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תרבות אופניים ישראלית
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מגזין אונליין חודשי לתרבות אופניים ישראלית//מבחנים//כתבות//טיולים//פילוסופיה...
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יער בן שמן
20.10.2017

we:Photo

קריינס אוסטרליה

נבחרת הנוער של ישראל
במקום השביעי בעולם באליפות העולם לנוער
צילום Alessandro Di Donato :אליפות אירופה
הישג מדהים לנבחרת הנוער ולתומר זלצמן באליפות העולם לנוער באוסטרליה.
תומר זלצמן מטים משגב סיים את התחרות במקום ה !!!!! 12-באליפות העולם
לנוער באופני הרים שהתקיימה ביום חמישי האחרון בקיירנס ,אוסטרליה .זלצמן
שסיים בחודש יולי במקום החמישי באליפות אירופה ונכלל בסגל הנוער של הוועד
האולימפי סיפק עוד תוצאה איכותית במרוץ האחרון והחשוב ביותר של השנה.
בזכות הישגו של זלצמן ושל חבריו לנבחרת גילי גונן (מקום  ,)34להב דוידזון
(מקום  )37ועומר כצמן (מקום  )43נבחרת ישראל דורגה במקום ה 7-בדירוג
הנבחרות באליפות והקדימה את ספרד ,ניו זילנד וארה"ב שסגרה את העשירייה
הראשונה .במקום הראשון סיימה אוסטרליה ..הישג זה מקנה לנבחרת ישראל
שני מקומות לאולימפיאדת הנוער שתתקיים ב 2018-בבואנוס איירס.
כבד ותהילה לתומר ,לעוז דודאי מאמנו ,לחברי הנבחרת ולדרור פקץ' מאמן
נבחרת ישראל באופני הרים

05 | 04

יום שישי שבוע אחרי ה demo day-בבן שמן

מגזין  we:Rideו BikeCafe-בשיתוף

One Bike Studio, Nooa, Materia Bikes, Middleasta & Pancher
גאים להציג:

URBANDEMODAY

בואו לחוות רכיבות דמו על אופני

 Single SpeedוFixie-

בירה ,וויב ומוזיקה טובה
יום שישי  27.10בשעה 16:00 - 12:00
 bikeCafeהרכבת  18תל אביב
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בשער :יונתן יתום תופס זמן אוויר על
ה .Niner Jet 9-כתבה בעמוד104 :
צילם :אלון רון

טיול

החודש
עמ 92

תבה ב

כ

מגזין we:Ride

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

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

תוכן
תוכן
משתתפים12................................................................
חדשות 18.....................................................................
30........................................... Twenty Peaks 2018
שגעון הפאמפטרקים הישראלי 42................................
52....................................................... BC Bike Race
66................................................ La Famiglia MTB
מבחן78...................................Pivot Switchblade :
טיול החודש :במרומי הגולן92.......................................

מבחן104.................................. Niner JET 9 RDO :
פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר114.........................
פינה אישית :יואב מאור 116.........................................
גדי טנא :כח מתפרץ118..............................................
ראיון :דר' אלעד שפיצר ,אורטופד ספורט 122..............
מבחני ציוד 128............................................................
מבחן140.................... Fantic Fx1 Performance :

אין מי שמכיר

רוכבי שטח
כמונו!

הורידו את האפליקציה שלנו לנייד וקבלו
הודעות ועדכונים בזמן אמת .כך תהיו
בטוחים שאפילו באמצע הסינגל יהיה כל
המידע נגיש עבורכם.

מצוין! עמוד הפייסבוק שלנו הוא מקום
מצוין לשמוע ולהשמיע ,להשתתף בדיונים
ולקרוא פוסטים מעניינים המציגים את עולם
הרכיבה על גווניו וצורותיו...

נהדר ,יש לנו ניוזלטר
שינחת בתיבת הדוא"ל
שלכם אחת לחודש ובו
תמצאו המלצות על
מסלולים ,כתבות ,טור אישי
ועוד הרבה תוכן מעניין.

באתר שלנו תמצאו מידע מקיף,
עדכני ומעשיר על עשרות המסלולים
הכולל סיפורי דרך מפורטים ,מפות
וקובצי ניווט להורדה!

צלם :יואב לביא

חשוב לכם להיות מעודכנים?

יש לכם מה לומר?

רוצים להיות בקשר?

לא יודעים לאן לרכוב?

מתלבטים לאיזה אירוע ללכת?

לא יודעים מה זה ?LSC

בלוח האירועים שבאתר תמצאו
מידע על אירועי רכיבה ושלל
אירועים אחרים שיכולים לעניין
אוהבי טבע שכמותכם...

היכנסו למילון האופניים שלנו
וקבלו תשובה! עשרות ערכים
טכניים וביטויים מוסברים
בפשטות ובבהירות!

מחכים לכם באתר eyarok.org.il/bike
ובעמוד הפייסבוק שלנו
היכנסו עכשיו ,וכבר מחר תוכלו לחגוג בשטח.

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

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

משתתפים

נמרוד כהן (נימי) מאז זכה
במקום השני ברשימה קיקיונית של
 100המשפיעים בענף של מגזין
״אופניים״ ז״ל (ואתם יודעים מה
אומרים על מקום שני) ,נימי פועל
במרץ לקידום הענף בכלל ולקידומו האישי בפרט .יזם
ומפיק-על של תחרויות ואירועי רכיבה ,כרוז מבוקש,
כותב בחסד ,ורוכב חזק בסגנונות רכיבה שונים .אם עוד
לא נתקלתם בו או שמעתם אותו עד היום זה רק בגלל
האופי השקט והמופנם שלו...
עדי גיא :מתי כבר מגיעים?
כעשור חורש את מסלול הטיילת
בתל אביב ,לפעמים על אופניים,
מכיר כל אבן ואדנית בה מקרוב.
רוכב עם חברים בעיקר  ,XCתוכלו
למצוא אותו תמיד בסוף ומקלל את כולם .עשה את
מסלול הכביש תל אביב אילת  5פעמים – כרכב מלווה,
המציא את המונח "מאסף עירוני" באתר גרופי ומאז
אסף אחריו כמה עשרות אלפי רוכבים שממשיכים
בדרכו.
גיל בניטה :חזק במותגים
חפרנות זה שם המשחק אצל מר
בניטה ,כמה שיותר פרטים שוליים
על כמה שיותר דברים לא חשובים!
חולה טכנולוגיה וחדשנות בתחום,
רוכב אופניים "לשעבר" (אוי כמה תירוצים  -עבודה,
ילדים ,חיים ,)...היה שם בראשית ענף הדאון היל
(הגווע) בארץ ,בוגר "אקדמיית" וויסלר פעמיים ,פעם
בהצטיינות פעם בבי"ח וכמו כל מי שהיה שם  -חולם
לחזור .אחרי הרבה שנים של מאחורי הקלעים הפך את
התחביב למקצוע וכיום הינו בעלים משותף של חברת
.BIKEDEAL
גלעד קוולרצ'יק ( )35נשוי+
שתיים .צלם ספורט שכל קשר
בינו וספורט מקרי לחלוטין ,רכב
על אופניים עד גיל  BMX( 13של
חברת בסידן) ,כיום מעדיף לרכב
על אופנוע דוש (רחמנא לצלן לרכב בשטח) כי זה לא
מעייף .מאמין שתמונה טובה זה הרגע הקטנצ'יק לפני
שהרוכב מתרסק.
בני (בנג'י) גרנות "לא
להפריע אני רוכב" רוכב וחי
אופני שטח .בנג'י הוא הקפטן
והרוח החיה של קבוצת "סיקס
אינץ " אחת מהקבוצות הפעילות,
התוססות והמצולמות בסצנת רכיבת השטח המקומית.
הוא הוביל אינספור טיולי רכיבה בארץ ובחו"ל ,רכב על
לא מעט זוגות אופנים ובעיקר חפר לעומקו של הכדור
ב 10-שנים שהוא על האופניים .כשהוא לא רוכב(וזה
לא קורה הרבה ,)..הוא מחלק את זמנו בין התעדכנות
אובססיבית בכל הקשור באופניים ,לבין חלוקת טיפים
להמונים בעניני רכישה ,שדרוג או סטיילינג .על כך,
הוצמד לו הכינוי "הדולה"(תומך לידה).
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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"

יוצא לרכיבה? אל תשאר רעב...

