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בשער :יוליה ריפקין מדגמנת את הטריגר
החדשים של קנונדייל .כתבה בעמוד62 :
צילם :אלון רון

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
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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

מבצע צמיגי שוולבה

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...

EVOLUTION

עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר  ,XCתוכלו
למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם .עשה את
מסלול הכביש תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה,
המציא את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז
אסף אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים
בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל מר
בניטה ,כמה שיותר פרטים שוליים
על כמה שיותר דברים לא חשובים!
חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום,
רוכב אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים ,פעם
בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה שם  -חולם
לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי הקלעים הפך את
התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים משותף של חברת
.BIKEDEAL
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.

מוגבל לטוב ביותר
245 X 2 = 440

ברכישת זוג

ש״ח לצמיג

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).
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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

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

חנוך רדליך בן  ,34אך עם יותר
מ 20-שנה של כורכר וסינגלים
תחת הרגליים ,ועדיין מחפש את
הקצוות של היכולת האנושית.
רק תנו לו אוכל ומים ,והוא יגיע
לשם .בוחן אופניים וציוד עוד מימי  MBActionהעליזים
ובעל טורים עוקצניים על כל דבר שמתגלגל .מדריך
ומאמן קבוצות ויחידים בכל מקום בו ניתן לרכוב .מומחה
לקבלה ,חשבונית ,העתק ומוסיקת עולם.
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IT'S SUMMER TIME
קבלו תזכורת לקיץ מג'ו
הקפידו לרענן את צמיגי הטיובלס שלכם עם
תוספת חומר של כ  -30מ"ל בתחילת הקיץ וכל
כשלשה חודשים ,כך תבטיחו חסינות מלאה
מפני תקרים.

שיווק והפצה ,Joe's no-flats :אדסטיק אינוביישנס בע״מ
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 מערכת   we:Rideיח"צ

 Playtikaאפיק ישראל 2017
במסגרת המאמץ להנגשת קרנבל אפיק ישראל למספר
גדול יותר של רוכבים ,גם אלה שאינם רוצים או יכולים
לרכב במשך שלושה ימים מתישים ,מציעים המארגנים
מהדורה חד-יומית ברמות שונות .עם הצטברות הניסיון
ופניות רבות מקהל הרוכבים ,הרחיבו המארגנים את
האפשרויות כך שהשנה יהיו מסלולי רכיבה חד-יומית גם
בשישי ( )15/9וגם בשבת (.)16/9

היסטוריה במקצה החד יומי של
פלייטיקה אפיק ישראל
ביום שישי ,היום השני של התחרות ,יתקיים מקצה חד
יומי ייחודי – לראשונה תינתן לרוכבים האפשרות לרכב
את כל הסטייג' השני של המרוץ המלא ,כך שגם רוכבים
שומרי מסורת יזכו להתנסות בחוויית אפיק ישראל .הסטייג'
המרכזי של התחרות כולל  103ק"מ עם  2100מטרים
טיפוס מצטבר .לראשונה בתחרות אופני הרים הסטייג'

כל מה שרציתם לדעת על המקצים החד יומיים
בפלייטיקה אפיק ישראל 2017

יכלול טיפוס אל החרמון ,על תוואי שהמארגנים מציגים
כ"דרכים מפתיעות" .המסלול יחל בעמק החולה ,יתפור
גבעות על שיפולי הרמה ,עד שייקח אזימוט עם טיפוס
קשוח אל עבר החרמון עד לגובה של כמעט 2000
מטרים מעל פני הים .למי שזוכר את השנה שעברה ,גם
הירידה חזרה לעמק היא ארוכה ,תובענית ומאתגרת.
לקינוח יתפור המסלול מישורים בעמק החולה כולל מעברי
מים צוננים.

שבת -מסלולים חד יומיים לבחירה
בשבת תינתן לרוכבים בחירה בין  3מסלולים – קצר כ
 20ק"מ ,בינוני כ  45ק"מ וארוך עם כ  65ק"מ וטיפוס
מצטבר של  1650מטרים .האחרון הוא למעשה מסלול
הסטייג' השלישי המלא של תחרות האפיק .כל המסלולים
החד יומיים מיועדים לרכיבה בזוגות ,אולם בשבת תינתן
אפשרות לרכב את המסלול הבינוני גם ברכיבת סולו,
תוך שיתוף פעולה עם ליגת ה GC-החדשה והמעניינת.
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שלוש שנים לאחר שהושקה קולקציית אופני הכביש הקלה
ביותר בהיסטוריה ,משיקה חברת  Trekאת הקולקציה החדשה
מסדרת ה ,Emonda-הכוללת הפעם גם מעצורי דיסק!

לפרטים הקליקו

קטע המדידה יהיה בן  26ק"מ והוא יתבסס על הקטע
החופף בין המסלול המלא לבינוני .סטייג' המדידה פתוח
גם לרוכבים שירכבו את המרחק המלא באפיק וגם
למשתתפי המרתון החד יומי הארוך בשבת .גל צחור תאר
לנו אותם כמסלולים "מטורפים ביופיים ,מתגמלים באופן
יוצא דופן ועוברים במקומות ובשבילים שספק אם הרוכבים
המקומיים מכירים אותם .באופיים המסלולים אינם טכניים
ומתאימים לכל רוכב אופני הרים שאוהב ויכול לעמוד
במרחקים האלה" .המסלול הקצר קל יחסית ומתוכנן

להתאים למנעד גדול של רוכבים ברמות כניסה .הוא ייתן
למשתתפים בו טעימה מחוויית ההשתתפות בהפנינג
תחרותי כה גדול ומשמעותי.
הוא אמנם לא ממש אובייקטיבי ,אבל בכל זאת שאלנו את
גל צחור ,ייזם ומפיק התחרות ,האם באמת שווה לנסוע
כל כך רחוק ולשרוף יום שלם בשביל להשתתף במרתון
חד-יומי ,באירוע שמהותו האמתית היא תלת יומית.
תשובתו (כצפוי )..היתה "כן ,מאוד!!!!" .אבל בכ"ז למה
שווה? ,הקשינו" :ראשית ,זה האירוע הכי גדול ,יוקרתי,

www.ctc.co.il

להשיג ברשת חנויות " Trekישראל" ואצל המשווקים המורשים
טרק ישראל Trek Israel -

17 | 16

we:Epic Israel

הטור חוזר ואתם מרויחים!
מבצעי טור דה פראנס לאופני כביש של

TREK

כל אופני הכביש שבמלאי
בהנחות של 20%-60%

כיף ,ומרשים בסצנת האופניים הישראלית" ענה גל" .זהו
אירוע שמשתווה להפקות הגדולות מהעולם מבחינת
כמות המשתתפים ,ההפקה המוקפדת והמושקעת ,סימון
המסלולים ,פינות ההאכלה ,הסיקור התקשורתי ,כפר
התחרות וכו' .מי שבוחר מסיבותיו לא להתחרות בטור
המלא ,יכול באופן זה לקחת חלק ברכיבה במסלולים
המעולים ,באווירה התחרותית של המרוץ ,בהווי שלפני
הסטייג'ים ובקתרזיס בכפר התחרות אחרי חציית קו
הסיום .ולא לשכוח להביא בגדי ים לסיום המפנק
במלון גליליון".

סיכום
מי שהיה פעם באפיק ישראל ,או קרא את סיקורנו בעבר,
יודע שזוהי ההפקה הגדולה ,המושקעת והמקצועית ביותר
בתחום האופניים בישראל .ההשתתפות בטור המלא
דורשת הכנה ,יכולת ,וניסיון שלא לכולם יש .המסלולים
החד-יומיים נותנים לרוכבים מן השורה אפשרות מצוינת
להתנסות ולהתרשם ,ואולי לפתוח פתח להרשמה לאפיק
המלא בשנים הבאות.
ההרשמה המוקדמת למקצים החד-יומיים
מסתיימת ב.27/8

המבצע בתוקף  | 1-31.7.17אין כפל הנחות ומבצעים! המבצע ללא טרייד אין
www.ctc.co.il

להשיג ברשת חנויות " Trekישראל" ואצל המשווקים המורשים

טרק ישראל Trek Israel -
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אירוע האפיק ישראל לוקח את האופניים ואת הגוף אל הקצה ומעבר ,ואז מתחילה
התחרות האמיתית .בעומס שכזה אין מקום לפשרות ואין מקום לתקלות ובדיוק
בגלל זה שימנו ישראל מגיעים השנה בפעם החמישית לאירוע לתמוך ברוכבים
ולתת להם את הביטחון שהאופניים שלהם מוכנים לעוד יום של קרב בשטח.
כשכל שנייה נחשבת ,יש אוהל כחול אחד שדואג לכם.
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 אריק פלדמן  נועה לוריה ,צחי אוחובסקי ,אריק פלדמן

החוויה הקרפטית

החוויה הקרפטית

טיול צוות  we:Rideבהרי הקרפטים ברומניה
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החוויה הקרפטית
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כבר יותר מעשור ,אני מקפיד (או לפחות משתדל) לקחת אתנחתא
קלה ממרק האופניים המקומי שאנו שוחים בו כל קיץ ,ולצאת לחופשת
אופניים באווירה אחרת ובעיקר בטמפ' קצת יותר נמוכה  -סוג של
מילוי מצברים לטובת שימור האהבה .פעם ,לפני  we:Rideזה היה
יחסית פשוט ,מחליטים מה היעד ונוסעים .אולם בשנים האחרונות
הכנסתי את עצמי לצרה שזכתה לכינוי "החופשה השנתית של צוות
 ."we:Rideתכלס הדבר האחרון שהם באמת צריכים הוא חופש ,זה לא
שהם נכחדים מרוב עבודה ,או שחוקים מעיסוק משעמם בג'וב שהם
סובלים בו  -הם דיי בסדר והייתי מתחלף אם כל אחד מהם מחר...
העניין עם החבורה הייחודית הזאת( ,שבאופן אובייקטיבי מאוד מורכבת
מהאנשים הטובים ביותר שאני מכיר) ,היא שהיא לרוב לא ניתנת לריצוי.

בטח בכל הנוגע לרכיבה ,בטח ובטח כאשר מדובר על חופשת רכיבה.
אחרי הפיילוט המאוד מוצלח שעשינו עם אקו  ADVENTUREאשתקד
בסלובניה ,החלטתי שגם את החופשה הפעם תופר לנו נעם תדהר,
יחד עם הצוות המעולה שלו .נעם מכיר את רובנו מעבודה משותפת של
המון שנים ,הוא מכיר את ההתנהלות החברתית שלנו ,את אופי הרכיבה
שלנו ,את הגחמות הייחודיות שלנו ואת דרישות הסף הגבוהות מאוד של
הצוות לחגיגה שהם עושים עלי .היה לנו מספיק זמן ומגוון יעדים עלו
הפרק ,רובם נפסלו בגלל בעיות טכניות ובעיות של לוחות זמנים/עונות
וכו' .למרות שנועם השקיע לא מעט מחשבה וקשרים ע"מ לייצר לנו יעד
חדש וטוב ,לא הייתה התכנסות ממשית.

הקשר הרומני
ברומניה ביקרתי לראשונה כרוכב בשנת  .2010באותם ימים כתבתי
במגזין "אופניים" ונועם הזמין אותי לסיקור היעד .בשיחות ביננו לפני
הנסיעה ,נועם תאר את המקום כבעל פוטנציאל גדול להיות יעד AM
(זה עוד לפני שהאנדורו נולד ,)...אבל החופשה שהייתי אמור להתלוות
אליה הייתה במהותה "טיולית" ,בעיקר בגלל הרכב הרוכבים המתוכנן.
לקח לי פחות משבוע לעשות פוטש ולקבץ חבורה של רוכבי  AMסמי
מסוקסים ולשנות את מהות החופשה למה שהוגדר כ"פיילוט לחופשת
 AMבהרי הקרפטים" .כבר היינו מנוסים מאוד בחופשות אופניים
בחו"ל ,רובן ביעדים שהוגדרו יעדי  ,AMאבל החופשה בקרפטים שינתה
לנו לחלוטין את הפרספקטיבה לגבי חופשת אופניים .זאת הייתה

חופשה מושלמת מכל הבחינות :רכיבה ,תשתיות ,אוכל ,מתקנים ועלות.
חזרנו מוקסמים ומלאי חוויות וכל שנה מאז תכננו לחזור לשם ,אך העניין
לא הסתייע ועל הדרך ראינו עולם ...כך יצא.
חזרה לקיץ בישראל ולחופשה השנתית של צוות המגזין .בהעדר התככ
נסות ממשית ליעד שיתאים ,ובעיות בלוחות הזמנים ,שוב נזרק לאוויר
היעד רומניה .מהחבורה המקורית של  2010נותרנו הפעם רק פיטר
ואני ,אבל הסיפורים והחוויות של החבורה הגדולה מאז ,היו מספיק
חזקים על מנת לקבל הסכמה כמעט פה אחד מהצוות .ברמה האישית
זכרתי שהיה מאוד כיף -ב 2010-ותמיד רציתי לחזור ,אבל קיוויתי שהזי�כ
רון לא בוגד בי .בכל זאת עברו  7שנים בהם חלו לא מעט תמורות בענף
האופניים ובסגנון הרכיבה ,וקיוויתי שהתמהיל הרכיבה שם יפגע בטעכ
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מה של החבורה ואני לא הולך לבזות את עצמי ולבעס את הצוות .סגירת
פינות (להלן תאום ציפיות בעיקר של מז"א) ,מעט סירטונים מפעם
ותמונות ברזולוציה נמוכה ואנחנו עומדים חבוקי ארגזי ענק ,בסדר
מופתי בפתח המסוע ה"שווה" בארץ ,מסוע המטען החורג בנתב"ג....
קבלת פנים קרפטית
הקרפטים הם החלק המזרחי של מערך הרי מרכז אירופה .הם יוצרים
קשת באורך  1,500קילומטרים ועוברים באוסטריה ,צ'כיה ,סלובקיה,
פולין ,הונגריה ,אוקראינה וברומניה .הקרפטיים הרומניים מחולקים
גיאוגרפית לשלושה אזורים גדולים :הקרפטים המזרחיים ,הדרומיים
והמערביים .כל אחד מהאזורים מאופיין בתבנית נוף ותכסית אחרת.

חופשת האופניים שלנו התרכזה כולה באזור הקרפטים הדרומיים שהם
המתוירים והמפותחים ביותר מבחינת תשתיות מבין האזורים האחרים.
גשם קידם אותנו בנחיתה בבוקרשט יחד עם רוקסנה ,נציגת אקו
 ADVENTUREמקומית ,ואחת שיודעת להמיס ליבו של רוכב אופניים
צמא -עם ערמה של בירות מקומיות וסיפורי רכיבה מרתקים ...אחד
הדברים שזכרתי מהפעם הקודמת הוא מזה"א הקריר והגשום לפרקים.
זה משהו שגם דאגתי לשנן לחברה במסגרת תאום הציפיות המדובר.
ואכן ,רומניה לא התייבשה בכל השנים האלה .הגשם הקל שקידם אותנו
בלילה בשדה התעופה הפך למז"א לא ממש מקבל פנים בבוקר הראשון
שלנו בחוויה הקרפטית .חדור רצון עז להוכיח לחבורה שגשם הוא לא

משהו להתעכב עליו כאן בקרפטים ,רמזתי ליוני שכדאי לדחוק בחבורה
להתגלגל לכיוון הרכבל לפני שהם יורדים על מלאי הבירות של המלון
ועושים עליי זובור.
 15ק"מ של סינגל רצוף באיבוד גובה של  1300מ' ,בגשם ,זה מה שהם
קבלו!! לא יכולתי לבקש קבלת פנים טובה מזאת ,קרפטים לתוך הפנים
שלכם ועכשיו תאכלו תחת! סינגל פויאנה בראשוב הוא מיצוי מזוקק של
כל מה שרוכ ב /AMאנדורו חולם עליו וזאת חווית הפתיחה שלהם בחו�פ
שה .הוא מתחיל בקטע "חימום" על דרכי גראבל תלולות כבושות וסופר
מהירות ,ממשיך לקטע רכיבה מהיר על דרכי יער רחבות עם כמה קירות
בעלייה ,ונכנס לטיסה מטורפת בסינגל צר ורטוב ,עתיר שורשים ,גינות

סלעים ,סוויצ'בקים איטיים ומהירים ,ברמים טבעיים ודיווש מטורף על
הסף האנאירובי .חלום? לא .זאת המציאות כאן בקרפטים .יוני אדלר
המדריך שלנו ,הוא מסוג האנשים שתמיד תרצו לפניכם ,בטח בחופשה
כזאת ,בטח ובטח בסינגל כזה .עם יכולות חברתיות ,הדרכתיות ויכולות
רכיבה של אל ,יוני-אל הוא המודל למדריך הרכיבה המושלם להרפתקה
כזאת ,ומכאן זה רק ילך וישתפר.
עכשיו דממה ,צוות we:Rideעל הבמה
אמנם זאת היתה סוג של פתיחה מפורטת ,אבל אפשר להרגע היא לא
משקפת את מה שאתם עומדים לקרוא .ברשותכם גם הפעם לא נלאה
אתכם בפרטים טכניים על כל יום ויום בחופשה ,וגם נחסוך מכם את הנכ
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תונים על היחס בין עליות לירידות (העליות הפסידו בגדול .)...את הבמה
ניתן לחוויות האישיות של כמה מאתנו שחווים את רומניה לראשונה.
איזה מזל שנגררתי////////צחי אוחובסקי
כבר הייתי בדרך להגיד לאריק שאני לא מגיע .תקופה לחוצה יחסית
בעבודה ובחיים ,ובכלל ,כל ההייפ של זונות וקזינו לא ממש עשה לי
חשק לטוס לרומניה .איזה מזל שנגררתי .חוץ מהטיסה הקצרה אך
זוועתית (כן ,בסופו של דבר רוב הנוסעים לרומניה כן מחפשים זונות
וקזינו ודואגים לספר על כך בקולי קולות גם בהלוך וגם בחזור) ,יש לי
רק דברים טובים להגיד .מסלולי הרכיבה נפלאים – שילוב של סינגלים

טכניים מטורפים ביער ,נופי הרים עוצרי נשימה ,עיירות ציוריות ,וגם
כמה עליות שורפות ריאות כמו שאני אוהב .האוכל בהחלט הפתיע לטוכ
בה ,וכמובן רמת המחירים ההו-כה-נמוכה (סיבוב בירה ומלוחים לכולם
במכולת בסוף רכיבה כ 40-ש"ח .)...וכמובן הארגון המתוקתק של אקו
 ADVENTUREבהובלת יוני-אל האחד והיחיד שמשאיר אותך חסר דאגות
לחלוטין ,ומאפשר להתרכז ברכיבה ובהנאה .הוסיפו לזה חבר'ה בראש
שלכם (במקרה שלנו חבורת  we:Rideהמהירה והמצחיקה – כבר
הרבה זמן לא צחקתי ככה) ,ורומניה היא בהחלט יעד מומלץ לחופשת
רכיבה קצרה.

הרומניה שלי//////////נועה לוריה
הכל קרה כל כך מהר .ההחלטה להצטרף לטיול הצוות ברומניה נפלה
ארבעה ימים לפני ההמראה והכניסה אותי לא רק להתרגשות של ילדה,
אלא גם למרתון התארגנות והצטיידות .למרות שהשתתפתי בשנה החוכ
לפת בכמה אירועי אנדורו ,רק באחד מהם זה היה על אופניים מתאימים
לז'אנר ובאופן כללי – אין לי ציוד לסוג הרכיבה הזה .או ניסיון .על
אופני  LIV Intrigueעם  140מ"מ שיכוך ומוט אוכף מתכוונן ועל ביגוד
ומיגון של  Alpinestarsהצלחתי להתארגן בזמן .את הניסיון אצטרך
לצבור בתנועה...
אז לא רק שהצטרפתי בתור האישה היחידה בקבוצה ,נפל בחלקי להיות

גם הטירונית היחידה בקרב חבורת רוכבי גרביטי מנוסים במיוחד .זה
יכול להיות מקום מאד מפחיד ומשתק ולהכניס אותך לפחדים הצכ
פויים – מה אם אני אעכב את כולם? מה אם אני אתהפך ואשבר על
הק"מ הראשון ואהרוס לכולם את הטיול? מה אם ומה אם .אבל הפחד
מלפספס את ההזדמנות היה גדול יותר .בחיים הקצרים האלה ,נותנים
לך – קחי .רצית הרפתקה? רצית אנדורו? רצית להרגיש איך זה סינגל
טכני של  15ק"מ שיורד הר שלם? יאללה ,סעי ,לא לשאול שאלות.
בסופו של יום הבנתי שזה יהיה יותר מחנה אימונים מחופשה .ידעתי
שיהיה קשה ומאתגר ,אבל לא יכולתי לנחש כמה כיף זה יהיה.
בבוקר היום הראשון עלינו ברכבל ממזג אוויר גשמומי וקריר בעיירה אל
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ערפל וקור כלבים אמיתי בפסגת ההר .הגוף קפוא ,אני עוד לא מכירה
את האופנים ועדשות המשקפיים מתמלאות אדים ונתזי בוץ .נכנסים
לסינגל והוא רטוב וחלקלק .וזרוע שורשים ...הדבר המפחיד והבלתי
עביר הזה .אני לא יודעת איך רוכבים על שורשים .רוכבת בזהירות על
הברקס ויורדת המון מהאופנים לעקוף קטעים טכניים .בהפסקה קלה
לאיחוד הטור ביקשתי טיפ מנימי וקיבלתי את "ווסתי מהירות לפני,
שחררי נשימה ,קו ישר ואל תגעי בברקס" .היתה לי כאן צומת החלטה:
יכולתי להמשיך לרכוב כמו שאני יודעת ויכולתי להחליט שאני מנסה.
נושמת ,משחררת ומנסה .אז ניסיתי...
מכאן ואילך כל הרכיבות בטיול עמדו בסימן עקומת למידה תלולה ויפה.
ככל שניסיתי יותר ,הצלחתי יותר .ככל שהצלחתי ,קיבלתי יותר ביטחון,

רכבתי יותר מהר והיה לי יותר כיף .ואם זה נשמע כאילו אני עפה על
עצמי – אז כן ,חברות .זה בדיוק זה .בסוף היום הזה אמרתי לאריק עורכ
כנו שזה היה יום הרכיבה הכי משמעותי שהיה לי ב 20-שנה האחרונות.
למדתי כל כך הרבה  -וקיבלתי תיאבון אדיר לעוד.
מכאן ואילך ,באופן עקרוני לא אמרתי "לא" לכלום .רק "כן" :עוד ראן?
כן ,בטח .לעלות למלון ברכיבה במקום במיניבוס? חיובי ..לנסות גם את
הירידה המפחידה הזו? אוקיי .מרק קיבה? איכס! איכס? ...נהפוכו .בירה
שלישית? עוד שלוק ג'וני ווקר מהפלאסק של פיטר? דאם יה .וכו' וכו'.
הימים היו כל כך אינטנסיביים ,שנפלתי כל יום למיטה עם גוף כואב
כאילו סיימתי סטייג' באפיק ישראל .ביום השני ,הוא היום שבסופו
נתקלנו חזיתית בשולחן עמוס גבינות ,נקניקים ,בירות ו 2-בקבוקי

צויקה שחוסלו בזריזות ,גם סבלתי מכאבי בטן ,בריחת שתן והתכווצויות
עזות בשרירי הלסת בגלל צחוק רצוף במשך כמה שעות .כמה שטויות
וצחוקים מסוגלת להפיק חבורת רוכבים מבסוטה? די הרבה ,מסתבר.
הבטחתי לספר על השד המגדרי ,אבל האמת היא שזה היה סתם טיזר.
השד נשאר בקופסה ולשמחתי הרבה לא קיבלתי יחס מיוחד על היותי
אישה .גם זה היה כיף מאד (תודה ,צוות).
רומניה עשתה לי טוב – ועוד לא דיברנו על הנופים הנהדרים והאנשים
הטובים ,האוכל הטעים וכל המסביב .בעיניי זה יעד נפלא – ולא רק
לחופשת רכבלים וירידות .מקווה מאד לחזור לשם מתישהו...

פר ,הופתעתי//////////שחר מיליס
כבר פעם שניה שהצוות נוסע לחופשה במסווה סיקור עיתונאי עם אקו
 .ADVENTUREוגם הפעם כשנבחר יעד הנסיעה ,התחושה הראשונה
היא מעין החמצה שהשנה לא ניסע לאיטליה או ספרד ,לא נקרע את
יעדי האנדורו הידועים ,ונחמיץ מסלולים שטובי הרוכבים התחרו עליהם.
מה יש בכלל ברומניה חוץ מקזינו וישראלים שיכורים?
אבל ,בניגוד לתחושה הראשונית ,גם הפעם זכינו לחוות חוויה מדהימה.
עם נופים עוצרי נשימה ,סינגלים מגוונים ותכנון יומי שתאם את הרצוכ
נות והציפיות שלנו .הדרכה מעולה ,אוכל טוב והרבה חוויות שיישארו
איתנו עוד שנים רבות אפילו אם כל ספריית גוגל פוטו תתפזר בעננים
(חס וחלילה לא עלינו) .עם מזג האוויר המושלם ,הוצאות המחייה
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הנמוכות (חצי ליטר בירה ב 3-שקלים בערך) ,אווירת החופש ,הארגון
המופתי והעדר תקלות ופציעות של הקבוצה כולה ,אפשר לסכם במילה
אחת :מושלם!
עזוב אותי משוויץ ,תן לי עוד מהרומניה הזאת///נימי כהן
הפעם האחרונה שטסתי לחו״ל לחופשת אופניים אמיתית ,כזו שלא
כרוכה בעבודה ,עם מי שאני רוצה ,מתי שאני רוצה ולאן שאני רוצה,
הייתה לפני שלוש שנים בדיוק .לשרוט אופניים כמוני ,שמלאכתו היא גם
תחביבו ,זה  way too muchזמן…
כמה ימים לפני הטיסה לרומניה שמתי לב לעובדה שעל-אף שמאחוכ
רי  20טיסות עם אופניים לרחבי העולם ,מעולם לא טסתי לחופשה

שאורגנה על ידי חברת תיירות כמו אקו  .ADVENTUREאו שטסתי
לתחרות רב‑יומית ,או לאירוע עיתונאים ,או לאתר דאונהיל מוסדר ,בכל
אופן ,טרם הספיקותי.
אז השאפו הראשון שלי הולך ל-אקו  ADVENTUREובייחוד לענת ,אשת
המנהלות בארץ ,ליוני המדריך המוביל בטיול שהוא פשוט אל ,ולכן נקרא
לו מעכשיו יוני-אל ולויקטור המדריך הרומני שאיסף אותנו בכל יום.
תראו ,אני טיפוס מפונק ,שאוהב חוויה מקסימלית במאמץ אישי
מינימלי .כבר בטיול אחרי צבא ,שילמתי כסף לחברת תיירות שלא היו בה
שלטים בעברית ומחירים לישראלים ,כדי שמקומיים יסחבו לי את הציוד,
יקימו ויקפלו לי את האוהל ויבשלו לי ארוחות בוקר וערב בדרך למאצ׳ו

פיצ׳ו .הם סחבו לי את התרמיל ,ואני ,הישראלי היחידי ,סחבתי מצלמה
בלבד והלכתי יד ביד עם טרודי והילדה הנורווגיות .מתחברים לזה? יופי.
אז הדבר האחרון שעשיתי לבדי בטיול לרומניה היה להעמיס את האופכ
ניים בטרמינל הישראלי .מהנחיתה בשדה התעופה ברומניה ועד לחזרה
אליו כמה ימים לאחר מכן לא דאגנו לכלום .נציגת אקו מחכה בשדה
התעופה ,מובילה למיניבוס ,לנהג ,לעגלה ,קונה חטיפים ושתייה בדרך,
נותנת לכל אחד מפתח לחדר במלון .ככה זה התחיל וככה זה המשיך.
יוני מוביל ,ויקטור מאסף .מגיעים לרכבל ,נכנסים לתור ועולים למעלה.
״מישהו״ כבר דאג ללכת ולשלם .לא מסתבכים בניווט .מתים לבירה?
יוני מסביר לנו איפה לחתוך מהרכיבה לקיוסק שיופיע בעוד שלוש…

שתיים… אחת… ואז יוני דואג להשקות את כולם .מה שמוביל אותי לדבר
רגע על רומניה.
לא הכרתי את רומניה טרום טיול הרכיבה הקרפטי שלנו.
החברה הראשונה שלי בתיכון הייתה רומנייה אצילית ,כך שידעתי להגיד
לרבדרה ,אבל זהו בערך .והנה ,מסיימים רכיבה 16 .אנשים .בקיוסק
מקומי .כל אחד יוצא/ת עם בקבוק בירה ,אני עם שניים .על זה זורקים
נקניק אחד פרוס דק דק וכמה חטיפי צ׳יפס .החשבון נשק ל 80-שקלים
מלמטה .אתם קולטים???
הלאה .ההרים עצמם .הסיבה שלשמה התכנסנו שם .הרים עצומים
עם שלג עד .הייתי באוסטריה ,ובשווייץ הייתי מספר פעמים ,ולרומניה
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טבע אדיר ,מלא הוד ,עוצמה והיקף בדיוק כמו במדינות האלו .רק יחסי
הציבור שלו פחות טובים…
והרומנים? איפשהו בשליש הדרך בין הישראלים לשוויצרים .ולי זה
בא טוב .לא קפוצי תחת כמו ההם מממלכת השוקולד ,שעוני האיכות
והעמידה בזמנים ,אבל גם לא לבנטינים כמונו .בהחלט רואים שזו מדינה
שבילתה מאחורי מסך הברזל די הרבה שנים ולא כל כך מזמן ,אבל
בשביל ישראלי זה לאו דווקא רע .רק הפריע לי שהם מכבים סיגריות על
הרצפה/קרקע/טבע בכל מקום.
הסינגלים היו מהממים .הרבה מצוות המגזין הגיעו עם אופני שבילים
עם מהלך של  130-140מ״מ וגלגלי  27.5אינץ׳ ,ולפני שפגשנו את
ההר חששתי שהמארין עם הגלגלים הגדולים ו 160-מ״מ מהלך יהיו

 overshootלרכיבות ברומניה ,אבל יצא שפגעתי בול ,והם הצילו אותי
מספר פעמים .בכל יום היה לנו המון טיפוס ,חלקו טכני ומפרך ,לצד
ירידות טכניות ותלולות מאוד .מאז הושקה מערכת האיגל לא נזקקתי
להילוך הקל שלה כמו ברומניה ,ומאז הביקור בוויסלר  2008לא ירדתי
דברים תלולים ,ולא רכבתי בסינגל אחד ארוך ומתמשך כמו שיצא לי
בטיול הזה .תענוג אמיתי.
מה עוד? המסביב כמובן
יוני-אל הוא שילוב מהמם של רוגע ,ניסיון של שנים ויבשות ,יכולות
רכיבה פנומנליות על האופניים הכי פחות מרשימים בחבורה ואישיות
חברתית מהמעלה הראשונה .נכס לכל חברה ,ארגון או אישה לצורך
העניין .תיסלם יסמין!

