משמעותי יותר בתרומה שלו לכיבוש מקטעים קשים…
שתי מילים על ביצועי מעצורי ה Magura MT7-ש״פדלים״ הואילו להתקין לנו
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על אופני המבחן .אין ספק שהם התאמה מושלמת לאופניים האלו ,במיוחד אם
טסים איתם לחופשת אנדורו שמערבת סקי ריזורטס עם רכבלים וירידות באורך
 15ק״מ מגובה של  2,500מטרים .לא הרגשתי דעיכה או התנפחות במהלך כל
המבחן וכל חופשת הרכיבה ,המודולציה מעולה ,העצמה מתאימה לתחרויות
דאונהיל ,ועל אף טיגון הרפידות והרוטורים (שהפכו סגולים) ,הברקס המשיך
לעבוד ללא דופי ,בלי רפידות שנגמרו אחרי שני ראנים בבוץ ,בלי שריקות ובלי
נפילות ביצועים .מערכת חזקה ,נשלטת ואמינה .קראו עוד עליהם במבחן המלא
בגיליון הבא של .we:Ride
 playfulnessקווים לדמותו -יכולת התמרון ,ההקפצה ,ההשתוללות ,או בקיצור,
כמה כיף לרכוב איתם?
יש איזה עניין בהפוך על הפוך עם המתלה שאכן עוקב אחר פני השטח בצורה
יוצאת דופן .הגלגל האחורי מחליק פחות ,מפרפר פחות ,מאבד אחיזה מאוחר
יותר ,ופחות מקפצץ ומדלג באוויר מעל אבנים ובורות ,כי הוא ממש נצמד
לכל תלולית ולכל שקע .האופניים פחות קופצניים ותזזיתיים ,ולכן ההרגשה
עליהם יותר משוככת ויותר מבודדת מפני הקרקע .לי אישית זה לא הפריע ולא
הרגשתי אף פעם שאני מנותק מהרכיבה ומנותק מהרגשת הקרקע ,אבל אני
יכול לראות שזה יפריע לרוכבים מסוימים ,שרגילים לפידבק מיידי מהאופניים
ומהגלגלים שלהם .זה דומה בעיני לרוכב שיתעקש על זנב קשיח אל מול שיכוך
מלא ,תחת הטיעון של ״אני רוצה פידבק מקסימלי״ .ההרגשה הזו ,של רכיבה
מעט מנותקת ,מעט מסורסת נשכחה ממני לגמרי אחרי  2-3רכיבות ,כי ברכיבה
השנייה או השלישית אתה כבר שוכח את מה שאתה רגיל אליו ,ומתחיל להבין
וליהנות ממה שאתה רוכב עליו .במקום להשתמש הרבה בדחיסת והקפצת
האופניים ,במקום להרגיש שיוצאים לי הרבה  cuttiesעם ובלי כוונה ,התרכזתי
באחיזה ובמהירות שהאופניים האלו יודעים לייצר ,ונהניתי מהמהירות והביטחון
שהם סיפקו לי.
אין ספק שמי שרוצה אופניים שמאוד קל לשחק עימם ,להקפיץ אותם ולזרוק
אותם מצד לצד ,עדיף לו ללכת על אופני 27.5״ עם מהלך צנוע יותר מאשר על
ה .Wolf Ridge-אבל בשדה של אופני  29אינץ׳ עם  6אינצ׳ים של מהלך ,לא
הרגשתי בעיה בתחום הספקת ה fun-לרוכב ,נהפוך הוא.
האם ה Wolf Ridge-מייצרים ביצועים עילאיים גם בירידה?
האם גם כשהאופניים פונים מטה הם מובילים את הקטגוריה?
אם בדיווש ובעליות המארין מתבלטים מעל כולם ,בירידות אני מרגיש שהם כתף
מול כתף ביחס למובילי הקטגוריה .יש אופניים עם ביצועי  DHנטו מרשימים
יותר ,ויש אופניים תזזיתיים עם תומכות שרשרת קצרות יותר ,אבל הביצועים
והחוויה די דומים בטופ של הקטגוריה ,והמארין האלו שם.
שני דברים מייחדים אותם ומבדלים אותם .הראשון הוא שאתה באמת רוכב גבוה
במהלך .עם  25%סאג ואופניים שלא מתכווצים תחת משקלך ברוב המתארים,
יש לך יותר מהלך זמין ברוב הרכיבה ביחס לאופניים אחרים.
הדבר השני שמייחד אותם קשור לרוכב ולאו דווקא לאופניים .רוב הרוכבים שאני
מכיר מקרוב ,לא היו בודקים בכלל אופני  160מ״מ עד כה לרכיבות הקבועות
שלהם במהלך השנה (משמר ,חורשן ,קנדה ,מיר״ב…) .אופני  29אינץ׳ עם
מהלך של שישה אינצ׳ים נתפסים כמפלצת ,כ ,too much of a bike-שלא
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רלבנטיים למי שלא עולה למנרה פעם בשבוע .אותם רוכבים הפכו את קטגוריית
אופני  29אינץ׳ עם  120-140מ״מ מהלך מאחור לכה פופולרית בארץ .הסיבות
לכך אינן מן הסתם ביצועי הירידות של אופני  160מ״מ ,אלא העצלות שלהם
בכל מה שקשור לדיווש וטיפוס .גם אם נהנים מ 160-מ״מ בכמה מקטעי ירידה
קצרים בלופ טכני בפארק קנדה ,בסוף היום רובו לא כזה טכני או תלול ומחייב
הרבה דיווש ,ואופני  160מ״מ סטנדרטיים לא שווים את המאמץ הנוסף בשביל
כמה שניות ירידה עבור רובינו.
המארין  Wolf Ridgeמשנים את הפרדיגמה הזו .הם מדוושים טוב יותר ,מהר
יותר וקליל יותר מכל אופני ה 130-140-מ״מ שאני מכיר .ולכן באיזשהו מקום
אפשר להשוות את ביצועי הירידות שלהם לאופניים האלו ,שכן היית שוקל
לקנות ,עם  130-140מ״״מ ״בלבד״ ,שלצורך ההשוואה מקבילים למארין ביכולות
הדיווש ,וברור מי ייקח בתחרות הזו.
טענות ,מענות ,נקודות לשיפור?
המבחן הארוך והמקיף (כחודש) הצליח להציף כמה דברים ,הנה הסיכום:
•משקל  14.1 -ק״ג לאופני קרבון מלא ,ואין יותר מדי מאיפה לגלח.
•מחיר  -טכנולוגיה חדשה ,מתקדמת וייחודית ,ושלדת קרבון יקרה מביאות את
הדגם הזול ביותר למחיר של  19,990שקלים .דגם המבחן ,דגם האמצע,
יעלה  25,990שקלים ואילו הדגם העילי יעלה  33,900ויתגאה בגלגלי קרבון,
מערכת איגל ברמת  XXועוד.
•אין מקום לבקבוק בשלדה ואין הכנה לכלוב בקבוק.
•יכולות ה ,Maneuverability-ה ,Flickablity-ה Playfulness-אינן
המדהימות בשוק.
•מנגנון השחרור המהיר הייחודי של הגלגל האחורי לא טריוויאלי והיו לנו
איתו כמה הרפתקאות  -שימו לב גדול לתדריך של אנשי פדלים במעמד
הקנייה/איסוף!
•מוט הכיסא הטלסקופי (עם  150מ״מ טווח פעולה) מוגבל ביכולת ההנמכה
שלו בתוך צינור הכיסא ,בגלל שבירת הזווית של האחרון .אני בגובה 1.75
ממש על הקצה לשלדת מדיום ,כלומר רוכב עם רגליים קצרות משלי ייאלץ
להחליף את מוט הכיסא לאחד עם מהלך קצר יותר.
•הציר המרכזי מעט נמוך לטעמי האישי.
•התחת נוגע לעתים בגלגל האחורי בנחיתות קשות מדרופים וקפיצות.
סיכום ואפיון הרוכב שה Wolf Ridge-יתאימו לו
ההחלטה שלקחו קברניטי חברת  Marinלפני כחמש שנים ,ללכת על מתלה
חדש ומקורי ולא על עוד גרסה משלהם למתלה כפול החוליות התבררה כמעולה.
ברמת השיווק ,נוצר דיבור על האופניים בשטח וברשת ,שכאמור לא היה
בתעשייה מאז  2002בערך .המבחן הזה ,מהראשונים בעולם ,וגם ההתרשמויות
הראשונות במגוון אתרים ומגזינים ,מספרים לכם שההייפ מוצדק .אלו אופניים
אכן שמביאים בשורה חדשים וביצועים שטרם פגשתי בהם .אופניים שונים,
שעשויים לשנות את חוקי המשחק ולחייב את המתחרים להגיב.
האם זהו ה One Bike-האולטימטיבי? אני חושב שזו הגדרה מטופשת .אין

119 | 118

we:Test

לנו ״רכיבה אחת״ ויש טווח כל כך גדול בין הגראבל נטו לדאונהיל נטו ,אז איזה
זוג יוכל לגשר על הטווח הזה מבלי לצאת פח רוב הזמן? אבל המארין בהחלט
מייצרים אלטרנטיבה שלא הייתה קיימת עד כה :בוא תרכב ביעילות ומהירות של
אופני שבילים ,עם רשת ביטחון בירידות של אופני אנדורו .להרבה מאוד רוכבים
זו אופציה שבהחלט תקסום ,וסיבה מספקת לחרוג לראשונה מטווח מהלך של
 130מ״מ מאחור.
סימן שאלה שדווקא לא מטריד אותי הוא תפקוד המערכת ותחזוקתה לאחר חצי
שנת שימוש ולאחר שנת שימוש .נכון ,יש פה הרבה חלקים נעים ,אבל לא יותר
מכל מתלה  bar 4אחר בשוק .נכון יש פה סליידר שלא נפוץ בשוק ,אבל היי ,הוא

MARIN Wolf Ridge 9

אטום ועובד בדיוק כמו כל רגל מזלג של כל אופנוע .לא ממש חדשנות באטימה
לפגעי מזג האוויר .ויש פה חברה מהרציניות בעולם ,שפיתחה את האופניים
במשך  5שנים ויבואן ישראלי חזק ושירותי .בקיצור ,אם אתה Early Adaptor
בנשמתך ,אין לך מה להיות מוטרד .המארין ייכנסו לטיפולים שוטפים לא יותר ולא
פחות מזוגות מקבילים.
סיכום Disruptive Technology :כאן ועכשיו
האם שווה לחכות שנתיים-שלוש עד שייצא הדור השני? לדעתי ממש לא.
התחלתי את המבחן עם רפרור למתלה ה VPP-אז אסיים באותה נימה .הVPP-
דור  1עבר שינויים רבים מאז הוצג ,כמו גם הדור הראשון של מתלה הi Drive-