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...

כל הג׳לים והחטיפים

1+3

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

משקה ספורט איזוטוני  600גר׳

 2ב149 -

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.

 ₪במקום ₪199

משקה ספורט איזוטוני  1.32ק״ג

 2ב259 -

 ₪במקום ₪358

www.PowerBar.com

לרשימת החנויות לרכישה | המבצע עד ה 30.9.2017 -ו/או עד גמר המלאי/הודעה אחרת .טלח.
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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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 עדי גיא  עדי גיא

 Eurobike 2017מחשב מסלול מחדש...
זאת לא הפעם הראשונה שלי בתערוכת Eurobike
שמתקיימת מידי שנה בגרמניה ,ובכל פעם שהגעתי
לתערוכה ראיתי מיד מהכניסה לאן עולם האופניים הולך
בשנה הקרובה .בכל פעם בלט תחום מסויים ,אפילו
האזוטרי ביותר ,אבל ברור מאוד שבדיעבד אכן השפיע על
כל שנת הדגם הבאה .בכל פעם ההתפעלות מעורבת

בשימחה על החידושים המעניינים  -פעם זו היתה הופעת
הקרבון ,פעם הבולמים הגדולים ,ופעם תופעת הFat-
 .Bikesאופנים עם מנועים חשמליים כמעט תמיד היו,
בקטנה .מספר דגמים בודדים שמכילים את החידוש ,כאילו
שהיצרנים רק בודקים דופק ,מנסים לראות תגובות ואז
לתת גז.

השנה כשנכנסתי למבנה התערוכה זה פגע בנו בפנים.
 !BOOMבלי לפחד ,בלי לנסות להתנצל ,בלי להתבייש,
מחשבים מסלול מחדש.
מתברר שעולם האופניים צועד בטירוף לכמה שיותר
חשמל ,כמה שיותר מוסתר ,עם צביעה מטורפת וכמה
שיותר תיקי בייקפאקינג יותר טוב ,רק בשביל הלוק

והסטייל כמובן.
תמה תקופת ההתנצלות" :המנוע זה רק לעזור בעליות
מנהלה"" ,זה רק כי באתרים מסויימים באיטליה ובבן
שמן בסוף הסינגל צריכים לטפס חזרה את כל ההר ,"...
עאלק  ,Paddle assistלא ,זה לא שם! מעכשיו אם אין
לך מנוע טוב תחת מכסה המנוע ,סליחה בתוך השילדה
19 | 18
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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

– אתה סתם ...רוכב סופ"ש פשוט .אם בתערוכה קודמת
הסתובבתי לחפש את הדגם חשמלי החדש סביב הדגמים
ה"רגילים" ,הפעם חיפשנו אופניים רגילים בתוך יער של
סוללות ומנועים וגם כשחשבנו שמצאנו אחד כזה – מצאנו
כפתור נסתר להפעלה.
אם פעם מספיק היה לזרוק מבט לכיוון השילדה ולראות
את הסוללה ,עכשיו גם במבט מקרוב לא תמיד אתה סגור
מה אתה רואה ,חשמלי? לא חשמלי? המנוע בנאבה?

המנוע בקראנק? הסוללה מוסוות בבקבוק? רגע אני רואה
פה איזה חוט ,כן ,כן ,חשמלי ...שיט.
השותפים שלי לביקור אמרו שלדעתם אנחנו בתערוכת
אופנועים ואכן ההרגשה הכללית הייתה כזו; שלדות
ענק ,מנופחות ,אגרסיביות ,צבעי הסוואה או תיקי
 BikePackingכדי "להכשיר" את המפלצת,
מנועים מיוחדים שפותחו רק כדי לא להיראות ,רק כדי
www.ctc.co.il

להשיג ברשת חנויות " Trekישראל" ואצל המשווקים המורשים
טרק ישראל Trek Israel -
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הטור חוזר ואתם מרויחים!
מבצעי טור דה פראנס לאופני כביש של

TREK

כל אופני הכביש שבמלאי
בהנחות של 20%-60%

להתאים בדיוק לגוף השלדה ,עם וואטים שיכולים להזיז
רכב משפחתי ,כולל הילדים.
שלדות מעוצבות וצבועות מדהים שמרחוק נראות
כאופניים רגילים לכל דבר ,אבל מקרוב תוכל לראות שקע
 USBבכידון ,לדים מובנים בשילדה להצגת מצב הסוללה
וקראנק טיפה מורחב.
למשל בסירטון בעמוד הראשון של הכתבה תוכלו לראות

חברה שפיתחה מנוע וסוללה שנכנסים יחד לגוף השלדה
עם קראנק ייעודי ,וכל זה לייצור סידרתי.
אז תשמרו על האופניים שלכם ,ייתכן שבקרוב הן יהיו
מוצג מוזאוני .תזכרו לספר לילדים שפעם ממש דחפנו את
האופניים ברגלים בעליות בורמה ולא היה צריך סוללה
ספייר בתיק ...יאללה הולך להטעין את האופניים לקראת
הרכיבה מחר .בעסה

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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REVOX 10.0

REVOX TEAM

רוקנרוד לטרון ובחנויות נבחרות
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FASTLANE MGN

TRAILSTER 8.0 PLUS

CONTRAIL 10.0

חדשות
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מסע המאה
לרכב כמו אנזק!
מסע אופניים בינ"ל בנגב בעקבות
לוחמי אנז"ק האוסטרליים

גם אם הקשבתם ממש טוב בשיעורי מולדת ,גם אם חרשתם חודשיים לפני
הבגרות בהיסטוריה וגם אם ראיתם את כל פרקי "עמוד האש" ,ספק אם אתם
יודעים את פרט הטריוויה הבא :בסוף מלחמת העולם הראשונה ,מי ששחרר את
באר שבע מידי העותמנים ולמעשה פתח את הציר לירושלים עבור גנרל אלנבי
המוכר לכולנו ,הם למעשה לוחמי צבאות אוסטרליה וניו זילנד ,שלחמו תחת הוד
מלכותו וקיפחו את חייהם הרחק מהמולדת ,כאן בישראל .כן ,הרבה לפני "קרוב
רחוק" ו"שכנים שכנים" האוסטרלים והניו זילנדיים נגעו בחיינו ושחררו אותו
מהמשטר העות'מני.
וזה אפילו לא הפרט המעניין ביותר – אותו קרב לשחרור באר שבע ופתיחת הציר
לצבא הבריטי ,היה קרב רכוב ,כלומר הלוחמים לחמו כשהם רכובים על סוסים
והיה זה למעשה הקרב הרכוב האחרון בהיסטוריה! היש קול מזה?
מסתבר שאת פרטי המידע האלה ,שככל הנראה לא ידעתם ,מדקלמים כל נער
ונערה ביבשת הקנגרו ובאי שלידה .באוסטרליה וניו זילנד גדלים על אומץ ליבם
של הלוחמים שמסרו נפשם בקרב ונלחמו בציר הרשע באותה מלחמה גדולה.
אין זה מפתיע ,אם כן ,שההתרגשות במדינות האלה נמצאת בשיאה לקראת
ציון  100שנים בדיוק לאותו ניצחון מוחץ של כוחות האנזק ,כפי שהם נקראים
במולדתם – .ANZAC – Australian New Zealand Army Corps
ישראל לא נשארת חייבת לצבאות ששחררו אותה מהכובש הטורקי (לידיהם של
הכובש הבריטי אבל בואו לא נהיה קטנוניים) ובסוף אוקטובר מתוכננים אירועים
רבים ,לציון יום המאה – יהיו טקסים רבים בהשתתפות ראשי המדינות מישראל,
אוסטרליה ,ניו זילנד ,וכן שגרירים ובכירים מהמדינות ,מבריטניה ,טורקיה,
ראש עיריית באר שבע ועוד .ביום השני אף ייערך שחזור של הלוחמה הרכובה
בהשתתפות כמה מצאצאי הפרשים מאוסטרליה וניו זילנד.
למה אנחנו חולקים אתכם את כל זה? בגלל גולת הכותרת ,מבחינתנו לפחות:
רכיבה אדירה שתתקיים לזכר אותו ניצחון אדיר ובמסלולו :תחת הכותרת לרכב
כמו אנזק ( )ride like ANZACייצאו רוכבים למסע אופניים שקורה רק פעם
במאה 100 :שנים 100 ,קילומטרים ומסע גבורה אחד ,בעקבות פרשי האנזק,
מסע אופניים צבעוני ואתגרי ,במסלול אותו רכבו לפני מאה שנה פרשי האנזק,
מקיבוץ בארי דרך נחל הבשור ועד באר שבע.
המסע עתיד להתקיים ב 30-31-לאוקטובר וצפויים לקחת בו חלק מאות רוכבים