ויקטור המקומי הוא חתיכת דמות ,ראה ושמע הכל ,רוכב אופנועים
ואופניים שנים ,מקומי חייכן שדי פיתח והמציא פה את אתרי הרכיבה.
הוא מוכר ואהוד בכל אתר רכיבה ובכל מסעדה .דובר אנגלית מעולה
ומלא חיוכים וסיפורים .הסינרגיה בינו לבין יוני מעולה ,אך הם ביחד רק
עם חבורות גדולות.
החבורה האקלקטית של  we:Rideואריק אוהבת רכיבה חזקה ואת
החיים הטובים .אתמצת את החוויה האנושית בסיפורון אחד .אני ועוד
כמה היפסטרי אופניים הבאנו את פלאסק הנירוסטה המפונפן שלנו.
סבבה .אז העברנו בין החבר׳ה ,התפלמסנו אם צריך לשים בו וויסקי
פשוט או פלצני ,אבל כמו כל פלאסק סטנדרטי הוא נמוג מהר מאוד.
פיטר ,זה שמעצב את המגזין ,אתם יודעים ,פשוט בא עם בקבוק

בלנטיינס קטן של חצי ליטר מפלסטיק .קודם כל כשאתה ״מארח״ עם
בקבוק כזה במהלך רכיבה ,זה הרבה יותר רחב לב ומשמעותי .חוצמזה
הוא הביא מהדיוטי פרי בקבוק ג׳וני אדום והקפיד לצאת בכל בוקר עם
פלאסק הפלסטיק מלא לגמרי .המקצועיות הזאת המשיכה בהוראות
ההפעלה שלו :לקחת שלוקונים קטנטנים בלבד ,לא להגזים בלגימה,
אבל ללגום בכל עצירה… מעין מיקרו-דוזיניג ששומר עליך מחויך ,אבל
בפוקוס רכיבה ושליטה לאורך כל היום .מקצוען.
עוד נקודות ראויות לציון הם שני סוגי השיכר המקומי ,הצויקה והשני,
שאני כבר לא זוכר איך קוראים לו ,אבל הוא אותו דבר רק לא משזיפים.
לצויקה הזו ,שיכר שזיפים אלכוהולי מאוד ,עקומת לימוד תלולה .את
השוט הראשון ממש קשה לשתות ,כי הוא כל כך חריף שאדי האלכוהול
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שעולים מהכוס צורבים לך את העפעפיים והנחיריים .אז אתה נותן אותו
בכמה לגימות .החך שנשרף מתרגל לטעם ,והמוח יוצא להפסקה קלה.
אז השוט השני כבר יורד בקלות ,ומשם זה מדרון חלקלק .השמועות
והתמונות אומרות שבאיזה פארק חבלים מקומי ,טסתי על אומגה גבוהה
בין עצים ,צרחתי ״תודה נועם״ ועשיתי תנועות מגונות עם הידיים.
למטה היו עשרות תלמידי בית ספר יסודי בטיול… יכול להיות שזה קרה.
לא זוכר.
הרומנים ההרריים ,קרי הקרפטים ,הם אנשים קשוחים אך חמימים,
שכנראה בילו חורפים קשים ובודדים בבית אבן עם בקבוק צויקה ואיזו
עז או שתיים .בכל אופן ,הם מגישים ליד השיכר הזה גבינות מוזרות
שהן למעשה שומן או נקניקים מוזרים שהם למעשה שומן .תענוג פליאו

עילאי ,לפני המיתוג מחדש שלו מהשנים האחרונות.
אהבתי מאוד את הארוחה החגיגית לפני שעזבנו -בSergiana Restau�-
 .rantזו הייתה הילולה שלא אשכח עוד הרבה זמן והחבר׳ה שם יודעים
לתת כבוד לבשר .צמחוניים? מה השאלה? הרומנים לא סגורים על זה…
המסעדה שייכת למשפחה שבבעלותה כמה מסעדות בשריות ברחבי
המדינה ,כולן מקבלות את הבשר מהחווה המשפחתית שמגדלת בקר,
ומרשת החנויות שלהם שמוכרת ״מיני בשרים״.
בבוקר המחרת ,טרום הטיסה בחזרה לציון הלוהטת ,הלכנו לדליקטסן
הבשרי שצמוד למסעדה ,ויצאתי משם עם שתי שקיות כבדות מאוד,
שהחזיקו בארץ כשבועיים אירוח של שתיינים ,וזה עלה לי קצת פחות

מ 120-שקלים… מטורף .מדקתלון ,אתר עלייה לרגל שאני שומע עליו
שנים ,יצאתי דווקא די מאוכזב.
אז חברים יקרים ,עשו לכם טובה ענקית ותכננו כבר היום את חופשת
הרכיבה הבאה שלכם .רק תדאגו שהיא תהיה ביולי/אוגוסט ,כי זה זמן
מעולה לא להיות פה ,ושהיא תהיה ביעד איכותי לפחות כמו הקרפטים.
אריק ,מה היעד הבא?
!!!Noroc
סוף דבר
מציאת מעטפת שבה יש איזון הגיוני בין לוגיסטיקה יעילה עם כמות
טיפוסים סבירה לבין האפשרות לרדת סינגלים טכניים ארוכים ,הוא כלל

לא טריוויאלית .הסימביוזה בקרפטים בין תכסית מדהימה ,נופים עוצרי
נשימה ,תשתית לוגיסטית מעולה של אקו  ,ADVENTUREתנאי שהות
נוחים ,זולים וטעימים ובעיקר הדרכה והובלה מעולים הפכו את חופשת
הצוות שלנו למושלמת .ברמה האישית כל החששות שלי התבדו ,הפעם
השנייה בקרפטים עלתה על הפעם הראשונה וכמו שזה מרגיש עכשיו,
כנראה תהיה גם פעם שלישית .תודה ענקית לנעם תדהר ,לצוות אקו
 ,ADVENTUREלויקטור וליוני אדלר שהצליחו גם הפעם לעמוד במשימה
הלא פשוטה של ריצוי צוות  we:Rideולהציל אותי מלינץ'.
פרטים על החופשה בקרפטים שמציעה חברת אקו ADVENTURE
ניתן למצוא כאן.
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חופשת האנדורו
ובה עם יוני אלדר
קר

ה

הבחירה

של צוות weRide

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

ב7-11/9-

שות נוספות בעולם
לפרטים וחופ
במגוון סגנונות

הקליקו

כאן 
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 הבינלאומיTour Twenty Peaks  ואת, משיקה עונה שנייהTwenty Peaks
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ירון ורז ,שני המוחות הישראלים שמאחורי פרויקט 20
הפסגות המרענן שהושק בהצלחה בשנה שעברה
בארץ ,לא שוקטים על שמריהם ומציגים כבר את
הצעד הבא.
הרוכבים הישראלים מודעים כבר לאתגר  20הפסגות
הישראלי ,שמקציב  6חודשים לכיבוש  20פסגות
נבחרות בכביש או בשטח .אתה נרשם ,מוריד את
אפליקציית  Twenty Peaksלנייד שלך ,ומשלים את

 20הפסגות שהכינו עבורך בכמה סופי שבוע אם אתה
אדם מן המניין ,או באמצע השבוע אם אתה מברי המזל
שזמנם בידם…
חלק מערכת ההרשמה הוא חולצת המשתתף
האיכותית האיטלקית ,ומי שמסיים את האתגר מקבל
את ביב ה Finisher-התואם .המיזם המוצלח והמקורי
עשה נפשות בארץ ,וכ 200-רוכבים השתתפו בו
בשנת ההשקה.

 Twenty Peaksעושים את איטליה
כעת יוצאת לדרך עונת  2017האיטלקית .כן ,לא
טעינו ,עונה איטלקית ומיד נסביר איך זה קשור למדווש
הישראלי .הצמד הישראלי מתגורר באיטליה ,אחד
ממרכזי העולם הישן של תרבות האופניים .לאיטלקים
הם מציעים שתי מהדורות  -האחת באזור קומו – לקו
עבור המילאנזים (תושבי מילאנו והאזור) עם 246
ק״מ של עליות ו 16,213-מטרים של טיפוס אנכי,
והשנייה באזור רומא רבתי ,עם  225ק״מ של עליות

שצוברות יחד  13,012מטרים אנכיים .שתי המהדורות
האיטלקיות כוללות שיתופי פעולה עם אירועי גראן
פונדו גדולים בינלאומייםGran Fondo Casartelli ,
ו Gran Fondo Roma -בהתאמה.
פרט להגדלת מספר המהדורות ,הפרויקט זכה לחסות
של  ,DAMAיצרן ביגוד רכיבה איכותי מאיטליה שיעצב
וייצר את חליפות הרכיבה של העונה הקרובה.
איך נראות העליות האיטלקיות בחבלי הארץ האלו?
קבלו הצצה בסרט למעלה.
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Tour Twenty Peaks
יחד עם פתיחת העונה הישראלית השנייה ,תושק
מהדורת  10/10תחת השם Tour Twenty Peaks
שתשלב  10עליות בישראל ועוד שבוע מרוכז וארוז
בחבילת ״הכל כלול״ שבו יובילו המארגנים רוכבים
ישראלים על  10עליות איטלקיות משובחות ,עם חוויה
שלמה ועוטפת של כל התרבות האיטלקית .החזון
שלהם ,אגב ,כולל הבאת איטלקים לישראל בהמשך

ובסופו של דבר לקחת כל רוכב בעולם לכל יעד
ש Twenty Peaks-יטפסו בו.
בנוסף ,בכל יעד כזה הם מייצרים שיתוף פעולה עם
מירוץ גראן פונדו מקומי ,שחולק עם הפרויקט כמה
עליות .המהלך הזה מכניס עניין ופאן לרוכבים שייהנו
מאירוע בינלאומי מאורגן ומתוקתק עם כמה אלפי
משתתפים מעשרות לאומים ,ומאפשר לשני המיזמים
להרוויח פרסום הדדי.

העונה הישראלית השנייה תחל ב( 1/10/17-הרשמה
החל מ )1/8-ותסתיים ב .30.3.2018-היא תכלול
אופציה לשבוע עליות באזור רומא ,הכולל השתתפות
ב Gran Fondo Roma-ב.8/10-
ראו למעלה סרטון קצר על האירוע שיזניק כ5,000-
רוכבים למרגלות הקולוסיאום.

מה יעשו שליחי המגזין בCesenatico-
בספטמבר הקרוב?
צחי ונימי ,שני שליחי הכביש שלנו שהבטיחו לגלח
רגליים לכבוד האוקייז׳ן ,כדי למנוע פדיחות מול
האיטלקים ,הוזמנו על ידי מארגני הTwenty Peaks-
להתארח במחוז  ,Emilia Romagnaממש עשרה
ימים לפני הזינוק לאפיק ישראל.
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מחוז אמיליה רומניה יפה כמו טוסקנה ,אך מפורסם
פחות מחבל הארץ השכן .השניים יגיעו לCesenatico-
(צ׳סנטיקו) ,עיירת נמל על חופי הים האדריאטי,
ממנה מזנקים כל שנה שני אירועי גראן פונדו
חשובים .הראשון ,במאי ,הוא ה( Nove Colli-תשע
פסגות) המפורסם ,הגראן פונדו הראשון בעולם,
שמזניק כבר  48שנים כמות רוכבים פסיכית (12,000

בפעם האחרונה) .השני ,שמזנק בספטמבר ,הוא
ה ,Pantanissima-גראן פונדו צעיר יחסית ,בן 10
שנים ,שמאורגן על ידי משפחתו של פנטני לזכרו.
מרקו פנטני ,למי שלא מכיר ,היה אחד מגדולי הרוכבים
של איטליה .הוא נולד וגדל ב ,Cesenatico-וסיפור
חייו ומותו יכול לייצר בקלות תוכן לסרט הוליוודי טראגי
במיוחד .הגראן פונדו פנטניסימה מתבסס על רכיבות

האימון החביבות עליו ,מיומני הרכיבה שלו .מספרי
הגראן פונדו הם  160ק״מ על  2,265מטרים אנכיים,
ומספרי המדיו פונדו הם  105ק״מ על  1,254מטרים
של טיפוס אנכי.
צוות המגזין יחווה את הצד האיטלקי של חבילת התיור
של ה Tour Twenty Peaks-ויכתוב את רשמיו על
דפי המגזין .החבילה מתבססת על שיתוף פעולה הדוק

עם מלון האופניים המפורסם והמפנק ,Lungomare
וכוללת גם אפשרות להשכרת אופני כביש ברמות
גבוהות ,כמו  Pinarello Dogma 8או  BMCברמה
דומה .פרט לכך ,הרכיבה ב Cesenatico-וההשתתפות
בפנטניסימה הם טיזר למהדורה חדשה שתושק
ב 2018-ותכלול מספר עליות משותפות לשתי תחרויות
הגראן פונדו המקומיות
47 | 46

מבצע במרכז ההתקנות של

רכשו מוצרי טולה ב ₪ 1,000-ומעלה וקבלו
תיק היפסטר של שורש בשווי ₪ 299
התמונות להמחשה בלבד .המבצע בתוקף עד ה .30.8.2017-ט.ל.ח

www.groopy.net/03-7525258
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 עומרי זרח  ארי רוזנצייג ,מקס צ'פרק ,עומרי זרח

קירגיסטן  -ארץ הסוסים והיורטים
שמעתי לראשונה על קירגיסטן כיעד לטיול לפני הרבה שנים ,ומאז סימנתי
לי אותו כאחד היעדים שאכבוש על אופניים .הסבלנות משתלמת :לפני כשנה
מקס צ'פרק ,חבר טוב שלי ,חזר מטיול ארוך בקירגיסטן עם בת הזוג שלו .אחרי
שסיפר לי על נפלאות הטיול ,הודעתי לו באופו רשמי שבשנה הבאה הוא יחזור
לשם שוב ,והפעם על אופניים .אמנם לא נרשמה התלהבות גדולה מצידו,
אך בכל זאת התחלנו קצת לבדוק את השטח וגיששנו ,כשבאופן טבעי צרפנו
להרפתקה המגבשת גם ארי רוזנצווייג ,חבר משותף ויקר .לקח לחבר'ה קצת
זמן להשתכנע ,אבל למזלי בדיוק יצאה כתבה ב Bikepacking.com-על טיול
דומה בקירגיסטן .התמונות הפעילו אצלם את בלוטות החשק ודי מהר התחלנו

בהכנות ,כששלושתנו דלוקים לגמרי על העניין.
ההכנות היו חלק לא מבוטל מהכיף .לא היה לנו ציוד מתאים  -לא אופניים
ייעודיים ,לא ציוד קומפקטי ,איכותי ויקר שיאפשר התמודדות עם מזג האוויר
בהרים ,וגם לא ציוד ייעודי להעמסה של כל אלה על האופניים.
כחצי שנה מראש קנינו כרטיסי טיסה והתחלנו להצטייד .אחד היתרונות
הגדולים של החבורה הוא ארי עם הידע הבלתי נדלה שלו בהתאמות ציוד וחלקי
אופניים ,והקשרים שלו אצל היצרנים והמפיצים האמריקאים גדולים ורלוונטיים
ביותר .תיקים ייעודיים ,אוהלים קומפקטיים ,שק"שים ,ציוד לחורף ואין ספור

פיצ'יפקעס שהצטברו לחבילת ציוד איכותית להפליא ומתאימה למסע.
תיאורטית ,כל זוג אופני הרים מקצועיים היו יכולים לעשות את העבודה.
הבייקפאקרים המעטים שפגשנו בטיול רכבו על אופניים פשוטים בהרבה משלנו
 אבל אנחנו ,כאנשי אופניים ותיקים ,קפצנו על ההזדמנות להתחדש בזוג ייעודילבייקפאקינג .במקרה של ארי היה אפילו יותר מתבקש להתחדש :כבונה שילדות
שבנה לא מעט אופניים ייעודיים למסעות דומים עבור לקוחות מכל העולם,
הייתה לו סוף סוף סיבה לבנות לעצמו שילדה למסע הפרטי שלו .לא היה לנו
ספק שאופני פלדה או טיטניום עם מזלג קשיח וגלגלי  )29X3.0( 29+הם

המכונה האידאלית למסע  -ידיעה שהוכיחה את עצמה מעבר לכל ספק.
מטעמי תקציב ,וגם בגלל עומס עבודה בסדנה של ארי ,אני ומקס לא הזמנו
אופניים מארי אלא הצטיידנו בשילדות  SURLYמפלדה ,שגם אותן רכשנו
בארה"ב דרך ארי .ארי עשה הרבה שיעורי בית ובנה לעצמו את מכונת
הבייקפאקינג האולטימטיבית .כזו שמעבר להתאמה מושלמת למידות הגוף
שלו גם תוכל לשאת בנוחות את תיק השילדה הכי גדול ,שמכילה מתקנים לשלל
בקבוקים ושקי כיווץ אטומים למים ,ועוד שלל פרטים קטנים שהפכו את שילדת
הפלדה הזו למושלמת עבור הז'אנר .התוצאה המרשימה לפניכם.
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מי אנחנו?
מקס צ'פרק  -בן  ,32רוכב חזק וותיק ,מראשוני רוכבי הפרי-רייד בארץ .עובד
כמכונאי בענף מגיל  .16מעצב תעשייתי שבשנים האחרונות הקים ומנהל יחד
עם יוסי לוין את  ,Nisnas Industriesמותג המעצב ומייצר מוצרי לייף-סטייל
מגניבים ומיוחדים שנמכרים בכל העולם.
ארי רוזנצוויג  -בן  ,46נשוי  .+3יליד דנמרק .התחיל את דרכו המקצועית כרקדן
מחול מודרני בלהקת המחול הקיבוצית ובלהקת בת שבע .יצר כוראוגרפיה
למופעים בארץ ,בדנמרק ובשוודיה .בעשור האחרון עשה הסבה מקצועית ,והיום
הוא מייצר שלדות אופניי קסטום איכותיות ומיוחדות מפלדה וטיטניום בסדנה
המדהימה שלו בבנימינה.
עמרי זרח (כותב שורות אלה)  -בן  ,36נשוי  .+1רוכב ותיק שעוסק כל חייו
המקצועיים בתחום האופניים .בעברו יזם מיזמים שונים בתחום ,עבד כמכונאי,
ניהל חנויות אופניים ,תכנן שבילי אופניים עבור קק"ל ורט"ג ,הדריך ואימן
רוכבים ועוד… כיום מנהל מוצר בחברת  - Watteamסטארט-אפ טכנולוגי
בתחום ה… אופניים.
ארץ הסוסים והיורטים
קירגיסטן ,אחת הארצות היפות והמרתקות במרכז אסיה ,השתייכה בעבר
לברית המועצות עד שהפכה למדינה עצמאית ב .1991-גם היום ,כשהיא כבר
מזמן לא חלק מברית המועצות ,היא עדיין מאוד מושפעת מאמא רוסיה מבחינה
כלכלית ותרבותית .השפות המדוברות בה הנן קירגיזית ורוסית .היא גובלת
עם הרפובליקה העממית של סין במזרח ,עם קזחסטן בצפון ,עם אוזבקיסטן
במערב ועם טג'יקיסטן בדרום .שטחה כ 200-אלף ק"מ רבוע (פי עשרה
ממדינת ישראל) ,ומתגוררים בה כ 6-מליון תושבים .רוב שטח המדינה מורכב

קירגיסטן  -ארץ הסוסים והיורטים

מהרים גבוהים ועמקים עמוקים ורחבים .ההר הגבוה ביותר מתנשא לגובה של
מעל  7300מ' מעל פני הים .האוכלוסייה המקומית היא מעין מיקס מיוחד של
קירגיזים ,רוסים ,אוזבקים ,מונגולים ,סינים ועוד .מבחינה דתית רוב האוכלוסייה
משתייכת לאסלאם הסוני ,אך מדובר באסלאם קצת שונה מזה שאנחנו מכירים
במזרח התיכון  -המאמינים אמנם מתפללים חמש פעמים ביום ,אבל הדת פחות
מורגשת ברחובות .בנוסף ,שתיית אלכוהול מושרשת עמוק בתרבות המקומית,
כחלק מהירושה שהשאיר השלטון הסובייטי ...מפתיע לראות משקאות חריפים
נמכרים כמצרך עיקרי במרכזי הקניות הגדולים בערים ,וגם בחלק לא מבוטל
מהמכולות הקטנות בכפרים .התרבות הקירגיזית היא תרבות של נוודים הרריים,
והסוסים הם מרכיב בסיסי בחייהם .הכפריים מגדלים סוסים לצורכי עבודה,
מאכל וחלב .אפרופו אלכוהול ,אחד המשקאות הכי פופולריים במדינה הוא
ה"קומיס" ,משקה אלכוהולי מחלב סוסים (כמו שאתם בטח מדמיינים ,טעמו
מאתגר במיוחד לחך המערבי).
אין מסע בלי קצת דרמה
לאורך כל תקופת ההכנות לא היה ברור אם אצליח להגיע במצב סביר לטיול,
אחרי שנתיים עם מעט מאוד שעות על האוכף (בגלל עבודה ,משפחה ובעיקר
בגלל תקופות ארוכות בהן פריצות הדיסק שלי  -מזכרת מהשירות הצבאי -
השביתו אותי) .שני סופי שבוע של רכיבות החזירו לי את הביטחון בגוף ובכושר
שלי :אחד בקפריסין עם קבוצת חברים רוכבים ,והשני בארץ עם ארי ומקס -
ניסוי כלים ראשון ואחרון לפני הנסיעה.
קצת פילאטיס מכשירים (עם ענת המדהימה) והמון אופטימיות הביאו אותי
בסוף למעמד אריזת האופניים ,יומיים לפני הטיסה המיוחלת .תוך כדי שאני
מפרק את הפדלים על מנת להכניס את האופניים לארגז ,עשיתי תנועה לא טובה
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משפחת ריסייקלס ממשיכה
להתרחב! קבלו את אייל מנהיים,
רוכב אדוק ,גראבליסט מושבע
ואיש שירות נאמן שממתין לכם
ב Bike 24/7 -החנות החדשה
שלנו באזה״ת פולג בנתניה

וכאב חד פילח את הגב התחתון שלי .מיד זיהיתי את הכאב הארור ...שכבתי על
הרצפה ובכיתי כמו ילד .התחלתי להבין שיש סיכוי גדול שאאלץ להישאר בארץ
ולוותר על הטיול שחיכיתי לו כל כך הרבה זמן.
אחרי שהצלחתי להרים את עצמי פיזית ומנטלית  -התקשרתי לסיוון המדקרת
שלי ולאיילה האוסטאופתית (שמלווה אותי ,ובעיקר את הגב שלי ,כבר למעלה
משבע שנים) ,שתי נשות מקצוע מדהימות עם לב ענקי…
לא האמנתי שזה קורה אבל כעבור יומיים עמדתי כאוב אבל זקוף בצ'ק אין
בנתב"ג .יש ניסים והם קורים!
יאללה בלאגן
אחרי טרנזיט באיסטנבול נחתנו בבישקק .התמקמות במלון My Hotel -
( Bishkekמומלץ!); הרכבת האופניים והעמסת הציוד עליהם; קניות מזון
כתוספת למנות היבשות שהבאנו מארץ; קניית כרטיס  SIMמקומי; והכי חשוב
 הזמנת הקפצה לנקודת ההתחלה של הטיול שלנו (לא משימה פשוטה.)...למחרת בבוקר ,בעזרת נהג חביב ,הגענו לנקודת ההתחלה ,שם עלינו על
האופניים והתחלנו לדווש.

מקס האלוף תיפקד על תקן הנווט ,המתורגמן ,המנהל הלוגיסטי ושר החוץ
שלנו .הקירגיזים לא מדברים אנגלית כמעט בכלל ,כך שההיכרות של מקס עם
המדינה מהטיול הקודם שלו שם ,ובעיקר היכולת לדבר ברוסית עם המקומיים,
היוו בונוס עצום שהפך את כל ההתנהלות שלנו ליעילה וזורמת.
לפי התכנון המקורי היינו אמורים לרכוב עד  50ק"מ ביום  -קצב שפוי לרכיבה על
אופניים ששוקלים כ 35-ק"ג עם כל הציוד והמים .החלטנו ללכת על בטוח ,בגלל
הגובה הרב  -רוב המסלול כלל רכיבה בגבהים של בין  2500ל 3500-מ'  -וגם
בגלל הניסיון המוגבל של שלושתנו בטיולים מהסוג הזה.
בפועל ,התקדמנו בקצב מהיר בהרבה מהמתוכנן .ההתאקלמות ההדרגתית
לגבהים ,מזג האוויר הנעים רוב הזמן ,חדוות המרחבים ,ההתלהבות והיכולת
הפיזית שלנו גרמו לכך שבחלק מימי הרכיבה דחפנו כ 70-80-ק"מ .המסלול
שתפרנו לא היה קשה מדי ולא קל מדי .הנופים שהתחלפו מול עינינו גרמו לנו
לרצות לטרוף עוד ועוד מהמקום הקסום הזה .רוב המסלול עבר בדרכי 4X4
כבושות ,מה שאיפשר את ההתקדמות המהירה ואת הזרימה הכללית במסלול.
במקומות רבים לא ראינו נפש חיה במשך שעות ,חוויה עוצמתית של טבע
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ומרחב  -אך ברוב השבילים עברה איזו מכונית או משאית עייפה מדי פעם ,והיה
טוב גם לדעת שיש אלטרנטיבה במקרה של צורך בחילוץ .התמהיל הזה התאים
לנו בול  -הוא סיפק מרחבי אינסוף של טבע ושקט ,אך גם הרגיע את החששות
שלנו ,ושל המשפחות בבית.
פגשנו לאורך המסלול המון שאריות של האימפריה הסובייטית  -מבנים ישנים
ומתפוררים שעדיין עומדים על תילם .לכל מבנה נטוש כזה נכנסנו בהתלהבות
רבה .בית המפלגה של לנין שהפך עם השנים למפעל פלסטיק ועכשיו הוא
בכלל אורווה שגר בה סוס זקן ועייף ,בתי ספר עצומים ,מפעלי ענק נטושים
ופסלים מחלידים של לנין  -תזכורות להיסטוריה המרתקת והלא כל כך רחוקה של
המקום הזה.