של  .GTאמנם כל דור חדש שהוצג מאז העלה את רמת האמינות ,הקשיחות
המבנית והוריד מעט משקל ,אך עד שהושק נהנו עשרות אלפי משתמשים
בעולם ,במשך כמה שנים ,מביצועים שלא היו זמינים קודם לכן.
מתלה ה R3ACT-פה להישאר .כרגע עם מארין ועם פוליגון ואולי נראה אותו
בקרוב גם על מותגים אחרים .שלדת ה Wolf Ridge-שנהנית מביצועיו אינה
מהקלות בשוק ,אין בה מקום לכלוב בקבוק ,היא יקרה וחלק טוענים שקשה להם
ליהנות מהויז׳ואל שלה… אני מניח שכל הטענות האלו יקבלו מענה כלשהו בדור
הבא שיוצג בעוד כמה שנים ,אבל בלי קשר לעתיד כזה או אחר ,למארין יש כבר
עכשיו קלף מנצח ביד ,שמרגיש ורוכב כמו מוצר מודרני ,תחרותי ושלם.
המארין יקחו רוכב מיומן ומהיר שרכב עד היום על  Trail Bikeעם  5אינץ׳ מהלך,

ויעיפו אותו למקום אחר בכל ירידה עצבנית .לרוכב פחות מיומן ומוכשר ,שעסוק
בניסיונות מרדף עקרים אחרי מובילי החבורה (כמוני נגיד) ,הם יאפשרו לסגור
על המובילים בכל מקטע דיווש וליהנות ממהלך של אופני אנדורו מלאים בכל
ירידה .אם אתה שונא עליות וחלש בהן ,המארין יתנו לך שיפור מאוד מורגש.
אם אתה טוב וחזק בעליות ,המארין יאפשרו לך למקסם את היתרון הזה עד
תום .ה Wolf Ridge-הם אחד הזוגות הבודדים בעולם שירגישו בבית גם
במסלול תחרות אנדורו ישראלית וגם במסלול תחרות  EWSבינלאומית .תורידו
לי מהם קילוגרם אחד ואני מוכן לקחת אותם אפילו לסיבוב סינגלים אירובי
ביער בן שמן… -
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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.
בשבוע שעבר נתבשרתי על פרישה של חבר ,אחד ממנהלי החנויות הקרובים
אליי .אחרי  17שנים בענף ,החליט לתלות את נעלי ה SIDI-וללכת לחפש ,כמו
שאומרים.
ממש שבוע קודם לכן ,קיבלתי מייל בו אחד ממנהלי המכירות של אחד היבואנים
שאני עובד איתם – פורש מהתפקיד ויוצא לדרך חדשה .בעצם ,באותו שבוע
קיבלתי מייל שמנהל השיווק של אחת מחברות הביגוד עוזב ,וממשיך הלאה
לענף אחר .גם קיבלתי ווטסאפ כללי כזה ,שמבשר שאחד מיבואני האופניים
והציוד שהייתי איתו בקשר ,מכר את זכיונות היבוא לחברות שונות ,והשותפים
יוצאים לדרך אחרת וחדשה .הכל אמת ,ולא הפרזה לצורכי דרמה .חי נפשי.
רצף הבשורות האלה ,גרם לי כרגיל לחשוב ,וכמובן הביא אותי לשתף אתכם
בהרהוריי בנוגע לעתיד ענפינו הקט ,מתוקף הטור הזה .הפעם במוד פחות
מתלונן ,ויותר מתבכיין .אם יורשה לי.
כדי לעבוד בחנות אופניים ,לא צריך תואר ,לא צריך בגרות ,לא צריך עבר צבאי
מפואר ,לא צריך המלצות – צריך סך הכל לאהוב אופניים ,ועדיף להיות רוכב
אופניים .זאת דרישת הסף ,וזאת הסיבה שרוב מי שעוסק בתחום ,טורח ומגיע
לעבודה בבוקר .עבודה בחנות אופניים היא ,בסופו של יום ,בית ספר לא קטן.
עם קצת מוטיבציה ועידוד ,אתה לומד את ההבדלים בין דגמי ורמות האופניים,
טכנולגיות מתלה ובולמים ,צורות ותרכובות של צמיגים ושל שלדות ,אתה משנן
מחירי מוצרים בעל פה ,לומד להפעיל קופה ,מה זה חברת אשראי ,איך עובד
מועדון לקוחות והנחות ,לומד אלף-בית של שירות לקוחות ,או אם אתה בסדנא
– לומד להרכיב אופניים מקרטון ,לפרק ולהרכיב אופניים מאפס ,לכוון הילוכים,
לנקז ברקסים ,לתת דיאגנוזה ,לתת הצעת מחיר ,להיות פסיכולוג לרגע ,לגלות
סימפטיה ,אמפתיה והתחשבות ,להיות סבלני וסובלני ,ועוד ועוד.
בתמורה זוכים ,במה שרבים מכנים "עבודת החלומות"! זאת אומרת ,אתה
אשכרה עובד בתחביב שלך ,עושה מה שאתה אוהב! הרי זה מה שכל קואצ'ר-
מתחיל מטיף לו ,לא?
כמו בכל עבודה ,גם לג'וב הזה יש צדדים פחות זוהרים ,וגם כאן ככל שהזמן
חולף – השגרה שוחקת .אחרי איקס שנים בחנות אופניים ,אתה כבר מזהה
מה התרחיש של כל מי שעובר בדלת .אתה יודע שהבחור שבוחן בחוץ את שורת
האופניים שממתינים לתיקון – ייכנס וישאל אם כל אלה משומשים למכירה .אתה
יודע שהגבר שעובר על פתקי המחיר של כל האופניים בתצוגה ,יפנה וישאל אם
יש אופניים יד שנייה .אתה יודע שהוא גם לא יתבייש להתייעץ איתך על אופניים
שהוא ראה ביד  2או בחנות אחרת( .לשם האיזון המגדרי) אתה יודע שהבחורה

עד הפנסיה זה יעבור
שבוחנת את קולבי הביגוד ,תרצה לקחת את החולצה הביתה למדוד ,ואם יתאים
לה – תשלם בטלפון ,אבל רק אם אין את זה בצבע ורוד .אתה עדיין מופתע שיש
אנשים שפשוט יוצאים עם אופניהם מהדלת ,אחרי "חמש דקות עבודה" ,ולא
עולה בדעתם שצריך לשלם ,ומאידך עדיין משועשע מכאלה ששואלים כמה עולה
ניפוח אוויר בגלגלים .עדיין מתבעס שלקוח מטיח בפניך ש"באינטרנט יותר זול",
ועדיין לוקח ללב לקוח לא מרוצה .אבל היי ,המשכורת נהדרת!
אז זהו שלא.
למעשה ,אין באמת תמריצים לעבודה בענף האופניים .בטח לא כספיים .מה
גם שבשולחן ארוחת שישי המסורתי ,תמיד תהיה איזו דודה שתעקם את האף
ותשאל אם זה מה שאתה מתכוון לעשות כל החיים .הרי בישראל כולם שואפים
להיות מנהלים יום אחד ,וגם כאן ,אופק הצמיחה הוא די עגום .נניח שהתחלת
בתור עובד – מוכר או מכונאי ,התקדמת להיות מנהל חנות או מנהל סדנא.
פרשת ,הקמת חנות משל עצמך – סוף המסלול .לא פרשת ,אלא קיבלת הצעה
לעבוד אצל אחד היבואנים ,בתור מנהל שיווק ,או מנהל שירות ,או מנהל מחסן,

או אפילו להיות המכונאי הראשי של שימאנו ישראל(!) – זהו ,סוף המסלול .אין
באמת לאן להתקדם ,נותר רק להשתפר או לגוון .לגדול או לחדול.
מן הסתם ,גם בעבודות אחרות המצב די דומה ,ולא חסרות דוגמאות .נדמה
שהדור שלנו לא באמת מסוגל לדבוק בשגרה אחת לאורך שנים ארוכות ,ואחת
לכמה זמן חייב לגוון ולהחליף עבודה ו/או אישה .בענף המפונק שלנו ,תהליכים
כאלה פוגעים בסופו של דבר בכולם .לחנויות תמיד היה קשה לגייס עובדים,
ותמיד קשה לשמור על עובדים ותיקים ,כאלה שרכשו בחנות ידע ,הכשרה
וניסיון ,כולם לבסוף פורשים ,או עוזבים לעצמאות ,מכונאים ותיקים ומנוסים
פורשים גם הם וסדנאות נשארות ללא דמות מקצועית ברמה טובה ,אנשי מפתח
– ותיקים יותר או פחות  -אצל יבואנים עוזבים ומתחלפים גם כן ,ואובד הקשר
וההיכרות האישית ,כמו גם המקצועיות והבקיאות בעבודה מול החנויות ,ובכלל
מתקבלת תמונה מאוד זמנית ולא יציבה ,שכמובן מושלכת הלאה אל הלקוחות
 "היי ,איפה הבחור הנחמד ההוא שעבד פה?"" ,מאז שהוא עזב ,אי אפשרלסמוך על אף אחד שם בסדנא" ,וכו'.