מכל רחבי העולם .אם זה לא גורם לרגל שלכם לפדל מתחת לשולחן המשרד,
שתי העובדות הבאות בהחלט יעשו את העבודה:
ראשית ,בשל אופיו המיוחד של המסע ,במהלך המסע תהנו מהווי ישראלי-אוס־
טרלי וניוזילנדי צבעוני ומאוד לא טיפוסי – עם ארוחה בדואית כשרה על האש
והוואי אוסטרלי – ניו זילנדי שלא נראה פה  100שנים.
שנית ,ולא פחות (ואולי הרבה יותר) חשוב ,את המסע מארגנות שתי עמותות
ללא מטרת רווח -בודו למען השלום ועמותת שק"ל .כך שלמעשה ,כל ההכנסות
מאירוע הרכיבה הן קודש למען ילדים חולי סרטן בעמותת מעגל גיבורים ואנשים
בעלי מוגבלויות.
אז פתחו את היומן ושריינו את התאריכים ,בסוף אוקטובר מגיעים לדרום ויוצאים
למסע ייחודי של פעם במאה – בואו לרכוב כמו אנזא"ק!
הרשמו לאיוונט ונשלח לכם בקרוב את פרטי ההרשמה.
לבחירתכם  3אפשרויות:
 .1יומיים של רכיבת שטח (למרחק של  100ק"מ) :מתחילים באנדרטה
לזכר אנזא"ק ליד קיבוץ בארי ,ולאחר מכן לאורך המסלול ההיסטורי של הפרשים
הלוחמים שמסתיים בפארק באר שבע.
חבילה זו כוללת את אירוע ארוחת הערב וחניית לילה באתר אירוח בדואי -
אוקטובר 30-31
 .2רכיבה חד יומית ארוכה ( 52ק"מ) או קצרה ( 30ק"מ עד לפארק
אשכול) עם או בלי אירוע ארוחת הערב  -אוקטובר 30
 .3רכיבה חד יומית קצרה ( 16ק"מ ,מנאות חובב לפארק באר שבע)
מותאמת למשפחות ולבעלי צרכים מיוחדים  -אוקטובר 30
•מסלולי רכיבה משולטים בשתי רמות לבחירה :מסלול אתגרי לרוכבים מיומנים
ומסלול רגיל
•ארוחות צהריים ,חטיפים ,פירות ,ומים לאורך המסלול
•מדריך בנקודות ציון דרך היסטוריים
•ליווי של צוות סיוע טכני לאורך המסלול
•ליווי צוות רפואי
לפרטים והרשמה אתר התחרות
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הטיפוס ל *San Leo

מתחיל בישראל
Twenty Peaks

Israel 2017

אתגר  20העליות חוזר לעונה שניה

1.10.17 - 31.3.18
הרשמו כעת

*מבצר בחבל  Emilia Romagnaאיטליה.
מהדורת  10/10ישראל  -איטליה .2018
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 צחי אוחובסקי ,נמרוד כהן  ,TP משתתפים

Twenty Peaks 2018

מהדורת Twenty Peaks 2017

אתגר העליות חוזר במהדורה מחודשת

בגיליון הקודם סיפרנו לכם על התכניות העתידיות של  Twenty Peaksלשנת  .2018בימים אלה
ממש מושקת עונת  2017הישראלית בגרסאות הכביש ושטח ,והיא תחל רשמית ב 1-לאוקטובר .2017
פרויקט  Twenty Peaksהושק בישראל בהצלחה לפני כשנה ,עם קרוב ל 200-רוכבים שלקחו חלק באתגר
במהדורתו הראשונה .מדובר על אתגר של השלמת  20עליות בעלות שיעור קומה בכביש או בשטח בפרק
זמן קצוב של  6חודשים .המארגנים ממפים בעזרת כמה מטובי המוחות בארץ עליות אתגריות שייקחו
אתכם לקצה .באתגר יש  20עליות לכבישונים ו 20-עליות לרוכבי שטח ,וכן ,אפשר להירשם (בנפרד) לשני
האתגרים למי שמרגיש מולטי-טאלנט .הרוכבים עצמם אחראים לניווט לפי קובץ  GPSהמסופק ,ואת הרכיבה
יש לבצע עם הטלפון הנייד פתוח (אפשר גם בכיס או בתיק) כדי שיקליט את העליה ויעלה אותה אוטומטית
בסיום .בעונה הקודמת נוסף גם דירוג של הרוכבים המובילים על פי דרישת המשתתפים בכדי להוסיף
אלמנט תחרותי ,למרות שהאתגר הוא אישי והתחרות כאן היא אינה המטרה .רוב העליות אינן מאד ארוכות
ורוב הרוכבים תופרים אותן לכדי רכיבה מעגלית על פי שיקולם ,אך לרוב ניתן לשרשר  2-3עליות ב״טיול
רכיבה אתגרי״ רכיבה אחד או ביום אחד עם הקפצה ברכב בין העליות למי שרוצה להתמקד בטיפוס בלבד.
אתר האינטרנט של המיזם מבטיח למשתתפים בפרויקט מעל  200ק"מ של עליות נטו הכוללים כ15,000
מטר טיפוס ,אולם צריך לזכור שבפועל תרכבו הרבה יותר מפני שכל עליה תהפוך למסלול רכיבה מעגלי
יפה ומאתגר 
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ניסינו להבין מרז מלחי שיזם ומוביל את המיזם ביחד
עם שותפו ירון בן דוד מדוע רק עליות" .יש משהו
אחר? "...עונה רז ,וחושף את טעמו האישי המובהק.
"האתגר אצלנו הוא לטפס .פשוט לטפס .יש לא מעט
רוכבים שמפחדים מעליות ,והאתגר הזה הוא הזדמנות
מצוינת לפצח את עניין העליות .בסך הכול ,כל אחד
יכול לרכב בקצב המתאים לו .האתגר שלנו הוא סיפור
מסגרת שמניע רוכבים להכיר רכיבה אתגרית וקשה
יותר מהרגיל ,שלא היו רוכבים מטעם עצמם ,ואני הופך
אותם אט אט לרוכבים חזקים המאתגרים את עצמם

מנטלית ופיזית״ .בראיון שערכנו איתו באיטליה ,בעיירת
הולדתו של מרקו פנטני ,מגדולי המטפסים שצמחו
באיטליה ובכלל רז מוסיף" :אני אוהב עליות .הן מזקקות
ממך את התמצית של הרוכב שבך ,מלמדות אותך
משהו על עצמך ,משאירות אותך צנוע ואמיתי .על מה
כולם מדברים בוואלטה? על פרום שברח לכולם בעלייה
ופירק אותם ,או על איך ניבאלי לקח לו כמה שניות
בעלייה ,עליות זה הדבר עצמו".
מה אומרים המשתתפים?
מינו יוגב ,שסיים את אתגר  2016גם בשטח וגם