באזורים ההרריים בהם טיילנו שוררים בחורף תנאי מזג אויר קשים .בקיץ עולות
משפחות הרועים להרים ומתגוררות שם כשלושה-ארבעה חודשים .עדרי ענק
של סוסים ,כבשים ,עיזים ,פרות ויקים נהנים מהעשב הרענן .הרועים חיים
באוהלי יורט ומחממים אותם באמצעות גללים יבשים של פרות וסוסים .היה
מדהים לראות את המעורבות של הילדים בתפעול המחנה והבהמות .הילדים
הקטנים מקבלים אחריות על החיות הצעירות ,ולא נדיר לראות ילד בן  3או
 4שמשגיח על "פעוטון סוסים"  -עדר סייחים קטן .המקומיים מספרים לנו
בגאווה שילד מקבל שיעור ראשון ברכיבה על סוס מיד כשהוא מתחיל ללכת.
המפגשים עם המקומיים בהרים ובכפרים היו מאוד מיוחדים .היה מרגש בכל
פעם מחדש לעבור בתוך כפר ,להחליק "כיפים" ולקבל ליווי נלהב של כמה ילדים

על אופניים .הכנסת אורחים היא חלק מהותי בתרבות הקירגיזית ומקור לגאווה
רבה ,ולכל אורך המסע קיבלנו יחס חם ולבבי בכל מקום.
Kegety Pass
מקס תכנן לנו מסלול עם דובדבן בקצה .אחרי  9ימי רכיבה מפרכים חיכה לנו יום
של כ 70-ק"מ עם מעבר הרים ( )Passאימתני באמצעו ,שהצצה בGoogle-
 Earthלפני הטיול הדליקה בנו ציפייה לכבוש אותו .לאחר יום רכיבה קל שבסופו
מנוחה ואירוח ספונטני במאהל קטן של משפחה חביבה עם ילדים סקרנים
מאוד ,קמנו בבוקר ליום הטיפוס הגדול.
מיד כשהתחלנו לרכוב במעלה הוואדי לכיוון הפס התחיל לרדת גשם ,שהתחזק

ככל שעלינו .בשלב מסוים הגשם הפך לברד ,ולבסוף הברד הפך לשלג .השביל,
שהתחיל כדרך ארבע על ארבע סבירה ,הפך לפחות ופחות נוח לרכיבה ונחסם
מדי פעם על ידי מפולות סלעים וערימות שלג שהותירו רק מעבר צר מאוד .את
הקילומטרים האחרונים עברנו בהליכה בגלל השלג ותנאי הקרקע .ככל שעלינו
ההליכה על הסלעים החלקים הפכה ליותר ויותר קשה ,ובתוך כך השלג התגבר
והצטבר על הציוד .הרוח הכתה בנו והמים חדרו את ציוד הסערה שלנו .היינו
רטובים ,כפות הידיים היו קפואות ובקושי תפקדו .הגוף כאב מהקור ,מהעומס
של הימים האחרונים ומהקושי של הטיפוס  -אבל היינו מאושרים .תנאי מזג
האוויר הקשים רק הוסיפו לחוויה המיוחדת .ממש הארד קור...
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ואז הגענו לפס! בתזמון קולנועי נפסק השלג ,השמש יצאה לכבודנו והאירה לנו
נוף עוצר נשימה של הרים מושלגים .סיפוק עצום מכיבוש האתגר ,חיבוקים,
כמה תמונות ומתחילים לרדת .ירדנו ירידה של כשלושים ק"מ בתוך נופים
משתנים  -שלג והרים סלעיים חשופים שהולכים ומוריקים ,צמחייה נמוכה
שגדלה והופכת ליערות גדולים ויפים .נחל זורם בשצף ,יותר ויותר פרחים
ושיחים מגוונים (כולל ,אגב ,מריחואנה  -שגדלה לה לתומה בשטח כצמח בר).
פשוט חוויה מדהימה!
אחרי  12ימיי רכיבה ,מאות קילומטרים ואינספור חוויות הגענו מאובקים

ומבסוטים בחזרה לבישקק ולחצנו בפעם האחרונה על הברקסים ברחבת בית
המלון .חיבוקים ,בירות ויאללה לארוז את הציוד לקראת הטיסה חזרה הביתה.
סכמנו את המסע ב"הצליח לנו!" הגשמנו חלום שעלה על כל ציפיותינו.
סוף דבר
קירגיסטן היפה האירה לנו פנים והשאירה אותנו מאוהבים .הבתוליות היחסית
מבחינת תשתיות תיירותיות ,הנופים ,האנשים והעלות הכמעט אפסית של
המחייה שם ללא ספק מציבים אותה כאחד היעדים היותר מומלצים לטיול בכלל
ולטיול רכיבה בפרט.

הפורמט של רכיבת בייקפאקינג עם כל הציוד על האופניים הוא פשוט קסום.
הוא מאפשר זרימה מוחלטת עם המשתנים הרבים שטיול כזה מזמן  -שינויי
מזג אויר ,מקום יפה שעושה חשק לשהייה ארוכה מהמתוכנן ,הזמנה לאירוח
מיוחד או מצב בריאותי מגביל  -בכל רגע נתון אפשר לעצור להסתובבות ,למנוחה
או לשינה.
הרוטינה היומית של הקמת המאהל ,הכנת ארוחת הערב ,סיגריה קטנה בסוף
היום ,התעוררות לנוף היפה ,נוהלי בוקר ,קפה ,דייסת קוואקר עם סניקרס,

אריזת ציוד והמשך בנדודים .איזה קסם! אין ספק ששלושתנו התאהבנו
בקונספט וזה לא יהיה המסע האחרון שלנו.
תודה גדולה לארי ומקס ,שהטיול הזה רק חיזק את האהבה והחברות בינינו.
תודה ענקית ליערה בת הזוג האהובה והמפרגנת שלי שאפשרה לי להתנתק
לתקופה לא קצרה ולמעיין הבן שלי ,ש"התגבר על ההתגעגעות" וקיבל אותי
בחזרה בשמחה גדולה
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היפסטר
HIPSTER
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים
שקית שתיה
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 שחר מיליס  אלון רון

 יוליה רפקין
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יבואן :ריסייקלס | מחיר₪ 16,449 :

נראה שעבר זמן לא רב מאז שקנונדייל השיקו את הטריגר הראשונים
בשנת  .2014הטריגר דור א' שהושקו יחד עם הג'קיל המוחדשים הציגו
תפיסה חדשה באופני שיכוך מלא ארוכי מהלך שהגיע לצד קטגוריית רכיבה
חדשה "פרטית" ולא ממש ברורה להלן ה .Over Mountain -בדיעבד ,זאת
כנראה הייתה הקטגוריה אשר פתחה את אופנת האנדורו שאנחנו נמצאים כרגע
בשיאה .הטריגר והג'קיל נבנו סביב בולם  .DYADבולם משיכה ייחודי בפיתוח
משותף של קנונדייל ופוקס שהיה אחרי לשנוי מהלך המתלה והגיאומטריה של
האופניים  On the fly. 140מ"מ במצב ה ,Flow-ו  85מ"מ במצב טיפוס ,סוג
של "שני זוגות אופניים בזוג אחד" .האופניים נבחנו אצלנו בשנת  2014ולמען
האמת דיי אהבנו אותם .אולם שוק האופניים התייחס אליהם כאופניים ייחודיים/
מורכבים מידי .קנונדייל הודו מאוחר יותר כי כנראה בולם המשיכה הייחודי יחד
עם הלפטי לא פתחו לאופניים יותר מידי דלתות בקרב הרוכבים אז .קפיצה
לשנת  ,2017וקנונדייל משיקים לפני מספר חודשים את הטריגר סימן  .2הטריגר
החדשים עם מהלך מתלה של  140מ"מ נצבים בין ההאביט שנבחנו כאן לא
מכבר ,לבין הג'קיל  -אופני האנדורו המחודשים עם  165מ"מ מהלך מתלים.
טריגר  2018זכו למראה חדש והרבה פחות מסובך מהדור הקודם וגם הם
בדומה לקודמיהם מציגים שני מצבי רכיבה על זוג אופניים אחד .מצב  Flowעם
 145מ"מ מהלך ומצב  Hustleעם מהלך מוקטן של כ  115מ"מ ,שני המצבים
מבוססים על מנגנון ה Gemini-החדש של קנונדייל ,אשר מיושמים הפעם ע"י
בולם דחיפה רגיל (יחסית) בהפעלה מכנית מהכידון .הלפטי הייחודי והמדהים,
נכחד השנה לחלוטין מהליין של הטריגר וכך גם גלגלי ה "29-בכלל דגמי
השיכוך מלא ארוכי המהלך .מרסייקלס קיבלנו למבחן את ה Trigger 3-לאחד
מהמבחנים ארוכי הטווח הראשונים בעולם 
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Highlights
•משולש קדמי קרבון ,משולש אחורי מאלומיניום
•גלגלי " 27.5בלבד
•טכנולוגיית  Gemini Rear Shockלשינוי מהלך ופרוגרסיביות תוך כדי רכיבה
•מתלה סינגל פיבוט המייצר מהלך של 145מ"מ
•מזלג פוקס  34פרפורמנס  150מ"מ
•אורך צינור עליון  602מ"מ (אופקי)
•זווית צינור ראש  66מעלות
•זווית צינור כיסא אפקטיבי  74.5מעלות
•אורך תומכות שרשרת  420מ"מ
•בסיס גלגלים  1164מ"מ
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שלדה ומתלה
מודה ,אני סאקר של צבע כתום ,ולכן ,במבט ראשון כבר אהבתי את מה שאני
רואה .משולש קדמי מקרבון בעל קימורים אלגנטים וחלקים ,מראה עיצובי
מודרני ,חישוקים רחבים ,צמיגים לטעמי ,מקום למתקן בקבוק ,הולכת כבלים
אלגנטית מאוד ובכלל ,בחירת חלקים מרשימה למחיר הנקוב .הרמת האופניים
מגלה אופניים מעט כבדים אך בייחס למה שמקבלים בתג המחיר שלהם ,אין
כל תלונה .קנונדייל כאמור מיצבו את הטריגר החדשים בין אופני השבילים –
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 HABITבעלי  120מ"מ מהלך ,לבין אופני האנדורו JEKYLL -בעלי  165מ"מ.
כאשר מטרת העל המוצהרת היא לייצר אופני  ,FUNזאת עפ"י מגמה הכללית
בקנונדייל בעת האחרונה TRIGGER .משתלבים יפה בליין בתור זוג האופניים
האחד וה"כל יכול" .כחובב טכנולוגיה וחידושים ,במיוחד עניין אותי מנגנון
הג'ימיני בעל שני המצבים.
 -Dual Mode Gemini Rear Shockיקרא מעתה "ידית הקסם" הממוקמות
על הכידון ותפקידה לשנות בין שני מצבים בבולם האחורי Hustle ,ו .Flow

השינוי מתבטא ברמת הפרוגרסיביות של הבולם והקטנת מהלך המתלה בכ
 ,20%זאת על ידי הקטנת תא האוויר .מצב  Flowמנצל את מלוא מהלך הבולם
עם 145מ"מ ופחות פרוגרסיביות בעבודה .במצב Hustleהמתלה הופך למגיב
יותר ,זריז יותר ביציאה מפניות ופידולי ספרינט ,ובכלל מרגיש יותר "חי" אבל
המהלך כאמור קטן לאיזור  115מ"מ.
האופניים מבוססים על מתלה ציר יחיד פשוט עם לינק עשוי קרבון (בכל
הדגמים) המחובר לבולם שנמצא במצב אופקי וממוקם גבוה בשלדה .המיקום

הגבוה של הבולם מרים את מרכז הכובד של האופנים מחד ,אך מאידך מקרב
מאד את מתג שינוי מצבי הבולם שנמצא ממש מתחת לצינור העליון ונגיש
לתפעול ביד אחת ללא צורך בלולינות מתקדמת או בסדרת מתיחות מקדימה.
מבנה המשולש הקדמי ומיקום הבולם גבוה בשלדה מאפשרים הכנסת מתקן
בקבוק נמוך בשלדה קרוב לציר המרכזי .אמנם לא ייכנס בקבוק גדול מ 500-מ"ל
אך לימים חמים או רכיבות ארוכות יהווה תוספת נחמדה ,ובימי החורף אולי אפילו
ייספק לבדו .מראה האופניים משך תגובות רבות בשטח .האמת שרובן הפתיעו
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אותי משום שלדעתי האופניים אינם חריגים כל כך במראה .התגובות נעו בין "מי
זה ג'רום קלמנץ?" לבין "אז מה ,בנו שלדה סביב מתקן הבקבוק" דרך הערות
שונות ומשונות על צורת הלינק.
על השביל
גם הפעם ברשותכם אני רוצה להתחיל מהסוף :הטריגר היו מהאופניים היותר
כייפים שרכבתי עליהם מזה זמן רב! למעשה עוד הגנבתי עליהם כמה רכיבות גם
לאחר כתיבת המבחן עד שנאלצתי להחזירם .אך הדרך לא הייתה קלה .המשיכו
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לקרוא ותגלו מה קרה שם...
הגיאומטריה של הטריגר החדשים היא מה שנהוג לכנות גיאומטרית שבילים
מתקדמת אך לא ארוכה .עם טופ טיוב ו  REACHרגילים ,האופניים מרגישים
"קומפקטים" ,קצרים ונמוכים .זוית הראש וזוית הכסא מותאמים לצירוף טוב בין
מצב כסא גבוה ונמוך והיגוי מאוזן .עם הפידול הראשון מורגש אורך הצ'יין סטיי
הקצר ,והאופניים ששים עלי קרב ומוכנים לווילי מזדמן בכל מצב420 .מ"מ ועוד
יש מקום לבוץ .לא רע!!

כוונתי סאג ל 25%-ויצאתי לרכב עם חברי המערכת במשמר העמק .לרוב אני
ניגש למבחן בבולמים פתוחים לטובת למידה מיטבית של קינמטיקת המתלה
(כזה אני ,)...ורק אז מנצל את יתרונות הטכנולוגיה ושיפור יעילות הדווש באם יש
צורך בכך.
טיפוס ראשון  -הטריגר נמצאו מיד כחובבי נדנוד בפידול (בובינג) שבסך הכל
אופייני למתלי סינגל פיבוט פשוט .דווש בעליה בדרך כבושה ,יורד קצת לשולי
הדרך ומטפס בסינגלים כשניתן ,כדי לבחון את תגובתיות המתלה בטיפוס.

אכן עבודת מתלה היא #סינגלפיבוטיתטיפוסית .יפה חשבתי ,עכשיו נפעיל
את הקסם בצורת ידית שינוי הבולם ונקבל חיית שבילים מטפסת קצרת מהלך
(בניגוד ל AM-מסורבלים) .הידית ירדה למקומה ,הכבל המוליך סובב את
הכפתור שעל הבולם ו ..כלום .לא הורגש שום הבדל .ניסיתי שוב ,כלום .המתלה
עדיין מתנדנד .מכוון ששינוי הפרוגרסיביות של הבולם לא משנה גם את בורר
מצבי הפידול ,לא חל שינוי מורגש בעליה ,הגיוני ...שינוי מתג הבולם למצב
"פידול" מסייע קצת בהפחתת הנדנוד אך אינו מספק .במצב ה"נעול" כמובן
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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

CANNONDALE
TRIGGER 3 CARBON / ALLOY 2017
₪ 16,499
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שכבר אין שום נדנוד מורגש והטיפוסים חזרו להיות הסיוט הרגיל של רכיבות קיץ
(אבל עם הרגשה טובה).
ככלל הרכיבה הראשונה לא נרשמה כמבריקה במיוחד .למרות שהוקסמתי ובאתי
מפומפם מהרעיון של לרכב על אופניים קטנים וזריזים ,המתלה בעט מידי,
הגלגל האחורי לא הפסיק לקפצץ ולאיים להעיף אותי מעל לכידון ,והבולם הקדמי
לא הרגיש כל כך מסייע בעניין.
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כל הרכיבה הייתי עסוק ללא הרף בלאזן את הבולמים ולנסות למצוא כוון טוב
יותר לריבאונד ולקומפרשן .טו מייק א לונג סטורי שורט ,בסוף הרכיבה כבר לא
היו לי חברים מרוב עצירות לכוונון בולמים ועדיין לא מצאתי נחת .חזרתי הביתה
מתוסכל אך חדור מטרה לפצח את הסאקר הזה.
לרכיבה השניה כבר יצאתי לבד (כאמור כבר אין לי חברים ....אני רוצה לנצל במה
זו ולקרוא לרוכבים מאיזור המרכז הצפוני או הצפון המרכזי או בקיצור מכרכור,

לבוא לרכב איתי .אני לא נושך ,ממעט לקלל ,מזיע במידה מתונה .בבקשה ,כל
חבר יעזור .תודה!) כבר לפני כן חשבתי שכדאי להגדיל את הסאג עוד יותר
ולהתרשם ממידת השפעתו .גם ברכיבה זו עדיין עצרתי ,הורדתי אויר ,סגרתי
ריבאונד/פתחתי חזרה ,הורדתי אויר בצמיגים ,יותר מידי אז נפחתי חזרה ....עד
שלבסוף מצאתי את הנקודה ברכיבה השלישית .הגדלת הסאג למעל  30%גם
מלפנים וגם מאחור שיפרה באופן קיצוני את השיכוך ואת האיזון על האופנים.
הם כבר לא בעטו ולא זרקו אותי קדימה .צמד בולמי הפוקס נפתחו ונכנסו

לפעולה .כן ...כל מה שהאופניים היו צריכים זה לשחרר את הפרא שבתוכם.
מכאן הרכיבות שלי הפכו לכיף צרוף! אופניים אשר מתמודדים יפה עם גינות
סלעים ודרופים ,כאלה המשוועים לסוויצ'בקים צפופים ומבט מטורף בעיניים.
(פלאשבקים מהרכיבות מעלים לי את הדופק ברגעים אלו ממש)
איך הורדת לחץ האויר והגדלת הסאג משפיעה על יכולת הדווש אתם שואלים?
ומה בנוגע לידית הקסם? קחו רגע הפסקה להסדיר נשימה ...יאללה נתחיל.
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כצפוי הורדת לחץ אויר מהבולמים הוסיפה לתחושת הנדנוד ולמיקום עמוק יותר
בתוך המתלה .אני חושב שזה יהיה הוגן לומר שבטריגר ,בכל טיפוס מנהלתי
יש להעביר את הבולם למצב נעול ולטפס (עם גישה כל כך נוחה זו ממש לא
בעיה) ,במצב נעול האופניים מטפסים מספיק טוב .הצ'ין סטיי הקצר והקוקפיט
הקומפקטי לא הופכים את הטריגר לחיית טיפוסים אך הם מבצעים משימה זו
ביעילות מספקת .אולם הורדת האויר הורידה את ה"אדג'" הבועט של המתלה
והוא הפך לרך ומפנק .אבל עדיין פרוגרסיבי מספיק כדי לא להטרק גם בדרופים
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די גדולים לפלאט כגון הדרופ בדרימר במישגב ,או הדאבל דרופ באריסטו
במשמר העמק.
העניין עם ידית הקסם הטריד אותי שוב ושוב בכל רכיבה .מחד ,אתה רוצה
מתלה קצר ומגיב בטיפוסים או בשבילים חלקים ומהירים .אבל אם הבולם במצב
פתוח ,ידית הקסם לא משפיעה על הנדנוד והאופניים לא מספיק יעילים ,ואם
נועלים את הבולם ,אין שום משמעות ל"קסם" .אז מה קורה כאן? בהתייעצות

עם כמה מידידי (כי חברים כאמור כבר אין לי) החלטתי לנסות ולרכב בסינגל שאני
מכיר היטב בשני המצבים ולנסות למצוא את הקסם .בחרתי בסינגל מגוון שכולל
קטע דווש ,קטע סלעי טכני והמון סיבובים הדוקים המחייבים יציאה בדווש (אם
רוצים לרכב מהר .)...כדי להפוך את העניין לכמה שיותר מדעי הפעלתי סטראבה
ורכבתי פעמיים את אותו הסינגל במצב פתוח ופעמיים עם "הקסם" לסירוגין.
כאשר בכל ראן אותו מצב מתלה ליווה אותי בירידה ובטיפוס חזרה .התוצאות
הפתיעו אותי ממש ,במצב  ,Flowהמתלה והאופניים עובדים כמצופה .המתלה

מרגיש עמוק וסופג ,האופניים מרגישים יציבים ומהירים ,אך לא באופן מיוחד
לקטגוריה .לעומת זאת במצב ה HUSSLEנתגלו אופניים אחרים לגמרי -מגיבים
וזריזים בדווש ,מנתרים החוצה מכל פניה בקלילות מדרבנת והתוצאות נראו
בבירור גם בזמני המדידה .הראנים עם המהלך הקצר היו מהירים יותר בשתי
המדידות ההשוואתיות .אז אולי בכלל צריך לקרוא למנגנון הג'ימיני (מזל תאומים)
התאום הרשע? החסרון היחיד הוא שהמהלך הקצר יותר מרגיש פרוגרסיבי מדי
ונוקשה מדי במסלעות ,כמו באופניים קצרי מהלך.
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סיכום
תקציר הסיכום הוא שיש כאן אופני פאאאאאאן היסטריים עם שני סייגים.
הראשון הוא מערכתי :החלטה ללכת רק על גלגלי  27.5בדגם זה נראית לי
תמוהה .לטעמי אופניים חדשים בסגמנט זה צריכים להבנות גם סביב גלגלי
 .29אופני " 29עם כל כך הרבה פאן היו נכנסים לסגמנט משמעותי בו שולטים
שחקנים חזקים ,והטריגר לא היו נופלים מאף אחד מהם .להיפך ,מנגנון הג'מיני
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(ידית הקסם) המייצר אופנים קשיחים וזריזים היה בא לידי ביטוי ביתר שאת
על גלגלי " .29יש לי תחושה שמשהו מעניין עתיד לבוא עלינו בשנת הדגם
הבאה בדגם זה.
הסייג השני מתייחס ל -Dual Mode Gemini-ידית הקסם :למרות התפעול
הפשוט ונגיש של הידית ,לא מצאתי את עצמי משנה מצב ברכיבה באופן
ספונטני .למעשה ,הייתי שמח יותר לו ידית זו הייתה פוקדת גם על מצבי הבולם

האחורי ומחליפה מצבים לפני כל טיפוס או סינגל עתיר דיווש .בין שני מצבי
הג'ימיני אכן מתקבלים אופניים שונים לגמרי בהתנהגותם ממש כפי שטוענים
בקנונדייל ,וכל כך יבורכו .אך אי היכולת לשנות גם את יכולת הדיווש של האופניים
הוא סוג של פספוס לטעמי.
בשורה התחתונה הטריגר הם אופניי  AMעם פאן פקטור יוצא דופן (איזה כיף
לומר פאן פקטור ,ממש פאן לי במקסימום) כאלה שהייתי בוחר בכל רכיבה בה

מדגדג לי להשתעשע ולהנות .כוון הבולמים מעט מסובך ,אך ברגע שמצאת,
אתה בגן עדן .יעילות הדווש בקטעי קישור ועליות ארוכות אינה מהטובות
בסגמנט ,אך עם בולם נעול ,למי באמת אכפת .בסוף היום יש כאן אופניים נאים
מאד ,בעלי גימורים מעולים ,בחירת חלקים נבונה המותאמת לסגנון הרכיבה
ולמחיר (למחיר יש מידת השפעה רבה) ואפילו המשקל היחסית גבוה לא מעיב
על הזריזות של האופניים בפניות ושטח טכני .חבל שצריך להחזיר...
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טיול החודש :סיבוב מעיינות ברמות מנשה

הקיץ המהביל מכה ללא רחם והתרופה ברורה – מים,
מים ועוד קצת מים .החודש נצא לסיבוב שיחל בטעימת
אקשן בשביל הנשמה וימשיך בטיול בנופי רמות מנשה עם
טבילות אסטרטגיות ,קרירות ומרעננות ,המפוזרות לאורכו.
נצא מעמיקם ונעפיל להר חורשן ,נרד מצידו השני במיטב
הסינגלים ונתחיל בטיול לאורך נחל דליה ונחל שלף ,נציץ
בעין מחוללים ונצלול לעין דמומית .נגלוש דרומה ,נחצה את
נחל תנינים ונבקר בעין ניל"י לפני שנסיים בשפריץ אחרון בעין
עמיקם.
כמובן שבנוסף לרחצות המפנקות יש לא מעט דיווש ועל כן
יש לקחת ברצינות את מזג האוויר ולצאת לדרך מאוד מוקדם
בבוקר או אחרי הצהריים על מנת להימנע מהשעות
החמות ביותר 

טיול החודש

סיבוב מעיינות ברמות מנשה
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הנתונים הבסיסיים

להורדת קובץ
ניווט

מרחק 29 :ק"מ
זמן 3-5 :שעות
קושי פיזי :בינוני
קושי טכני :בינוני
קושי ניווט :בינוני
טיפוס כולל 400 :מ' אנכיים
מעגלי :כן.
הגעה לנקודת המוצא :חניון אתר "מי קדם".
באזור בנימינה ופרדס חנה ,ניסע מזרחה בכביש
 6533לכיוון היישוב עמיקם .כ 2-ק"מ לפניו נכנס
שמאלה לרחבת חניה גדולה של "מי קדם".
וויז" :חניון מי קדם".
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יוצאים לדרך
נצא לדרך ברכיבת חימום בשולי הכביש לכיוון עמיקם.
לאחר קילומטר וחצי נמשיך ישר בכיכר בתוך המושב
נתעקל עם הכביש שמאלה ובהמשך נפנה שמאלה
לדרך בסימון שבילים ירוק המטפסת לשמורת הר חורשן
בה נתמיד עד שנגיע לצומת דרכים גדול כמעט בשיא
הגובה (.)1
המעוניינים לוותר על הקטע הטכני של המסלול יכולים

להמשיך ישר עם הירוק לפגוש את המשכו בסוף סינגל
הג'ונגל.
נכנס שמאלה לסינגל המקביל לדרך הרחבה ,נחצה
דרך בסימון אדום ונפנה שמאלה בסינגל עם סימון כתום
דהוי .הסינגל מתחיל בעלייה קטנה שבמהרה מפנה את
מקומה לירידה מטריפה ונושכת .לא נתפתה לסינגלים
היורדים ימינה ונמשיך ישר אל סינגל בצבע שחור המטפס
מעט ואז פונה שמאלה בפיצול הסינגל אל דרך בסימון

שבילים אדום ,בה נפנה ימינה.
 850מ' לאחר שנכנסנו לדרך זו ,בעיצומה של ירידה
מהירה נגיע אל סינגל בסימון שבילים כחול הפונה חזק
ימינה ( .)2מסיבה כלשהי הכניסה לסינגל נחסמה חלקית
באבנים גדולות ,שימו לב לא לפספס את הפניה.
הגענו אל הסינגל הכחול ,הידוע גם כ"הג'ונגל" וכ"ניו-
זילנד" ,אחד הידועים והמשובחים בסינגלי הר חורשן.
הדקו את החגורות ,הנמיכו כסאות ותנו לאדרנלין לזרום.

נכנסנו לירידה מהירה ומהנה עם שלל אלמנטים טכניים
לאורכה ,העוברת במנהרת צמחיה יפיפייה עם חלונות
מזדמנים לנוף הירוק.
בתחתית הסינגל נפגוש את הדרך הרחבה בסימון
השבילים הירוק ,נפנה שמאלה ואז ימינה לדרך בסימון
שבילים כחול המקיפה את שולי ההר במקביל לערוץ
נחל דליה .לאחר  1.6ק"מ סימון השבילים הכחול פונה
ימינה בעלייה ואילו אנו נמשיך ישר בעמק בין השדות עד
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שנפגוש שוב את היער היורד אלינו בשלוחה ונפנה ימינה
אחריה ,בשמאלי מבין השבילים (.)3
במהרה נפגוש שוב את סימון השבילים הכחול ,נמשיך
איתו שמאלה (מזרחה) ומיד נעזוב אותו שוב ונמשיך ישר
בעמק המלווה את ערוץ נחל דליה 1200 .מ' נוספים
והנה שוב מיודענו הסימון הכחול ,הפעם נפנה איתו
שמאלה לעליה חביבה ואז לירידה במנהרה העוברת
מתחת לכביש  .6אנו מתחילים כעת בטיפוס ארוך ונופי
לאורך נחל שלף אשר ילווה אותנו ברצועת צמחיית נחלים

נאה .ליד עיקול חזק שמאלה בשביל נראה משמאל
אזור מגודר ובלתי מרשים בעליל – זוהי תחנת המוצא
של מנהרת מנשה במוביל הארצי ,מנהרה בקוטר 3
מטרים ובאורך  7ק"מ העוברת מתחת לרמות מנשה
כחלק מפרויקט המוביל הארצי להולכת מים מן הכנרת
למרכז הארץ.
מעבר לעיקול הבא ימינה בשביל נראה מימין שלולית
גדולה למרגלות עצי אקליפטוס – עין מחוללים ( .)4מעיין
זה קיבל את שמו מפסטיבלי המחולות בקיבוץ דליה

הסמוך .הנביעה האיתנה איננה נאגרת לתוך בריכה
מסודרת ,אך בימי הקיץ הלוהטים מים הם מים ,במיוחד
כשהמקום מוצל וניתן לשבת בנוחות לצדם ,או בתוכם.
ניתן לשכשך כאן רגליים ,אך מומלץ להמתין עוד מעט עם
ההתפשטות עד שנגיע לעין דמומית.
נמשיך לטפס עם סימון השבילים הכחול עוד 2.75
ק"מ עד שנראה משמאל מעבר רטוב של הנחל .נפנה
שמאלה לחצייתו ,שוב שמאלה במקביל לערוץ ,ולאחר
 130מ' נראה מנהרה קטנה בצמחייה משמאל .הגענו

אל עין דמומית (( .)5שימו לב שהסימון במפה אינו נכון –
במפה המעיין הזה מסומן כ"עין שלף")  .במקום זה נבנתה
בריכה קטנה בה נאגרים מים זכים וקרירים הקוראת
לרוכב לטבילה מרעננת ביום חם ומהביל.
נחזור אל סימון השבילים הכחול ונמשיך בו עד למפגש
עם כביש  ,672נפנה ימינה ונרכב בשולי הכביש 3.4
ק"מ עד שנראה דרך מימין עם סימון שבילים כתום ,כמו
גם סימון אחר ,ירוק וצהוב ,המסמנים דרך אזורית .נפנה
ימינה ונרכב בדרך עם סימון השבילים הכתום מעל הנוף
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הנהדר כשלעינינו יתגלה מאגר נחל רז הגדול והמקסים,
שאמנם לא נרחץ בו אך עצם הצפייה בו בוודאי תצנן את
גופנו במעלה או שתיים .הדרך יורדת אל העמק ולבסוף
חוצה את ערוץ נחל תנינים ( .)6כאן נעזוב זמנית את סימון
השבילים הכתום הפונה ימינה ,נמשיך ישר ומיד נפנה
ימינה לעלייה אימתנית שתאתגר אותנו בפעם האחרונה
בטיול זה.
בראש העלייה נפנה ימינה בדרך על קו הרכס וכשנגמרת
הגדר משמאל נפנה שמאלה ,עם סימון השבילים הכתום,

לירידה מהירה ומהנה כאשר בסיומה ,למרגלות עצי תאנה
ואקליפטוס תמתין לנו הטבילה הבאה – עין ניל"י ( .)7שתי
בריכות יקבלו את פנינו .נדנדה וספסל עץ מעל המים,
שולחן אבן ,צל ועצי פרי מסביב יפנקו אותנו במעין הנקרא
על שם מושב גבעת ניל"י הסמוך.
כשנצליח סוף סוף לנתק את עצמנו מפנינת החן
המקסימה הזו ,נמשיך מערבה עם סימון השבילים הכתום,
נעבור שער להולכי רגל ונרכב מערבה בינות לכרמים
הגדושים באשכולות ענבים (לא לגעת – זה לא שלנו).