מה רציתי לומר? העבודה בחנות אופניים היא בסופו של דבר...עבודה .פשוט יש
לנו משום מה קשר רגשי עם האופניים ,וכתוצאה מכך גם עם האנשים שמכרו
לנו ותיקנו לנו אותם .לטעמי ,המוטיבציה של כל הצדדים כאן היא משותפת
– כולנו רוצים שאנשים טובים יישארו בענף ,שיוכלו להתפרנס בכבוד ובכיף,
ואפילו עד הפנסיה .כדי שיישארו לנו מכונאים מקצועיים ,אנשי מכירות מנוסים
שיודעים להתאים פתרון לצורך ,או אפילו סתם אנשים נחמדים וסימפטיים שכיף
לדבר איתם על בירה או לצאת איתם לרכיבת מבחן על זוג חדש  -צריך לקוחות
מתמידים ומפרגנים (בקופה ,בשקלים ,לא בבירות ובוטנים) .וכן ,צריך לזכור
ולהבין שכדי לשלם לאנשים האלה  -גם משכורות וגם "כסף רוחני" בדמות
מוטיבציה ואנרגיה להמשך הדרך  -החנויות והיבואנים צריכים להרוויח .ומהצד
השני ,מי ששרד עד כה ,מי שאיתנו כאן עכשיו ,וגם מי שעבר בדרך ,תרם ונתרם,
נשחק ופרש ,ואיננו עוד – כולם בעיניי ,עשו ועושים את זה מאהבת הרכיבה
ומאהבה לאופניים .בדיוק כמוכם .אז בחייכם ,אמצו חנות מקומית ותעשו שהיא
תישאר .קלללללללל
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צילום :נתי הורטיג

www.middleasta.com
עכשיו בבייקפה הרכבת  18תל אביב
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 אילון שגיא

אילון שגיא

שכ ַּב עַל לוּחַ ג ַ ּב
אַב ָ ּא נ ִ ׁ ְ
אַב ָּא ׁשֶל נֹגַהּ ,מֵטִיס טִיסָנ ִים,
אַב ָּא ׁשֶל נ ִיר ,רוֹקֵד כְּב ָר ׁשָנ ִים,
וּלְאַב ָּא ׁשֶל ִּי י ֵ ׁש ּ
טפּ ְׁשִי,
תַחְב ִּיב דַּי ִ
שִי...
הוּא מִתְפּוֹצ ֵץ ,ב ְּכ ָל יוֹם ׁשִ ׁ ּ
ב ְּבֹקֶר הוּא יוֹצ ֵא כ ּ ְׁשֶכ ֻּל ָּם י ְ ׁשֵנ ִים,
וְהוֹל ֵך ְ לִפְג ֹּ ׁש חֲבֵרִים מ ְׁשֻנ ִּים,
ג ַּם הֵם כ ָּמוֹהו ּ ,לֹא הִתְב ַּג ְּרוּ ,
קצ ָת אִחֲרוּ...
ַש ֵׂכ ֶלְ ,
וְלַחֲלוּקַת ה ּ
ַש ֵׂכ ֶל חוֹפְרִים,
הֵם כֹּל הַיו ֹּם ב ּ ּ
רַק עָל אוֹפַנ ַּיִם ּ
תָמִיד מְדַב ְ ּרִים,
וָאֳנ ִי ב ְ ּל ֵילוֹת לִפְעָמִים מִתְעוֹרֵר,
ט ְרטֵר.
כ ְּשֶׂהׁ Whatsapp -שֶלּו ֹ פִּתְאוֹם מְ ַ

וּלְפָנ ַי ׁשָבוּעַ אִם אַנ ִּי לֹא מִתְב ַ ּל ְב ֵּל,
פִּתְאוֹם הַ ֶּ
טל ֶפוֹן ׁשֶל אִמָּא צִלְצ ֵל,
תְקָה ח ׁ
הִיא הָפְכ ָה חִו ֶ ּרֶת וְנ ִ ּ
ִיש מַהֵר,
וְאָמְרָה ג ַּם" :אִדְיוֹטֵֶ ,דב ִיל ,מְפַג ֵּר",
הבַנ ְ ּ
תִי מִי ָ ּד ׁשֶעִם אַב ָּא דִּב ְ ּרָה,
אָז ֵ
קּרָה...
הוּא ׁשוּב הִתְפּוֹצ ֵץ זֶה מָה ׁשֶ ָ
עַכ ְׁשָיו לָאַב ָּא י ֵ ׁש צ ַו ָ ּארוֹן,
וְאֶת רֹב הַיו ֹּם הוּא מַעֲב ִיר ב ְ ּל ִׁישוֹן,
וַאֲנ ִי מִתְפַּל ֵּל לְאַב ָּא רָגִיל,
כ ְּמו ֹ ׁשֶל נ ִיר וְנֹגַהּ,
וְלֹא כָּזֶה אִנְפַנְטִל...
טעימה מתוך ספר שירים של איילון
שגיא המתהווה בימים אלו
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גדי טנא :מתיחות

 גדי טנא  -ספורטנא   עדי גיא

תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה ולשיפור ההתאוששות

פרק  5כוח כוח תרדוף

ממשיכים להתחזק ,להפוך למפלצות רכיבה חסונות
הכוח נחוץ לנו ביותר ברכיבה טכנית הוא כוח מתפרץ.
אבל בין קטע טכני אחד לשני יש לנו דיוושים במישור,
עמידה מתונה או אפילו עליה תלולה ,בהם אנחנו
משתמשים בתכונת השריר לסיבולת .אבל גם סיבולת

מושכת את האנרגיה שלה מהיכולות של השרירים ,ואלו
חייבים להיות חזקים כדי להיות בור ללא תחתית (כמעט).
אז היום נעסוק שוב תרגילי חיזוק רגילים ,נשתדל לבצע
כאלה שעובדים על כוח רב ,כדי להגדיל את העומק של
הבאר ...
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3

כוח כוח תרדוף
1

כפיפות בטן עם כידון בשכיבה על הגב
עוד דרך לחזק את הבטן כדי ששרירי הבטן יוכלו לספוג
זעזועים ויצליחו להעביר כוח בין חלקי הגוף השונים.
ביצוע :שוכבים על הגב עם כידון בין הידיים .עולים
שלושת רבעי הדרך ,ממתינים מספר שניות כשהבטן
עובדת ויורדים בצורה מבוקרת .מבצעים כ 15-חזרות
ונחים ,סה"כ  3סטים.

כפיפות בטן בעמידה (יש דבר כזה?)
שוב ושוב אני חוזר בכתבות שלי על המושג "העברה".
כמה מתוך מה שאנחנו עושים ,באמת ישרת אותנו
ברכיבה? לפניכם תרגיל שפשוט להבין איך הוא מחקה
רכיבה ועדיין עובד על שרירים מוכרים מחדר הכושר.
ביצוע :עומדים בעמידת מוצא עם כידון בין הידיים .אליו
קשורה גומייה חזקה כשהקצה השני קשור למשהו
כמו עמוד.
מקבעים את חגורת הכתפיים ומבצעים כפיפה מאזור הגב
התחתון והמרכזי ואז חוזרים שוב למוצא .מבצעים כ15-
חזרות ונחים .סה"כ  3סטים.

מכרע קדמי או סקווט רגל אחת? קשה להגדיר,
אבל גם קשה לבצע
שוב תרגיל מוכר ,אולי אף אחד התרגילים הנכונים ביותר
לרוכבי אופניים .כולל עמידת מוצא ,רגל אחת עובדת ,כידון
כבד ביד  -מושלם.
ביצוע :עומדים מוכנים לסקווט עם כידון כבד בעמידת
מוצא ,אך רגל אחת מונחת מאחורינו על ארגז או ספסל.
מבצעים ירידה ועולים חזרה .אפשר לבחור אם עולים עד
ליישור מלא ,כפי שקורה בדיווש בעמידה ,או שנשארים
מעט כפופים כדי לחקות ביתר דיוק את הפעולה על
האופניים בישיבה .יורדים כ 15-פעמים כל צד .סה"כ
שלושה סטים.

5
2

סקווט עם כידון ומשקולת
תרגיל נהדר שתרם לי חברי בן קדמי .כבר הופיע במדור,
אבל לא בווידאו.
ביצוע :נעמוד בעמידת מוצא עם כידון ועליו תיק כבד
במידה המתאימה .נרד לסקווט ונעלה שוב  -לא למעלה,
אלא רק עד לעמידת מוצא .כלומר ברכיים עדיין כפופות
מעט .נחזור כ 15-חזרות ,סה"כ  3סטים.

4
חיזוק שריר השוק
לכאורה שריר התאומים כאילו רק נמצא שם ולא עושה
כלום ,אבל זה לא נכון… הוא צריך להעביר את כל
כוח הדיווש מהירך לפדל ,מבלי שהקרסול יקרוס .וזה
ממש קשה.
ביצוע :עומדים בקצה ארגז ונתמכים בקיר קלות .עולים
ויורדים לאט ,מבלי לאפשר לאגן ,בצד שקרוב לקיר ,לקרוס.
מבצעים כ 20-חזרות כל רגל ,שלושה סטים.

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

 שחר מיליס

יבואן :בייקדיל | מחיר :שיפטר  | ₪ 329מעביר ₪ 739

Box One
Push‑Push Shifter
and Derailleur
מאפיינים כללים:
מעביר :מתאים לקסטה עד  46שיניים ,תואם למערכות שימאנו
שיפטר Push-Push:לתפעול באצבע אחת
משקל :מעביר 265:גרם ,שיפטר 120 :גרם .
לפני המון שנים ,בגלקסיה רחוקה-רחוקה מאד ,במשך דורות שלטו ביקום
ההילוכים שתי אמפריות .הן לחמו מלחמות עקובות מדם ועתירות תקציב על
כיסם של הסייקליטים (רוכבי האופניים) .מלחמות אלו הולידו דורות של מערכות
הילוכים שנאלצו להתמודד באקלים קיצוני ,ביקורות וסקירות .להתמודד עם
מיליוני סייקליטים תובעניים מכל קצוות האימפריה ,מכל דת ,גזע ומגדר .המציאות
הקשה אילצה את האמפריות לשפר את המערכות שלהן ,להוסיף ולשנות על

מנת לשמור את ידן על העליונה .קבוצות קטנות יותר של לוחמי חופש הקנייה,
פיתחו לאורך השנים מוצרים משלימים כגון גלגלי שיניים ,שרשראות וקסטות
המסייעים לסייקליטים להתבלט בשטח וליהנות מיתרון השופוני ,משאב הנמצא
בחוסר תמידי בגלקסיה ומאיים לכלות את השופוני בגלקסיה כולה .עד כה טרם
עמדה קבוצת לוחמי חופש קנייה מול האמפריות עם נשק חדש היכול למערכות
ההילוכים של אימפריות סראם ושימאנו ...עד שנתקלנו ב Box components
חברת חלקים קליפורנית קטנה ,עם תעוזה גדולה.
על המוצר :ברשותכם נתחיל הפעם מהסוף.
למי זה מתאים? מערכת ההילוכים של  BOXתואמת מערכת  11הילוכים של
שימאנו ולכן יכולה להתאים בראשונה למי ששבר או שחק מעביר או שיפטר

ומעוניין להתנסות במשהו אחר .כמובן שהמערכת מתאימה למי שמרכיב אופניים
ובוחר חלקים עבורם .המראה השונה ותפעול השיפטר הייחודי מהווים נקודת
פתיחה טובה .האם כדאי לשדרג ממערכת קיימת? התשובה היא ככל הנראה לא.
מפני שמערכות ההילוכים של שתי החברות המובילות כל כך טובות ואמינות שאין
סיבה ממשית להחליפן (אלא אם כן הנכם עתירים במשאבים ו Money is not
)an issue
עכשיו שהורדנו את זה מהלב ,בואו נכנס לסקירה
שיפטר – לשיפטר  BOX ONEמראה ייחודי ותפעול ייחודי בעל ידית הפעלה
אחת .לחיצה עם הבוהן קדימה תוריד הילוכים בדומה למערכות קיימות .לחיצה
עם הבוהן פנימה ,תעלה הילוכים בתנועה קצרה ומובהקת ,הילוך אחד בכל
לחיצה .המבנה הארגונומי הייחודי מאפשר לשמור את האצבע המורה על