בכביש אומר כי "האתגר יכול להתאים כמעט לכל רוכב.
אולי רוכבים מתחילים לא יצליחו לסיים ,אבל כל אחד
שמספיק נחוש יצליח .אני מכיר לא מעט רוכבים שהלכו
בכמה מקטעי עליות אבל סיימו עם חיוך" .מינו רכב עם
עוד חבר ,אולם בהמשך הצטרפו אליהם חבר נוסף עם
בנו בן ה 13-והארבעה סיימו את האתגר בהצלחה.
מה שמעיף את התחת למרבית הרוכבים זה שהם
מגלים אזורים חדשים ורוכבים בעליות שהם לא הכירו,
או ששמעו עליהן אך לא הצליחו להביא את עצמם
לרכוב בהן" .זוהי חוויה מעולה שמוציאה אותך מתחום

הנוחות .כמה אפשר לרכוב במסלולים המוכרים?
האתגר מוציא אותך מהאזור הגאוגרפי ומהשגרה"
מספר יהודה פלד ,רוכב ותיק מצפון הארץ שסיים
את אתגר הכביש עם קבוצה של  7חברים ביניהם
גם רוכבת" .בכדי לרכוב את העליות הדרומיות שלא
עשינו מעולם ,שכרנו צימר בדרום ,העמסנו  10ק"ג
בשר ,וירדנו לסופ"ש של כיף בדרום .גם העונה בשנה
מצוינת ומתאימה לרכיבה בכל האזורים".
גולן לוי שעשה את האתגר עם חבורת ה"שועלים"
הצפונית אליה הוא משתייך מספר כי "הTweny-
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 Peaksהוא אתגר מעניין ונהדר שאתה מסוגל לעשות
בזמן הפנוי ,בקצב שלך ,לא לפי לו"ז נתון ,ולא באירוע
עם עוד מאות רוכבים .מה שמדהים הוא שגילינו
מקומות שלא היינו בהם אף פעם ,קטע מדליק לגמרי,
ואפילו באזור הרכיבה הרגיל שלנו טיפסנו עליות שלא
הכרנו .גם הקטע של הניווט היה לנו חדש ומהנה".
הרוכבים מספרים גם על רוכבים שהכירו דרך האתגר:
"הכרנו ככה אנשים חדשים דרך הסטראבה .עקבנו
לראות מה הם עושים .זה גרם לנו להתאמן קצת לפני
האתגרים" מספר גולן" .דרך דף הפייסבוק של Twenty
 Peaksנוצרה קהילה קטנה ,אנשים מתאמים רכיבות.

זה מוסיף גם את האלמנט התחרותי .חברה מהמרכז
עשו את אתגר הכביש ופנו אליי שאעזור להם במנהלות
באזור הצפון בו אני גר" מוסיף יהודה פלד.
מה חדש במהדורת ?2017
לכבוד המהדורה החדשה עודכנו המסלולים ,ונוספו
עליות חדשות ,כולל עזרה מרוכבים וכשפיי-מסלולים
מוכרים (תודה לאפי פלח על הביטוי…) כמו דן חסיד,
אסף סביון ,זהר ויסברג ,דניאל זמלר ,אלון שיפריס וגם
צחי אוחובסקי שלנו" .מרבית העליות הן חדשות ,אז
גם ללקוח חוזר יש הרבה אתגרים חדשים ולא מוכרים"

מציין רז ומוסיף" :הפעם העליות תוכננו מראש בראייה
של מסלולים מעגליים שתופרים  2-3עליות .אנחנו
מתכננים לעדכן בימים בקרובים את האתר ולכלול
׳הצעות הגשה׳ לתפירות מסלולים עם כמה עליות לפני
תאריך הפתיחה הרשמי".
חידוש נוסף השנה ,לדברי רז ,הוא שיתוף הפעולה
עם אתר גרופי אשר יפרסם לוח רכיבות רשמי של
המארגנים אליהן יוכלו הרוכבים להצטרף או שיוכלו
לפרסם רכיבת טוונטי פיקס עצמאית ולהזמין אחרים
להצטרף" .שיתוף הפעולה הזה מגיע לאור בקשות
מהשטח .חשוב לרוכבים לתאם רכיבות עם רוכבים

אחרים  -קודם כל כי חברתית זה יותר כיף .בנוסף זה
גם עוזר לחסוך עליות נסיעה ,להיעזר ברכבי חברה
וכו' .בכלל ,בעונה השנייה חשוב לנו לייצר יותר נוכחות
פיזית בשטח וזה מתחיל מרכיבות השקת תחילת עונה
מאורגנות (אחת לכביש ואחת לשטח) שתתקיימנה
באוקטובר ויתפרסמו בקרוב".
שיפור נוסף במהדורה החדשה הוא הכנסת חסות
ראשית של יצרן ביגוד איטלקי חדש" .DAMA ,זהו יצרן
מצפון איטליה המוכר מאד באזור האגמים ,שתופר
את הביגוד באיטליה ומספק חליפות להרבה קבוצות
מקומיות" מספר רז" .בעלות של הרשמה לאתגר
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שרשרת  11הילוכים

Shimano XTR

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

₪219
₪197
₪22

קראנק דאבל

Shimano SLX 11 Spd

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

נעל פרמיום לרכיבת שבילים

סט בלם דיסק קדמי (ללא רוטור)

Shimano ME7

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

₪599
₪539
₪60

Shimano 8000 XT

₪799
₪719
₪80

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

₪499
₪449
₪50

קסטה  11הילוכים

Shimano XT 8000

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

הטוונטי פיקס ,הרוכבים מקבלים בעצם סט ביגוד
איטלקי איכותי – חולצה שנשלחת למשתתף מיד עם
ההרשמה לאתגר וביב עם השלמתו .השנה הצלחנו
לשדרג משמעותית את איכות הסט בעלות זהה" .ואכן
סט הביגוד האיכותי בעלות מגוחכת יחסית מהווה גם
הוא את אחד מגורמי המשיכה לאתגר" .קיבלנו סט
בגדים מדהים בעלות מינימלית והוא משמש אותנו היום
לרכיבות" מספר גולן לוי" .הקטע של הביב לפינישר
מדרבן אותך לסיים את האתגר" מוסיף מינו .השנה ינסו
המארגנים להכניס פרסים נוספים על מנת להגדיל
את העניין.

רוצה לספר לנו בכמה מילים על אתגר ה10/10-
הבינלאומי?
באביב הבא נציע לרוכבים הישראלים להשלים עשר
עליות נבחרות בארץ ,ביחד עם עשר עליות נבחרות
באיטליה .כרגע נציע מהדורת Twenty Peaks
 10/10רק לרוכבי הכביש .החבילה האיטלקית כוללת
הסעות ,מלון רוכבים מובחר ,אופני עילית להשכרה
במחירים מיוחדים ,תפריט מלא ועשיר ,והשתתפות
באירוע גראן פונדו בו נטפס בין  2ל 3-מהעליות
הנבחרות .גם הרוכבים האיטלקים שמשתתפים

₪489
₪440
₪49

פדלים לאופניים

סט בלם דיסק אחורי (ללא רוטור)

Shimano M8000 XT

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

₪399
₪359
₪40

Shimano 8000 XT

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

₪519
₪467
₪52

פדלים לאופניים

Shimano 8020 XT

מומלץ לצרכן:
שופ הרים:
החיסכון שלך:

₪429
₪386
₪43

מוזמנים להיכנס ולהשוות

SHOp.HARIM.CO.IL

המחירים המפורסמים תקפים רק לרכישה באתר או בטלפון  .09-9503332כל הפעולות באתר ולרבות הזמנות טלפוניות כפופות לאישור צוות שופ הרים.
במקרה של טעות רשאית שופ הרים להודיע על ביטול הזמנות .הטבות וקופונים מתאימים ניתנים לשימוש רק באתר| כפוף לתקנון | ט.ל.ח .שופ הרים רשאית
להפסיק ולשנות את המחירים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.לרוכשים באתר הטבה יחודית  -קופון הנחה מוגבל בזמן לרכישה עתידית.
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במהדורה האיטלקית יקבלו הצעה להגיע ארצה באופן
מאורגן ולהשלים עשר עליות נבחרות.
עדיין לא נרשמתם?
ה Twenty Peaks-הוא אתגר שונה וייחודי בנוף
הרכיבה הישראלי .בשטח ישנם אירועי רכיבה רבים,
תחרותיים יותר או פחות ,רשמיים או פיראטיים,
ולאחרונה ישנו גם את אתגר ה GC-התחרותי נתמך
הסטראבה .בכביש יש בעיקר תחרויות מקצועיות לחברי
איגוד ,אירועי רכיבה פתוחים-עממיים ומעט מאוד
תחרויות אתגריות הפונות לקהל רחב יחסית כמו הגראן