קילומטר לאחר הכניסה לכרמים סימון השבילים הכתום
פונה שמאלה ,אך אנו נמשיך ישר למעבר מתחת לכביש
 ,6ומיד אחריו נפנה שמאלה ונרכב לאורך המטעים עד
למפגש עם כביש .נפנה ימינה ,נחצה גשר קטן ומיד
נפנה שמאלה לדרך בסימון שבילים ירוק המקבילה לערוץ
נחל תנינים.
לאחר  550מ' נראה משמאל חור בצמחיה ונרד אל
הטבילה האחרונה שלנו להיום – מעיין עמיקם (.)8
למרגלות משטח סלע גדול נגלה בריכה טבעית בתוך

מנהרת צמחיית קנים המזמינה אותנו לטבול במים,
להתרווח ולשכוח מהחום השורר בחוץ.
נעלה חזרה על אופנינו ,נמשיך עם סימון השבילים הירוק
(נשים לב שאחרי  850מ' הוא פונה ימינה) ,נפגוש את
הכביש ,נפנה שמאלה ונגיע חזרה לרכב עייפים אך
מרוצים.
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 חנוך רדליך  אלון רון  עידו נוח

יבואן :סינגלמאניה | מחיר₪ 18,900 :

ORBEA Occam TR m10

חברת  ORBEAהבאסקית הוקמה כבר בשנת  ,1840כיצרנית
נשק (!!) ורובים מסוגים שונים ,והתפנתה רק בשנות ה 30-של
המאה ה 20-לייצור צנרות לאופניים ושלדות אופניים .החברה מוכרת
בעולם בעיקר בזכות אופני הכביש שלה ,אבל כבר שנים ארוכות
שאלופי עולם ,אלופים אולימפיים וקבוצות מקצועניות באופני הרים
רוכבים על אופני ה XC-של החברה כדי להגיע לפודיומים בדיסציפלינה
התובענית הזו.
באופן אישי ,בעת שנותיי כמתחרה בארצות הברית ,ראיתי את קבוצת
הנשים המקצוענית של ה Luna Chicks-מנצחת תחרות אחר תחרות
על גבי אופני ה XC-של  ,ORBEAאך אף פעם לא יצא לי להניף רגלי
מעל אף זוג של החברה המעניינת הזו.
מסינגלמאניה היבואן החדש של אורבאה לישראל קיבלנו למבחן את
אופני השיכוך המלא מדגם ה , Occam TR m10-אשר על פי החברה
נועדו לתת מענה לרוכבים המחפשים את האול-אראונד האולטימטיבי,
ויצאנו לחפש מיהו הרוכש הפוטנציאלי הנכון עבורם 
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Highlights
•שלדת שיכוך מלא מקרבון ,כולל תומכות האוכף והשרשרת
•מהלך  120מ"מ מלפנים ומאחור (דגם  2018מגיע עם  130מ"מ מלפנים)
•מתלה ארבע זרועות בתצורת ציר יחיד ,אך עם תומכות אוכף בעלות גמישות מובנית
•מערכת  XTמלאה
•גלגלי קרבון של חברת  ,DTמדגם  XRC1200עם צירי בוסט
•העברת כבלים פנימית מלאה
•מוט אוכף מתכוונן מבית RACE FACE
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שלדה ,מתלה ,חלקים
שלדת ה OCCAM-בנויה כולה מקרבון ,עם מראה נקי
ויפה ,וכל הרוח והצלצולים של עולם אופני ההרים בשנת
 :2017העברת כבלים פנימית ויעילה ,חיזוקים מינימליים
היכן שנדרש ,תקן בוסט  148מ"מ בציר הגלגל האחורי,
גיאומטריה מודרנית ( 74.5מעלות למוט האוכף68 ,
מעלות לצינור ההיגוי) ,ומתלה אחורי מחוסר ציר על
תומכות האוכף -באופן מכוון.

ORBEA Occam TR m10

המתלה בנוי כך שאין ציר מעל מפגש תומכות השרשרת
ותומכות האוכף ,אך בניה מחושבת של שכבות האריג
בצינורות הקרבון באזור הזה ,תורמת לגמישות מדוייקת
של מספר מילימטרים בצינור ,ובכך מדמה עבודה של
ציר מסורתי .לדברי החברה ,ביטול הציר המדובר מקשיח
באופן משמעותי את האזור מול השפעת כוחות צד
המוכרים כל כך ברכיבת אופני ההרים ,ועל הדרך מגלח
מספר גרמים מהמשקל הכולל.

מבחינת אבזור וחלקים ,ניתן למצוא פה את אמת המידה
של השוק -מערכת ה XT-האלמותית של שימאנו ,כאשר
באותו המחיר ניתן לאבזר את האופניים במערכת עם
קראנק דאבל\יחיד ,או עם מערכת  GX Eagle 1על
 .12תוספת של  2000שקלים כבר תשדרג אתכם
למערכת הינע חשמלית ברמת  .XTככלל ,מדיניות היבואן,
סינגלמאניה ,היא התאמה מלאה לצורכי הלקוח .ניתן
לקבל את האופניים כפי שהם הגיעו בארגז ,או לחילופין

לשנות כמעט כל חלק בתמחור מינימלי.
גלגלי הקרבון הסופר אקזוטיים שבמבחן ,העלו את מחיר
האופניים מ 15,900-ש"ח ,ל 17,900-ש"ח .מדובר בגלגלי
קצה של קצה מבית  ,DTקלילים וקשיחים ,אך יש לשים לב
שייעודם המקורי הוא תחרויות  ,XCולכן החישוקים שלהם
צרים מהמקובל בעדות אופני השבילים...
בולמי הזעזועים הם ברמה הגבוהה ביותר של פוקס ,עם
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ה EVOL KASHIMA-מאחור ,ובאופן מפתיע ומעט מוזר-
ה FACTORY 32-מלפנים .מדוע מוזר ,אתם שואלים? כיוון
שאופני שבילים מודרניים נוטים להגיע בשנים האחרונות
עם בולם ה 34-המעולה והקשיח יותר ,ולא עם ה"אח
הקטן" בעל צינורות ה 32-מ"מ .ולראיה -דגם  2018כבר
מגיע עם בולם  34ועם מהלך  130מ"מ ,אשר מקהה את
זווית הראש בכחצי מעלה (ל 67.5-מעלות).
עם מוט המושב המתכוונן של רייס פייס זוהי פגישתי

ORBEA Occam TR m10

הראשונה ,והוא תיפקד ללא דופי ,ונראה שהוא
בנוי לתלפיות.
על השביל
בשנתיים האחרונות אנחנו עדים למירוץ חימוש כלל
מערכתי בין כל חברות האופניים בעולם ,העוסק בעיקר
בהארכה של השלדות ,הארכה של המתלים ומיתון של
זווית הראש של אופני השבילים ,עד רמה של  66מעלות

בחלק מהחברות .דוגרי? אני לא מתחבר לזה.
בתור רוכב  XCלשעבר ,שחובב בעיקר סינגלים ,אני לא
אוהב את המרדף אחר היגוי איטי ו"יציב" יותר ,ואת הרצון
לשווק כל אופניים כפוטנציאל לפודיום בתחרויות אנדורו.
אנחנו חיים במדינת ישראל ,ובעיני ,אפילו רוכב בינוני
יוכל להסתדר ב 90-אחוז מהסיגלים במדינתנו הנהדרת,
עם אופניים בעלי מתלים של  120מ"מ וזוויות לא
אגרסיביות מדי.

על כן שמחתי ממש לראות ש ORBEA-לא נסחפו עם
הזרם ,ונשארו עם אופניים שמבחינה תאורטית מתאימים
בול לרוכב הישראלי הממוצע.
רכיבות ראשונות עברו בכיול המתלים .את רוב זמני על
האופניים ביליתי עם שקיעה ראשונית של כ 30-אחוזים,
אשר הרגישו כסאג הנכון לאופניים .במצבו הפתוח של
הבולם האחורי מורגשת תנועת בובינג קלה עם כל דיווש,
ולכן רכבתי על מצב הפלטפורמה ,אשר הרגיש מכוייל
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היטב :סופג במידה הנכונה ,מבלי לוותר על התגובתיות
הנדרשת ובלי שום שקיעה תחת דיווש.
הגלגלים הקלילים האיצו והתנהגו למופת ,אך כבר
בתחילת הדרך עימם הבנתי שהם אליה וקוץ בה :הם
סופר קלילים וקשיחים ,אך החישוקים עליהם צרים מאד.
כמה צרים?  22.5מ"מ רוחב פנימי .בימים "רחבים" אלו,
מדובר ב-כמעט אולד סקול...

ORBEA Occam TR m10

כאשר מרכיבים חישוק צר במיוחד על אופני שבילים ,נולד
צורך לחפות על כך בעזרת צמיגים רחבים .וכך מגיעים
להם האופניים מזוודים בצמיגי  ,2.4\2.35אשר חוטאים
למטרה .הם מעלים מחדש את המשקל ההיקפי של
הגלגל ,עליו שילמנו אקסטרה כסף ,ועל הדרך גם פוגמים
בהתנהגות האופניים .צמיג רחב על חישוק צר במיוחד,
לא "נפתח" ככוונת המשורר ,ופוגע באחיזה הפוטנציאלית
של הצמיג.

בקצרה? במעמד הקניה הייתי מחליף לחישוקים רחבים
יותר ,במיוחד אם בכוונתכם להשתמש באופניים כאופני
שבילים בלבד .אם אתם בקטע של  XCארוך מהלך-
הישארו עימם והתקינו צמיגי  .2.2גלגלים מדהימים לXC-
(חבל לוותר על שדרוג שכזה במחיר נמוך כל כך).
ה OCCAM-מגיבים בזריזות לתנועות הרוכב ,והמתלה
סופג זעזועים בצורה מאד מרשימה .תחילת המהלך רכה
ונעימה ,וההתקשחות איטית לקראת סוף מהלכו .יתכן

שרוכבים המחפשים כל הזמן שבילים אגרסיביים יגידו
שהוא אולי רך מדי לאורך כל מהלכו ,ולא מתקשח מספיק
בנחיתה מקפיצות גבוהות ,אבל אני לא אחד מאלו ,ולכן
אהבתי מאד את ההתנהגות של המתלה.
הצינור העליון המעט ארוך קצת הקשה עלי לייצר עימם
מניואל בקלילות אליה אני מורגל ,אבל מדובר בעניין של
הרגל ,ולאחר מספר רכיבות כבר תפקדתי עם הOCCAM-
כאילו היו אופני הפרטיים.
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בולם ה FACTORY 32-הקדמי ,עליו הרחבתי בתחילת
הכתבה ,תיפקד מעולה לאורך כל המבחן ,ויהיה בולם
נהדר לכל אופני  XCארוכי מהלך הנמצאים בשוק .על
אופניים כמו ה ,OCCAM-המפרגנים לרוכב שמחפש
סינגלים מכל הסוגים ,הייתי שמח לקבל את הפוקס ,34
לו קשיחות מבנית טובה יותר .כמו שכתבתי -העניין נפתר

ORBEA Occam TR m10

בדגם  ,2018או שניתן לשדרוג כבר בדגם  2017במחיר
נמוך למדי.
נהניתי מאד לרכוב עם ה OCCAM-בבן שמן ,וללחוץ
בקטעים מסולעים במיוחד ביער חורשים .האופניים
והמתלה האחורי מרגישים טוב יותר ככל שהמהירות עולה,
והרוכב רק צריך לכוון לקו ולדווש במרץ.

סיכום
ה OCCAM-נמצאים בתחום הצר שבין אופני  XCארוכי
מהלך לאופני שבילים קצרי מהלך .הם לא מתיימרים
להיות אופני אנדורו ,ומבקשים לתת מענה לרוכב שאוהב
לעשות הכל מהכל .אני מאד מתחבר לתפיסה שלהם,
שלא רודפת אחר ה"מודה" ,ולא מאריכה מתלים ומנסה
לקרוץ לקהל האנדורו ההו-כה-עכשווי...

עם צמיגים צרים הייתי רוכב עימם את הצ'ימיצ'ורי מצד
אחד ,ומצד שני הייתי בכיף מצטרף איתם לאחד ממסלולי
סבב האנדורו הישראלי .הם לא יבחרו כמצטיינים באף
אחת מהדיסציפלינות ,אבל לרוכב המחפש מענה לכל
הטווח שבאמצע -מה שאנחנו קוראים לו -Trail Biking
מדובר באופניים מעולים ,ובמחיר בו הם נמכרים -מדובר
גם בעסקה מצוינת
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 יואב מאור

 יואב מאור

ביזנס ,לא פלז'ר
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.
אם יורשה לי רגע לנטוש את הנושא של חזון מפולת
הענף ,שהיה מנת חלקם של הטורים האחרונים ,ולחזור
לשגרה .חזרה ליחסים הבסיסיים בין חנות ללקוח .כרגיל
מהצד השני של הדלפק .הפעם אין לי תלונה או טרוניה,
לא בכי ולא נהי .סתם הארה .כן ,כזאת עם א' .כרגיל,

המטרה היא לעורר דיון ומחשבה ,וכתוב לקריאה ברוח
טובה ,עם שיר עליז בלב.
זה קורה אחת לכמה זמן .צברת מספיק ביקורים ושעות
בחנות אופניים המקומית ,עד שממש אפשר לקרוא לה
'חנות הבית שלך' .זה התחיל לאט-לאט ,מרקם עדין של
תן-קח קונבנציונלי .הכנסת אופניים לתיקון ,היית מרוצה
מהשירות .חזרת ,רכשת ציוד ,קיבלת הנחה קטנה .אחר
כך סתם עברת בסביבה ,נכנסת וקיבלת אספרסו .פעם
אחרת נכנסת והבאת בירות ,כי קראת איפשהו שזה יתן
לך קרדיט אצל הקופים בסדנא .זה אפילו פאקינג עבד,
כי קיבלת את מספר הטלפון האישי של המכונאי ,יחד עם
הזמנה לצאת איתם לרכיבת שישי בוקר .מאז הרבה בירה
ואספרסו זרמו על הדלפק ,שעות אוכף ושעות סדנא,
צחוקים ,דאחקות וכהנה וכהנה  -עד היום בו נכנסת
לחנות עם אופניים שקנית במקום אחר (הכי גרוע אגב,
אופניים מהאינטרנט).
מאותו רגע ,הרגשת שמשהו השתנה.
אולי באווירה ,אולי כבר לא מציעים לך בירה ,מתחמקים
מקשר עין .אולי אתה מרגיש כאילו בעל הבית 'עושה
לך פרצוף' .בכל מקרה ,כבר לא נעים לך להיכנס לשם.

לפעמים בלילות בלי שינה ,אתה מנסה להבין איפה טעית,
האם אתה אשם במשהו .סך הכל קנית אופניים ,מה הביג
דיל? למה אתה צריך לקבל יחס כזה ,ועוד אחרי כל מה
שעברתם יחד? ומי פה נעלב יותר בכלל ,ובאיזו זכות? בצר
לך ,אתה נאלץ לחפש חנות מקומית אחרת .אולי לימים,
היא תזכה לתואר 'חנות הבית שלך' .אולי לא.
יש שיאמרו שרכיבה על אופניים היא תחליף לטיפול
פסיכולוגי .ולפיכך ,מי שמוכר ומתקן לכם את אותו
טיפול פסיכולוגי  -אותם אנשים שמקשיבים לרצונות
שלכם ,ויודעים להתאים לכם את האופניים המתאימים,
שמקשיבים למכאובים שלכם ,ומתקנים אותם בסדנא -
הם בעצם אנשים סופר-רגישים א-לה פסיכולוגים-סטייל.
אבל זה לא אומר שאין להם רגשות .שאם צובטים אותם,
הם לא מיצתבטים .תאלצו אותי שוב לשלוף את הטיעון
"גם אנשי החנות הם בני אדם עם רגשות" וכיו"ב? הייתם
מעדיפים לקבל מהם יחס קר וצונן ,כמו הקופאית בסופר,
או שמא יש איזשהו ערך מוסף ביחסי תן-קח האלה?
אני רוצה לטעון ,שלצערי ,אין דבר כזה "לקוח נאמן".
הלקוח בימינו  -ואני כמובן מכליל ומקצין כדי לשבת על
נקודה  -ינטוש אותך בעבור הנחה של  10אחוז ,או

יפסול אותך בעוון שיימינג לא מוצדק .מצב כזה מקשה על
עובדי החנויות להמשיך לשדר עסקים כרגיל  -לתת את
המקסימום ואפילו מעל ומעבר לכך ,כדי שהלקוח באמת
ירגיש בבית  -ויוצר אווירה של כבדהו וחשדהו .הרבה יותר
קשה להתמסר ולהתקרב באמת למישהו ,שבשבוע הבא
ידלג לחנות הבאה בתור .אז נכון שזאת לא חתונה קתולית,
ונכון ש'זאת מדינה חופשית' ו'אני-אקנה-אופניים-איפה-
שבא-לי' .אבל שוב ,בחנות אופניים ,כמו באהבה ,הכל
מסתכם ליחסי אנוש וכבוד הדדי .כרגיל.
אין לי באמת פתרון ,אולי רק הצעה/המלצה  -מצאתם
במקום אחר את דיל המאה? את אופני החלומות? או
שמעולם לא אהבתם את המותג שמוכרים שם ,אבל את
היחס כן? גשו מבעוד מועד לחנות הבית שלכם ,תדברו,
תשתפו ,תשמעו אפילו הצעה נגדית אטרקטיבית ,וגם
אם לא  -תכינו את הקרקע ,ואולי אפילו תבטיחו שאת
התחזוקה והשירות תבצעו שם .כמובן ,רק אם אכפת לכם
מהאנשים שם והיחסים איתם...אומרים את זה הרבה,
אבל שווה גם ליישם  -האינטרס של כולנו הוא שחנות
הבית תישאר בידינו

103 | 102

we:Eilon

 אילון שגיא

אילון שגיא

אָבַא ִרישְנִיקוֹב
שִי ,ב ָ ּאִים הָאַבַאִים
ב ְּכ ָל יוֹם ׁשִ ׁ ּ
ל ְהוֹצ ִיא תֳ'יֵלָדִים מֵהַג ַ ּן,
אֲב ָל אֲנ ִי ׁשֶ ּ
תֵדְעו ּ ,מַמּ ָׁש לֹא שָ ׂמֵחַ,
וַאֲפִלּו ּדַּי מְעֻצ ְב ָּן,

אִמָּא ׁשֶל יָעֵל ,קו ֹ ֶרצ ֶת מִי ָ ּד,
לָאִמָּא ׁשֶל דָּן וּמִיכ ַל,
הֵן מַמּ ָׁש מֲסְמִיקוֹת וְג ַם צוֹחֲקוֹת
וְאוֹתִי זֶה לֹא מ ְׁשַע ֲׁשֵעַ ב ִכְּל ָל...

כִּי ל ְכ ָל הַי ְ ּלָדִים י ֵ ׁש אַבַאִים,
ׁשֶל ְּבו ּׁשִים כ ְּמו ֹ ב ְ ּנ ֵי אָדָם,
וְרַק אַב ָּא ׁשֶל ִּי ,אוֹי ,אַב ָּא ׁשֶל ִּי,
טמְטָם...
נ ִ ְראֶה כ ָּל כ ָּך ְ מְ ֻ

כִּי רַק אַב ָּא ׁשֶל ִּי ,לוֹב ֵׁש מִין חִי ּ
תוּל,
נָפּוּח וְצ ָמוּד מִלְפָנ ִים,
קצ ָת
עִם ַ
קסְדָּה מְטוּפּ ֶׁשֶת וְחוּל ְ ּצ ָה עִם ְ
ר ֶׁשֶת,
וְעַל ב ִ ּרְכָּיו י ֵ ׁש מְגִינ ִים,

קצ ִין ב ְ ּצָב ָא,
אַב ָּא ׁשֶל נ ִירָ ,
עִם מַדִּים וְכֻמְ ּ
תָה מְ ֻרפֶּטֶת,
אַב ָּא ׁשֶל נֹּעָה ,מְנַהֵל אֵיזֶה ב ַ ּנ ְק,
ל ָבו ּׁש חֲל ִיפָה מְחוי ֶּטֶת,
אַב ָּא ׁשֶל יוֹב ֵל ,סָתַם א ִׁיש רָגִיל,
לוֹב ֵׁש גִ'ינ ְס וְחוּלְצ ָה,
אֲב ָל כ ּ ְׁשֶאַב ָּא ׁשֶל ִּי מַג ִ ּיעַ ל ַג ַ ּן,
קרִיצ ָה...
י ָ ׁשָר מַתְחִיל ָה הַ ְ

קרֶה אֵיזֶה נ ֶס,
וַאֲנ ִי מִתְפַּל ֵּלׁ ,שֶי ִ ּ ְ
וְאוּל ַי הוּא פּ ָׁשוּט יִתְחָרֵט,
וִיבוֹא ל ָבו ּׁש כ ְּמו ֹ אַב ָּא רָגִיל,
קדָן ׁשֶל ב ַּל ֶּט.
וְלֹא כ ְּמו ֹ ַר ְ
טעימה נוספת מתוך ספר שירים
של איילון שגיא המתהווה
בימים אלו

105 | 104

we:Explore

מדבר יהודה

 מאור דרור  מאור דרור

ויהי כחום היום...
כן חברים זו לא טעות ,מדבר יהודה כאן גם בקיץ .איך זה יכול להיות? מישהו
בטוח החליק על הראש .או לפחות חטף מכת שמש רצינית ...המממ אז זהו...
שכן ...אבל באורח פלא הוא שרד והוא כאן לספר לכם מקצת החוויות
אז על מנת שבכלל נתחיל לחשוב על האפשרות שנמצא את עצמנו משוטטים
במדבר יהודה ביולי אוגוסט אנחנו צריכים לזכור דבר קטן ...רוב רובם של
המסלולים הרציניים נגמרים במפלס ים המלח ,אבל רוב רובם של המסלולים
ייקחו אותנו להרים בגובה שנושק ל 500מ' ואף יותר ...ושם למעלה בשעת בוקר
שפויה בהחלט נושבת רוח קלילה ונעימה.
אז הנוסחה היא פשוטה :יוצאים די מוקדם ,מסיימים את העליות המשמעותיות
עד  08:00ומשם נשאר רק לגלוש על איזה נאקב יפיפה עם נוף אלוהי ...פשוט
לא? הבטחתי לעצמי שאני לא מנסה לשכנע אף אחד לבא למדבר בקיץ במקום
לרכב בבן שמן ...אז הבטחתי ...אז מה .מי שלא שכשך גלגליו במימי עין קלט
האגדי באמצע יולי ...איך אני יתחיל לתאר חוויה כזו בכלל?
מי שלא עמד בראש קרן אל חג'ר בשבע בבוקר עם חולצה רטובה והתענג על
הרוח הקלילה ...צריך להיות שם בשביל להבין. ...

שלא תבינו לא נכון ,חם ,כן חם מאד ,אפילו מסוכן בהחלט כשלא נוהגים בזהירות
ובחכמה אבל זה נכון לגבי כל מקום בקיץ ,גם במדבר אבל לא רק.
יש חדש במונטר
טוב בואו נדבר פרקטי ...אני לא אוהב להתעסק במה אני לא יכול לעשות ,אני
מתעסק רק במה כן .אולי בזכות זה מצאתי את עצמי על המונטר לאחרונה בשבע
בבוקר ,מסדיר נשימה ברוח הקלילה לקראת גלישה מזרחה להרפתקה חדשה...
שמתם לב לכמה דברים לא הגיוניים במשפט אחד? מונטר ביולי? רוח קלילה?
הרפתקאות חדשות? מה כבר יכול להיות כל כך מעניין בהר ההו כה מוכר ועוד
במזג האכזר?
יצאנו בשישי בלי מסלול או קובץ מוכן ,היעד הוא חקירות במזרח המונטר ,כמה
נאקבים במפות כבר הפכו לצירי  4X4ואנחנו גולשים כמה מאות מטרים וחוזרים
למעלה לתפוס שלוחה נוספת ...כבר היינו כאן והיינו שם המרחב מוכר מאד...
לפני כמה שבועות עשינו סיור מקדים מלמטה וסימנו לעצמנו את הנאקבים
שיורדים לבקעת הורקניה ,עכשיו באנו למצוא את הכניסות ולהתחיל לתפור
את הרפתקאות.

עוד שלוחה מאכזבת ועוד אחת ...ואז נפל האסימון ...נחל קומראן מתחיל ממש
כאן ,הסוכר עובר ממש מעליו והוא מחביא בתוכו מקום נהדר שמזמן מזמן סומן
כיעד למחקר.
תחילתה של הרפתקה חדשה
שתי דקות עם הטונאב והנה אנחנו מושכים לקומראן ,מקבלים את פנינו בברכה
משטחי סלע נהדרים שמאפשרים לעשות עם האופניים ככל העולה על רוחנו,
אחיזה פנומנלית והאדרנלין כבר בשמיים .מהירות זה לא שם המשחק אבל
בחירת קוים היא אומנות בפני עצמה ,שטח לא מוכר ומי יודע אם ומתי רכב כאן
מישהו לפנינו ...גולשים במורד הקומראן עוקפים מפל ועוד אחד ...שטח טכני
קשה ,אבל לאט לאט אנחנו מפנימים שיש כאן משהו ...חתיכת משהו.
על המפה מופיע שם "הלאורה של ירמיהו" ...כבר עצרנו פעם לתצפת על
הלאורה ככה על הדרך ...תמיד היא על הדרך אבל הפעם ...בום! אנחנו נכנסים
עמוק לתוך הנחל ומגיעים לנקודת החלטה – המצוק הדרומי או הצפוני?
בשניהם הסיכוי שנמצא את עצמנו הולכים ברגל עם אופניים על הגב ...זה חלק
מהחבילה באלתורים כאלה .יש לנו  350מ' ירידות לפנינו על פני מקטע קצר
באורך  3ק"מ ,במושגים של מדבר זה אומר חתיכת דוך רציני ...אם יש שם שביל

אז מצאנו יהלום ואם אין ...נצטרך לקנות נעלי רכיבה חדשות .עובדה לא חשובה
קטנה ...מאחורי כל מסלול מדברי איכותי יש כמה וכמה הרפתקאות פחות
מוצלחות ...עם הזמן לומדים ליהנות גם מטיפוס רגלי דוך על מצוק.
נחזור לנחל ,מניחים את האופניים ומתקדמים קצת רגלית על שפת המצוק
הצפוני ,התוואי נראה יותר שפוי .לאט לאט מתחילים לראות שיש שבילונים
שמתחברים מערוצים קטנים מצפון ויש קוי התקדמות לא רעים בכלל ...קדימה
על האופניים ,לאט ובזהירות בתוואי הקשה נכנסים עוד ועוד לעומק הערוץ.
הלאורה היא מתחם הפרוס לאורך הקומראן העליון ,עשרות כוכים ומערות
קטנות שימשו נזירים להתבודדות וניכר שהמתחם היה מלא חיים .הריסות של
מבנים מרשימים ,בסיס של מגדל או בור מים גדול ,קשת נפולה ושבילים קטנים
מתפתלים במעלה ובמורד המצוק הצפוני ...יותר קשה לרכב ,השבילים מוזנחים
מאד אבל דווקא הקצב האיטי עוזר לנו לעבד את המראות ולחוות את המקום.
כמה וכמה פעמים שהסקרנות גוברת ,שוב מנחים את האופניים ומטפסים לכאן
או לשם ...מקום מושך ומסקרן ,טופוגרפיה קיצונית ונוף שלא מהעולם הזה...
ספק צעידה ספק רכיבה על מצוק מרשים ושביל ברוחב חצי מטר ...מזכיר את
המרסבא ...מאד.
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אבל כאן השבילים העתיקים כבר שנים רבות שלא בשימוש ,גם לא של הרועים
והעדרים המקומיים וזה סימן לא טוב ...עובדה לא חשובה קטנה נוספת...
במדבר ,על שביל טוב יש גללים ועקבות של עדרים או חיות בר ...ואנחנו
כבר בעומק הערוץ ,על שבילים די טובים בסך הכל אבל כבר לא רואים גללים
ועקבות ...ומשהו קטן במאחורה של הראש קצת מציק ...אבל רק קצת.
ממשיכים עוד ולפנינו נגלה מדרון עצום ותלול.. ...הוולי שיט ...אבל במרכזו
באופן מדהים מזהים בקלות את הזיגזוגים המוכרים מאד של אבות אבותיהם
ואבות אבותינו ...ראינו את השביל הזה בדיוק במצודת דגון וגם במצודת הורקניה
הסמוכה .הירידה המזוגזגת להפליא גם מדורדרת היטב וקשה לרדת בה ...כמה
דקות קצרות והופ אנחנו כבר מתחילים להישפך עם הקומראן לבקעת הורקניה.
הלאורה כולה  2-3ק"מ אבל מקפלים בתוכם כל כך הרבה סיפורים וחוויות ,כל
כך הרבה היסטוריה ...למי שמחפש את ה ...Ultimate Flow-שיסע למורזין
ואני בטוח שהוא מאד ייהנה ,אבל למי שמחפש חוויה תלת ממדית נהדרת ,שכן,
האפניים במרכזה בהחלט אבל על הדרך הרפתקאה ומקום שלא כל יום פוגשים,
אז נמליץ בחום (ברור בחום ,זה יולי לא שכחנו) לבקר בלאורה של ירמיהו
ששוכנת בחמוקי הקומראן...