ידית הבלם ולתפעל את מערכת ההילוכים באצבע אחת בלבד .לשיפטר שני
חורי מיקום על החבק המאפשרים משחק של  10מ"מ למיקום אופטימלי של
השיפטר על הכידון.
מעביר – למעביר של  BOXצורה ומראה ייחודי המבדלים אותו ממעבירים
אחרים ,אך מעבר לכך יש לו כמה תכונות אופייניות .הראשונה ,קלאצ' דינאמי
 CAM CLUTCHהמתקשח באימפקט ,נועד להגן מפני קפיצות הילוכים
ולהפחית את כוחות החיכוך לתפעול חלק יותר .תכונה נוספת היא PIVOT
 ,TECHזרוע המוליכה את כבל ההילוכים כך שימוקם בזווית הנכונה .זרוע זו
מחוברת בציר וקפיץ אל גוף המעביר ומאפשרת גמישות במקרה של עומס גבוה
או מכה צידית במעביר למניעת שבר .לתפעול אופטימלי ,החברה ממליצה להעזר
במוביל שרשרת (צ'יין גייד) אם כי זוהי המלצה אופציונלית.
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מה בראש שלך?
 IXSאוMavic
גם משלוח חינם
גם בנדנה מנדפת של  MBמתנה
גם זוג גרבים מנדפות FUNKIER
וגם קפה עלינו אם אתה בא לאסוף

דג
מ
י
7
201

קסדת All-Mountain
 Mavic Notchבכול
הצבעים
₪ 499 ₪ 549
בשימוש ראשית אני מוכרח לציין את עניין המראה .מבנה השיפטר השונה,
המעביר השונה וצבעי הכתום שחור יוצרים תחושת בידול מובהקת וחיובית.
המערכת נראית טוב ומסקרנת ,ומשדרת תחושת "אני רוצה כזה".
ההתקנה פשוטה וסטנדרטית ואינה דורשת כישורים או כלים מיוחדים .עם
הרכבת המערכת על האופניים ,ניכר כי כוון מדוייק של מיקום השיפטר הינו קריטי
מכוון שתנועת תפעול הדחיפה עם הבוהן מוגבלת תנועה יותר מאשר לחיצה
(ככה בנויים בני אדם) ומצאתי את עצמי מרכיב ומפרק ,משנה ,מרים ,מוריד ,שם
לפני/אחרי הברקס עד שמצאתי את המיקום הטוב ביותר עבורי.
העברות ההילוכים חלקות מאד ומיידיות .תחושת העלאת ההילוכים חדה
וקריספית יותר מהורדת ההילוכים אך גם זו נעימה ומדוייקת.
הסתגלות לשיפטר ארכה מספר רכיבות בהן לעיתים לא הצלחתי להעלות הילוכים
בזמן עד שנזכרתי שאין ידית נוספת ,דבר שתסכל אותי בכל פעם שזה קרה .אבל,
חדשות טובות! לאחר תקופת ההסתגלות של כ 4-רכיבות ,התפעול באצבע אחת
הופך לטבע שני והוא מוכיח עצמו כנוח יותר ומהיר יותר .שכן אין צורך להוריד את
האצבע המורה מאחיזתה בגריפ או בידית הבלם ,ומאפשר החלפת הילוכים טובה
ומהירה גם בקטעים צפופים הדורשים שינוי תכוף בהילוך שבשימוש.
ברכיבה ניתן להרגיש כי עצמת הקלאץ' פחותה מזו שבמערכת ה SRAM X1-שלי
וזאת בגלל רעשי הצלפת שרשרת ודילוגי הילוכים בשטח טכני .חשוב לציין שאת

המבחן ביצענו ללא מוליך שרשרת למרות המלצות הייצרן .לאורך תקופת המבחן
נפלה השרשרת פעמיים (שתיהן בשטח סלעי טכני מהיר) כך שאי אפשר לייחס
זאת באופן חד משמעי דווקא לביצועי מערכת ההנעה הזו.
סיכום מערכת ההילוכים של  BOXמביאה חידוש ומראה מרענן לדואופול
שימאנוסראם .מערכת דור ראשון זו מתפקדת היטב ,נראית טוב ומהווה תמורה
טובה במשקל/ביצועים/מחיר .כאמור ,על פניו לא נראית הצדקה לשדרוג מערכת
קיימת במערכת של ( BOXמתוך ההנחה ש-אל תתקן מה שלא שבור) .המערכת
תוכננה להוות חלופה ראויה למערכות הקיימות בשוק (לפני תקופת ה"איגל")
ותתאים לקסטות  11הילוכים עד  46שיניים באשר הן .תפעול השיפטר בהחלט
מביא בשורה מרעננת וחיובית אך אינו "משנה את חוקי המשחק".
הייתי רוצה לראות במערכת זו טווח רחב יותר של כוונון מיקום השיפטר על הכידון
עקב אילוצי מקום עם ידית הבלם .הייתי רוצה גם כן אפשרות לסחיטת מספר
הילוכים בלחיצה אחת בהעלאת הילוכים (האמת ,גם מסראם) וגם כמובן לשפר
את הקלאץ' כך שיתן מתח רב יותר על השרשרת.
כדאי לזכור כי המחיר מקביל למערכות  GXשל סראם ובשימנו בין  XTל.XTR-
המשקלים גם כן דומים .על כן יש כאן מועמד ראוי לתחרות בין האימפריות.
יותר תמורה למחיר ,מראה ,ייחודיות פחות עוצמת הקלאצ' ,דורש הסתגלות

₪ 499

קסדת  All-Mountainמעולה ,מעטפת  ABSמוזרקת,
מאפשרת חוזק מבני משופר במשקל קל –  310גרם בלבד



או

קסדת האול מאונטיין
IXS RS
₪ 499 ₪ 549
האולטימטיבית עם הגנת העורף הטובה בתחום

₪ 499
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 בני (בנג'י) גרנות

יבואן :אופנועית | מחיר צרכן₪ 650 :

Alpinestars Paragon Vest
לאחרונה יש עניין הולך וגובר בתחום נשיאת המים והציוד של הרוכב .רוכבים
רבים שוקלים אפשרויות בבחירה בין תיקי גב/פאוצ'ים מסורתיים לבין אחסן
פריטים על הגוף או על האופניים שלהם .כיום יש שפע של אפשרויות העומד
בפני הרוכב ,והיצרנים לא נחים לרגע ומפתחים עבורנו מוצרים חדשים ועדכניים
שיהיו נוחים יותר ,קלים יותר ומעוצבים יותר.
 Alpinestars,הוא אחד המותגים החזקים בתחום מיגון הספורט המוטורי.
היצרן האיטלקי עתיר השבחים מפתח זה מספר שנים חליפות מיגון גב
המאפשרות לשלב בין נוחות מקסימאלית ,הגנה ללא פשרות ,ואחסון מוצרי
בסיס הכרחיים בזמן רכיבה .דגם ה paragon-הוא ווסט קליל אשר פותח
בעבור הרוכבים התחרותיים של היצרן שדרשו את המשולש הקדוש לתחרויות
אנדורו בהם השתתפו ,בעיקר תחרויות המתקיימות בצרפת בהן יש חובת
לבישה של מיגון גב .כמו בכל הליך פיתוח ,המוצר לוטש ונכנס ללין המוצרים
הרגיל של החברה ,בעבור הרוכבים שחיפשו מוצר שיגן על גבם בזמן רכיבות
קשוחות וקצרות.

מאפיינים כללים
•חליפת הגנה בגזרת גופייה/ווסט
•מיגון גב גמיש ומתפרק בעל תקן הגנה מחמיר של רמה 1
• עשויה אריג רשת קל ,מאוורר ,ומנדף
•משקל של  400גרם בלבד!
•מתוכננת להתאמת מגן צוואר ייעודי
•רוכסן קדמי מלא ללבישה והסרה מהירה
• אפשרות נשיאת מערכת מים של עד  3ליטרים
בשימוש ייעודו העיקרי של הווסט הוא שמירה על עמוד השדרה בנפילות
קשות 3 .שכבות של חומר מוקצף ,מחורר ,מבודד וקשיח דואגות לפיזור
האימפקט בעת נפילה והרחקתו מגב הרוכב .החורים הרבים בחומר המוקצף
דואגים לאוורור וצינון הגב .רוכב שלא מעוניין במיגון הגב ורוצה להשתמש בווסט
כמנשא מים וציוד לרכיבות רגועות יותר ,יכול לבצע החלפה של שכבות החומר
המוקצף במערכת מים מלאה של עד  3ליטרים .את צינור המים סוללים מהגב
אל קדמת הווסט לגישה מהירה ונוחה של הרוכב לנוזלים זמינים .בנוסף קיימת
רצועת וולקרו קטנה וקצרה בקדמת הווסט שאוחזת את הצינור וממקמת אותו
בגובה הנדרש לגישה מהירה תוך כדי רכיבה.

בנוסף למיגון הגב ולמערכת השתייה ,קיימים שני כיסים עמוקים ,גמישים
וארוכים בצידי המותנים .תפקידם לאחסון מוצרים נלווים לרכיבה כמו פנימיות,
חטיפים או כל מוצר אחר שהוא לא מתכתי ,אחרת קיים סיכוי שהכיס יקרע ואף
יפריע לרכיבה .שלא כמו בחולצת כביש/קרוס קנטרי ,הכיסים ממוקמים בצדדים
ולא מאוחר ומהווים הפרעה לתנועת כאשר הם עמוסים בכבדות .לכן רצוי
להקדיש מחשבה על מה מעמיסים לרכיבה ומה לא.
את הווסט ניתן ללבוש כאפוד על חולצת הרכיבה אולם הוא מתוכנן להילבש
כגופיה מתחת לחולצת הרכיבה הרחבה שלכם שתסתיר את האפוד
ומערכת המים.
בשימוש ברכיבות קצרות הווסט עם מערכת המים די נוח ולא מעיק ,מערכת
המים צמודה לגוף ,לא מורגשת ולא מכבידה כמו תיק גב רגיל ,בו אנו מאחסנים
לרוב גם הרבה דברים מיותרים ופחות שמישים .מעבר להגנה הפיזית של
החומר המוקצף ,ברכיבות קשוחות ואגרסיביות ,למיגון הגב יש אפקט פסיכולוגי
שמגדיל כנראה את מעטפת הביטחון הכללית של הרוכב .ההרגשה הכללית היא
הרבה פחות מסורבלות מאשר עם מיגון מלא .הווסט אומנם לא בא להחליף תיק
גב מזווד אך הוא בהחלט יעניק פתרון למי שמחפש הגנה מקסימלית במינימום
משקל ובמינימום העמסת ציוד.