פונדו .ה Twenty Peakיוצר קטגוריה חדשה של אתגר
אישי בו על ברוכבים להשלים אתגר בזמנם החופשי
בפרק זמן מוגדר מראש ,והאלמנט התחרותי אינו מהווה
חלק עיקרי אלא בונוס לאלו שבכל זאת רוצים להשוות
גדלים .האתגר עשוי להתאים למגוון רחב של רוכבים
ורמות רכיבה ,כאשר כל אחד יכול להתאים את הרכיבות
ולקחת אותן לכיוון המתאים לו :טיולי ,תחרותי ,חווייתי,
או ייחודי .בין אם בכביש בשטח או בשניהם ,זה נשמע
לנו כמו חוויה רצינית .גרסת כביש+שטח על אופני
גראבל מישהו?
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כל מוצרי

ללא מע"מ
גרופי מפיץ  THULEמאז שנת  ,2005נותן יעוץ ומתקין מעל  12שנה את
מוצרי  THULEבכל רחבי הארץ לרוכבי אופניים על ידי רוכבי אופניים.
נשמח לפגוש בכם במרכז ההתקנות של  THULEברחוב הרכבת  18ת"א,
ניתן גם להתקשר למרכז ההתקנות לטלפון  053-7747769לתאם מועד
התקנה אצלכם בבית או אצלנו במרכז ההתקנות.
התקנה אצלינו במרכז ההתקנות מומלצת כי אז נוכל לפנק אתכם בקפה או
בירה בשעה שאנו מפנקים את הרכב שלכם עם גגון או מתקן  THULEחדש ):

www.groopy.net | 03-7525258
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 איילון שגיא  אלון רון

לה-פמילייה ,מצמן את מרוץ

לה-פמילייה

מצמן את מרוץ
טוב שם טוב משמן טוב
לקחנו לשיחה את קברניטי
רשת האופניים הגדולה
בישראל עם השם הכי
אניגמאטי .היה מרתק
ומבלבל...
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מודה .כשאריק הודיע לי חגיגית שהכתבה הבאה בסדרת לה-פמילייה
היא על מצמן ,לקחתי נשימה עמוקה .אחרי הכל ,מדובר במוסד; ולפחות
עבורי ,בדומה למוסד ההוא ,השם הזה היה עטוף בכמה שכבות הגונות
של מסתורין .עם אייל ברהמס וזיו גולדשמידט ,מי שעומדים על הגשר
של ספינת הענק הזו ומנווטים אותה בין משברי ענף האופניים הישראלי,
מעולם לא שוחחתי ,והתרגשות ,שלא לומר חשש קל ,התגנבו אל ליבי,
בכל זאת ,מצמן וזה...
אל משרדי החברה הממוקמים באזור התעשייה של נתניה ,הגענו אריק
ואני בערבו של יום קיצי הביל וחם .טרם הנחתי את כף רגלי על מפתן
הדלת של מקום חדש אני תמיד אוהב להשתעשע ולדמיין כיצד הוא יראה
ולשרטט לעצמי את דיוקנאותיהם של בני שיחי העתידיים .במקרה דנן
משום מה ראיתי בעיני רוחי חלל מעוצב ,משהו שדומה לעושר והעוצמה
שמקדמים את פניך כשאתה נכנס לחנויות של הרשת ,אבל בפועל ,לולא
זוג אופניים אחד שעמד במסדרון ,יכולתי בקלות לחשוב שנכנסתי למשרד
עורכי דין או משהו דומה .בחדר הישיבות כבר היה ברור יותר שאנחנו
בעסקי אופניים .על הקירות תלויים הדפסי ענק בהם נראים רוכבי
אופניים דוהרים בנופים מרהיבים ועל לוח מחיק התלוי על הקיר נותר
איזה שרבוט ,ככל הנראה מישיבה בענייני שיווק ,בו רשומים מיני דברים
וגם חץ אחד שמופנה לשם  we:Rideשלידו שני סימני שאלה גדולים ,מה
שמאד הטריד את אריק...
אייל וזיו הצטרפו אלינו ואחרי ה small talk -המנדטורי (במהלכו לא ממש
הצלחנו לקבל תשובה ברורה לפשרם של סימני השאלה) ,יכולנו סוף סוף
להתפנות לעניין שלשמו באנו.
איש ושמו מרדכי
הכל התחיל ביהודי אחד בשם מרדכי .מרדכי מצמן בשבילכם ,אשר בשנת
 1939פתח חנות אופניים בתל אביב .איפה בתל אביב? ובכן ,ממש
באותו מקום בו עומדת היום החנות של מצמן בדרך פ"ת ...מ.מצמן מכר
אופניים ,כל מיני סוגי אופניים ,אבל גולת הכותרת היו אופניים מתוצרת
חברת  Raleighהבריטית שנחשבו לאופני הבוטיק של אז .מרדכי לא ייבא
את האופניים בעצמו אלא רכש אותם דרך היבואן המקומי  -חברה בשם
טכניקה בוקשטיין ,שהייתה החברה הבלעדית והגדולה ביותר לייבוא ציוד
שינוע תעשייתי מהאי הבריטי .ומה לשינוע תעשייתי ואופניים תשאלו,
ובכן ,מעבר למסבים ושאר ציוד תעשייתי החברה ייבאה אופנועים וקיבלה
את הזכות לייצג מגוון מותגים מתוצרת הממלכה המאוחדת שלא בהכרח
קשורים לתעשייה .ייבוא האופניים ,זאת יש לדעת ,היה עניין שולי שבשולי
עבורה אך מאחר והיו לה הקשרים והאמצעים אך טבעי היה להיעזר
בה .כיאה למותג נחשק (ויקר )...ובשל מגבלות הייבוא באותה תקופה
(קווטות וזה) ,מי שחשק באופני  Raleighהיה נדרש להזמינם מראש
ולציין את שמו כדי שברשומות היבוא יוכלו אלה להירשם (פיקטיבית
כמובן) כמתנה מאיזה קרוב משפחה באאורופה ...כן ,מסתבר שכבר
אז הראש היהודי המציא לנו פטנטים והקונץ הזה של לבקש מהמוכר
לרשום על החבילה " "giftזה ממש לא סימן רשום של  ...ebayהשיטה
הזו של הזמנת זוגות בודדים המשיכה להתקיים עד סוף שנות ה 60-ואז