ליידיס אנד ג'נטלמן...
ועכשיו נקדיש קצת זמן לכרישי האנדורו המסוקסים ...זה מה שיפה במדבר ,יש
מקום לכולם כולם כולם! חלאס היסטוריה הגיע זמן ההיסטריה .הפעם נרחיק
קצת דרומה לערד –יממלח ,משבצת מופלאה שמקבצת בתוכה כמה מסלולים
מהמשובחים שיש בארצנו הקטנטונת ...את סינגל יעלים  -בוקק הקולח
ואת שביל הגמל האדום שהוא בהחלט מאבי אבות המסלולים במדבר יהודה.
אבל בשביל אלו לא צריך יותר ממפה סבירה וקצת טכניקה ...לא על אלו באנו
לספר הפעם.
במדבר יהודה ,כל מאלתר מתחיל ,מהר מאד לומד שהרכסים מעניינים ומאתגרים
ובדרך כלל מאד רכיבים .רובם גם איך שהוא ימשכו לאיזה שלוחה עם סכין ...זה
גם מה שעבר לי בראש כשגיא כנען הזמין לשיטוט בהר פרסה וגבעות געש.
בחינה קצרה של הקובץ על המפה מראה קו רכס חביב שמושך ממערב למזרח
ויורד ויורד ויורד ...נראה מעניין בהחלט
בימי חיי הקצרים הייתי על כמה שלוחות וכמה סכינים ...אולי קצת יותר מכמה
למען האמת ...עם יד על הלב ,שום דבר לא הכין אותי לדבר הזה .המסלול ,יכול
להיות ארוך ויכול להיות קצר ואם לא נתעקש אפשר לתפור אותו ללא שום עליות
משמעותיות מידי ...מישהו אמר מסלול מדבר -קיץ?? כן בהחלט!

היעד גבעות שעט ,הדרך לשם ..אפשר בדוך על סינגל יעלים בוקק או מראש
זוהר ואפשר בסיבוב גיבורים על נחל מנחם ,הסיבוב של מנחם פחות מתאים
לקיץ ולא נתמקד בו הפעם ,הדוך המומלץ יוצא מהמנחת בערד ואחרי קטע
מנהלתי קצר מגיע לתצפית הנהדרת של ראש זוהר ,ירידה תלולה לחימום
מנועים ואנחנו כבר עמוק בשטח חוצים את הכביש בצומת חתרורים וכובשים
את הר פרסה ...משם ההמשך הטבעי לגבעות שעט .הגבעות עצמן אפ&דאון
קצת לכאן קצת לשם קטע חביב בהחלט שכל מטרתו להעלות קצת את הדופק
לקראת הבאות ...כמה פעמים רכבתם על סכין במדבר? נגיד שלא מעט ...כמה
פעמים רכבתם על סכין מגניבה מאד? קרה בהחלט כמה פעמים ...כמה פעמים
רכבתם על סכין במדבר והמד-דופק התחיל לשיר הללויה בפול ווליום?
נעים מאד חברים וחברות ...תכירו את הסכין המהוללת של גבעות שעט...
היא רעה אפילו רעה מאד ,ראיתי כמה רוכבים טובים עומדים שם למעלה ומאד
מהססים ...מרווח טעות אפס עגול ,קו צר ומאד ברור ...או שאתה לוקח בגדול או
שתעשה פיפי במכנסיים .לא צריך פולפייס ולא צריך  160מ"מ ,כן צריך אופי...
ריכוז מוחלט ו ...שההוא לפניך לא יפקשש ויוריד רגל או יחטוף ברכיים קרות...
סכין שהיא ללא צל של ספק אבן דרך ,יש את הרכיבות שעשינו עד הסכין של
שעט ויש את אלו של אחרי ...התמונה כאן למעלה זה רק הטיזר ,בשביל הדבר
האמיתי תצטרכו לגרד את עצמכם לערד

לאחר שירדנו ונשמנו ונרגענו ...מחכה לנו אחד הלגים הכי אכזריים שיש למדבר
יהודה בתפריט ...מעלה זרון הידוע לשמצה משמר את מפלס האדרנלין על
מקסימום וטורק אותנו חזק חזק למטה ...האצבעות יכאבו ,הברקסים יצרחו
הצמיגים יעלו עשן ...הבולמים יעבדו כמו שלא עבדו מעולם
והאושר הוי האושר...
חשוב :אם כבר הזכרנו קודם את הצל והספק ...זה אמנם מסלול קצר אבל
בהחלט מועד לפורענות ,כמו בהרבה רכיבות מדבר ,מי שיגיע עם צמיג עדין יאכל
אותה ומי שלא יודע לבחור קוים בזרון ...המעביר האחורי שלו יאכל אותה  ,צל
כמובן שאין בשום נקודה במסלול ...ומי שיש לו ספק שישאר במזגן.
קובץ ניווט כאן .בקובץ הגרסה הקיצית של ראש זוהר – שעט – זרון  30 ,ק"מ
של כיף 400 ...טיפוס מצטבר ,אבל כבר הבנו מזמן שמספרים במדבר זה פשוט
לא מעניין .יש הרבה סיפורי עם על מסלולים מיוחדים שנבנים וצומחים עם
השנים זה כיף גדול לקחת יהלומים כמו הסכין של שעט ולתקוף אותה מכאן
ומשם ליצור לתפור לקשור ואפילו לברוא מסלול ,כאן באמת זכינו במוצר סופי
מושלם ...התודות לגיא כנען
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לזכר גיורא צחור

בובה של סטייג׳
במיוחד גם למתחרי החד יומי !

חד יומי  -חרמון
ההרשמה החלה

ALMOGDVIR

יום שישי 15/9/17

יום שבת 16/9/17

חד יומי סטייג׳ 3

חדש ! מקצה סולו סטייג׳ 3
לראשונה ,יום שבת מקצה סולו במרחק הבינוני חלק מליגת GC
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מבחני ציוד

 רועי קאפח

יבואן :מוטולוגי -אופנועית | מחיר₪ 990 :

Osymetric
גלגלי שיניים אליפטיים לכביש
גלגלי שיניים אובלים הם לא המצאה חדשה ,יש תמונות של אופניים עם
גלגלי שיניים כאלו כבר מתחילת המאה ה .20-בשנת  1983חברת Shimano
יצאה עם קו גלגלי שיניים אובליים בשם  Biopaceוהשיווק שלהם נגמר עשור
מאוחר יותר בשנת  .1993מאז שחברת  Shimanoהפסיקו עם ייצור הגלגלים
האובליים הרעיון די נעלם ומידי פעם ניתן היה לראות פה ושם רוכב שיש לו
פלטות מוזרות על האופניים אבל לא יותר מזה .בשנים האחרונות נראה שהטרנד
האובלי עושה חזרה והפעם גם בשטח הרבה בזכות המעבר לפלטה בודדת
מקדימה .בכביש הפלטות האובליות עשו הרבה שם בזכות כריס פרום שאת כל
ארבעת הניצחונות שלו בטור דה פראנס עשה על גלגלי שיניים אובליים.
התקנה כאחד שהתרגל למראה הפלטות החלולות של  Shimanoבכביש,
המראה השחור מאוד והאגרסיבי נראה קרבי ועושה חשק להתקנה .הפלטות
שקיבלתי למבחן הן ביחס  52-38ומתאימות לרוכבים קלים או לרוכבים מצויידים
בקסטה  30שיחד נותנים יחסי העברה נהדרים .בתוך האריזה מקבלים שתי
פלטות ,בורג סטופר למניעת כניסת שרשרת לחלק שבין הפלטה לזרוע הפדל,
מגן נפילת שרשרת וגם מתאם למעביר קדמי לשלדות שהפלטות צריכות סוג של
התאמה (ברוב המקרים שלדות נג"ש לפי נציג היבואן).
ההתקנה לא מיוחדת או שונה מכל התקנה של פלטות ,פשוט פותחים את
ארבעת הברגים (נבחן על קרנק  ,)Shimano Dura Ace 9000מוציאים את

הפלטות הקיימות ומתקינים במקומן את הפלטות החדשות כאשר הסימון פונה
לכיוון זרוע הקרנק.
ברכיבה בתקופה האחרונה יוצא לי לרכוב יותר על אופני ההרים ופחות על
אופני הכביש ולכן זמן הכביש שלי יקר ואני לא אוהב שהוא נהרס לי .השינוי
בתחושה בא לידי ביטוי כבר בפידולים הראשונים ,הרגשה היא של שינוי קיצוני
ותחושה כאילו עברתי לספורט אחר -הרגליים לא סגורות על התנועה שצריך
לייצר בשביל לרכוב קדימה .לאחר מספר דקות של ניסיונות הרגליים מתחילות
להבין את התנועה הנכונה לייצור פידול עגול וזורם וזה מתחיל להרגיש טוב יותר.
פתאום נגמרת לי העלייה של היציאה מהבית ומתחילה ירידה שדורשת פלטה
גדולה ואני לוחץ על המעביר הקדמי ועוד שינוי מורגש :על הפלטה הגדולה
הרבה יותר קל לפדל וגם יותר קל להתרגל לשינוי הנדרש .את ההרגשה הסופר
דרמתית שתוארה בשורות הקודמות החלפתי בהרגשה של "התרגלתי ,זה לא
כזה שונה" .בסוף הרכיבה אחרי שהפנמתי שזה בעצם לא כלכך מסובך להתרגל
לפלטות הייחודית וזה אפילו מרגיש טוב יותר בחלק מהמקרים ,עלו לי שתי
שאלות .הראשונה :האם אחרי כמה רכיבות על גלגלי שיניים אובליים ארגיש מוזר
ברכיבה על אופני הרים עם פלטה רגילה? והשאלה השנייה :הגלגלים האובליים
מצריכים מהרוכב לשנות את תנועת הפידול על מנת לייצר פידול עגול וחלק ,האם
זה אומר שהיתרון של הפלטות הוא האילוץ לפידול יעיל יותר? או שיש גם יתרון
מכני לצורה השונה?

על השאלה הראשונה עניתי לעצמי מהר מאוד ,למחרת רכבתי על אופני הרים
עם פלטה עגולה וזה לא הרגיש שונה או דרש הפנמה מחדש .אבל כן הרגשתי
סוג של התייעלות בפידול (ואולי זה רק פסיכולוגי).
לגבי השאלה השנייה שלי ,פניתי אל ירנין פלד שהוא ארכי חפרן ציוד וגם נציג
היבואן ושאלתי אותו לגבי יעילות פידול או יתרון מכני של הפלטות .הוא ענה
שהוא לא סגור על התשובה אבל שעה מאוחר יותר חיכה לי מייל מז'אן לואיס
מנכ"ל חברת  Osymetricשהסביר לי שהדברים משולבים יחד ושצורת הפלטות
ממקסמת את הנקודות החזקות של הרגליים במהלך הפידול ,מורידות לחץ
בנקודות החלשות של הרגליים ,ומכאן ישנה יעילות מכנית שמובילה לפידול
אפקטיבי יותר .ז'אן לואיס הרחיב על היתרון המספרי בוואטים שנוצר בשימוש
עם הפלטות וגם הפחתה בעייפות הרגליים בשל חלוקת עומס נכונה יותר.
למזלי לא הייתי צריך להסתמך על הכתוב בלבד ואת הדברים יכולתי לבדוק לבד.
על קראנק ה Dura Ace 9000-שרכבתי איתו מותקן מד וואטים של חברת
 .Pioneerמד הוואטים מודד את ביצועי הרגליים בשתי יחידות נפרדות ,אחוזי
יעילות בדחיפה ,אחוזי יעילות במשיכה ,השוואה בין תפקודי הרגליים ועוד מידע
רב שפתאום נמצא כחשוב .את נתוני הרכיבות עם הפלטות החדשות השוואתי
לרכיבות עם פלטות רגילות על מסלולים זהים בעצימות שדומה פחות או יותר.
התוצאות מראות שהרכיבה עם הפלטות האובליות אכן יותר יעילות וישנו שיפור

שנע בין  ,9%~3%נתון מרשים ללא ספק .המוזר בסיפור הוא שהוואטים נשארו
על ערכים מאוד דומים (לא הוצאתי יותר על הפלטות האובליות) והזמנים לא
הראו פערים משמעותיים בין הפלטות ,אבל אולי ההבדלים צריכים להימדד על
ציר זמן ארוך יותר מאשר נס הרים או הקטע המישורי מצומת נחשון עד מסמיה.
סיכום לפני מבחן התוצאה ,הפלטות האובליות הן בעלות נוכחות מגניבה ומאוד
קרבית שתמיד מעלה אצלי נקודות .לגבי הביצועים ,כן הרגשתי וגם ראיתי שיפור
ברכיבה שלי על הפלטות ,ללא קשר לנקודות מתות ויעילות של שרירי הרגליים,
צורת הפלטות מאלצות אותך לפדל בצורה טובה יותר ולכן יעילות הפידול עולה
בצורה מאוד מורגשת.
הדבר היחיד שניתן להעביר עליו ביקורת הוא המחיר .למרות שהמחיר בארץ זהה
למחיר בעולם וחברת מוטולוגי מוכרת את המוצר במכירה ישירה ₪ 990 ,לצמד
פלטות זה לא משחק ילדים ויש לקחת את עניין העלות בחשבון .מצד שני ,גם
פלטות של  Shimanoברמות הגבוהות עולות כמעט כמו קרנק חדש.
ברמה האישית מעניין אותי מאוד איך הפלטות ירגישו לי בתחום של שנה מהיום
הראשון ,האם יצוצו כאבים חדשים או שהגוף יתרגל לתנועה החדשה גם
בעצימות גבוהה?
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מבחני ציוד

 נועה לוריה

יבואן :סער | מחיר ₪ 830

CamelBak
L.U.X.E LR 14
נפח אכסון 11 :ליטר  3 +ליטר נוזלים.
שקית מים :דגם  Cruxמבית היצרן
משקל 900 :גרם (ללא שקית המים)
מתוך  3הדגמים שחברת  CamelBakמייעדת לרוכבות
שטח L.U.X.E LR ,הוא הגדול ביותר ומתאים ליום טיול או
למי שברגיל אוהבת לשאת עליה יותר ציוד – LR .ר"ת של
 ,Low Riderסדרת הדגמים שבהם שקית השתייה קצרה
ורחבה וממוקמת באזור הגב התחתון.
 2הדגמים האחרים הם  L.U.X.Eעם  7ל׳ אכסון ושקית
״מסורתית״ מאורכת ,ו Solstice LR-אותו סקרתי בעבר,
שניהם בנפח של  7ליטר מקום אכסון  3 +ליטר נוזלים.
מבנה התיק מערכת הגב של התיק ,מסדרת הAir-
 Flowשל החברה ,יוצרת מרווח בין התיק לבין הגב העליון
באמצעות מבנה קשיח למחצה של ספוג ובדי רשת .בחלק
התחתון שבו מתרכז משקל המים והוא צמוד יותר לגוף,
המבנה רך ,צר יחסית ומורכב משכבות רשת לאוורור
מקסימלי.
אורך גב התיק קצר יחסית ומותאם למימדים נשיים.
רצועות כתף מעוצבות בצורת  Sמאפשרות התאמה
מיטבית.
תאים ,כיסים וחלוקה פנימית  3תאים מרוכסנים,
באורך התיק המלא:
•תא שקית המים :מכיל כיס קשיח אליו יש להכניס את
ידית שקית השתייה כדי לשמור את השקית במקומה
ושתי טבעות חוט להולכת צינור השתייה ומניעת
"מעיכות".
•תא כללי ללא חלוקה או כיסים ,לחפצים גדולים כמו
משאבה ,פנימית ,תיק עזרה ראשונה וכו׳.
•תא ארגון לחפצים הקטנים יותר ,הכולל שני כיסים:
האחד כיס רשת מרוכסן ,שבו גם רצועה לתליית מחזיק
מפתחות – מתאים לכסף ,כרטיסים וכו' .כיס שני פתוח
וממנו נשלף פאוץ' נפרד המחולק ל 3-תאים מרוכסנים.
פתרון מעולה לריכוז כל החפצים הקטנים שנוטים

להתפזר בתיק – כפות ,מפתח שרשרת ,סט תולעים .הוא
מאפשר להוציא אותם במרוכז מן התיק וגם שומר ומגן
עליהם.
בקדמת התיק ,בחלק העליון והנגיש ביותר ,תא רוכסן קטן
מרופד בפליס לטלפון הנייד ,נגן וכיו"ב חפצים שזקוקים
לריפוד ושמירה משריטות.
מתחתיו תא פתוח בעל צדדים אלסטיים ו 4-רצועות
הידוק .מיועד לנשיאת חפצים לשליפה מהירה ,כמו ביגוד
עליון ,בננה ,בקבוק וכו׳ .כאן ניתן גם למצוא את כיסוי
הגשם של התיק ,סגור בכיס נסתר .על הסוגרים של
שתי רצועות ההידוק העליונות יש זוג תופסנים לנשיאת
הקסדה ,כשלא רוכבים.
רצועות המותן כוללות כיסים קטנים מרוכסנים ,לשליפה
מהירה של מולטיטול ,חטיף או ג׳ל .מתוך הרצועות
מבצבצות שתי רצועות דקות שניתן באמצעותן להדק את
שקית השתייה המתרוקנת אל הגב התחתון ,פעולה שניתן
לעשות לפי הצורך גם תוך כדי רכיבה.
שקית השתייה ,בפורמט הקצר והרחב ,נוחה מאד למילוי
בזכות הצינור הנתיק וידית האחיזה .עם זאת ,בדגם הזה
הכנסת השקית למקומה ,כשהיא מלאה ,אינו קל במיוחד,
גם בגלל המבנה הצר יחסית וגם כיוון שהרוכסן נפתח
לכל האורך רק בצד אחד של תא השתייה .כשהתיק
מלא בחפצים ,הכנסת שקית השתייה עלולה לעלות
במאבק קטן.
על הצינור תופסן קטן המתמגנט עצמאית חזרה
לתושבת של רצועת הכתף .חוסך התעסקות עם החזרה
מדויקת של הצינור למקומו .קוטר צינור השתייה מוגדל
בדגמים העכשוויים ומאפשר זרימה של יותר מים ויעילות
שתייה מוגברת.

ברכיבה הצלחתי למלא את התיק בדי הרבה דברים,
להוסיף קופסת חטיפי תמרים שמספיקה לכל הקבוצה
ולמלא את שקית השתייה לחלוטין .משקל התיק היה
קצת מפחיד להרמה ,אבל הופתעתי לטובה מהנוחות
ברכיבה עצמה .עם כוונון נכון וקפדני של כל הרצועות
ושימוש ברצועות ההידוק של מערכת השתייה ,התיק
נשאר צמוד לגב ומפזר היטב את המשקל בין הכתפיים
לאגן .הורדת משקל המים לחלק התחתון של הגב מסייעת
ליציבות והפחתת עומס בגב העליון ואזור השכמות – וזה
מורגש וחשוב.

את איכות הבדים והתפירה של  CamelBakאני מכירה
כבר שנים רבות ויודעת שיש על מי לסמוך ושאפשר לבנות
על בלאי נמוך ואיטי מאד.
סיכום למעט המחיר הגבוה מאד בארץ והסרבול המסוים
בהכנסת שקית השתייה – תיק מעולה ,שימושי ונוח מאד.
יותר נוחות ,ירידה לפרטים ,איכות .פחות מחיר
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מבחני ציוד

 נעם שילרTeam Bike way -

יבואן :דין דיאגנוסטיקה | מחיר₪ 4,350 :

מכשיר לסייע בהתאוששות
מאימונים ,מניעת פציעות ,שיפור
כוח ,סיבולת ובניית השריר

Compex SP 8.0

קומפקס היא חברה העוסקת בפתרונות לשיקום
אורתופדי ומייצרת אביזרי קיבוע ופתרונות חשמליים
לשיקום ,התאוששות וחיטוב שרירים .עיקר הליין של
החברה השוויצרית מתבסס על מכשירים ניידים המייצר
פולסים חשמליים אשר מועברים ישירות לשרירים במטרה
להפחית כאבים ,לשקם פציעות ,לשחרר ולחטב .רובנו
מכירים אותם מהמפגשים עם הפיזיותרפיסט כחלק בלתי
נפרד מתהליך שיקום פציעה ,אך הם משמשים לא מעט
ספורטאים כאביזר התאוששות ובניית שריר.
קומפקס מציעים שתי פלטפורמות של מכשירים ,האחת
חוטית והשנייה אלחוטית ,בתוכן יש תת חלוקה לשני
תחומים :מכשירי ספורט -מכשירים המיועדים להפחתת
כאב ,התאוששות ושיקום .ומכשירי פיטנס -מכשירים

המיועדים לחיטוב .מדין דיאגנוסטיקה ,היבואן והמפיץ
של קומפקס בישראל קיבלנו את מכשיר הדגל במשפחת
הספורט ה SP8-האלחוטי.
כל אחד מהמכשירים מציע מספר תוכניות הפעלה שבאות
לידי ביטוי במקצבים ובעוצמה של הפולסים ,ומשתנות
בהתאם ליישום הנדרש -שיקום ,התאוששות ,בניית שריר
וכו' .גם פרקי הזמן של כל אחת מהתוכניות יכול להיקבע
מראש והוא פונקציה של אורך האימון/פעילות ויכולת
ההתאוששות האישית של כל משתמש .המכשיר במבחן
הוא הדגם המתקדם ביותר והוא כולל  40תכוניות שונות.
מאפיינים עיקריים לב ליבה של המערכת היא יחידת
שליטה ממוחשבת בעלת מסך גדול יחסית וממשק
הפעלה מאוד פשוט וידידותי (למרות  40התוכניות שהוא

מציע) ,כולל גרפיקה המדמה מיקום מדויק על הגוף ויח'
השרירים הרלוונטית .בנוסף ליח' השליטה ,בחבילה
מקבלים גם  4זוגות של יח' העברה/חישמול -פודים
אלחוטיים הנצמדים לשריר בעזרת מדבקות רב פעמיות
ודרכם מועברים הפולסים החשמליים ישירות לשריר.
ה SP8-מצויד במערכת סריקת שריר ייחודית שפיתחה
החברה השוויצרית -ע"י העברת הזרם והגברה מדורגת
של המשתמש עפ"י הוראות ברורות ,המכשיר קובע
אוטומטית את עוצמת הזרם ההתחלתי בהתאם למצב
השריר .במהלך התוכנית ניתן להגביר או להחליש את
העוצמה עפ"י התחושה ע"י מערכת השליטה.
בשימוש קוראים לי נעם שילר ,אני רוכב אינדורנס,
מתחרה ונושם אופני הרים .ההכרות הראשונה שלי

עם קומפקס הייתה עם אחת מהגרסאות הראשונות
שלו .דלקת לא פשוטה בברך הביאה אותי לטיפול ארוך
ומפנק אצל גדי טנא .לאחר כל טיפול פיזיותרפי שכלל
חפירה מעמיקה בנבחי ה , ITBחוברתי כלאחר כבוד
לקומפקס וצפיתי בשרירי רגלי מקפצים תחת המדבקות.
חיכיתי לרגע הזה כל טיפול וביום שסיימנו את סבב
הטיפולים הראשון החלטתי לרכוש קומפקס שילווה אותי
ביום יום .זאת הייתה הגרסה הראשונה ,מוצר פשוט,
מלא חוטים ולא ממש אינטואיטיבי .מה שגרם לי לוותר
על השימוש השוטף במכשיר (כזה אני ,מפונק .)...הוא
שכב לו גלמוד ליד אוסף אביזרי האופניים שלא בשימוש
ויצא משם לעתים רחוקות ומעטות .הרומן המחודש
שלי עם קומפקס התרחש בפברואר השנה .גל צחור,
(להלן "המפלץ") ואנוכי בהכנות אחרונות ליציאה לקייפ
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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

אפיק ,אני מקבל טלפון מנימי כהן שאומר" :קיבלנו במגזין
את הקומפקס הכי הכי לניסוי וחוות דעת ,אבל נראה
לי שיותר נכון שפסיכופט כמוך ינסה אותו ויכתוב"....
והשאר היסטוריה.
יצאתי לקייפ אפיק בדרום אפריקה ,התחרות שמוגדרת
הקשה והקשוחה ביותר בעולם אופני ההרים מצויד
בקומפקס  . SP 8.0המכונה נכנסה כמעט מיד לעבודה.
כבר בסיומו של הסטייג' הראשון שגמרתי לאסוף את
שאריות האגו שלי מהדשא בקו הסיום ,לאחר יום ברוטלי
של רכיבה מטורפת ואכזרית מול הרוח ,בעומס חום קיצוני
שלא היה מביש את סינגל תמנע בצהרי חודש אוגוסט,
הגענו למלון ,מקלחת קצרה ושנינו מונחים מתים על
המיטות .המפלץ פוקד ...עכשיו מקמפקסים! אני חייל
ממושמע ומיד נכנסת לפעולה תוכנית הקומפטישן ריקברי-
הכל בערכה כל כך פשוט ,מניחים מדבקות ,מחברים
את הראשים ,ומאותו רגע המכשיר מנחה ,מודד ועושה
הכל לבד בצורה פשוטה ,מהירה .הכי חשוב ,מקל על
המכונה שמתחתיו שעבדה כ"כ קשה .כמו כל מכונה גם
הגוף צריך תחזוקה ואחרי סשן על הארבע ראשי עוברים
לתאומים ,ומשם לגב תחתון ודוקטור קומפקס עובד ועובד

ולא מתלונן ,כשהסוללה מחזיקה מעמד עשרות שימושים.
המעבר בין התוכניות קל ואינטואיטיבי .לרוב מיד לאחר
ההתאוששות מתוכנית ההתאוששות ,עוברים לתוכנית
מסאג' מרגיע ....ואם לא הייתי רעב ,אז מבחינתי הוא יכול
להמשיך לעבוד עד הזינוק למחרת וחוזר חלילה .הקייפ
אפיק עבר( חוזר לשם מחר מבחינתי) אבל זה כבר נושא
לכתבה אחרת.
סיכום בעצב רב נפרדתי ממכשיר המבחן שליווה אותי
באחת מהחוויות המשמעותיות בחיי ,ומיד קניתי לעצמי
 SP8חדש שימשיך ללוות אותי לאחר אימוני הקבוצה,
במחנות האימון ,באפיק ישראל ובשאיפה בקייפ אפיק
 .2018היום כמעט לאחר כל אימון משמעותי או תחרות,
הקומפקס  SP8מחכה לבילוי המשותף שלנו .כבר יש
סלנג סביב זה" .הולכים לקמפקס"? איפה אבא? מקמפקס!
הקומפקס  SP8הוא מכשיר מעולה .הוא אלחוטי ,פשוט,
אינטואיטיבי ובעיקר שומר עלי מפציעות עומס יתר.
קוראים לי נעם שילר ואני מכור!
יותר פשטות שימוש ,תוכניות מגוונות ,ממשק הפעלה
ידידותי ,זמן סוללה ,יעילות! פחות מחיר ,אבל על איכות
ברמה הזאת משלמים ...הראש
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קסדת All-Mountain
 Mavic Notchבכול
הצבעים
₪ 499 ₪ 549
₪ 499



או

קסד ת  All-Mountainמעולה ,מעטפת  ABSמו�ז
רקת,
מאפשרת חוזק מבני משופר במשקל קל – 310
גרם בלבד

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

₪ 499
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מבחני ציוד

 נימי כהן

יבואן :פדלים | מחיר₪ 1,195 :

UVEX
Jakkyl HDE
מאפיינים כללים
• 14חורי אוורור ,כולל תעלות אוורור מעל הפדחת ,חורים מעל הגבות ועוד.
•מצחייה גדולה ומתכווננת .ניתן להגביהה כדי להרכיב את הגוגלס מתחתיה כשלא משתמשים בהם.
•ריפוד איכותי ,המרכזי מחובר לגוף הקסדה בעזרת תיק-תקים .הריפוד הקדמי עובר לרוחב כל הקסדה מקדמת האוזניים ומשמש כסרט סופג זיעה.
•רתמת הידוק בעלת שני כוונוני גובה ומנגנון הידוק  BOAעם כוונון אינסופי ואחריות לכל החיים.
•מנגנון עיגון ורתימה הדומה לזה של קסדות קרוס קאנטרי וכביש :רצועות ניילון מתכווננות המעוגנות לגוף הקסדה.
•מגן הסנטר עשוי מסיבי זכוכית ,מכיל כריות לחיים כמו בקסדת דאונהיל ומנגנון ההרכבה מכיל תושבות היושבות כנגד כיוון אימפקט התרסקות חזיתית.
•הקסדה בעלת עיצוב אגרסיבי ומודרני ,יושבת מעט גבוה על ראש הרוכב (בגלל סיבה טובה :הרבה קצף  EPSמעל הפדחת) ,ומגיעה בשלוש
קומבינציות צבע ,מתוכן השנויה ביותר במחלוקת ,של אדום-טורקיז-ירוק זרחני הייתה במבחן.
•הקסדה עומדת בתקן קסדות דאונהיל אמריקאי ,ובתקני קסדות אירופאי ואמריקאי
•משקל קסדת חצי  440 -גרמים; משקל עם מגן סנטר  640גרמים.
ה Jakkyl HDE-היא קסדת אנדורו מתוצרת  UVEXהגרמנית ,בייבוא של פדלים.
היא משתייכת לז'אנר הקסדות ברות ההמרה convertible /לצורך העניין.
אנחנו נקרא לה קסדה מתפרקת ,כדי למצות את העניין הזה של אבשלום קור.
הקסדה שוקלת  440גרמים ללא מגן הסנטר ,ו 640-גרמים כשהוא מורכב
(למידת סמול-מדיום שהייתה במבחן) ,בתצורת קסדה מלאה.
מחיר הצרכן שלה  1,195שקלים ,חבילה נאה ,אך התמורה היא קסדה באיכות
גבוהה ביותר ,מגן סנטר שניתן להרכיב ולהסיר בפשטות גאונית ,מיגון מוגבר
ואוורור האופייני לקטגוריית קסדות האנדורו.
למה בכלל צריך קסדה מתפרקת? קסדות האנדורו המודרניות ,הן
למעשה גרסה ממוגנת יותר של הקסדה הרגילה שלכם :יותר חומר שעוטף
את הראש יותר נמוך והיקפי ,פחות חורי אוורור ,מצחייה ( )visorארוכה יחסית
ומתכווננת ,התקן לרצועת הגומי של הגוגלס.
קסדות דאונהיל לעומתן ,הן קסדות מלאות ,fool face ,ובעצם גרסאות קלות
יותר של קסדות אופנועי שטח.