הגנה למראית עין נראה שאלפין סטרס תכננו את המגן היעיל והקל ביותר
שישמור על גב הרוכב ,לשמחתי טרם יצא לי להתנסות בנפילה כזו לבדיקה
ומקווה שלא אצטרך.
עמידות בכל תקופת השימוש ,הווסט שמר על צורתו המקורית ולא הראה
סימני בלאי ,לא במיגון ולא באריג ממנו הוא עשוי.
סיכום כמוצר הגנה בעל ייעוד ספציפי ,נראה ש  paragon vestשל אלפיין
סטרס ,הוא אחד המוצרים הטובים בשוק .למרות הסרבול המסוים בלבישת
שכבת לבוש נוספת ,הווסט מאורר מאוד וניתן ללבישה גם בקיץ הישראלי,
כאשר ההגנה על הגב נדרשת .גם כאביזר לנשיאת שקית שתיה הparagon-
עושה עבודה לא רעה ,אם אתם בעניין של להיות עם ולהיראות בלי .הוא
מצמיד את השקית לגב ,על הדרך מגן עליו ובעיקר מאפשר תנועה חופשית
יותר .אבל ברכיבת ארוכות ,שכבת האריג הנוספת (למרות שהיא עשויה רשת)
מייצרת עומס חום עודף ,ותאי האחסון הקטנים הממוקמים דווקא בצדדים ,לא
מאפשרים העמסה של יותר מידי דברים.
יותר הגנה ,משקל ,עיצוב פחות לא מומלץ לרכיבות ארוכות במיוחד,
אחסון מועט
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 רועי קאפח

יבואן :מוטואופן | משקל 237 :גרם | מחיר₪ 700 :

Met Rivale
סטרדיוואריוס הוא שם כולל לכלי קשת ובעיקר כינורות
שיוצרו על ידי משפחת סטרדיווארי מאיטליה ,להם אין
שום קשר לאופניים .אבל בשנות ה 2000-חברת MET
הוציאו את דגם הקסדה " סטרדיוואריוס" שהיה להיט
בקרב הרוכבים העולם ובישראל .קסדת הסטרדיוואריוס
חידשה בעיצוב משולב של קווים זורמים וקווים חדים שיחד
יצרו מראה חדשני ומאוד מהיר .כמעט כל רוכבי העלית
בישראל רכבו עם הקסדה הזאת וכולם רצו כזאת .עידן
סטרדיוואריוס נגמר כשנותני החסות דרשו מהרוכבים
לרכוב עם קסדות של המותגים שלהם ומאז המותג MET
מעט נעלם מכבישי הארץ (בשטח הסיפור אחר) .בשנים
האחרונות הנראות של המותג עלתה חזרה בעיקר בזכות
קבוצת הפרו-טור  Team Dimension Dataשרוכבים
עם קסדות  METוגם עם דגם .RIVALE
הקסדה קסדת  RIVALEמעוצבת בצורה מאוד עדכנית
ומאוד נכונה ברוח התקופה .הצורה עגלגלה ובעלת קווים
מאוד נקיים שרומזים מצד אחד על אוריינטציה לטרנד של

קסדות אווירודינמיות ומצד שני אין חסכון בחורי האוורור.
ההידוק נעשה בעזרת חוגת פלסטיק שממוקמת בחלק
האחורי של עריסת הראש המתכווננת שנקראת SAFE
 Tוהמטרה שלה היא הגנה טובה יותר לראש בזכות
אחיזה ושטח פנים גדולים יותר על הקרקפת .רצועות
ההידוק עשויות מבד רך יחסית ומרגישות קלות על העור
כשאת הסגירה שלהם עושים בעזרת אבזם רגיל ושגרתי.
הדבר הייחודי שם הוא תפס פלסטיק קטן שעוזר להדק
את הקסדה גם עם כפפות על הידיים .למרות הנוכחות
הפיזית הגדולה של הקסדה ,היא קלה מאוד ועל המשקל
הדיגיטלי היא מראה  237גרם ,משקל מכובד מאוד בעיקר
לקסדה אווירודינמית במימדים לא קטנים.
ברכיבה כששמים את הקסדה על הראש מרגישים איך
היא יושבת עמוק יותר על הראש ונותנת תחושה "עוטפת"
יותר מהרגיל .את רצועות ההידוק מכוונים ברגע בעזרת
האבזמים הצדיים ואחרי משחק קטן עם חוגת ההידוק
האחורית יוצאים לדרך .למרות המראה הכבד שלה

הקסדה מאוד קלה על הראש והיא כמעט לא מורגשת.
את הרכיבות הראשונות עשיתי עם אופני הרים במהירות
איטית ביחס לרכיבת כביש כשזה משמש אותי כמבחן
הנכון לביצועי האוורור של הקסדה .בתחילת הרכיבה מיד
בולטים בהרגשה הפתחים שבצידי הקסדה ,מרגישים איך
הרוח נכנסת ומאווררת את הראש .את הפתחים שבחזית
פחות מרגישים אבל במבחן התוצאה הם כנראה עבדו.
המקום היחיד שבו הרגשתי את חוסר האוורור הוא מרכז
הראש ,בדיוק מעל חור האוורור הגדול שבמרכז החזית
של הקסדה .ממש נקודה חמה שלא מגיע אליה אוויר
באופן ישיר ,אבל שאר החורים עשו את העבודה שלהם
והרגשת האוורור הכללית טובה מאוד .ברכיבת כביש
המהירות עולה ואיתה גם רמת האוורור שמרגישה מצוין
גם כאן .ככלל אפשר לשפוך עלי טונות של נתונים טכניים,
נתוני מעבדה ורוכבי פרו-טור שיספרו לי על הביצועים של
הקסדה ,על הוואטים שהיא חוסכת בכל שעת רכיבה ועוד
מיני אגדות שיווקיות של יצרנים ,בפועל הקסדה מרגישה
רגיל ואין תחושה מיוחדת ,לכן הביקורת מבוססת על נתוני

האוורור והנוחות האישיים שלי .גם ברכיבות הארוכות
התחושה של הקלילות נמשכת ואין כאבי צוואר או עומס
מורגש .האחיזה הטובה של הראש מאוד מורגשת ,הקסדה
לא זזה במהלך הרכיבה ויושבת איתן .גם בשטח הקסדה
יושבת טוב ולא זזה גם במהלך רכיבה אגרסיבית.
סיכום אני מודה ,עפתי על הקסדה הזאת .ראשית היא
נראית סקסית ,וגם בביצועים היא לא מאכזבת .השילוב
של משקל קל ,אוורור טוב ,יחד עם נוחות ואחיזה מעולים
יוצרים חבילה מוצלחת במיוחד .מה שעושה את הקסדה
לטובה עוד יותר הוא המחיר .₪ 700 ,זה לא זול ,אולם
בהשוואה לקסדות אחרות ששוקלות פחות מ 250-גרם,
ולקסדות האווירודינמיות שיש בשוק ,ההפרשים הגדולים
ביותר והמחיר הוא בערך  50%מתחת .למרות שהקסדה
היא קסדה של כבישונים ,גם בשטח מאוד נהניתי ממנה
והיא לא הרגישה לי חמה ,כבדה או מסורבלת מידי.
יותר משקל ,נוחות ,מראה ,מחיר פחות נקודה לא
מאווררת במרכז הראש
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 שחר מיליס

יבואןDAA :
מחיר 799 :שקלים לקסדה |  379שקלים למגן הסנטר

Lazer
Revolution
Chin Guard
לפני כשנה סקרנו את קסדת האנדורו החדשה מבית
לייזר/שימנו ,ה .Lazer Revolusion-אז ציינו שמגן הלסת
של הקסדה צפוי לנחות בארץ בקרוב .ההמתנה הייתה
ארוכה אך לבסוף זכינו לבחון גם את מגן הלסת הייעודי של
הקסדה .על כך בסקירה שלפניכם.
על המוצר ננסה להיזכר מי היא קסדת הרבולושיין.
קסדת האנדורו מבית לייזר היא תוצר פיתוח של העת
האחרונה עם פריחת טרנד ההגנה המשופרת המיועדת
איך לא ,לרוכב האנדורו .זוהי קסדה בעלת מראה ייחודי

ושונה משאר הקסדות בשוק .המעטפת החיצונית של
הקסדה מורחקת מהראש ,מה שמקנה לה מראה גדול
יותר ,אבל לא זה המאפיין העיקרי למראה הייחודיLazer .
פיתחו קסדת אנדורו מאווררת ,גדולה ובטוחה ,בעלת מגן
לסת מתפרק ההופך אותה לקסדה מלאה ()Fullface
ומגיני אוזניים (סליחה על הביטוי) מגוחכים .כל זאת
במשקל ראוי לקסדה שכזו של  420גר' .את הקסדה
שבמבחן קיבלנו בצבע כחול עם מצחייה בצבע אדום
בורגנדי .כנסו שוב וקראו את הסקירה.

מגן הלסת ,ה"פול-פייס" מעמיד את משקל הקסדה על
 730גרם ומקנה לקסדה מראה שלם יותר שמחמיא
לצדודית העגולה של הקסדה .באתר של לייזר ניתן לראות
מספר אפשרויות צבעים הניתנים להחלפה ומתאימים
לקסדות בצבעים השונים ,אך לארץ הגיע כרגע רק צבע
אחד  -שחור .פלסטיק קדמי בצבע לבן ,וכן וויזר שחור
להתאמה למגן ופלסטיק קדמי בצבע לבן .לטעמי מתאים
פחות לכחול והאדום שבקסדה שנבחנה( .אם כי היא
בהחלט נאה יותר מהצבעים הסטנדרטיים שחור ולבן)...
הייתי שמח לראות בארץ ערכת התאמה לצבע הקסדה

שברשותך ,כפי שמדגים האתר של לייזר ,או אולי סט
מדבקות ופלסטיק להחלפה בדומה למשקפי אוקלי.
במבט ראשון אל מגן הלסת ניכר היא זהו מוצר איכותי.
הפלסטיק קשיח מספיק אך מאפשר גמישות סופגת
זעזועים ,חלקו הפנימי של המגן עטוף בספוג קשיח
המותאם באופן מושלם לחלקי הפלסטיק ,ספוגי הלחיים
עבים ונעימים .בכלל הגימור נראה טוב מאד ,ללא פינות
חדות ,אי התאמות או חלקים רופפים.
חיבור המגן לקסדה בסעיף זה המנגנון לא מקבל ציון
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סדרת מחשבי הGPS-
החדשה של .LEZYNE

ועכשיו גם שעון!
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 :