יום בהיר אחד ,לפי האגדה (שהייתה באמת) ,פסע מרדכי אל משרדי
היבואן כשבידו מעטפה שמנמנה ,הוא הניח אותה על שולחנו של יונתן
בוקשטיין ,בעל החברה והודיע לו חגיגית כי הוא מזמין קונטיינר של אופני
 .Raleighבוקשטיין היה בהלם ,הרי לא נשמע כדבר הזה ,מכולה שלמה
של אופניים ,אתה השתגעת??? אבל שיגועים לחוד ,ומעטפות לחוד...
הקונטיינר הגיע ,האופניים נמכרו כולם ואז התחיל בעצם הרומן האמיתי
בין בוקשטיין למצמן.
בוקשטיין ,מצמן ,מי זה מרוץ בכלל ?...מבולבלים? גם אנחנו...
בשלהי שנות ה 60-נכנסו שחקנים חדשים לזירה ושוק האופניים החל
לפרוח .מבחר המותגים כלל בעיקר את ,Peugeot ,Motobecane
 Centurionוכמובן ידידנו הדו גלגליים מן הממלכה המאוחדת .בשלב זה
מצמן כבר הפך לשם גנרי לחנות אופניים ואין מי שחפץ בזוג גלגלים וכידון
שאינו מכיר את החנות בדרך פ"ת  .112בשנות ה 70-וה 80-החנות של
מצמן כבר הפכה למוסד של ממש שמגלגל אל הרחובות אלפי זוגות חדשים
(חלקם הגדול מבית מדרשה של משפחת בסידן) וגם עבדכם הנאמן (מודל
 ,)67היה מצמיד את זרבוביתו אל חלון הראווה ומתאווה ,שלא לומר עושה
להורים סצנות על המדרכה ,כי גם אני ,כמו כל מי שהתבגר בשנות ה,70-
ידעתי שמי שיש לו  - Raleigh chopperמסודר בחיים.
אם גם אתם קצת מבולבלים מכל השמות ,קחו נשימה ,כי זה הולך
להסתבך עוד שהרי בשנת  88נכנס לתמונה הבחור החביב הזה ,שיושב
מולנו עם החולצה הכחולה והחיוך הקורן .מסתבר שאייל ברהמס לא
עבד במצמן אלא בטכניקה בוקשטיין בכלל ...הוא נשלח למשימה נועזת
מעבר לקווי הקראנקים משום שב Raleigh-החלו לחוש שהתחרות עם
המותגים האחרים מזנבת בהם ורצו מישהו שידאג שהיקפי המכירות
יעלו ואייל היה האיש שתפקידו היה לגרום לזה לקרות .אייל ,במסגרת
המשימה שהוטלה עליו ,מבין שהמפתח להצלחה הוא פריסה רחבה
ומתחיל לפתוח עוד ועוד נקודות ברחבי הארץ .בשלב זה לא מדובר על
סניפים כי אם על נקודות הפצה המתבססות על חנויות קיימות .בתקופה
הזו גם נרקם לראשונה הקשר עם מי ששמם יצטרף בעתיד לשם הרשת
הלא היא משפחת גולדשמידט .אייל חובר לאביו של זיו ,אריה ז"ל (שנודע
בכינוי איישי) ומחלק את הארץ כך שאזור המרכז מפוקח על ידי מצמן
ואת הצפון והדרום מנהלת משפחת נפחי הזהב (גולד-זהב ,שמידט-נפח,
ג'יזס ,כל דבר צריך להסביר פה?) .בדיעבד החיבור הזה לא צלח ותוך
זמן די קצר הגולדשמיטים פורשים מהעסק אך אל דאגה ,הם יופיעו שוב
במערכה הבאה...
רגע ,אבל שוב ,מי זה מרוץ?
בואו נניח לשאלה הזו ונמשיך ,האמינו לנו ,בסוף הכל יתברר...
בשנות ה 90-מתחילה מצמן לקבל את הצביון המוכר לנו כיום עם עלייתם
ארצה של עוד ועוד מותגים חדשים המצטרפים לארסנל של מצמן .רגע,
בעצם לא של מצמן ,של בוקשטיין ...כי להזכירכם ,בוקשטיין הוא בעצם
היבואן ומצמן רק מפיץ את הסחורה ...אגב ,הנה לכם פיסת מידע שתוכלו
לשלוף בשיחות חולין בסינגל ולהישמע כמי ששולטים ברזי ההיסטוריה

– חברת  Haroשגם היא עשתה עליה ,הייתה בכלל שייכת לRaleigh-
ואחרי שנפרדו; ומאחר ואייל הכיר היטב את הנפשות הפועלות ,נרקם
הקשר שהוביל להבאתם ארצה .תודו שלא ידעתם...
אך בינתיים ,ברקע ,לצד הגדילה בכמות המותגים ,מתרחשת התפוררות
איטית ,פיננסית בעיקר ,של משפחת מצמן שלא הייתה מסוגלת לעמוד
בתזרימי הכספים והאשראים ופשוט קורסת אט אט עד שבשנת  96היא
נמצאת על סף פשיטת רגל .את מה שנאמר לכם כעת לא שמענו מבני
שיחנו ,אבל חשוב לציין כי היו פה עוד כמה סיבות שגרמו לעסק לקרוס.
זהו סוג של סוד ידוע שבאותה התקופה מי שניהלו את המכירות בפועל,
איך נאמר זאת בעדינות ,עשו שימוש בטכניקות מכירה שנויות במחלוקת.
השיווק האגרסיבי ,שלא לומר הכפייתי ,נתנו את אותותיהם ויחד עם
חנות בעלת נופך שכונתי שבמרכזה עמד מטבח ובו סירים בהם התבשלו
מיני תבשילים מהבילים ,ייצרו חוויית קנייה לא משהו .אייל ,שבשלב
זה כבר נמצא בשותפות עם בוקשטיין ,מבין שהוא חייב לעשות מעשה
ולמרבה הצער הדרך היחידה להמשיך קדימה היא לרכוש את מצמן מידי
המשפחה .בשנת  ,1997אחרי תהליך הרכישה ,משפחת מצמן כבר אינה
בעלת השליטה בעסק .למעט אחוז מניות קטן הנשאר בידי המשפחה