הקונברטיבלס למיניהם /הקסדות המתפרקות ,הן קסדת אנדורו ״רגילה״ שלה
מגן סנטר הניתן להסרה.
מעבר ליתרון הברור של האפשרות לדלג בין קסדה רגילה לקסדה ממוגנת
במיוחד עם מיגון סנטר ופנים מלא ,לקסדות האלו יש מספר פיצ׳רים ,שגורמים
לסגמנט המכירות הזה לצמוח ,ולכל שחקן מרכזי בתחום הקסדות להציג את
הורסיה שלו (ג׳ירו ,בל ,לייזר ,קסקו ,קרטוני בין היתר):
•ביחס לקסדה מלאה רגילה ,המתפרקת תהיה מאווררת וקלה יותר ,ולכן הסיכוי
שהרוכב ישתמש בה ולא בקסדת חצי גדול יותר
•במסעות אנדורו ארוכים ,חופשות נתמכות  chair liftsוכולי ,ניתן לפרק את מגן
הסנטר בקטעי המישורים והעליות ולהרכיבו רק לקראת מקטעי הדאונהיל
חוויית משתמש חוויית השימוש בג׳קיל מתחילה כבר במדידה הראשונה
מהקרטון .לא התנסיתי במוצרי  UVEXעד כה ,אבל אם כל הליין שלהם ברמה הזו
אז הם מצטרפים מיד לרשימת הפייבוריטים הפרטית שלי.
הדבר הבולט ביותר הוא שהקסדה הזו נוטפת איכות .הגרמנים האלו… הכל

מתוכנן ומהונדס בטופ .זו יכולה להיות רתמת ההידוק עם כפתור ה ,BOA-שאולי
שוקל עוד כמה גרמים יותר מכפתור הפלסטיק המינימליסטי שבקסדות אחרות,
אבל הידיים תמיד מוצאות אותו ,גם עם כפפות ממוגנות ,ואתה יודע שהוא יעבוד
בצורה זהה גם אחרי הרבה בוץ ואבק.
ואלו יכולים להיות שני מכסי הפלסטיק שמגיעים עם הקסדה ,להרכבה בתחתית
הקסדה כשמגן הסנטר אינו מורכב .בשביל ה look-והגימור.
מחבר רצועות הקסדה בעל מסילה משוננת וכפתור נעילה .ניתן לתפעלו ביד

אחת ,והוא בעל טווח הידוק ושחרור של כמעט שני סנטימטרים .לצד אבזם
ההידוק ציפוי ספוג דקיק לסנטר ,שזה דבר די מוכר ונפוץ ,אבל הטאץ׳ הUVEX-י
הוא שהפד הזה מחובר לאבזם ולמעשה לא יכול לזוז ולרקוד על הרצועות.
מגן הסנטר עצמו מאוד איכותי .מנגנון ההרכבה והפירוק שלו הוא המנגנון
הכי חכם ופשוט להפעלה שהתנסיתי בו עד היום ,והוא הופך את אופציית
ההרכבה/פירוק תוך כדי רכיבה לפרקטית לחלוטין .מכניסים את מחברי הברזל
לחריץ המתאים בגוף הקסדה ,מהדקים שני כפתורים בסיבוב של  90מעלות
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ואתה מוכן לראן של החיים שלך .המגן עצמו אלסטי במידה הנכונה ,מכיל כריות
לחיים שלמעשה גורמות לקסדה לשבת יותר טוב ובטוח כשהמגן מורכב ,ומכיל
 9חורי אוורור ,כולל פתח יניקה קדמי גדול ומכוסה רשת .לא ״זכיתי״ לנסות
עבורכם את מגן הסנטר בהתרסקות חזיתית ,אבל מהדמיות הוא לגמרי יעשה את
העבודה ,ולו רק בגלל שזהו החלק היחידי בקסדה שבנוי אחד לאחד כמו בקסדת
דאונהיל מקצועית.
ברכיבה הדבר המידי ששמים אליו לב בימים אלו הוא נושא האוורור… ובכן
חברים ,האוורור מורגש .תעלות האוורור עושות את עבודתן .הן גדולות וממוקמות
היטב אבל היי ,זו לא קסדת קרוס קאנטרי .ביחס לקסדות האחרות בז׳אנר
האנדורו האוורור של הג׳קיל מצוין.
משקל הקסדה גם הוא אופייני לקטגוריה ,אך ביחד עם מגן הסנטר ,זהו אחד
המשקלים הקלים בקטגוריה .בזמן רכיבה במסלול דאונהיל מקצועי ,ההבדל
במשקל ובאוורור לעומת קסדת  full faceמהשורה הוא משמעותי מאוד.
התאמת הקסדה לראש הרוכב ,הפקטור הכי משמעותי לנוחות ברכיבה ,היא
מוגבלת מעט ,ועבדכם הנאמן הוא ההוכחה לכך .יש לג׳קיל שתי מידות בלבד,
סמול-מדיום ולארג׳-אקסטרה לארג׳ ,וברור שניתן להגיע להתאמה טובה יותר
לרוב האנושות עם  3או  4מידות .בנוסף ,לרתמה שני מצבי גובה מתכווננים
מאחור ,ועבורי גם המצב הגבוה הציב את הקסדה קרוב מדי לגבות ולעיניים
שלי ,כלומר נמוך מדי .הלימונדה בלימון הזה .שקל מאוד לאבחן את זה כבר
בחנות ,ואם זה המצב ,אזי הג׳קיל לא עבורך.
רכבתי עם הקסדה במצב  Full Faceרק פעמים ספורות על מסלולי דאונהיל
מקצועיים .אני חייב לציין שהיא נותנת הרגשת בטחון ומיגון משופרת מאוד
ביחס לקסדות החצי ,אם כי לא ברמה של קסדות הדאונהיל המקצועיות .מגן
הסנטר יושב מעולה ומרגיש חזק ומגן ,וכריות הלחיים שלו מייצבות את הקסדה
ייצוב נוסף והחלטי .האוורור המצוין נשמר כמעט במלואו במצב הזה ,וחוסר
הנוחות הוא רק בעת שתייה מצינור של קמלבק (בעיית פול פייסים ידועה),
ובעת הכנסת הראש לקסדה במצב הזה ,משום שרצועות ההידוק מסתבכות

מעט באזור האוזניים ,ואם יש לכם אוזניים גדולות זה עשוי לקחת זמן מה .אגב
הכנסת הראש לקסדה כשמגן הסנטר מורכב ,רצועות הידוק הקסדה השתחררו
מדי פעם ממנגנון הרתמה .זה פתיר בקלות ,אבל כדאי לשים לב שהכל יושב
במקום לפני הראן האגרסיבי הבא .במצב ״חצי״ רכבתי קרוב לחודשיים ,מהשלג
והגשם ברומניה עד לימים פודרתיים אלו ממש .הקסדה יושבת יציב מאוד על
הראש בזכות מנגנון ה ,BOA-והיא מעניקה לחובש אותה הגנה היקפית רצינית
בגלל עובי קצף ה EPS-מעל לראש הרוכב וגם בגלל שהקסדה מעוצבת נמוך
בעורף ומעל האוזניים .במצב זה הקסדה יושבת היטב על הראש ,ועושה רושם
שאיכות ההרכבה ומנגנון ה BOA-ידאגו שזה יישאר ככה להרבה זמן .יצוין,
שהאוורור עם מגן הסנטר ובלעדיו די דומים במפתיע ,וזו עוד סיבה להשתמש
במגן הסנטר וליהנות ממיגון משופר.
יש על מה לקטר? פרט לזה שהייתי רוצה עוד מידה ועוד חורים להגבהה/
הנמכה של הרתמה ,קומבינציית הצבע של הקסדה שבמבחן די קיצונית ,ולי
אישית אין שום בגד בארון או משקפיים במחסן שמתאימים לקסדה הזו .לכו
על השחור…
נקודה נוספת היא חוסר של מיגון  MIPSאו מיגונים אחרים ,המבוססים על
שכבה צפה מיוחדת בהיקף הקסדה ,שמחקה את הנוזל בו צף המוח בתוך
הגולגולת ,ומסייעת במניעת נזקים לראש .כמעט כל החברות האחרות מציעות
מיגון כזה או גרסה עם מיגון כזה ,ופה על אף תג מחיר מכובד אין אפשרות כזו.
סיכום ה UVEX Jakkyl HDE-היא קסדה עם מיגון מתפרק שבנויה בסטנדרטים
הכי גבוהים .היא מהקלות ומהמאווררות בשוק ,ומגן הסנטר שלה רציני כמו
קסדת דאונהיל .היא גם עומדת בתקן האמריקאי של קסדות דאונהיל ,וזו עוד
סיבה להרגיש בטוח כשחובשים אותה .ההתאמה שלה לראש יכולה להיות
בעייתית ,תלוי במבנה ומידת ראש ,אבל אם היא מתאימה לכם ,אז מדובר באחת
האפשרויות הטובות בשוק ,או לפחות הטובה בה אני נתקלתי.
יותר רמת גימור ,אוורור ,משקל ,מיגון ,תפעול פחות  2מידות בלבד ,אפשריות
התאמת גובה מוגבלות יחסית
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Shimano
ME7

ה ME7-היא נעל הדגל של שימנו בליין ה/AMאנדורו
החדש של היצרן לשנת  .2017היא תוכננה להתאים
לרוכבים אשר מחפשים קשיחות גבוהה לצד נחות מרבית
לרכיבה של שעות רבות ,יחד עם אחיזה טובה בקטעים של
הליכה לצד האופניים .מישהו אמר כאן אנדורו?
הגפה הסינטטית של הנעל היא בעלת גזרה א-סינטרית,
עם הגבהה בחלק הפנימי של הקרסול לטובת הגנה
מסלעי אנדורו מזדמנים .בנוסף לכך הנעל מצוידת
בשרוול ניאופרן המתהדק על הקרסול למניעת כניסה
של לכלוך ואבנים קטנות לתוך חלל הנעל .הידוק הנעל
העיקרי נעשה ע"י מערכת הידוק מהירה מבוססת מיתר
דק וחזק במקום שרוך מסורתי ,עליה נסגר כיסוי וולקרו
שנותן לנעל שכבת הגנה נוספת ואולי עמידות טובה יותר
לרטיבות .בנוסף לכך יש רצועת אבטוח עם מנגנון ראצ'ט
בסגירה הפוכה .כלומר האבזם נמצא על החלק הנע,
ודווקא הרצועה היא סטטית .באופן זה האבזם פגיע פחות
והנוחות לא נפגעת .חלקים נכבדים מהנעל עשויים מאריג

חזק ומאורר מאוד לטובת פינוי יעיל של לחות מחלל הנעל.
סוליה סולית ה ME7-מדורגת ברמת קשיחות  8של
שימנו .לצורך ההשוואה נעלי  XCשל היצרן מדורגות
לרוב בדרגה  ,11ונעל ה DH-מדורגת ברמה  .5בסיס
הסוליה מבוסס על טכנולוגיית Torbalשל שימנו ,מהותה
היא שימוש בקשיחות מדורגת של בסיס הסוליה להשגת
העברת כוח אופטימלית לצד נוחות וגמישות .הטכנולוגיה
כוללת בין היתר מסגרת קרבון קשיחה בהיקף הסוליה
ושימוש במספר סוגי גומי בעלי רכות משתנה במיקומים
ובאופני יישום שונים על הסוליה ,כמובן על פי במיקום
היחסי של הנעל על הפדל .החלק התחתון והרך של
הסוליה פותח בשיתוף ענק הצמיגים הצרפתי מישלין,
כשהתוצאה היא מבנה מדרך מחורץ במיוחד הבנוי משני
סוגי גומי של היצרן הצרפתי ,הכל למען השגת אחיזה
מקסימלית בעת הליכה לצד האופניים.
בשימוש לרוב אנו ממליצים למדוד כל נעל לפני
הרכישה ,ב ME7-במיוחד .ביחס לנעלים האחרות של

שימנו שהתנסיתי בהן ,ה ME7-היא בעלת מבנה צר.
למרות מבנה כף רגל רחב יחסית ,הנעל החדשה של
שימנו הרגישה לי נוחה במיוחד .משקלה הקל במיוחד
( 455גרם למידה  )46והסוליה הקשיחה מורגשים מאוד
ברכיבה .למרות היותה נעל אנדורו בהגדרה ,היא לא
פחות קשיחה וקלה מנעלי  XCרבות בשוק .לשמחתי לא
יצא לי לבדוק את ההגנה הנרחבת שהנעל מציעה ,אבל
אני בטוח שהמיגון לא היה מזיק במקרה של תקרית .שרוול
הניאופרן עושה עבודה מעולה וחלל הנעל נשאר נקי גם
ברכיבות מאובקות במיוחד בעונה קיצונית זאת של השנה.
אפרופו עונה קיצונית ,לנעל מראה אגרסיבי ואטום ,אבל
זאת רק הטעייה .המספר הרב של פתחי האוורור והאריג
המאוורר הנרחב בקדמת הנעל ,הופכים את הME7-
לאחת הנעלים המאווררות יותר שהתנסיתי בהן לאחרונה,
אגב גם ביחס לנעלים מז'אנרים קלים ומאוורים הרבה
יותר .עונת חורף אמתית אין לנו ממש ,אבל אחרי התנסות
עם הנעל בטיול הצוות בקרפטים ,לא הייתי ממליץ עליה

כנעל חורף -פתחי איוורור לא אוהבים מים ...אמנם לא
יצאתי לטיולים רגליים ארוכים נעול בנעלים ,אולם בקטעי
הליכה חלקלקים באותו טיול מדובר ,הנעל הפגינה
ביצועים מעולים באחיזה.
סיכום תחום הנעלים אצל הענק היפני לא מפסיק
להפתיע בשנים האחרונות ,בכלל זאת סגמנט האנדורו.
ה ME7-של שימנו היא נעל מעולה המתפקדת בדיוק כמו
שנעל קצה לאנדורו צריכה לתפקד .היא נוחה ,עמידה,
קשיחה דיו לפידולים חזקים ,בעלת אחיזה מעולה בתנאי
הליכה ,מאווררת ,וקלה כמו נעל  .XCגם ה ME7-נכללת
במדיניות  30ימי ניסיון של שימנו ושל היבואן המקומי
 .DAAקניתם ולא אהבתם? יש לכם  30יום להחזיר את
הנעל ולקבל חזר מלא ,תכלס כדאי.
יותר :מראה ,משקל ,קשיחות ,נוחת ,הגנה.
פחות :חוץ מהעובדה שהיא מאווררת מידי לתנאי חורף,
לא מצאנו דבר
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 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון "יסודות" בי"ס לאופני הרים

טכניקות רכיבה להמונים

טכניקות רכיבה להמונים

הכחד את חברך
והישאר Fresh

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.

לרוב אין אצלנו במגזין אירועים מכוננים .כאלה אנחנו לא
יוצאים בהצהרות ,לא פומפוזיים במיוחד ,ולא מתכוננים...
אבל יצא שהגליון הנוכחי מציין  3שנים של עבודה,
מבחינתנו סה"כ של ציון דרך לא יותר .אמנם לא אירוע
מכונן ,אבל תירוץ מספיק טוב לשני המגה טאלנטים
שלנו לפרוק כל עול ולזרוק ז@#ן על העורך .אז הפעם
לא תקבלו טיפים ממשיים לשיפור טכניקת הרכיבה ,אלא
יותר המלצות איך לנהוג עם שותפכם לרכיבה ולהישאר
ללא חברים...
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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 אפי פלאח  אפי פלאח

Navad1000 2017
תחרות  bikepackingשל  1000ק"מ בשוויץ עם טוויסט בעליה -הNavad1000
מחביא גם  31,000מטר טיפוס מצטבר מצפון שוויץ ועד לריוויירה של אגם ג'נבה.
"העליות בשוויץ קצת מוזרות ..הן מתחילות באספלט ממשיכות במשהו שפעם
היה אספלט עוברות לחצץ גרניט גרוס וממשיכים בדרכי חקלאים בזויות מפגרות
ותוואי שטח פסיכי ..בשלב הזה (אפילו קצת לפני) אני עובר להליכה .הבונוס הוא
נוף מהפנט ומסעדת הרים ברום כל הר"
 7:30בבוקר ,אחרי שעתיים של רכיבה בעליה ארוכה בטבע ירוק מאוד עם
אופניים עמוסות(כן ,האופניים שלי עמוסות ויסלחו לי באקדמיה ללשון) בציוד
ועדיין לא אכלתי ארוחת בוקר .זה לא בעיה בשוויץ – כל התשתיות זמינות וזה

רק עניין של עוד כמה ק"מ עד שאגיע ל bakery-הבא להתפנק בקפה מאפה
וציידה לדרך .נראה כאילו המדינה הזו התחילה משבילי הליכה ורכיבה וסביב זה
נבנו הערים והתשתיות .הדרך מאפשרת נטו רכיבה ומינימום דאגה ללוגיסטיקה
מסביב – מים ,אוכל ,ולינה נוחה קיימים בשפע.
ניסיתי להיזכר מתי בדיוק בסוף  2016נתקלתי בשביב המידע על תחרות
ה .Navad-ידעתי שהשנה אני לא רוצה לעשות את ה( HLC-שלוש ניסיונות
הספיקו לי) ושאני מחפש אתגר מעניין יותר .שונה.
מסלול ה Navad1000מחבר עשרות מסלולי רכיבה והליכה ,הפזורים שתי וערב
בשוויץ ,למסלול אחד ארוך ומאתגר שלא מדלג על אף פנינת נוף ,היסטוריה או

נקודת עניין .התחרות מתקיימת בפעם השלישית השנה.
תחרויות בייגפאקינג בעולם מתקיימות בעיקר בצורה פירטית ללא מארגנים
וללא ספונסרים ועם כללים דיי מוגדרים :על הרוכבים לרכב במסלול המוצע,
הרוכבים אחראים על עצמם לכל נושא בתחרות ,Self-Supported ,כלומר
אסור לקבל סיוע מבחוץ וניתן להיעזר בשירותים שזמינים לכל הרוכבים ועל
הרוכבים לשאת על עצמם את כל הציוד שלהם לתחרות .כאשר רוכב עוזב את
המסלול מכל סיבה עליו לחזרו לאותה נקודה שממנה עזב ולהמשיך משם .על
המסלול אין מרשלים ומפקחים (פיראטי ,אמרתי) על הרוכב לקבל על עצמו את
החוקים ולהשתדל לעמוד בהם מתוך כבוד לארוע ולחברים .בשנה הראשונה
הרוכבים נאלצו להתמודד עם  3ימים מאוד גשומים והרבה פרשו .בשנה השנייה

התמודדו הרוכבים עם טמפרטורות נמוכות אבל לאירופאים זה לא חדש או קשה.
מסע בייקפאקינג מכריח את הרוכב להתחבר לשטח בצורה אחרת ולחוות אותו
באופן גולמי יותר .בטיול כזה אתה חייב להתחבר לפעימה של השטח ולתרבות
המקומית :מזג אויר ,סגנון הדרך ,מה אוכלים ושותים והפתיחות של האנשים
למטיילים בכלל ולרוכבים בפרט ושלא לדבר על סכנות.
קשוב להיסטוריה של התחרות ולפרנויה שלי מבוץ ,גשם וקור (ע"י HLC 2015
ו  )2016החלטתי להצטייד במיטב ציוד הגשם והקור האפשרי .וכמובן שלא
הזדקקתי להם כלל כי השנה התמודדנו עם טמפרטורות גבוהות באופן קיצוני –
אפילו לישראלי כמוני.
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בחירת והכנת הציוד
את הציוד בחרתי בקפידה עם המון מחשבה על כל פרט .היה ברור שהאופניים
שלי ,Trek TopFule 9 ,לא יתאימו למשימה ויכבידו עלי מאוד בדרך .תוואי השטח
היה טכני קל מאוד עם דרכי גראבל ואספלט לרוב .חיפשתי אופניים ז"ק ,קלים עם
הרבה הילוכים .לשמחתי כשהתייעצתי עם קובי פינטו מה לבחור הוא מיד הציע
לעשות הצרחה בין אופני הלינסקי טיטניום שלו ל Trekשלי .קפצתי על ההצעה.
מכונת הקרב של קובי משככת וקלילה .בול מה שנחוץ למסלול כזה.
חודשיים לפני הארוע ...האופניים נגנבו!! אחרי סיורים בכל שכונות תל אביב
הידועות לשמצה וניתוח זירת הפשע ...קיבלתי את הגזרה והבנתי שאין אופניים.
באורח פלא לאחר  3שבועות שהאופניים היו ב"איבוד" הצליח קובי בדרך
מסתורית לאתר את הגנב ולשלוח את השוטרים בעקבותיו .כמו בסדרות המתח
הטובות אחרי דין ודברים הושבו האופניים לקובי ואפילו עברו שטיפה טובה .סוף

טוב הכול טוב ויש אופניים .בערך...
כמה שיחות פייסבוק עם רוכבים משנים קודמות הבהירו לי שצריך להתכונן להכול
ולרע מכל ..בשוויץ מזג האוויר מאוד לא צפוי ועלול להשתנות תוך כמה שעות ולכן
מעבר לציוד הרגיל לקחתי גם ערדליים ,מעיל גשם ,מכנס גשם וגרביים – כולם
באיכות הכי גבוהה – קלים ומנדפים.
הצטיידתי גם באוכף ברוקס  C-17שהוכיח את עצמו וגם ארובר שהתאמתי
למידות שלי וששרת אותי בצורה מעולה לאורך המסלול.
ימים מאוד ארוכים עם אור עד  22:30בלילה הביאו אותי להחלטה לוותר על פנס
האקספוז'ר שלי ולחסוך את המשקל הנוסף .נשארתי רק עם פנס ראש black
 diamondשמפיק  130לומנס .תכלס השתמשתי בו פעמיים בלבד.
את הצמיגים התאמתי לשטח האירופאי ובעזרתו של ירנין פלד האלוף הצטיידתי
בצמיגי שוואלבה:

אחורי schwalbe THUNDER BURT 29 x 2.10:קידמיschwalbe RACING :
RALPH 29 x 2.25
בפועל ה Thunder burtהאחורי הוא צמיג מהיר אבל ממש עדין וביום הראשון
לתחרות עם קצת ביש מזל הוא עשה לי צרות .פריט הציוד שאני הכי שמח
שלקחתי הייתה חולצת  castelli gabba 2קצרה!! חולצה אחת עם מקסימום
טכנולוגיה .גם מחממת ,גם מנדפת גם חוסמת רוח וגם חוסמת גשם ..מדהימה!
ימים שלמים למדתי את המסלול וכל שלב בו .חילקתי אותו ל 9-מקטעים "ריאליים"
(ממש) שחשבתי שיתנו לי אינדיקציה להתקדמות שלי .השתמשתי במכשיר ניווט
גארמין  etrex 30פשוט ,אמין וידידותי .האפשרות להחליף סוללות פתרה בעיה
של טעינה .הורדתי מפות  Open Street Mapעדכניות של האזורים בשוויץ
שארכב בהם וגם שמרתי בטלפון קובצי גיבוי של המפות על כל צרה .הניווט עבד
נהדר והמפות  OSMהוכיחו את עצמן יעילות ומדויקות.

האימונים -ירושלים זה לא שוויץ
יש לנו מחסור גדול בעליות מונוטוניות וארוכות בארץ ולפני התחרות פקדתי את
רוב הדרכים שיכלו להתאים .כמובן שמטעמי נוחות בחרתי את הרי ירושלים
לאימונים .מצאתי  3-4עליות ארוכות יחסית ולא טכניות הקפדתי פעמיים בשבוע
לפקוד אותן לרכיבת מסור .זו רכיבה שבה אתה עולה ויורד באותה דרך  3-6פעמים
כדי לצבור גובה כאשר מקפידים על ירידות מהירות וללא מנוחה בין השיניים .זה
אפילו לא התקרב לעליות שהיו בשוויץ אבל עשה את העבודה.
אחד האתגרים הגדולים לדעתי של רוכב בייקפאקינג הוא למצוא את נקודת הin--
 zoneשלו.
מדובר בנקודה וירטואלית וחמקמקה שבה לרוכב יש אפשרות לרכב שעות רצופות
ללא עצירות ובלי "להישרף" .הנקודה הזו היא תמהיל של דופק נכון ,מהירות
פידול ויכולת לשמר אנרגיה בצורה טובה כך שהגוף לא ירגיש מותש מצד אחד אבל
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יעבוד במהירות טובה ללא קשר לתוואי השטח.
באימונים שלי חיפשתי ומצאתי את ה zone-שלי וכל פעם דחפתי אותו עוד קצת
למעלה .בשאיפה שהקצב הנוח שלי יהיה גם מעט יותר מהיר.
ביצעתי שתי רכיבות  bikepackingמקדימות לתחרות – כל אחת של יומיים.
האחת על האופניים הישנות מהחרמון לגשר הזיו והשנייה מבית שאן דרך נחל
השופט לתל אביב .בשתיהן למדתי המון על הציוד על סיבולת ועל עצמי .קחו לכם
שותף טוב וצאו לדרך – אני יוצא למסעות עם עינן קימחי ומבטיח לעצמי דרך
משעשעת ושותף מקסים.
במסע מבית שאן לתל אביב קרסה הנאבה האחורית והכריחה אותי למצוא
פתרונות .נאבת  XTRישנה וטובה מדודו גולדפרב המקסים ובעזרתם האדירה של
ארז ושוסטר מסלאלום כפר מלל נמצא פתרון מהיר והמטוס היה מוכן לדרך.
אתגר נוסף היה להטיס את האופניים לשוויץ ...ובחזרה .החברה מסלאלום כפר
מלל ארגנו לי ארגז קרטון גדול במיוחד ועמיד והסבירו לי את סודות האריזה –

פרוק והרכבה .תכלס לעלות עם אופניים לטיסה אמור לעלות  70$לכל כיוון אלא
אם אתה זורק לארגז את כל הציוד שלך והמשקל לא עובר את ה 23-קילו – אז
זה נחשב מזוודה מאוד גדולה .זרקתי הכול לארגז 25 ..קילו .קצת דיונים עם דייל
הקרקע והארגז עלה לטיסה ללא תשלום נוסף.
את הארגז אחסנתי אצל חבר בציריך ששמר לי עליו ועל כמה בגדים להחלפה עד
שאחזור .אם לא היה החבר הייתי נאלץ לזרוק את הארגז הזה ולנסות להתארגן על
קרטון חדש בחזור  -חוויה לא נחמדה.
המסע -שוויץ זה לא ירושלים
ממש נחמד לראות שלכל השרוטים בחיידק הבייקפאקינג יש מאפיינים דומים
– רוכבים בוגרים ,עם ניסיון רב על האוכף ואהבה לטבע ולמרחבים .זינקנו 45
רוכבים מ Romanshorn-שבצפון שוויץ בזינוק מתגלגל – עדיין לא ברור לי למה,
אבל המארגן החליט וזה האירוע שלו.