גבוה .לא מפני שהחיבור רופף ולא מאובטח ,להיפך .לשם
חיבור המגן ,עליך לפרק את כיסויי הקסדה שמעל לאוזן (או
מגן האוזניים) הר"מ מקובעים בעזרת פיני פלסטיק לתוך
הקסדה ונשלפים בקלות יחסית ,עד כאן סביר ...אגב ,הייתי
רוצה לציין שהקסדה ממש לא מיועדת לשימוש ללא כיסוי
הפלסטיק .הסרת הכיסוי חושפת חיבור קלקר ופלסטיק
לא נאים .אני מציין זאת משום שאם אנדורו הוא השימוש
העיקרי של הקסדה ,אני מצפה שהחלפות הרכבת/פירוק
המגן יהיו מהירות ,פשוטות ונראות טוב כדי לענות על
צרכי הרוכב התחרותי ולאפשר רכיבה בסטייג' מדוד עם
פול פייס ולטפס טיפוס ארוך עם קסדה פתוחה ,קלה
ומאווררת.
חיבור המגן נעשה בעזרת שישה ברגים ( 3בכל צד)
המתברגים לקסדה .אמנם זהו חיבור יציב ובטיחותי
לתפקידה של קסדה אך ברגים אלו אפילו לא מכילים חור
למפתח אלן ,אלא רק לאיזשהו מטבע ,נאמר יורו ...אני
מוכרח להודות שאני לא מסתובב עם מטבעות ברכיבה
ולכן מציאת כלי חלופי להחלפת המטבע אינה משרתת
את כוונת המתכנן .מה גם שחריצי מטבע הם רחבים
ושטוחים מה שגורם להחלקה של המטבע על גבי הבורג
ומעיכת/קילוף הצבע השחור מן הברגים .היום לאחר
 3-4פירוקים והרכבות ,הברגים נראים שחוקים ולא נאים.
לפחות הם דאגו שהברגים יישארו מחוברים למגן וקשה
לאבד אותם גם כשמגן הלסת אינו מחובר.
במבחן המציאות ,פירוק או הרכבה אינה אורכת יותר
מדקה ,כולל הסרת כיסויי הפלסטיק והברגת הברגים.
מיקום המגן על הקסדה מדוייק וטוב ולא נתקלתי בבעיות
או קשיים להתאימו .אך הצורך בכלי ייעודי (מטבע)
והנראות המאתגרת של הקסדה ללא כיסויי הפלסטיק

למעשה רומזים (אולי רק לי) שהקסדה הזו נועדה
להתאמה לרכיבות ספציפיות .זאת אומרת ,לא להחלפה
תוך כדי רכיבה אלא רק לפי סגנון הרכיבה אליו יצאת
היום .למעשה שתי קסדות ייעודיות נפרדות בפלטפורמה
משותפת אחת.
ברכיבה עם חיבור מגן הלסת חשים מיד שמדובר בקסדת
פולפייס לכל דבר .ספוגי הלחיים מחבקים וממוקמים
טוב ,התאמת הקסדה וטלטולה מוכיחים שזו קסדה שלא
עושה חצי דרך בעניין הגנת הפנים .לחיצה של חלקה
הקדמי של הקסדה לכוון הפנים אינה מאפשרת מגע
עם מגן הלסת ,הקסדה מונחת על הראש בצורה מאוזנת
מאד וברכיבה טכנית ,אפילו מקטינה באופן משמעותי
את הרעידות המגיעות מלמעלה .כמו שקסדת פולפייס
צריכה להיות.
פתח הפה וצידי הלסת מכילים פתחי אוורור יעילים אם כי
ברור שחם יותר עם קסדה מלאה ...מגן הלסת אינו מפריע
להרכבת משקפי רכיבה וכאמור ,הוויזור של הקסדה
מחליק מעלה/מטה בקלות ומאפשר להניח גוגלס מתחתיו
לסיכום הרבולושיין ומגן הלסת שלה הם פתרון מעולה
למי שמחפש קסדה בעלת מראה קצת אחר ,מאווררת
ויציבה המאפשרת עם תכנון מתאים להפוך לקסדת
פולפייס איכותית ובטוחה .לא אמליץ לרכב עם המגן בתיק,
לפרק ולהרכיב אותו מספר פעמים ברכיבה אם כי הדבר
בהחלט אפשרי.
יותר איכות החלקים והמבנה ,התאמה ונוחות ,בחירת
צבעי הקסדה פחות שיטת חיבור מסורבלת ,נראות
הקסדה ללא כיסויים

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

מחיר& 540 :

המחשבים החדשים כוללים את הפרטים הבאים:
> מסך גדול וברור עם תכנות מלא לעמודי
התצוגה ולנתונים
> התממשקות לStrave Live Segments -
> אפשרות לניווט Turn By Turn Navigation
> צפיה בהתקדמות על מפה
> התממשקות לטלפון הסלולארי
> מעקב מלא עם Lezyne Track
שעונים  -הוספנו למחשב רצועת יד והתקן לכידון

לקחנו את כל התכונות המתקדמות של מחשב הGPS-

לרכיבת אופניים והתאמנו אותו גם להליכה וריצה!

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 :

להשיג ברשת חנויות
" Trekישראל"
ואצל המשווקים המורשים
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מבחני ציוד

 צחי אוחובסקי

יבואן | CTC :מחיר₪ 895 :

Fizik M4B
UOMO
פיזיק הינה מותג על של יצרנית האוכפים האיטלקית
 .Selle Royalהחברה הוקמה ב 1996ושמה הפך עם
השנים לשם נרדף לאוכפים איכותיים לכביש ולשטח.
בשנים האחרונות החלה החברה לייצר גם נעלי רכיבה,
כאשר היא מציעה קולקציה חדשה הכוללת מספר
מצומצם יחסית של דגמים לכביש ולשטח .למבחן קיבלנו
חלק מהקולקציה של היצרן לתחום הכביש והשטח
כשדגם הראשון למבחן הוא דגם הביניים של אופני
ההרים – ה.M4B UOMO
מאפיינים כללים גפת ה M4B-עשויה מMicrotex
בציפוי שכבת גומי בצבע שחור מט ,וכוללת חורי אוורור
עדינים לאורכה .החלק הקדמי כולל חיזוק גומי להגנה
על האצבעות ,ואזור העקב מחוזק גם הוא בגומי לתמיכה.
חלק מעיצוב הנעל כולל לוגו של  Fizikבחלק הקדמי
החיצוני ,לוגו חלקי בחלק האחורי החיצוני ,ומקטע שחור
מבריק בעקב ובלשונית .אלמנטים אלה בשילוב עם קוביות
סוליה אדומות נותנים לנעל מראה מרשים ואופנתי.
רכיסת הנעל מתבצעת ע"י אבזם  BOAיחיד ללא רצועות
הידוק נוספות .הסוליה בנויה ממשטח קרבון מוזרק וכוללת
מעטפת קוביות גומי גבוהות בעקב ובכף הרגל על מנת
לאפשר הליכה נוחה ואחיזת קרקע בתנאי קרקע קשים.

בחזית הסוליה ישנם הברגות להתקנת שני "פקקים"
להגברת אחיזה בהליכה ,אך הפקקים עצמם אינם
מסופקים עם הנעל .בתוך הנעל ישנו מדרס פנימי.
התאמת הנעל לרגל ורכיסה מידת הנעל ( 44במבחן)
נראית סטנדרטית ,כאשר מבנה הגפה מרגיש מעט רחב.
רכיסת הנעל מתבצעת ע"י מערכת  BOAעם אבזם בודד
כאמור ,כאשר מיתר המתיחה שזור לאורך לשונית הנעל
ומותח את החלק העליון של הגפה בצורה שווה לאורך
הלשונית .הרכבת הקליטים גם היא סטנדרטית והסוליה
כוללת סימונים להקלת כיוון הקליטים.
בשימוש עם נעילתה על הרגל הנעל מרגישה נח
ומספקת אחיזה טובה .קוביות הסוליה מעט גבוהות
וצפופות ,כך שההתחברות לפדאל דורשת הפעלת לחץ
גדול מהרגיל .כאשר הפדאל מחובר ,הקוביות היו ממש
צמודות לצידי הפדל ( ,)Shimano XTRכך שחיבור
הנעל היה קשיח לחלוטין ולא אפשר מעט משחק ימינה
ושמאלה כפי שבדר"כ אפשרי בפדלים שימאנו .SPD
התחושה הזכירה יותר פדאלים כביש .ההשלכה העיקרית
של זה היא שכיוון מדויק של הקליט הוא קריטי ולכן
נאלצתי לכוון את הקליט מספר פעמים עד שאכן הגעתי
לנקודה המדויקת (בדר"כ ניתן לפצות על כיוון שאינו

 100%מדויק ע"י הטיית הרגל לכיוון הרצוי ,המתאפשרת
כאשר יש מעט חופש בפדל) .גם כאשר כיוון הקליט
מדוייק ,קיבוע כף הרגל ללא חופש צידי אינו אופטימלי.
יש לציין שלאחר כמה רכיבות קוביות הסוליה התרככו
והשתפשפו מעט על הפדל ונוצר מעט החופש הרצוי.
אגב ,בפדלים אחרים של שימנו ( )XTהתחושה הייתה
הרבה פחות צפופה ,והיה מעט חופש צידי .מבחינת
נוחות ,הנעל הרגישה נח ,למעט מספר רכיבות ראשונות
בהן החלק הקדמי של שורש כף הרגל הרגיש קשיח מעט
עד שהתרכך והתאים את עצמו לצורת הרגל.
הנעל קלילה וקשיחה ,ואכן תחושת הפידול טובה,
והעברת הכח חדה ומיידית .הסוליה מרגישה קשיחה,
וגפת הנעל אוחזת טוב את הרגל להעברת כח יעילה גם
בעת פידול בעמידה .אבזם ה BOAמאפשר מתיחה קלה
ונוחה של הנעל גם תוך כדי רכיבה .למרות הקשיחות,
הנעל הפתיעה בנוחות בהליכה תודות לקוביות הסוליה
הגבוהות והרכות ,וגם הפגינה עמידות טובה של הסוליה -
לאחר  4ימים של רכיבת אול מאונטיין אגרסיבית ברומניה
כולל לא מעט הליכה בקרקע קשה ,הסוליה נשארה
במצב טוב .הנעל מרגישה מאווררת ,גם בימים חמים
מאד .הורדת הנעל מהרגל מעט מגושמת – שחרור אבזם