הוותיקה ,עובר העסק לבעלותם של ברהמס ובוקשטיין ואחרי כמעט 60
שנה מצמן למעשה חדלה להתקיים ובמקומה מוקמת חברה חדשה –
מצמן סחר בע"מ.
רגע ,רגע רגע ...עוד פעם מצמן? מה נסגר?
את השאלה הזו (בניסוח דומה) אריק ואני מפנים ליושבים מולנו ואייל
מודה שההחלטה לשמר את השם לא הייתה פשוטה" .התלבטתי לא מעט
בעניין" הוא אומר בגילוי לב" ,אבל בסוף החלטתי לשמור את השם חרף
העובדה שלמעשה כבר אין זיקה משפחתית לעסק וזאת משום שמצמן
באמת הפך כבר לשם גנרי לחנות אופניים ובכלל ,קשה למחוק מורשת
של  60שנה סתם כך".
המהפך הפיננסי שחולל המהלך הזה היה דרמטי .ממצב של הפסד של
כחצי מיליון שקל בשנת  ,96עברה החברה החדשה ,תוך שנה בלבד,
למצב של רווח של אותו סכום כמעט .אריק ואני להוטים להבין איך
התרחש הנס ואייל מסביר לנו" :בסופו של יום עסק שלא מתנהל ביעילות
פשוט מפסיד כסף ,ומצמן ,לא התנהלו ביעילות ...אתן לכם דוגמה קטנה
שתמחיש את העניין  -המחסן של מצמן היה ברחוב שדרות יהודית ,מצמן
שילמו על המחסן הזה שכירות גבוהה ,טונות של ארנונה ואם לא די בכך,
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הרי שלא יכולת לבוא ולפרוק סחורה במשך היום ,מה שחייב אותם לעשות
את זה בלילה .אז הם היו אוספים כל מיני חבר'ה צעירים ויחד איתם
פורקים את הסחורה וכך יצא ,שחוץ מהתשלום בעבור העבודה (והשניצל
בבגט) ,בתוך כל הבוקה ומבולקה הזו ,היו מדי פעם החייברל'ך מפלחים
איזה זוג או שניים ...תשמע סיפור ,היה איזה ברנש אחד שאחרי הרבה
שנים עשינו איתו איזו עסקה והבחור ,חוזר בתשובה ,פתאום בא אלי יום
אחד ומספר לי שכשהיה בן  ,15עבד אצל מצמן בפריקות הליליות ,גנב
שני  BMXוזה יושב לו על המצפון .אמרתי לו שילך לתרום לאיזו עמותה
ונסגור את הפרשייה .כשקלטתי את גודל הבזבוז וחוסר היעילות" ממשיך
ברהמס" ,דבר ראשון מצאתי מחסן באיזה מושב וקיצצתי כמעט 85%
מההוצאות רק על האחסנה וזה עוד לפני שהתחלתי לדבר על החזקת
מלאי גדול מדי ,עמלות בבנק וכיו"ב".
במקביל לפעילות של מצמן ,משפחת גולדשמידט גם היא מפיצה
אופניים ,תחת השם מרוץ .גם באגף הזה של סיפורנו הסבוך אופניים לא
היו העניין המרכזי .אביו של זיו ,אריה ז"ל ,הקים בשנת  1973יחד עם
יורם לווינשטיין ,נצר למשפחת יבואני רכב ידועה ,סוכנות Dealership
ראשונה בארץ לרכבי  .Fordהעסק משגשג ,אריה מחפש ערוצי השקעה
נוספים ובעקבות ביקורים חוזרים ונשנים אצל הסבתא המתגוררת בווינה
שם הוא רואה איך אופניים מתקיימים לצד מכוניות ,הוא מחליט להתחיל
לייבא אופניים .מותגים כמו ג'ורדני האיטלקית ,באואר (לימים ביאנקי),
סקסון וגם אופניים זולים מצ'כיה כמו  Favoritועוד .בשלב מסוים השותף
של אריה מחליט שדי לו והוא רוצה להתרכז בעיקר בקידום עסקיו בחו"ל
והשותפות מתפרקת .אריה פונה כמובן לקרוב לו ביותר ,בנו זיו שנמצא
בישורת האחרונה לפני סיום התואר בטכניון" .אני זוכר" מספר זיו,
"שהוא בא אלי ביום שישי ,סיפר לי שהוא ויורם נפרדו ושאל אותי אם
אני רוצה להיכנס לעסק .קח את הזמן,תשב ,תחשוב לך בנחת ,כך הוא
אמר לי וביום ראשון אני רוצה תשובה  ." זיו מסכים ,ונכנס לתקופת
הבחינות הסופיות אלא שממש לפני הבחינה האחרונה מתברר כי אריה
חולה בסרטן .הוא מצליח להתאושש ויחד הם ממשיכים לנהל את העסק
המשפחתי עד שבשנת  ,2000כחמש שנים לאחר שחלה ,נפטר אריה
מדום לב וזיו נותר לבדו במערכה.
זה עסקים זה ,או אהבה...
אייל ,שכאמור שמר על קשרי חברות עם אריה ז"ל ,הגיע לנחם ומפה
לשם הזמין את זיו לכוס קפה ,לדבר קצת ...השיחה התגלגלה ובסופה
נרקמה דמותה של השותפות הראשונה בין שתי המשפחות .הסיכום
היה שהחברות ימשיכו לפעול בסינרגיה למשך שנה כניסיון ואם הכל
יתקדם כמתוכנן ,יושלם המיזוג .העובדה ששני הצדדים כבר עבדו יחד
וההיכרות בניהם מושתת על חברות רבת שנים הולידה חיבור חזק ויציב
וגם עכשיו ,כשאנחנו יושבים מול השניים ,ניכר כי הם מעריכים ומכבדים
אחד את השני מאד ויש בניהם חברות עמוקה ,חרף פער הגילים הגדול
יחסית".הרעיון שעומד בבסיס המיזוג" מסביר זיו "הוא לייצר לראשונה
בארץ חוויית קניה מסוג אחר .הסלוגן שבחרנו ושליווה אותנו תקופה
ארוכה היה one stop bike shopוהתאמצנו מאד ליישם את התפיסה
הזו הלכה למעשה".

"אני חושב שהעובדה שאנחנו מצליחים קשורה לתפקיד שכל אחד מאתנו
ממלא בשותפות" אומר אייל" .אני מתפקד על תקן החולם וזיו הוא זה
שאוחז היטב בחוט שמחובר אלי ומאזן אותי כך שלא אתפרע .זיו הוא גם
זה ששולט בכל הצדדים הכספיים של החברה ואני סומך עליו בעיניים
עצומות".
"המהות האמיתית של עסקים היא אנשים" מוסיף זיו בארשת רצינית.
"כשישבנו יחד וסגרנו את השותפות עבדנו בעיקר מהבטן וגם היום
זה מה שמנחה אותנו .אנחנו כמובן כבר משופשפים ומכירים היטב את
השוק בתוכו אנו פועלים אבל לא פעם היכולת שלנו להבין אחד את השני
ולפעול מתוך תחושת בטן ומעין חוש שישי ,גרמה לנו לקבל את ההחלטות
הנכונות גם אם לא היה להן היגיון עסקי נראה לעין בהתחלה".
ובתוך שאנו יושבים ומשוחחים עם שני האנשים המרתקים הללו ,מתגלה
עוד פן מפתיע בסיפור .כשאנחנו מדברים עם אייל על בחירות והחלטות
עסקיות הוא פתאום זורק לחלל האוויר" :תראו ,תכלס ,אני לא מקבל
זרמים בגוף כאשר אני רואה דגם אופניים חדש" סליחה??? חזור שנית?
"רגע ,אני אסביר" הוא מרגיע" ,אני ,וגם זיו למען האמת ,לא הגענו
לתחום מאהבת הרכיבה .אנחנו כמובן רכבנו על אופניים ,אבל ממש לא
כתחביב מרכזי ובזה אנחנו כנראה שונים מאחרים בענף .אנחנו אנשי
עסקים שאוהבים ומוקירים חדשנות ,תחכום וכמובן פיתוח ,צמיחה
ושגשוג אבל זה לא שאנחנו יוצאים מגדרנו בכל פעם שאנחנו רואים איזו
שלדת קרבון מעוצבת כמו שאולי רוב הלקוחות שלנו חווים".
הגילוי המרעיש הזה מותיר אותי מעט מבולבל .בתור מי ששייך לאלו
שחווים עוררות מינית בכל פעם שאני נתקל בשלדה יפהפייה ,המוח שלי
לא מצליח ליישב את הסתירה בין רשת כל כך מצליחה שפוגעת שוב
ושוב בול בבחירות ובמה שהיא מציעה לרוכב הישראלי לבין העובדה
שמי שמנהל אותה היה יכול באותה מידה להצליח כיבואן של חיתולים
למבוגרים .מה ,להתעסק באופניים בלי התשוקה הבלתי נשלטת הזו?
הכיצד...
אני מעלה את הלבטים שלי בפני המרואיינים וזיו קוטע אותי" ,בוא אני
אספר לך סיפור ותחליט לבד .במהלך השנים שאנחנו פועלים עבדו אצלנו
או איתנו כל מיני פרסונות שהיו חלק ממצמן ואז פרשו והקימו עסקים
משלהם בתחום .אחד מהם ,בלי להזכיר שמות ,הסתובב איתי באחת
התערוכות בחו"ל .וככה כמו שאנחנו מסתובבים הוא מרים איזה פדל
ואומר לי – תראה איזה טירוף! ,אני מסתכל על תג המחיר ומחוויר ,לוקח
את הפדל שנמצא ליד זה שהוא הרים שנראה בול אותו דבר רק עולה רבע.
מה ההבדל בניהם? אני שואל אותו ,מה ,אתה לא רואה? הוא משתומם,
לא ,אני משיב ...זה שביד שלי שוקל  20גרם פחות! הוא צועק עלי כאילו
שחיללתי את בית המקדש .הבאנו כמה יחידות של היקר והרבה מהזול,
ברור לכם מה אזל מהמלאי ראשון ..מה שאני מנסה להגיד זה שלפעמים
דווקא הפאשן המטורף למשהו יכול למסך את המציאות ולשבש את
מערכת קבלת ההחלטות ולגרום לך לבחור עסקית ,בכיוון הלא נכון...
ולראייה תראה כמה יזמים שבאו מאהבה אמיתית ותשוקה לאופניים פתחו
עסקים וקרסו."...
האמת ,צודק.
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"בנוסף לכל זה אתה צריך לזכור" מוסיף אייל" ,אנחנו לא חיים בבועה,
עובדים תחתנו תודה לאל הרבה מאד אנשים שמבינים טוב מאד באופניים
וחיים את העולם הזה גם מהצד הרגשי כמו שאמרת ואני מדבר גם על
מי שעובד איתנו וגם מי שלכאורה מתחרה בנו .אנחנו כל הזמן לומדים
ומסתכלים מסביב וכשיש הצלחות ורעיונות פורצי דרך כמו מה שDAA-
עשו עם  Recyclesאנחנו מקשיבים ,מתבוננים ומעשירים את הידע
שלנו .כל החנויות של הרשת ,למעט  ,2מנוהלות על ידי רוכבי אופניים.
אנחנו קשובים למה שקורה מסביב וגם פועלים לא פעם לפי העצות
שלהם .הנה ,את  Specializedלמשל הבאתי בעצתו של מישהו שכולכם
מכירים היטב ,היום הוא מנהל את אחד הסניפים הגדולים והמצליחים של
הרשת .הסתובבתי איתו בתערוכה בחו"ל והוא אומר לי – הנה ,זה מותג
שצריך להביא .אבל זה יקר ...אמרתי לו .אל תדאג ,תביא ותראה שנמכור,
עלי!" אנחנו צוחקים ,אם הוא אמר "עלי" אנחנו חושבים שאנחנו יכולים
לנחש על מי מדובר ...ניחשתם?
להיות תמיד בחוד החנית
"אחד הדברים שמאפיינים אותנו" מוסיף אייל" ,הוא ההיכרות המעמיקה
עם השוק והעובדה שאנחנו מאד אוהבים ללמוד על כל חידוש ומגמה
שמתרחשים בעולם .אנחנו הראשונים למשל שהבאנו לארץ אופניים
חשמליים ...מעבר לכך בשל העובדה שאני כבר המון שנים בענף יש לי
היכרות טובה מאד עם בעלי תפקידים בכירים בקרב היצרנים שחלקם עבדו
בחברה אחת ואז פרשו והקימו חברה אחרת .מאחר ואני מצוי בקשרים
מאד טובים עם רבים מהם יש לי את הפריווילגיה לשמוע את כל הרכילויות
והסודות הרבה לפני כולם וזה לא פעם עזר לנו לקבל החלטות נכונות".
אז בואו נדבר קצת על החלטות ,אני מקשה .אחד הדברים שמאפיינים את
מצמן היא העובדה שהחנויות שלכם אינן בבעלות החברה אלא זכייניות.
מה הוביל אתכם לפעול דווקא בשיטה הזו?
"אנחנו לא מאמינים בניהול חנויות בשלט רחוק" מסביר אייל" ,רבים
אינם יודעים את זה אבל ליבת החברה של מצמן את מרוץ מונה כ25-
עובדים בלבד ...הסיבה שאנחנו מעדיפים זכיינים היא בראש ובראשונה
כדי לייצר מחויבות ונאמנות שמתגלגלים בסופו של דבר לכיוון הלקוח
ויוצרים חוויות קניה ושרות איכותיות יותר .אם מדובר בעובד שכיר שלי
שמנהל איזו חנות בצפון ,כשהוא חולה או כשהוא לא מתפקד אני צריך
לשבור את הראש איך לטפל בבעיה וכשמדובר בכל כך הרבה חנויות ברור
שזה מיד יוצר תקלות שפוגמות בשרות שהלקוח מקבל .כשמי שמפעיל
את החנות הוא גם הבעלים ,המחויבות שלו לעניין כל כך גדולה וכך הסיכוי
שיהיו תקלות ,קטן".
מצד שני ,אני מקשה ,איך אתם שומרים על ה DNA-של החברה? הרי
כשמדובר בזכיינים קשה יותר "לכפות" את התפיסות שלך .ובכלל ,מהו
ה DNA-של מצמן את מרוץ?
"בואו נתחיל מזה שהגישה שלנו לזכיינים אינה גישה מקובלת" מסביר
זיו" ,אנחנו לא גובים מהזכיינים שלנו כסף על השימוש בשם של הרשת,
מספקים סחורה בקונסיגנציה במאות אלפי שקלים ולא מחייבים את