התנהלות היום הייתה יחסית פשוטה :השכמה ב 5 – 4-לפנות בוקר ,התארגנות
(בערך  45דק) שכללה קיפול הציוד' ,ישיבת בוקר' בטבע וצחצוח שיניים .מתפלל
שהבגדים יבשים ומתלבש זריז כדי להתחמם .אוכל משהו קטן שלקחתי איתי
מהערב לטעינת המצברים ויוצא לדרך.
בלי תוכנית מוגדרת רכבתי עד שהופיע בית הקפה\בייקרי ראשון בדרך ועצרתי
לקפה ,מאפה ,כריך ושתיה לדרך .אחרי ההפסקה הראשונה הגיע חלק הרכיבה
המרכזי של היום שהיה בד"כ  4שעות רכיבה רצופות נטולות מנהלות ..פשוט
פדלים .איכשהו את ארוחת הצהרים כמעט תמיד אכלתי על פסגה של איזה הר
בבקתת חקלאים ששדרגו את המקום לקפטריה .במקומות האלו ,שלא ברור איך
מצרכים כלל מגיעים אליהם ,אפשר למצוא מרק חם ,נקניקיה גדולה ועסיסית עם
חרדל ,לחם טוב ושתיה ...ובירה ,אוי איזה בירה! המחירים לא זולים אבל למצוא
אואזיס כזה בפסגה של הר אחרי  3שעות פידול בעליה אתה פשוט מוקיר תודה
על כל מה שיש.

במהלך התחרות פתחתי סוג של בלוג אישי כדי לשמר מחשבות .בסוף החלטתי
לפתוח אותו בפייסבוק ולשתף את החברים מה שמאוד עזר לי לספר את הסיפור
ולהתחזק מהתגובות/https://www.facebook.com/mynavad1000 .להלן
תקציר כמה מהימים המעניינים יותר כפי שפורסמו:
 17ליולי :היום הראשון לתחרות
היום הראשון התחיל בחתך בצמיג האחורי בק"מ ה 5-בלבד .לא הצלחתי לסתום
עם תולעת והפנימית ששמתי אבדה אויר כל  20דקות.
המלאך הראשון על השביל ניסה לעזור לי להחליף עוד פנימית ללא הצלחה .רצתי
לידו  5ק"מ עד העיירה הזו לחנות אופניים מקצועית.
צמיג חדש והפנימית חלופית ויוצא לדרך..
יש לי להדביק את החברים..
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מתוך השק"ש כותב את סיכום היום הראשון:
במספרים 170 ..ק"מ עם  3125טיפוס מצטבר .יום לא מאוד קשה אבל גם לא
קל .פנצ'ר אכזרי בשעה הראשונה והתברברות עם פנימיות לא תקינות ומספר
מטורף של עצירות ניפוח .הגעתי בעזרת רוכב סייקלקרוס לחנות מעולה ותוך
דקות הייתי בחוץ עם צמיג חדש (אותו צמיג) .השוואלבה ט'אנדרברט הוא צמיג
מהיר אבל מאוד עדין .מאוד! אני בספק אם יחזיק עד סוף האירוע.
בכל כמה ק"מ ברזיה ושוקת .מים מינרלים קרים יוצאים ממנה כל הזמן ..אין
לפתוח ולסגור ..זה תמיד זורם .חלום.
בק"מ ה 140התחילו דחיפות אופניים בעליה .גיהינום .שעה וחצי בשתי עליות
אכזריות אחריהן ירידה פסיכית ל ..wattwill-איפה שהחלטתי לסגור את היום
ולישון .העליות בשוויץ קצת מוזרות ...הן מתחילות באספלט ממשיכות במשהו
שפעם היה אספלט עוברות לחצץ גרניט גרוס וממשיכים בדרכי חקלאים בזויות
מפגרות ותוואי שטח פסיכי ..מצאתי אסם עם חציר ופלשתי אליו 22:00 .בלילה
ועדיין יש מעט אור בחוץ .מקווה שאצליח לישון  7שעות בריאות .מחר יום אכזרי
יותר .לל"ט
הימים מתחלקים בשעות רכיבה עם מעט עצירות באמצע לאוכל או לוגיסטיקה.
הרעיון הוא שאם אין סיבה טובה לעצור אז לא עוצרים .את הקטעים הקשים
מנטלית בתחרות העברתי בהקשבה למוזיקה ובעיקר לגלגל"צ! זו הייתה זריקת
עידוד מהבית וכייף לשמוע חדשות כל כך מוכרות וכל כך רחוקות.
 19ליולי :היום השלישי – המשבר
איזה יום שלישי זה היה ..מטורף .הגוף שלנו זו מכונה מדהימה.
קודם קצת מספרים ...רכבתי היום  140ק"מ על  3,320מטר טיפוס מצטבר.
סך הכול רכבתי  440ק"מ ו  10,450מטר טיפוס שזה כמעט חצי מרחק אבל רק
שליש מגובה הכללי .העבודה עוד לפנינו.
היום התחיל נורא ב-נ הנוראי! התעוררתי בבוקר כאילו בכלל לא ישנתי .תחושת
כבדות בבטן ואיכסה כללי .מההכרות שלי עם עצמי היום השלישי שלי הוא יום
משבר ולכן החלטתי לא ללחוץ ,לאכול טוב בבוקר ואחרי שזה לא עזר החלטתי
לעשות שנ"צ ..סליחה שלפשטונדה .אחרי שתי העליות ו  1500מטר טיפוס
מצטבר ,תפסתי ספסל בצל ,נשכבתי והלכתי לישון ל 45-דק .היה מעולה והדבר
הנכון לעשות .קמתי חדש.
פתחתי מבערים 'במישורים' והצלחתי להדביק את שני החברה שהיו איתי בבוקר.
היום טיילתי בכמה אגמים והעיקר הוא אגם לוצרן .מקום מקסים.
היום בסימן התאוששות אחרי שאכלתי ארוחת ערב טובה עם כוס בירה ועם קינוח
בצורת עץ דובדבנים.
הצלחתי למצוא חניון של בניין בשלבי בנייה אחרונים אז נכנסתי לישון .לילה טוב
 20ליולי :היום הרביעי
איזה יום נפלא ומתסכל .קודם סיכומון :רכבתי היום  113ק"מ בלבד על 3,735
מטר טיפוס מצטבר .סך הכול רכבתי  553ק"מ ו  14,185שהם בערך חצי ממרחק
וחצי מהגובה.
היום התחיל נפלא בעליה להר בשמורת טבע שנקראת  ..NAPFאיזור רכיבה
מקסים .התחשק לי לזרוק את התיקים בצד ולהרביץ את הסינגלים בכל הכייף
ובזרימה .היער עבות הסינגל רץ צפוף בין העצים והשורשים .היה מקסים.
בפסגת ההר (כמו בכל פסגה אמתית בשוויץ) יש מסעדה! אין לי מושג איך

מעלים את האוכל לשם (אין כבישים) אבל אכלתי צלחת מרק גולש חלומי עם לחם
וכוס בירה.
היום המשיך נהדר כשירדתי לעמק ומצאתי לגונה בנחל עם כמה וצעירים
ומשפחות .זרקתי את האופניים וקפצתי למים .היה מושלם.
מהשלב הזה השביל חזר לטפס ובשלב דיי מוקדם הפך לחץ גרוס וטובעני.
שעתיים  +של הליכה ודחיפת האופניים וגם את הסיוט הזה עברתי.
עליות חדות ובלתי רכיבות היו הסימן של היום .מבאס שרק  113ק"מ אבל גם
זה בסדר.
מחר יום האיימים עם שתי העליות המפחידות של המסלול .בערך  2200מטר
מצטבר שתיהן .כמובן שלפני כל זה אני חייב לחזור למסלול כי החלטתי להתפנק
במלון בעיירה ליד .אשן טוב ואקום מוקדם .המקלחת הייתה מעולה וגם הבגדים
נשטפו בתקווה שיהיו יבשים עד הבוקר .לילה טוב
 22ליולי :היום השישי לתחרות ..אני חושב
סיכום היום השישי (לקח לי זמן להזכר שזה אכן השישי ..הכול כבר מעורבב):
היום רכבתי  129ק"מ עם גובה מצטבר של  4,175מטר.
סך הכול לפי הגרמין רכבתי  793ק"מ ו  22,360מטר טיפוס שזה המון .המון .לא
ברור לי איך אני מצליח אבל היום היו שלוש עליות רציניות לפאסים (מעברי הרים)
גבוהים .השלישית הייתה הרוצחת מבינהן לפסגה הגעתי אחרי  4ק"מ דחיפת
אופניים על חצץ הרים גרוס .בקושי אפשר ללכת .גם הירידה בצד השני לא הייתה
מאוד עבירה כי השביל עבר במסלול  Hikingעל המרעה של הפרות ושם זה רחוק
מלהיות שטוח.
בגדול אני מרוצה מההתקדמות שלי ומקווה להגיע כבר במוצ"ש לסיום (שהוא
 1029ק"מ אגב ..מאוד לא מתאים לשוויצרים לא לדייק ככה(.
אני מתחרה בעיקר עם עצמי וכל הסובבים אותי בתחרות הם רק מדרבנים ותו לא.
אני כמעט שלא פותח את  track leadersולא מאוד עוקב .העיקר להגיע לטיסה
ב 25-בערב כדי להספיק לטקס הסיום של הבן .ואגב הבן ,חשבתי עליו הרבה
בעליות כשדחפתי את האופניים ברגל ועל כך שאנחנו עושים את שביל ישראל יחד
ואין ספק שזה חיזק אותי .אז צילמתי לו פורשה שחנתה לה ביער.
משהו מוזר בשלטי ההכוונה של השוויצרים במקום לכתוב יעד ואת המרחק אליו
הם רושמים יעד ואת הזמן שלוקח להגיע כאילו כולם הולכים בקצב אחיד.
השוויצרים מאוד אוהבים ללכת בטבע .מאוד .רואים כל הזמן קבוצות של צועדים,
בעיקר מבוגרים .יאללה ,לל"ט מחר השקמה ב.4-
 23ליולי :היום השביעי לתחרות
היום 7 ,לתחרות ,התחיל קצת לפני  5והסיים עכשיו  .22:30על פי הגארמין
רכבתי עד כה  926ק"מ וגובה מצטבר של  26,898מטרים מצטברים .לכן לפי
החישוב שלי נשאר לי מחר בערך  110ק"מ עם  3000מטר טיפוס .שחרור כזה (:-
היום התחיל ברוחות פנים חמות והמשיך בטיפוס אכזרי לאחת הפסגות הגבוהות
בתחרות .המסלול עבר ,מסיבה מאוד לי מוצדקת ולדעתי גם מסוכנת ,על חוד ההר
בין בורות עמוקים ומושלגים ..ממש על הסכין .הליכה על שביל צר כשמשתמשים
הצדדים בורות של  4מטר ..לא כייף .הסרטון בפוסט נפרד כי הפייסוש לא
מאפשר להעלות תמונות וסרטונים יחד.
גם שבילי הירידה מההר היו טכניים מידי עבורי והמשמעות של זה היא
ירידה אטית..
פרט לזה היה יום מאתגר עם מעט עצירות .היום עברתי לחלק הצרפתי של שוויץ

וגם החלק הזה לא מבין מילה באנגלית.
את הלילה בחרתי להעביר בעיר האגם  Schwarzseeוזה אמר שטיפסתי באור
אחרון עם קצת עזרה של הפנס .התמקדתי בסוכות המציל על החוף בתקווה שלא
יפנו או יפריעו לי .הבעסה בסידור הזה זה ההתארגנות הארוכה בבוקר לקפל את
המזון והשקש .פרט לזה נוח.
חייב לישון .השקמה ב .4-לל"ט
ניתן לראות את סרטון פה.
היה לילה סיוט!! התחיל חם מאוד עד כדי כך שפתחתי את השק"ש למצב שמיכה
( )/https://enlightenedequipment.comוישנתי ערום לגמרי .זה המשיך
שלא הצלחתי להרדם גם עם כדור שינה (ללא מרשם) וזה המשיך בכך שבשלוש
לפנות בוקר החלטתי שאם אני לא ישן אז לפחות אני ארכב – אז התעוררתי לגלות
שאני בתוך ענן לח וכך גם הבגדים שתליתי לייבוש .לא כייף.

 24ליולי :היום השמיני .סיום התחרות
הסתיים!! יום אינטנסיבי שהתחיל בלילה מחורבן בלי שינה ..בהתחלה היה חם
ואחר כך קר ואז התעוררתי לגלות שאני בענן לחות והבגדים רטובים.
ב  03:00החלטתי שאם אני לא יישן כדאי שארכב .לאט ארגנתי את הציוד וב
 04:00יצאתי לדרך.
יום רגוע יחסית עם "רק"  3עליות שהשלישית ביניהן הייתה ממש אכזרית .יום
מהיר בו עקפתי שני חברים שהיו לפני בימים הקודמים וויתרו על שנת הלילה כדי
להתקדם.
היה לי יום אנרגטי ומאוד ממוקד .הייתי חדור מטרה לסיים את הח ..הזה כי כבר
נמאס מעליות וירידות והמים ורק רציתי לסיים.
הגעתי לעננים (תרתי משמע) היום ,ונרטבתי טוב .סוף סוף קיבלתי תחושה של
שוויץ האמתית.
בפסל של פרדי מרקורי (יליד המקום) חיכו לי  3חברה שסיימו היום לפני .שתינו
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בירה יחד ודיברנו על רכיבה בארץ הקודש .נחמד ללמוד שלמרות שהם תושבי
המקום ,גם להם היו את אותן חוויות ואתגרים כמוני.
זזתי לחפש חדר להניח את העצמות והשרירים .היה כייף
 26ליולי :פוסט סיכום
לאט לאט הדברים שוקעים והחוויה של הימים האחרונים מתחילה לשקוע .זה
מרגיש כאילו מישהו אחר רכב ואני רק צפיתי מהצד ..עדיין לא מפנים שאני אכן
עשיתי את זה.
ערמה של חוויות ,תמונות ,מחשבות ונופים מטורפים ..איך מסכמים את כל זה?
אולי לא צריך ואולי זה יבוא לי בימים הקרובים.
יש לי תחושה שקבוצה שמחשיבה את עצמה  bikepacking hardcoreלא
מאוד מתחברת לעובדה שהחלטתי לסכם לי את ימי התחרות במרשתת ולשתף
את החוויות והתמונות .לדעתי "הם" חושבים שארוע כזה (תחרות בייקפאקינג)

חייבת להיות עם 'סכין בין השיניים' ומנותק כדי לזכך את החוויה .אני לא מתחבר
לזה וחושב שזכותו של כל רוכב לבחור לעצמו את הדרך בה הוא עובר את החוויה
ואין דרך אחת לעבור אותה.
הבוקר במלון ישבתי עם  MacNab Ianשהיה השפן שלי ביומיים האחרונים
ושמעתי סיפורים מהאיש הפשוט והמקסים הזה .הבחור ממנצ'סטר ורכב שנה
שעברה את ה"-שילוש הקדוש" בארה"ב (טור דוויד ,אריזונה טרייל וקולורדו
טרייל) ומסתבר לי לאט לאט שיושב מולי אחד מרוכבים הנחושים והחזקים .הבחור
רוכב על  van nikolasטיטניום עם רצועה ומערכת רולהוף  14הילוכים ומינימום
ציוד .היה אחד היחידים בתחרות שרכבו בייקפאקינג מלא (לא במלון) .היה נחמד
לשמוע חוויות ואת ההכנות שלו לטיול..
הוא רכב מציריך לנקודת הזינוק ב romanshorn-כדי להכיר את השטח
והתרבות .ענק.

סוף דבר
טיול בשוויץ הוא לא סיפור זול לתושבים זרים .אפילו קצת יקר .הפרנק השוויצרי
אומנם נחלש מול השקל לאחרונה אבל מחיר המוצרים יקר מאוד .היו מספר
רוכבים גרמנים שהכירו את הבעיה והביאו איתם את כל האוכל לתחרות בתיקים,
שלא לדבר על זה שלא יכלו ללון בבתי מלון.
הרגשתי טוב וחזק .גילתי על עצמי שככל שהאירוע מתקדם אני מתחזק ונהיה
מהיר ועמיד יותר .לפחות ככה מרגיש .החיסרון היחיד שמצאתי בשוויץ הוא
שהטבע כמעט ולא משתנה .המון ירוק ,המון מים ,עמקים והרים נהדרים אבל
מתחילת המסע ועל סופו הנוף כמעט ולא השתנה .בעוד שבארצנו הקטנטונת
אתה יכול לעבור ביום רכיבה אחד  3תאי נוף שונים ,בשוויץ זה נשאר אותו דבר.
מפיק התחרות  Willi Felixהוא אחד העוסקים בתחום הרכיבה והציוד בשוויץ,
איש חביב שרכב את שתי התחרויות הקודמות ובגלל פציעה נמנע מלרכב גם

השנה .את רוב המידע ניתן למצוא באתר התחרות www.navad1000.chויותר
מזה אין! אופי התקשורת של ההפקה השוויצרית לוקה בחסר .פרט לכמה מיילים
בודדים ותשובות שדרשתי מהם לא קיבלתי מידע נוסף וגם לא שאר המתחרים.
חבל ,דף פייסבוק טוב היה חשף את האירוע ליותר רוכבים ומעלה אותו לרמה
הבינלאומית אליה הוא שייך .אולי טוב שהוא עדיין אנונימי קצת.
ברשותכם הייתי רוצה להודות כאן למשפחתי -ללא הפרגון הענק של הדר אישתי
והאהבה שהמשפחה שלחה לי מרחוק לא יכולתי לצאת לחוויה האדירה הזו
ולהשלים אותה .תודה!
תצאו ותרכבו  -מאוד מומלץ .ירוק בגוונים נהדרים ומים לשתייה בכל פניה.
האנשים מקסימים ובסוף גם להרים הגבוהים מתרגלים.
נפגש בשבילים!
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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 SPD
עם סוליה בעלת אחיזת קרקע מקסימלית ,משלבות חוזק,
עמידות ,אחיזת קרקע וסטייל

נעלי רכיבה ,תחרותיו ת  ,AM/Enduroמעבירות מקס�י
מום כח לפדלים ביעילות מקסימלית ,סולייה דו שכבתית,
חיזוקי קרבון ומיטב החומרים האפשריים ,מערכת סגירה

נעלי רכיבה ,תחרותיו ת  ,AM/Enduroמעבירות מקס�י
מום 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 בקז
דמת הנעל ,יכולת התיבשות מהירה יותר ,נעלי סקייט
וסטייל אולטימטיביות ,לרכיבה ,סקייטבורדינג ,או בשביל

נעלי רכיבה ,סקייט וסטייל אולטימטיביות ,לאופני הרים,
 ,BMXXסקייטבורדינג ,או בשביל המראה .מהירות ,נ�ו
חות ,אחיזת קרקע ,שליטה ,מעוצבות ע''י הרוכב האגדי

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

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

₪ 566



₪ 539



₪ 765



₪ 584
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 נמרוד כהן  דותן הלוי  דולב בראון

Mondraker Foxy XR

יבואן :מ.נ מערכות | מחיר₪ 29,900 :

מונדרקר ,חברה ספרדית שידועה בעיקר לחובבי האקסטרים ,נמצאת
בחוד החזית של תכנון אופני ההרים המודרניים כבר מספר שנים .איך זה
יכול להיות אתם שואלים? איך חברה קטנה ועלומה יחסית ,מצליחה להוביל
תאגידי-על דוגמת טרק ,ספשלייזד ,סקוט ,ג׳יאנט ושאר החברות הגדולות?
ובכן ,מהפיכות לא דווקא מתחילות אצל השחקנים הגדולים והמפורסמים.
אם אתם הבעלים המאושרים של אופני אול מאונטן או אנדורו מהשנתיים
האחרונות ,רוב הסיכויים שהגאומטריה שלהם ,אופניים ארוכים ,נמוכים ובעלי
זווית ראש מתונה ( ,)long, law and slackהושפעה ישירות מהForward-
 Geometryשל מונדרייקר.
מונדרייקר הציגה את הגאומטריה המהפכנית כבר ב .2013-הבסיס הוא
מתיחת הצינור העליון הרבה מעבר למקובל ,ושימוש בסטמים קצרצרים
כדי לאזן זאת .ההבדל מוחשי מאוד בירידות תלולות ,בהן משקל הרוכב מרוכז
מאחורי ציר הגלגל הקדמי ,בהשוואה לגאומטריית האולד סקול שהתבססה על
שילוב צינור עליון באורך בינוני עם סטם ארוך .הוסיפו לזה הנמכת ציר מרכזי,
זווית צינור ראש מתונה בקיצוניות לאחור וזווית מוט כיסא תלולה באופן קיצוני
לפנים ,והרי לכם גאומטריית הניו סקול של אופני הטרייל-אול מאונטיין-אנדורו.
ה Foxy XR-הם אופני ה Trail/All Mountain-האגרסיביים של החברה ,עם
מהלך של  140מ״מ מאחור 160 ,מ״מ מלפנים וגלגלי " .27.5הם לא מיוצרים
בגרסת " ,29כך שמונדרקר כבר החליטה עבור הלקוח מה גודל הגלגל
האידיאלי ליישום זה .ליאור דיין בחן את מהדורת  ,2015והמבחן הנוכחי יעסוק
בעדכונים לשנת הדגם הנוכחית 

Mondraker Foxy XR 2017
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Mondraker Foxy XR

Highlights
•מזלג  FOX 34 TALASעם מהלך משתנה
של  130ו 160-מ״מ בגרסת הFactory-
היוקרתית (ציפוי קשימה מוזהב).
•בולם אחורי  FOXעם  3מצבי פלטפורמת
דיווש וציפוי הקשימה.
•מערכת  SRAM Eagle XO1מלאה עם
גלג״ש  32מלפנים ו 12-הילוכים מאחור,
 10-50שיניים.
•סט גלגלי  DT EX1501ברוחב פנימי של
 25מ״מ.

•צמיגי MAXXIS High Roller II
ברוחב  2.3אינץ׳.
•בלמי .FORMULA Cura
•מוט כיסא טלסקופי עם  150מ״מ מהלך
.ROCKSHOX Reverb
•סטם באורך  30מ״מ וכידון ברוחב  780מ״מ,
שניהם בקוטר מוגדל  35מ״מ ממותג הבית
ֿ.Onoff
•משקל  12.7ק״ג עם כלוב בקבוק ודוושות
XTR Trail
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שלדה ומתלה
זהו המפגש הראשון שלי עם המותג הספרדי שעשה לו שם בקרב חובבי
הרכיבה האגרסיבית בעולם ובארץ .השלדה היא מלאכת מחשבת של סיבי
פחמן ,בצביעה אפנתית של ירוק ושחור ,ומראה ייחודי שכבר הפך לסימן
ההיכר של החברה .המשולש הקדמי ארוך במיוחד עם צינור עליון שמשתפל
אחורה ומטה בזווית חדה ,בצומת צינורות הראש יש קורת חיזוק אלכסונית,
והמתלה כפול החוליות מעביר את הבולם האחורי בתוך השלדה .בעיני
לאופניים מראה ייחודי ומושך.
הספרדים שמו לב לפרטים הכי קטנים ורואים שלצד מה שמוכר באולמות

Mondraker Foxy XR

התצוגה הם חשבו פרקטית על כל מה שרוכב צריך .יש מקום נוח לבקבוק,
וכשהחלפתי את הכלוב המקורי לכלוב בהכנסה צדדית ,נפתחה האפשרות
לשימוש בבקבוקים גדולים .החיווט פנימי כמקובל בשלדות קרבון .מיגון דמוי
קרבון לתחתית הצינור התחתון מכסה גם את בית הציר המרכזי ,הנקודה
הכי נמוכה ופגיעה בשלדה .ציפוי גומי מוקשח על תומכת השרשרת הימנית
כנגד נזקי הצלפת שרשרת ,ושתל מתכת למקרים של נפילת שרשרת באזור
גלגל השיניים הקדמי .מגן בוץ מגומי עוטף את הבולם האחורי ומגן עליו
מכל מה שישליך עליו הצמיג האחורי .טבעת קטנה מותקנת סביב הציר
המרכזי למניעת נפילת השרשרת (מחוברת לציר המרכזי בסטנדרט ISCG5
למובילי שרשרת).

מתלה ה Zero Suspension-הוא הגרסה המתוחכמת של מונדרקר למתלה
כפול חוליות .שתי חוליות מתלה קצרות וקשיחות ,התחתונה עשויה בכרסום
ממוחשב ,מניעות משולש אחורי א-סימטרי ,בו יש קורה אנכית רק בצד שמאל,
כשבצד ימין ממלאים את החלל גלגל השיניים והשרשרת .זה מבנה מקובל
וחוסך משקל באופני שבילים ,כשבדגם האנדורו ,ה ,Dune-זו כבר זרוע
סימטרית חזקה יותר.
עדיין ,גם פה הטייק אוף הספרדי למתלה הדאבל-לינק ייחודי ואפקטיבי.
הבולם האחורי צף בין שתי החוליות ,וכלל לא מעוגן למשולש הקדמי .זה
מאפשר למתכנן המתלה אפשרויות כיול וכוונון אינסופיות ,ולייצר מהלך

שמרגיש ארוך ופרוגרסיבי ביחס למהלך הצנוע יחסית במילימטרים ( 140
מ"מ כאמור) .בנוסף ,הבולם ״מנקב״ את צינור הכיסא ועובר דרכו .זה מנמיך
את מרכז הכובד ,מפנה מקום במשולש הקדמי לכלוב בקבוק ,ומאפשר שימוש
במוטות כיסא טלסקופיים בעלי מהלך מוגדל .כדי להוסיף אמינות ועמידות כל
מסבי המתלה הם של חברת  .Enduroנייס.
דגם ה XR-שבחנו הוא הדגם האגרסיבי במשפחת ה ,Foxy-וזה מתבטא
בראש ובראשונה במזלג עם מהלך של  160מ״מ ,תוספת קטנה ומשמעותית
ממזלגות ה 140-מ״מ של שאר חברי המשפחה.
דגם ה XR-הוא גם היקר ביותר במשפחה .מתחתיו קיימת גרסת קרבון RR
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במחיר  24,900שקלים ,גרסת קרבון  Rב 18,900-שקלים ועוד שתי גרסאות
אלומיניום זולות יותר .מוט כיסא טלסקופי מגיע כציוד מקורי בכל קשת
הדגמים/מחירים.
באתר היבואן מספר דגמי  2016שעדיין במלאי עם הנחות משמעותיות,
דגמים שחולקים את שלדת  ,2017רק עם מכלולים אחרים .רק אומרים...
ברכיבה
לי ,ארך ידיים וגוף עליון שכמוני ,הרכיבות על המונדרקר היו בהתאמה
מופלאה ומידית למידותיי .חוויית הרכיבה על הפוקסי מתחילה ומסתיימת
ב Forward Geometry-הייחודית ,איך ואיפה היא ממקמת וממרכזת את

Mondraker Foxy XR

הרוכב בתוך האופניים ,כמה טוב היא מתפקדת בירידות ואיך היא מתפקדת
בעליות .מהדיווש הראשון הרגשתי בבית ,מתוח כהלכה כמו שאני אוהב,
כמעט ללא צורך בכוונון הכידון והכיסא .בעליות ה front-center-הארוך אפשר
לי לרכון קדימה ,להישען כנגד השיפוע ועדיין להצליח לפתוח חזה וריאות.
בירידות הקומבינציה של זווית ראש מתונה מאוד ( 66.5מעלות) ,צינור עליון
ארוך ( 635מ״מ) וסטם קצרצר ,מיקמו אותי הרחק מהגלגל הקדמי ביחס
לאופניים אחרים ,מה שמיד נתן לי עוד ביטחון ולא דרש ממני הסטת גוף
מוגזמת לאחור.