ה BOAאמור לשחרר את מיתר המתיחה אולם בפועל
המערכת מעט קשה לשחרור ודורשת עזרה בשחרור
המיתר בעזרת האצבע ,מה שלא תמיד עובד בקלות.
סיכום כצפוי מיצרן איטלקי ,הנעל של  Fizikמספקת
שילוב מעניין של עיצוב וביצועים .במקרה הזה העיצוב
מודרני ונקי ,אולם עדין יחסית ,והצבע השחור עשוי לקרוץ
לבעלי טעם סולידי ,זאת לעומת הרבה נעליים בשוק
שמגיעות דווקא בצבעים בהירים וזוהרים .הנעל מספקת
נוחות וביצועים טובים ,אולם דורשת עקומת הסתגלות
והתאמה .הבעיה העיקרית היא מבנה הסוליה הכולל
קוביות מעט גבוהות וצפופות ,מה שיוצר מעט קושי
בהתחברות לפדלים מסוימים ,שינוי מנח בזמן רכיבה,
וגם מעט בהתנתקות .המצב כאמור שונה עם פדלים
שונים (אנו בחנו עם שימאנו  ,)XT/XTRאולם זה עשוי
להוות מעט בעיה בעיקר לרוכבים שאינם מנוסים מספיק
ברכיבה עם פדלים עם קליטים .אבל זה גם מה שנהגו
לומר על מכוניות איטלקיות – עיצוב וביצועים לא תמיד
הולכים בראש אחד עם הנדסת אנוש.
יותר :עיצוב ,משקל ,קשיחות פחות :קלות תפעול
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טכניקות רכיבה להמונים

 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון "יסודות" בי"ס לאופני הרים

טכניקות רכיבה להמונים

סוויצ'בק

רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים .השטח טומן בחובו שלל
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד .הדרכים
להתמודדות הן רבות ומגוונות ,כל אחד על פי אופיו,
תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים .לסדרת כתבות
מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה ,רתמנו למענכם
את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה
פרטית .בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא
לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה ,היכולת הטכנית,
ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה.
סיבובים ,גם הפעם אנחנו חוזרים לעסוק בהם ,ככה

זה שאתה חיי בארץ מלאה בשיפועים ופניות .הפינה
הפעם תעסוק בטכניקת סוויצ'בק ,אחד המוצרים היותר
מאתגרים בליין הסיבובים האין סופי שהשטח טומן בחובו.
סוויצ'בק הוא בסה"כ שם חיבה לסיבוב צפוף מאוד .אולם
טכניקה לא נכונה בתיקול שלו ,לא תסב לרוכב כל חיבה
מצידו ,להפך ...השאיפה שלנו כרוכבים ,היא להתגבר על
סוויצ'בק באופן המהיר והחלק ביותר ,כזה שלא יהרוס לנו
את הזרימה ,או לפחות לא יאט אותה באופן משמעותי
מידי .בן קדמי ,דר' סוויץ' ,יפרק למעננו את הסוויצ'בק
וילמד אותנו איך לקחת אותו באופן היעיל והחלק ביותר.
ב ה-צ ל-ח ה-

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.

בן קדמי המנטור עם שיער הפנים ,האיש שהוכיח כי
זקן צפוף ושחור חותך את האוויר טוב יותר מאירובר
וחליפת לייקרה צמודה .בן הבעלים והמדריך הראשי
של "יסודות" בית ספר לאופני הרים ,הוא מוותיקי
מדריכי הרכיבה מארץ .הוא מנהל אורח חיים סמי סמי
מקצועני של מתחרה  ,XCמתחרה אנדורו ,מתחרה
 DHבדימוס ותופר מרחקים לא שפויים בתחרויות
מגה בייקפאינג .בשאר הזמן הוא מנהל את "יסודות",
מדריך קבוצות ובודדים בטכניקת רכיבה מתקדמות
בשילוב דמיון מודרך ומפריע לנטע לגדל את יהלי.
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 אילן שחם  אילן שחם

רוכבי האופניים של אמסטרדם

רוכבי האופניים של אמסטרדם
קניות מכל מיני סוגים
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יוצאים לטיול
הדבר הראשון שמבחינים בו באמסטרדם הם רוכבי
האופניים .הם בכל מקום! כולם על אופניים .לעובדה שיש
כמעט בכל רחוב שביל אופניים ,ולרוכבי האופניים יש זכות
קדימה על המכוניות ,בוודאי יש קשר הדוק לכך שזה אמצעי
התחבורה המועדף על תושבי העיר והמבקרים בה.
כשבוחנים את תנועת האופניים בעיון מבחינים בגיוון
רחב באנשים הרוכבים עליהם ,בסוגי האופניים ובמטרת

נסיעתם .לוקחים את הילדים לחוג על האופניים ,קופצים
לקניות על האופניים ,מחלקים את הדואר על האופניים,
ומה לא.
אז אמנם הטיול בהולנד לא היה "בתפקיד" ,ולא היו
לי תכניות לצלם אופניים ,אבל כשראיתי מה הולך שם
הרגשתי צורך עז לעשות מיני פרויקט אמנותי לתיעוד רוכבי
האופניים.

על מנת לשמור על מראה אחיד יחסית של התמונות
בסדרה החלטתי להשתמש בטכניקת הפאנינג (מריחת
הרקע) בצילום התמונות .יש לטכניקה זו יתרונות נוספים
בהפרדת האובייקט מהרקע וביצירת תחושה דינמית
ופעילה .מצד שני ,על מנת לא לשעמם את הצופה ,גיוונתי
בלוקיישנים בעדשות ובנקודות המבט בהן השתמשתי.
האופניים אמנם נראים מאוד פשוטים וללא הילוכים ,אבל
חבר הולנדי גילה לי בסוד שרובם כוללים מערכת הילוכים

חבויה ,ובחלקם אפילו מנוע עזר חשמלי קטנטן .עם זאת,
אופניים חשמליים מהסוג המציף את הארץ לא ראיתי
בכלל .באמסטרדם כולם מדוושים.
אני ממליץ בחום לצפות בעיון בכל תמונה ותמונה .דרך
הפרטים הקטנים והגדולים מעניקים לנו הרוכבים רמזים
לגבי עצמם ולגבי מטרת הרכיבה ומזמינים את הצופה
לבנות את הסיפור שלו מסביב לכל תמונה
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אומנם לא פאנינג אבל הייתי חייב
לכלול את הדבר המטורף הזה

הפרופסור .אופניים ייחודיים
מתוצרת  .Pedersenבין שאר
אלמנטי העיצוב המטורפים
בהם יש גם כסא ערסל
איפה העגיל
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המעשן

איש המשלוחים

טיול משפחתי

פאשניסטה
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ליגת  - GCליגת תחרויות חברתית

 חנוך רדליך  דביר אלמוג

ליגת  - GCליגת תחרויות חברתית הדבר הבא בתחום התחרויות

בחודש וחצי האחרונים עסוקים מאות רוכבים ישראלים,
בעלי אופי תחרותי כזה או אחר ,בליגת תחרויות אופני
הרים ראשונית ופורצת דרך .מדובר בפרויקט ראשון
מסוגו בעולם ,העונה לשם ( GCכלומרGeneral-
 ,)Classificationומשתמש בפלטפורמת אפליקציית
ה STRAVA-הפופולרית מאד בקרב רוכבי האופניים
בישראל ובעולם כולו.
בתור רוכב תחרותי ,שכבר עמד על מספיק קווי זינוק כתף
אל כתף עם רוכבים לחוצים אחרים ,ה GC-מדבר בדיוק
לאופי התחרותי שלי :רגוע יותר ,בזמן שמתאים לי ,והעיקר-
בלי הלחץ הזה של ה"סכין בין השיניים" ,שגרם לי לקחת
צעד אחורה מעולם ה XC-אי שם ב.2008-
הליגה מורכבת מ 10 -סטייג'ים שונים ,הפזורים בין
חרובית בדרום ועד איזור הכרמל בצפון ,כאשר כל שלב
"פתוח" לתחרות למשך שלושה שבועות מלאים.
קובצי המסלול הבא מפורסמים אחת לשלושה שבועות,
והכרת מסלול נעשית בעזרת .GPS
עכשיו כל שנותר לרוכב המתחרה ,הוא לבוא שוב ושוב
למסלול ,לנתח קווים ,ללמוד את חלוקת המשאבים
הנכונה למיצוי הפוטנציאל על המסלול -ולשפר את הזמן
עד כמה שניתן בשלושה השבועות הבאים.
התוצאות מתעדכנות און ליין ,ברגע שסגרתם את
הסטראווה ,ואתם יודעים בכל רגע נתון האם שיפרתם

את תוצאתכם ,אבל חשוב מזה -היכן אתם ממוקמים מול
המתחרים שלכם.
בלי המתנה לתוצאות הסופיות ,ללא הרשמה מראש
או תשלום כספי ,בזמן הנוח לכם ובלי לחץ של רוכבים
מסביבכם -מדובר בתחרות האולטימטיבית שלכם
מול עצמכם.
לשמחתי הצלחתי לנצח ווירטואלית את שני השלבים
הראשונים של הליגה -הפרולוג בבן שמן ,ו"יוסיפון" ,השלב
הטכני יותר ,שהתרחש ביער המגינים ,צמוד לכרמי יוסף.
התחרות קשה וצמודה ,עם שמות כמו בן קדמי ,אנג'לו
דה-וורולי ,גיא כפתורי וגיא בר ,ועוד רבים וטובים ,והעניין
ברשת ובאפליקציית ה"טלגרם" ,שם מתנהלים הדיונים
ומתעדכנות התוצאות און-ליין ,הוא עצום.
רוכבים מכל הסוגים והמינים מגיעים ולוקחים חלק בליגה
הזו ,והדבר היפה ביותר בעיני הוא שהמסלולים ייקחו
רוכבים רבים אל מחוץ לאזור הנוחות שלהם ויכירו להם
מסלולים חדשים ומעניינים ,במקומות בהם טרם רכבו.
תפסתי לרגע את היוזם ,המקים והראש היהודי שמאחורי
הפטנט -מר עמית גרין ,לשיחה קצרה על ה.GC-
מוזמנים לקחת רגע ,ולהשתכנע מדוע זהו ,כנראה,
המיזם התחרותי החשוב ביותר בענף האופניים הישראלי
בעשור האחרון.