עליות
עם האוריינטציה המובנית שלהם לירידות תלולות ועם תומכות השרשרת
הקצרות ( 430מ״מ) ,החשש שלי היה שהפוקסי לא יטפסו טוב ,אבל החשש
התבדה כבר ברכיבה הראשונה .מקיר הכורכר שעולה מהספסלים של חורשן,
דרך טיפוס סינגל ניו זילנד (אל חשש ,אני מרשה לעצמי לטפס אותו רק
באמצע השבוע בשעות לא-פופולריות) ,הגלגל הקדמי החל לזגזג היכן שכל
זוג אחר היה מזגזג ,ורק בשיפועים התלולים ביותר .אגב תלולים ,הרוכבים
פחות ברי המזל ממני ,כלומר אלו שהגיעו לרכיבות ללא מערכת  Eagleעם יחס
ההילוכים המופרך שלה ,העניקו לשיפועים האלו את השם :״קירות איגל״.

השילוב של הילוך ״הכי קל״ קל בטירוף ,עם צמיגים עתירי אחיזה מאפשר לך
לכבוש כמעט כל עלייה רכיבה.
מבחינת המתלה ,הוא עובד טוב בעליות ,כל עוד הרוכב מקפיד להתאים את
מצב פלטפורמת הדיווש בבולם האחורי לתנאי השביל .בעליות כורכר בקצב
קבוע יש נענוע קטן כשהבולם במצב הפתוח ,אך הוא מתבטל לחלוטין
כשעוברים למצב אמצע ,אז למה לא? מצב זה מייצר איזון טוב בין אחיזה
והתחפרות מינימלית לבין יעילות דיווש ,מה שעושה אותו אידיאלי לרכיבה
בסינגלים מתגלגלים (עליות וירידות) דוגמת יער בן שמן.
בטיפוסים טכניים ומדורדרים השארתי את הבולם במצבו הפתוח והאקטיבי.
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מורגשת שקיעה בעת טיפוס מדרגות ,אבל התמורה היא אחיזה משופרת.
במצב הנעול לגמרי השתמשתי רק פעם אחת בכל המבחן ,בעליית כביש
ארוכה ותלולה .ידית נעילת הבולם ממוקמת במקום נגיש לרוכב ,גם
בדופק גבוה.
ציון כללי ביכולות טיפוס אם כך :טוב מאוד כל עוד אתה משתמש בפלטפורמת
הדיווש .משקל קל ומרשים של  12.7ק״ג בלבד ,גאומטריה מפתיעה שעובדת
גם בטיפוס ,צמיגים עם אחיזה טובה יחסית לדרדרת הקיץ וגלגלי  27.5אינץ׳
מייצרים חבילה שקל להניע בעליות.
מה קשורים הגלגלים אתם שואלים? ובכן ,אחרי שהתרגלתי לאופני  29אינץ׳
אגרסיביים ,מורגש שכאן דוחפים פחות מסה בעליות .יש פחות צמיג ,פחות
חישוק ,ובסך הכל פחות מסה שצריך לסובב בכל דיווש .קל יותר להאיץ ולתת
מכות כוח עם גלגלי ה 27.5-אינץ׳ ,שני דברים שטיפוס טכני מחייב.
ירידות
לא אתכחש שעם ה ,Foxy-עניינו אותי בעיקר ביצועי האופניים כשהאף נוטה
מטה ,וכמה שיותר תלול .שמעתי רבות על המונדרקרים שנבחנו לאורך השנים
במגזין ,ואין ספק שביצועיו של דני הארט על אופני הדאונהיל של החברה,
העלו עוד יותר את הסקס אפיל הלא-נמוך מראש שלהם .אז האם הפוקסי
גרמו לי לרכוב כמו דני הארט?
אהעמ ,עוד לא המציאו אופני פטנט כאלו ,אז בואו נחזור למציאות...
ובכן ,אני לא יודע מה בדיוק הספרדים עשו שם ,אבל ישבתי על הכידון
בול .רכיבות בשבילים האגרסיביים של חורשן/מיר״ב/משמר העמק בתנאי
הדרדרת והפודרה כמעט הכי קשים בשנה ,ואני מרגיש בטוח בגלגל הקדמי
בצורה יוצאת דופן ,לא דואג שהוא יחליק הצידה בהשכבות .לא מתעסק
במשחקונים עדינים של קדימה-אחורה על האופניים למציאת האחיזה
המקסימלית .פשוט מנסה להעביר משקל לדוושות ,לעמוד מעליהן ,הכידון
מופיע במקום הכי טבעי לכפות הידיים וההיגוי אינטואיטיבי ומושלם.
זה אפשר לי להתרכז ברכיבה ,בבחירת קווים ובהיצמדות לרוכב שמלפני
מבעד לענני האבק .באופן חד משמעי הרגשתי שאני מסתובב מהר וטוב יותר
מכרגיל ,מצליח להיצמד לרוכבים טובים ממני ,ונשאר להם על הזנב ביותר
סיבובים וסוויצ׳בקים מכרגיל .סחתן.
המתלה האחורי פשוט שם ,בולע ,דורס ומייצר אחיזה מצוינת רוב הזמן.
עקומת המתלה מכוילת מעולה ,עם רכות בולעת רעשי דרך בתחילת המהלך,
הרבה ״בשר״ והתנגדות באמצע המהלך ,והתקשחות מורגשת בנחיתות
לפלאט .יש טענה או תאוריה הטוענת שבסיס הגלגלים הארוך של המונדרקר
טוב בעיקר להגברת היציבות של האופניים במדרונות תלולים במיוחד,
ופחות טוב בסוויצ׳בקים צפופים בירידה או בעלייה .לא הרגשתי מסורבלות
בשבילים צפופים וטכניים ,כך שבמבחן המציאות לא שמתי לב לתופעה הזו,
אך החלטתי להשוות את מספרי האופניים לזוגות האחרונים שרכבתי עליהם:
המארין  ,Wolf Ridgeהסנטה קרוז  ,High Towerהפוקוס  SAMוהברגמונט
 .Trailsterכולם אגב במידות מדיום .ובכן ,ביחס לכל השלדות המודרניות
האלו ,למונדרקר מדיום בסיס גלגלים וצינור עליון ארוכים בכ 2-ס״מ מכל
השאר! למעשה למונדרקר מדיום מידות צינור עליוןreach, front center ,
ובסיס גלגלים הדומות מאוד לשלדות הלארג׳ של שאר המותגים .ועם זאת,
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מונדרקר מושיבה על שלדות המדיום רוכבים בגובה מדיום .היא עושה זאת
על ידי שימוש בסטמים קצרצרים ,וגם ,ובעיקר ,כי היא אכן מציעה גאומטריה
ייחודית ושונה ,גם בשוק העדכני של אופניים חדישים.
 27.5אינץ׳ מול  29אינץ׳
דווקא בירידות נדרשתי לטעמי האישי ולשאלה ששומעים רבות בשידורי רדבול
של סבב הדאונהיל העולמי :מה עדיף ,גלגלי  27.5או  29אינץ׳?
אין ספק שאופני  29אינץ׳ עם מהלך זהה יתנו יותר  giveלרוכב .הגלגלים
הגדולים ממלאים טוב יותר חריצים ובורות ,נותנים לרוכב עוד קצת אחיזה בכל
מצב ותנאי קרקע ,ואיכשהו בעלי אפקט  slow motionקל בדיוק במקטעים
האגרסיביים של השביל .זה רק אפקט ,כי הם לא איטיים יותר בזמנים ,אבל
לרוכב שחסר את האינסטינקטים של דני הארט זה יכול דווקא לעזור בעיתות
מצוקה .ביחס ל״מפלצת״ ה 160-מ״מ על  29אינצ׳ים שירדתי ממנה ,אין ספק
ש 27.5-דורס ומגהץ פחות ,וזה דורש מהרוכב להקפיד יותר בבחירת הקו,
ירידת מדרגות וכולי.
אם לגלגלים הגדולים עדיפות מוחשית בכל מה שקורה בקו ישר ,לאופניים
עם גלגלים הקטנים עדיפות מוחשית בכל מה שצפוף ,פתלתל ,עם
שינויים מהירים בקצב ובכיוון .כבר ציינתי שקל יותר להאיץ ולתת מכות
כוח עם הגלגלים הקטנים ,אבל יש לזה המשך .אופני  27.5אינץ' צפופים
וקומפקטיים יותר ,קל לתכנן בהם פרונט נמוך ,בסיס גלגלים קצר ותומכות
שרשרת קצרות .הפוקסי עם גלגלי ה 27.5-אינץ׳ הם  Play Bikeהרבה
יותר שמחים מכל זוג  29אינץ׳ שרכבתי עליו .רוכב שאוהב לשחק עם השביל
ועם מה שהטבע הניח לצד השביל ייהנה יותר מהגלגלים הקטנים .באני
הופים ,שינויי כיוון באוויר ,ניסיונות לטייבל/וויפ וכולי ,קלים יותר למימוש עם
גלגלי ה.27.5-
נקודות חיוביות לציון
•הכידון של  Onoffברוחב מעולה ( 780מ״מ) וצורתו מוצלחת מאוד .הוא שטוח
כמעט לגמרי עם הגבהה מינימלית ,מה שמאפשר להשאיר את הפרונט נמוך,
וללא הרבה משיכה לאחור ( ,)Sweepמה ששומר על הקוקפיט המוארך.
במערכת גם דוושות שטוחות ( )Flat Pedalsמתוצרת  Onoffוכלוב בקבוק
קל וחכם מקרבון שלהם ,שזכה להערכת הבוחנים בנסיון קודם ,כיוון שגם
ברכיבות הגראבל הכי קשוחות הוא שמר על הבקבוקים במקום .אז אם
אתם מחפשים חלקים ממותג  After Marketשפשוט עובד ,יש לכם שם
חדש ברשימה.
•מערכת האיגל הכבר לא כל כך חדשה של  SRAMהיא להיט .כאן התפנקנו
במערכת איגל  XO1מלאה ,כולל קראנק מקורי .ההילוכים עוברים בצורה
מדויקת ,ללא השהיות ,קפיצות ונפילות שרשרת .הטווח פשוט פסיכי ,ואתה
בהחלט יכול להתמודד גם עם עליות וגם עם ירידות אלפיניות ,אם כי בXR-
הייתי מרכיב גלג״ש  34במקום ה 32-המקורי.
•הגריפים המקוריים מסיליקון ,גרסה גנרית לגריפים של  ,ESIהיו נוחים,
עמידים ודביקים במידה.
•צמיגי ההיי רולר  2של מקסיס ,עליהם רכבתי לראשונה במבחן ,עבדו מצוין
בתנאים המאתגרים של שלהי הקיץ הישראלי ,וגם לא סבלו מהתנגדות
גלגול מוגזמת.
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טענות? מענות? סעד ,מין ,כלכלה?
מזלג ה FOX 34 Talas-לא עבד טוב כבר מהארגז .קורה .זיהינו בעיית Top Out
קשה והוא נשלח לטיפול ,אך חזר עם תקלה אחרת ,נשלח לטיפול חוזר
ולבסוף הוחלף על ידי היבואן ל RockShox Pike 160-מ״מ  RCפשוט וזול
יותר משנת הדגם  .2016הפייק עבד מעולה ונתן לנו להרגיש את האופניים
כמו שרצה המתכנן שלהם .לטעמי מלכתחילה אין צורך במנגנון כיווץ מהלך
המזלג (ה )Talas-באופניים האלו ,וניתן להרכיב גם על הדגמים היוקרתיים
מזלג עם מהלך קבוע .מה שכן ,לדגם ה ,XR-עם  160מ״מ מלפנים ,אני אעדיף
את הקשיחות והמסיביות של ה FOX 36-על פני ה ,34-גם במחיר של עוד
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כמה גרמים.
להמתין לדגמי ?2018
לא מכבר פורסמו דגמי  2018של היצרן .שלדת  2018של הפוקסי חדשה
לגמרי .היא תכלול עדכוני גאומטריה מהותיים ושיפור המתלה .האם שווה
ללכת על דגם  2017או שעדיף להמתין לדגמים החדשים?
השלדה החדשה שבינתיים עוד לא נדגמה ברכיבה על ידי בוחנים בעולם,
עושה עוד קפיצה מעלה במדד האגרסיביות .למתלה  10מ״מ נוספים של
מהלך מאחור ,והוא משיג אותם על ידי שימוש בבולם אחורי עם קפיץ מתכת.

תומכות השרשרת בעלות אורך משתנה ,הצינור העליון ארוך יותר ,ובסיס
גלגלים ארוך בכמעט שני סנטימטרים מהפוקסי הנוכחיים .אנחנו מדברים
על נתוני אורך צינור עליון ,reach ,בסיס גלגלים ו front center-שמקבילים
לשלדות  XLשל חלק ממותגי האופניים האחרים! בעוד עולם האנדורו יישר קו
עם מהפיכת ה Forward Geometry-של מונדרקר ,החברה הקיצונית שוב
מדלגת ,ולטענתה קדימה.
אם אתה בפרופיל משתמש שבו ה XR-הנוכחיים מספקים אותך ,אין סיבה
להמתין לדגם כבד ואגרסיבי יותר שירגיש יותר טבעי בירידות יותר אגרסיביות,
במיוחד אם יהיה לזה חיזוק חיובי בגזרת התמחור.

סיכום
ה MONDRAKER Foxy XR-מציעים גאומטריה ייחודית שתעזור לך במצבי
דחק בירידה ,אבל עובדת היטב בכל ההר .הם בעלי היגוי אינטואיטיבי
יוצא דופן ,ייחודיים ולא תראה מאות כמוהם ביער .הם לא מתיימרים להיות
המטפסים הטובים בקטגוריה ,ועם תג מחיר של כמעט שלושים אלף הם גם
לא הקנייה הכי משתלמת בשוק ,אבל הם יתנו לך one hell of a ride
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פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

 שחר ברטל  מוטי פישביין

פרק כ"א

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

אני קורא את הטור האחרון שכתבתי במגזין לפני
כחודשיים וחייב לציין שהדבר מעט אירוני ,כאילו רציתי
להוכיח לעצמי שמה שכתבתי אכן נכון .בטור הקודם
שאלתי את עצמי שאלות הקשורות לשמירה על מוטיבציה
ועל מתח אימונים ואז ,הגיע הקיץ הישראלי הלוהט .לא
נרשמתי לאף אירוע ,מזג האוויר הקשה ,תירוץ שלישי,
תירוץ רביעי וחמישי הובילו אותי לחזור להרגלים ישנים.
בעלת מקצוע בתחום המחשבתי/התנהגותי אמרה לי
פעם משהו מעניין אודות אנשים אשר התנקו מסמים.
היא טענה שאדם אשר התנקה מסמים לעולם לא יאמר
"אני נקי" אלא "אני מכור נקי" וזאת על מנת להזכיר
לעצמו שקל מאד לחזור להרגלים ישנים ,בעיקר כאשר
ההתמכרות טבועה בך ובמוחך כלכך חזק ולאורך שנים
כה רבות.
האם העובדה שלא כתבתי את הטור החודשי בפעם
הקודמת תרמה לעניין? ברור שכן! היה לי מאד נוח
למנף פציעת כתף להפסקת אימונים והפסקת הכתיבה
במגזין .גם ספורטאים בכירים לוקחים פגרה ,נחים קצת,
מתאוששים וחוזרים לפעילות .חשבתי לעצמי שלהוריד את

הרגל מהגז לחודש אחד יכול לעשות לי רק טוב .אני כבר
בטוח ביכולות שלי לצאת לאימונים בבקרים המוקדמים
ולעיתים בלילה ,אני מפגין שליטה מלאה בכל הקשור
לתזונה .מה הפסקה קטנה כבר יכולה לעשות? אז
בפועל העניינים מעט שונים .היו כמה פרטים "קטנים"
שלא לקחתי בחשבון .הקיץ הגיע והביא עימו כבכל שנה
את החום והלחות הים תיכונית מה שמאד מקשה על
האימונים בחוץ .הקיץ הגיע ,הבנות בחופש וכל שיגרת
האימונים משתנה בהתאם .הקיץ הגיע ונסעתי לחופשה
בחו"ל .מחשבות איתנות של שליטה ,ביטחון מלא ביכולת
וברצון לחזור לפעילות אט אט הוחלפו בתחושות של
עצלות ,תסכול וכדור השלג החל להתגלגל במורד.
הרגלים חזקים שפיתחתי לאחרונה החלו להתמסמס
לנגד עייני והראש השמן חזר .אמנם לא בעוצמות של
פעם אך קיבלתי הצצה משמעותית לעבר .בכל יום אני
עולה על המשקל ורואה מספר מעט יותר גבוה מהיום
הקודם ,אני חושב לעצמי שהסטייה אינה נוראית ואין
לי שום ספק שאצליח להוריד חזרה .כך עוברים הימים,
השבועות ובסופו של דבר הסטיות הקטנות מתווספות ל‑5
קילוגרמים שלמים.

בסיפור הזה כבר הייתי המון פעמים .כבר כמה וכמה
פעמים שירדתי במשקל רק כדי להעלות את כל המשקל
חזרה ואפילו להוסיף עוד מעט ריבית .הפעם קוראים
יקרים ,זה כבר לא יקרה .אני תופס את עצמי בידיים,
מתעד כאן בפני ההמונים את ה"-נפילה מהסוס" אך כפי
שמופיע בכותרת ,שום דבר לא נשבר ולכן ,אני מעיף מעליי
את האבק והלכלוך ועולה חזרה על הסוס! אמנם חוויתי
טראומה קלה אך כפי שכתבתי רבות בעבר ,הדרך רצופה
בעליות ומורדות ,הצלחות וכישלונות כי זו המציאות שלי.
היא לא מושלמת כמו איזשהו סרט הוליוודי אך היא אמתית
ואותנטית מאד.
יצא לי לעבוד בעבר עם איש עסקים ויזם ישראלי שציין
בפניי עובדה מעניינת הקשורה למצבו הפיננסי .מצבו
היה מעולה (בלשון המטה) והוא סיפר לי על הביטחון
המלא שיש לו וביכולותיו בעולם העסקים .מכיוון שהוא
בנה את עצמו (בכוחות עצמו) מאפס ,היה לו ביטחון מלא
שגם אם יאבד את הונו ,תמיד ידע כיצד לשוב ולהגיע אף
למצב טוב יותר מהמצב הקודם .אני חושב שאני מבין על
מה דיבר .למרות הנפילה והכישלון הרגעי ,לא איבדתי את

הידע ,הביטחון ,המוטיבציה ,היכולות ואת ניסיון העבר
שלי .לא שאני רוצה ליפול עוד יותר כדי להוכיח לעצמי
שאצליח לשוב אך בכל זאת ,טוב לדעת שארגז הכלים
עומד לרשותי וטוב לדעת שאני יודע כיצד להשתמש בכלים
הנמצאים בו.
כדי לחבר עם הטור הקודם ועניין המוטיבציה ,החלטתי
שאני צריך משהו שירגש אותי וישמור על שיגרת אימונים
ולכן ,כאן על הבמה של אנו:רוכבים אני מודיע על שלושת
האתגרים הבאים של חיי הספורטיביים .1 :רכיבת בית
השנטי באמצע חודש אוקטובר (רכיבה של  180ק"מ
מתל אביב לאזור מצפה רמון)  .2טריאתלון אילת בתחילת
דצמבר (סיום טריאתלון אולימפי ראשון)  .3חצי מרתון תל
אביב בפברואר.
כן ,אני יודע ,גם לי זה נשמע מופרך וקשה רצח אבל
בהחלט אפשרי.
אני שוקל כעת  94ק"ג .חזרתי קצת אחורה ,לא מתבאס
יותר מידי אלא מחזק את עצמי וממשיך הלאה בכל הכח.
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד 
הפייסבוק של הפרויקט
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צילום :נתי הורטיג

www.middleasta.com
עכשיו בבייקפה הרכבת  18תל אביב
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שגעון הפאמפטרקים הישראלי

 מערכת   we:Rideעז הרים תשתיות רכיבה

שגעון הפאמפטרקים הישראלי

זה לא היה כל כך מזמן ,ממש לפני שנים ספורות ,שרובנו עוד לא היכרנו את
המושג ״פאמפטרק״ ולא ידענו שאפשר לרכוב בסיבובים במגרש קטנטן  -ועוד
ליהנות מזה .כמה שנים קדימה וכמעט לכולנו יש לפחות פאמפטרק אחד במרחק
נסיעה סביר מהבית .נדמה כאילו ישראל הפכה למעצמת פאמפטרקים ,עם
עשרות רבות של מתקנים בפריסה ארצית ,עם קצב בניה שרק הולך וגובר.
אפשר לומר כמעט בביטחון ,שיחסית למדינות אחרות ,בהן תרבות הרכיבה
וותיקה ומפותחת בהרבה משלנו ,אנחנו סוג של תופעה.
אז מה בעצם קרה פה? הפנינו את השאלה למי שמכיר היטב את התחום
ומשחק תפקיד מרכזי בתנופת הבנייה הזו ,בועז גורן מחברת עז הרים –

תשתיות רכיבה .עז הרים אחראית ל 30-מהפאמפטרקים שנבנו עד כה ונמצאת
בתהליכי בנייה של כעשרה נוספים .בועז מסביר שבניגוד למדינות אחרות
באירופה ,צפון אמריקה ואוסטרליה ,בהן ניתן למצוא את הפאמפטרקים בחצרות
של אנשים פרטיים או בפארקי רכיבה מסחריים ,בישראל הרוב המכריע של
הפאמפטרקים נבנה מכספי ציבור במימון הרשויות.
איך בעצם קרה ״הקסם״ הזה? לפני מספר שנים נבנו כמה מתקני פאמפטרק
מתקציב קרן המתקנים של הטוטו (״תוכנית ווינר לקהילה״) כניסיון לראות
אם המתקן הזה יתפוס או לא .לאור ההצלחה ביישובים בהם נבנו נוצר ביקוש
אצל רשויות נוספות ש״ראו כי טוב״ .כתוצאה מהביקוש ,הפאמפטרק נכנס

לרשימת המתקנים שבנייתם נתמכת ע״י קרן הטוטו ולמעשה היום כל עירייה,
מועצה מקומית או אזורית יכולה לפנות ולקבל סיוע במימון בניית מתקן כזה .זה
תהליך פנטסטי שבו המדינה הכירה באיכות ובאפקטיביות של המתקן ונענתה
לביקוש מהשטח.
״כשבנינו בפארק מעיין חרוד את הפאמפטרק הראשון שלנו ,עבור מ״א גלבוע
והרט״ג ,זה היה חלק מחזון :ליצור פארק אופנים נגיש ופתוח לקהל הרחב,
שהוא שווה ערך למגרש ספורט תקני כמו שיש כמעט בכל יישוב בישראל –
כדורסל ,טניס וכו׳ .זו תפיסה וחזון שלא היו קיימים קודם  -לא בארץ ולא בעולם.
את הפאמפטרק לא אנחנו המצאנו ,אבל כן סייענו לפתח סטנדרט שכיום מוכר
בכל הארץ – מסלול איכותי סלול באספלט או בטון ,מוקף בדשא ,שהוא חלק

ממגרש משחקים או שטח ציבורי נגיש אחר .והסטנדרט הזה אכן השתרש כאן
והפך למשהו מאד ייחודי לישראל.
היום המגמה היא באמת בנייה של מגרשי פאמפטרק ״בכל יישוב״ והם נראים
לא רק בעיריות גדולות אלא גם במושבים ,קיבוצים ,מועצות מקומיות מהמגזר
הערבי והדרוזי ועוד".
כיוצא דופן כדאי לציין את הפאמפטרק החדש שנחנך לא מזמן בבית לחם
הגלילית .הוא נבנה מכספי תרומות להנצחת זכרו של נער שנולד ביישוב ,אהב
אופנים ורכיבה ונפטר בגיל צעיר .כאן התגייסו המשפחה ,חברים וגופים שונים
ומימנו מתקן שמשמש את קהילת היישוב והסביבה.
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למה דווקא הפאמפטרק הצליח בהיבט הזה?
בועז :״לפני הכל ,הפאמפטרק הוא מתקן שמתאים לכל הרמות ולכן הוא יכול
להצליח בכל יישוב .הוא מייצג קונספט רכיבה אסתטי ,עגול ויפה שמשלב
משחק כיפי עם אימון כושר ופיתוח כוח וקואורדינציה .האופציה של מגרש
ביישוב או בפארק מאפשרת לרוכבים להגיע בשעות נעימות יותר בקיץ ,ליהנות
מתאורה בערב ,יש ברזייה וחנייה קרובה – הכל בעצם מותאם ומתוכנן לפעילות
הזו .מעל הכל ,הפאמפטרק הוא מגנט לילדים ,שפשוט מתים עליו .ולמי שאינו
רוכב ,זה פותח דלת לעולם הרכיבה ולענף האופניים .העובדה שזה נוגע בכל כך
הרבה פרמטרים ביחד מביא ערך גבוה מאד :לרוב ביישוב שישימו בו פאמפטרק
זה בהכרח מחולל משהו חיובי וילד שגדל ביישוב שיש בו פאמפטרק מקבל ערך
מוסף משמעותי – ספורטיבי ,חברתי ,קהילתי״.

איזה פידבקים מגיעים מהשטח?
אני שומע פידבקים מהמון רוכבים ,שמאד מרוצים שיש להם פאמפטרק ליד
הבית .הורים שמספרים שהילדים לא יורדים מהפאמפטרק ועוד .לצד הרוכבים
החובבניים ,מגיעים הרבה פידבקים מרוכבים מקצוענים ,שממש מתאמנים
באופן קבוע ,לוקחים את הרכיבה שלהם ״לקצה״ ומוציאים מהמסלול דברים
יפהפיים .אנחנו בקשר עם לא מעט רוכבים שנחשבים למובילים בענף בארץ
ושמרבים להדריך על הפאמפטרקים שלנו ולבצע אימוני רכיבה איכותיים :קבוצת
גו-רייד של גל חסון ,אדווה גלבוע שמאמנת את קבוצת הילדים של Sporteam
בפאמטרק בבית לחם ועוד.
בנוסף ,בגלל תפוצתם הרחבה הפאמפטרקים הם פלטפורמה לכל מיני אירועים,
סדנאות והדרכות שמדריכים מקיימים ומשתמשים בזה לשפר רכיבה לרוכבים.

בפאמפטרק של אריאל התקיימה לאחרונה תחרות רשמית ,גדולה וצבעונית
והיוותה את יירית הפתיחה לליגת תחרויות שתתקיים בכל הארץ – שווה
לעקוב ולהתעדכן!
האבולוציה של הפאמפטרק
הפאמפטרקים החדשים לא ממש דומים למה שראינו בתחילת הדרך .בועז
מסכים שיש למידה ובעקבותיה אבולוציה והתפתחות :״איכות המוצר משתפרת
כל הזמן וזה מתבטא בפאמפטרקים שעשויים היום מחומרים יותר עמידים,
מה שמקטין את התחזוקה וחוסך עלויות ללקוח המזמין .זה משהו שאנחנו
מתעסקים איתו כל הזמן ואפשר לראות התקדמות ושיפור .לדוגמה ,התחלנו
עם פאמפטרקים מאדמה ,עברנו למצעים מיוצבים ,לאספלט וכיום אנחנו בונים
את הפאמפטרקים מבטון .גם מבחינת העיצוב של המסלול עצמו למדנו לשכלל

את המוצר ,את הבטיחות ,האחיזה והגיאומטריה של המסלול ,כך שיהיה ברמה
הנכונה לקהל היעד – יש מסלולים פשוטים יותר ,למתחילים ,בהם הגיאומטריה
מקדמת לימוד מהיר אצל רוכבים חסרי ניסיון ,ויש מסלולים שמראש מכוונים
לרוכבים מיומנים יותר .בדרך כלל ,האתגר הוא לייצר מסלול שעונה על הצרכים
של כולם ומתאים לרוכבים מכל הרמות והסגנונות .בפאמפטרקים החדשים
יותר של עז הרים יש כמעט תמיד איזשהו אלמנט של קפיצה (טייבל ,דאבל או
שניהם) ,מה שלא היה בעבר .אנחנו מנסים לפתח גם את הכיוון המקצועני
יותר ,אבל עושים את האבולוציה הזו בצעדים קטנים ובטוחים ושומרים שלא יצא
משליטה ומתכנון נכונים.
עושה רושם שבין אם אתם הורים לילדים על בימבות או רוכבי קפיצות טעוני
אדרנלין ,יש לכם מה לחפש באחד המתקנים ב"אומת הפאמפרק" ,שעכשיו
באמת ניתן לומר  -״הסמוכים למקום מגוריכם״
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ULTEGRA
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# M Y U L T E G R A

#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

YOUR RIDE
YOUR ROUTE
YOUR ULTEGRA

 אתם אלו. רק אתם מחליטים איזו מהן תהיה שלכם.ישנן אלף דרכים להגיע לכל מטרה
-  האם תוכלו לחלוק אותו עם חברים.שבוחרים אם זה יהיה כביש שטוח או טיפוס תלול
. הן קובעות כמה רחוק תגיעו, כי בסוף. הבחירות הן שלכם.או להתענג עליו לבד
 האולטגרה שלכם. המסלול שלכם.האופניים שלכם