עמית גרין  -מי אתה? במה אתה עוסק ,ואיך
התגלגלת לעולם הרכיבה?
"שמי עמית גרין ,בן  ,40נשוי ואבא לשני בנים ובת מנווה
מונוסון .במקצועי אני מנהל קרן גידור ובעל ניסיון של 20
שנה בקמת חברות ופיתוח טכנולוגיות .את שרותי הצבאי
עשיתי בממר"ם.
המון תחומים מעניינים אותי ואיכשהו תמיד השילוב של
יזמות ,טכנולוגיה ותחביב מביא אותי ליצור משהו חדש.
כחובב ,התמקדתי בשלושה ענפי ספורט מספר לא קטן
של שנים :שחייה (כולל אליפויות הארץ ותחרויות) ,ריצת
מרתונים ורכיבת שטח .לפני מספר שנים שיניתי מעט
את סגנון הרכיבות שלי והתמקדתי יותר בכיוון רכיבות
האפיק .השתתפתי באפיק ישראל ,בNonstop 700-
האחרון ויחד עם קבוצת "אריות מונוסון" רכבנו דרך
השטח מהבית לחרמון 285 ,ק"מ על  4200מ' טיפוס,
ברציפות".
מתי התוודעת לסטראווה ,ומתי עלה לך הרעיון
של ה?GC-
"על סטראווה שמעתי לראשונה בשנת 2012
והשתמשתי בה בעיקר בתור רץ .האפליקציה היתה
הרבה יותר פשוטה ושירתה אותי ככלי לתיעוד הריצות
שלי .לימים ,כשהפן החברתי בסטראווה תפס תאוצה
ואנשים התחילו להתחרות על סגמנטים הבנתי שיש
כאן משהו מיוחד ושונה .היתה תקופה בה הייתי
מתחרה "וירטואלית" על סגמנטים בסביבת הבית
ויוצא להתחרות בכל פעם שמישהו עקף אותי .באותם
הסגמנטים הרגשתי שאין את הלחץ הזה שאפיין את
תחרויות השחייה שהשתתפתי בהן בילדותי .הרגשתי
מרוכז ומשוחרר".
למי פונה ,בעיניך ,ליגת ה?GC-
"אני מאמין שהפן התחרותי קיים אצל כל אחת ואחד
מאיתנו ,רק במינונים שונים.
יש אנשים שאוהבים מאוד את האדרנלין שיש על קו
זינוק ,לחיות עם הסכין בין השיניים ויש את האנשים
שפשוט חיי היום יום שלהם לא כל כך מאפשרים להם
את זה.
אני מאמין שה GC-פונה בצורה מושלמת לכל הסקאלה,
אלו שמאוד אוהבים להתחרות בתחרויות עם קו זינוק,
וגם אלו שאוהבים את הפן התחרותי וה GC-בעצם
מאפשר להם לעשות את זה בתנאים שלהם ,בזמן

שלהם ,כמה פעמים שהם רוצים עד שיגיעו לתוצאה
הטובה ביותר.
הליגה בונה ומתאימה מסלולים מאוד מגוונים
שמתאימים לכל סוג רוכב ,החל מהקטרים שיודעים
לטחון מישורים ,הצנומים שמטפסים מצוין ועד לאלו
שלא מהססים לדהור בסינגלים ודרופים פסיכיים.
כל רוכב יכול בעצם ״להצטיין״ בשטח שלו וזה כל היופי,
שגם רוכב ממוצע יכול להתחרות באותה ליגה מול רוכב
עילית ,או אפילו מול איזה ״חנוך רדליך״ אחד (:
ה GC-פונה למי שאוהב להתחרות אבל לא אוהב את
התחושה שקיימת בתחרויות עם כרוז ,קו זינוק ומתחרים
סביבך .ה GC-מתאים לכל אותם אנשים שמתאמנים
ורוצים להשתתף במסגרת גמישה ולא מחייבת של
תחרויות .זה מתאים מאוד לכל אותם אנשים שעסוקים
בעבודה ,משפחה וחיי היום יום .היא מאפשרת לך
לבחור מתי תשתתף ,לנסות ולשפר את תוצאותיך ללא
הגבלה (רק הזמן הטוב ביותר שלך נחשב) ולעשות זאת
בשקט שלך.
הליגה משתדלת מאוד להיות מגוונת באופי המסלולים
ולקהל אליו היא פונה .אורך המסלולים והאלמנטים
המשולבים בהם יוצרים עניין רב .כל סטייג' בליגה שונה
מקודמו .חלקם משלבים רכיבות טכניות ,סינגלים,
רכיבות שבילים ,עליות ,מישורים ,ירידות ועוד .המרחקים
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ינועו בין  40 - 10ק"מ.
שיטת הניקוד מבוססת על כך שכל משתתף צובר את
המיקום (לא הזמן) אליו הצליח להגיע בסטייג' .לכל
סטייג' טבלת דירוג עצמאית ולליגה טבלת דירוג כללית
המסכמת את כל מיקומי המשתתפים בה.
ב GC-ישנם שני מסלולי השתתפות :מסלול עצמאי
ומסלול קבוצתי .בתחרות הקבוצתית חברים מתארגנים
בקבוצות של עד שישה רוכבים .הם יכולים לרכוב את
המסלולים ביחד או לחוד .כל אחד מחברי הקבוצה
יכול להשתתף מתי שמתאפשר לו .תוצאות שלושת
הרוכבים המהירים בקבוצה מחושבים לזמן הממוצע
של הקבוצה ,וזה מדורג כנגד הזמנים של הקבוצות
האחרות .המתכונת הזו מאפשרת תחרות קבוצתית
ללא הלוגיסטיקה והתיאומים המסובכים .שיטת הדירוג
מאפשרת לקבוצה להמשיך ולהתחרות גם אם חלק
מחבריה פצועים/בחו"ל/חולים.
חברי הקבוצות מדורגים גם באופן אישי ובכך מרגישים
גם שותפות למאמץ הקבוצתי אך גם נהנים מהישגיהם
האישיים".
עד כמה אתה מושקע ומשקיע ב ,GC-ומי
השותפים שלך לדרך?
"דביר אלמוג ואני שותפים במיזם ובמהלך השנה
האחרונה השקענו בצורה מאוד אינטנסיבית בכדי
להקים אותו .ההשקעה ב GC-עצומה ,בעיקר מבחינת
הזמן והמחשבה שנדרשים להקים ולפתח את המיזם,
בדיוק כמו בכל סטארט-אפ אחר" .

ליגת  - GCליגת תחרויות חברתית

האם ישנה דרך בה תוכל לייצר מזה עסק במובן
הכלכלי של המילה?
"אף על פי שהקמנו את  GCבכדי לתת מענה לרוכבים
שרוצים להתחרות בצורה שונה אנו מפתחים מספר
מודלים עסקיים אותם ניתן יהיה לשכפל למקומות
נוספים בעולם ולהפוך אותם לרווחיים .במודע ,הגדרנו
את הליגה הראשונה לקהל רוכבי השטח הישראליים
כפיילוט ,מתוך מטרה לראות מה עובד ומה פחות ,לקבל
מהמשתתפים משוב בזמן קצר ,לתקן ,לשפר ,לשנות
ולעשות את המיזם כמהנה ומוצלח יותר.
החזון שלנו הוא להנגיש את הפלטפורמה למותגים/
חברות/בעלי עסקים וחנויות מקומיות בכל רחבי העולם,
ובכך לאפשר להם ליצור סביבם קהילה של רוכבים
המקבלים ערך מוסף אדיר מ״חנות האופניים המקומית
שלהם״ שיודעת להעניק להם גם תוכן ולא רק מכירת
מוצרים".
מה האופק העסקי של התחרות הזו ,והאם זה
בכלל חוקי ״להשתמש״ באפליקציית סטראווה
כפלטפורמה לתחרות ממין זה?
"החזון הוא להקים תשתית תחרותית אלטרנטיבית למגוון
ענפי ספורט ובניהם ריצה ,רכיבה וטריאתלון.
הפתרון הטכנולוגי שעומד מאחורי המיזם נעשה
באמצעות כלי פיתוח אותם סטראווה מעמידה לרשות
מפתחים .כל נושא האיסוף והטיפול במידע נעשה
על-פי הכללים אותם סטראווה קובעת ודורשת
משותפיה לדרך".

תן לי בבקשה כמה מספרים:
 #כמה משתתפים יש בליגה? כ 200-פעילים
ולמעלה מ 620-רשומים.
 #מה ממוצע הפעמים שרוכב מגיע למסלול? רוכב
יגיע בממוצע  3פעמים למסלול .השיא עד כה עומד
על ...17
 #מהו הקילומטראז׳ המשוכלל שנרכב על ידי כלל
רוכבי הליגה? בשני הסטייג'ים הראשונים המשתתפים
רכבו  14,540ק"מ'  334,491מ' טיפוס ב 962-שעות
רכיבה.
#כמה גברים/כמה נשים?  8נשים/כ 190-גברים
מהם הפידבקים אותם אתה מקבל מהרוכבים
בשטח ,והאם אתה מסיק מסקנות תוך כדי ,ועושה
שינויים  on the flyבבחירת המסלולים או בשיטות
הדירוג?
"כמו שאומרים אצלנו 2 -יהודים  5דעות… ):
הרוכבים נותנים פידבק ללא הפסקה ,החל מאורך
המסלולים ,אופיים (יותר/פחות טכני) ,המיקום שלהם,
משך הזמן שכל סטייג' פתוח לתחרות ,שיטת הדירוג,
קשיים בניווט ועוד ועוד .אנחנו מקשיבים לכולם(!!)
ומאמצים דברים שעושים לנו שכל ולא חשבנו עליהם
ומתקנים ודברים שדורשים שיפור".
האם חשבת שההיענות לרעיון שלך תהיה כזו ,או
שהיית שמרני בתפיסתך לגביה?
"חשבתי שהרעיון יהיה מהנה מאוד ,נגיש וייתן פתרון

לרוכבים רבים .שיערתי שיהיה לכך אפקט ממכר .צפינו
שיהיו כמה עשרות בודדות של "מכורים" לדבר .הופתענו
מההיענות ומההתלהבות של המשתתפים .אני מתרגש
מהתגובות ומההנאה שזה גורם לחבריי הרוכבים".
מה התכניות שלך לעתיד עם רעיון ה GC-ברמה
הארצית ,וברמה העולמית?
"יש לנו רצון לעסוק בהקמת ליגות נוספות לקהלים
שונים (כביש ,ריצה ,טריאתלון) ,ולהפנות את הפעילות
שלנו גם לקהלים בענפי ספורט שונים ,בארץ ובעולם".
אם כן ,נשארו עוד שמונה סטייג'ים לליגת ה,GC-
וזה הזמן שלכם להצטרף למהפכה התחרותית של
הדור החדש.
להכיר מסלולים חדשים ,לדחוף את עצמכם לקצה,
וליהנות מתחרות אמיתית -בעולם הווירטואלי.
הבטחה שלי  -אתם תתמכרו תוך רגע.
כתובת האתר  http://racegc.comשזה RACE GC
רק במחובר  -קל שתוכלו לזכור.
איך נרשמים? (זה החלק הכי קל בליגה!)
 .1מצטרפים לקלאב  RACE GCבסטרבה .חפשו אותו
או דרך הקישור הזהhttp://tiny.cc/racegc :
 .2ממלאים טופס הצהרת משתתף:
http://tiny.cc/gc-waiver
ההרשמה וההשתתפות פתוחים לכולם ובחינם!!
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