בעלי החנויות לרכוש מלאי ,גם לא דורשים להיות שותפים ברווחים ,כל
מה שאנחנו מבקשים זה נאמנות למותגים ולערכי הרשת"" .שאלת על
ה "DNA-מוסף אייל" ,חוויית השרות והקנייה חשובות לנו מאד .אני זוכר
שנסעתי בשנת  89ללאס-וגאס ,נכנסתי לחנות אופניים וחטפתי שוק.
הנה פתאום חנות שיש בה אולם תצוגה ,חנות מרווחת שהמוצרים בה
מוצגים בצורה יפה ,הם נגישים ולא תלויים על קרסים כמו בקצבייה...
ביחס למה שהיה נהוג בישראל באותה תקופה זו הייתה ממש הארה,
לא עוד חנות קטנה וקלסטרופובית ,עם רצפה דביקה וריח צמיגים חריף
שבמרכזה עמד מתקן תיקון עם דלי מלא מים עכורים ,אלא מקום שהיה
נעים להיכנס אליו ולשהות בו .מהר מאד הבנתי שרצפת תצוגה היא
עניין מהותי וקריטי ולראייה ,מוטי וארז ,שפתחו את החנות הראשונה
בביל"ו שפעלה לראשונה לפי המתכונת הזו ,הצליחו מאד .אז זה למשל
חלק מה DNA-שלנו ,זה ומתן שרות הוגן ,תמיכה וכתובת לכל הלקוחות
שלנו .אנחנו מקפידים על הכשרת הזכיינים שלנו ועושים כל מאמץ לייצר
סטנדרטיזציה של הידע והניסיון כי זה המפתח לשירות מקצועי".
"בואו נאמר" מוסיף זיו" ,שאנחנו משקיעים בלי פרופורציה בכלל ביחס
לנתח שהרשת תופסת מכלל המחזור של מצמן את מרוץ".
אריק ואני מרימים גבה ,מה זאת אומרת?
"אתם צריכים להבין" מסביר אייל" ,שהרשת תופסת רק כשליש
מהפעילות העסקית שלנו".
הגבות מתרוממות עוד קצת.
"אנחנו מספקים אופניים בכמויות גדולות לאין ערוך מאלו שנמכרות
ברשת .אנחנו מספקים אופניים לרשתות ,לגופים ציבוריים ומוסדיים.
 60,000זוגות אופניים בשנה יוצאים מהמרלו"ג שלנו בחיפה שמעטים
כמוהו מבחינת הגודל והתחכום קיימים בעולם האופניים ,על רוב
העסקאות האלו אף אחד מהלקוחות שלנו ברשת בכלל לא יודע".
על רקע זה שהפתעתם אותנו עכשיו עם הנתון הזה ובהתחשב בכללים על
פיה פועלת הרשת ,אני רוצה לשאול אתכם על נושא שמן הסתם מעסיק
את הלקוחות והוא נושא השירות .אמנם בימנו אלה כשכל בעל טלפון
סלולארי יכול להפוך לשדרן חדשות ושטות שטיפש אחד כתב באיזו קבוצה
יכולה ברגע להפוך לחרם צרכנים ,מעניין אותי איך אתם מתמודדים עם
ביקורות ותלונות שעולות מעת לעת ו...
"זה מטופל על ידנו אישית ואנחנו מעורבים בכל מקרה" נכנס זיו לדברי
ולא נותן לי אפילו להשלים את המשפט" .למרות שלכאורה אם למישהו יש
בעיה בסניף בדרום ,מי שצריך לטפל בה זה הזכיין ,אנחנו יודעים על כל
מקרה כזה ,עוקבים אישית אחרי הטיפול בו וגם מתערבים כשצריך .אני
חייב לומר לך שגם אייל וגם אני נפגעים ברמה האישית כשמטיחים ברשת
האשמות וכעס מפני שנושא השירות כל כך חשוב לנו .אנחנו לא פעם ולא
פעמיים מוותרים ,למרות שאנחנו צודקים ואפילו סופגים הפסדים כספיים
ובלבד שהלקוח יהיה מרוצה ,שוב ,גם אם הוא חד משמעית לא צודק.
אנחנו אבל גם יודעים שכל כמה שנשתדל אף פעם לא נוכל לגרום לכולם
להיות מרוצים .העובדה שרוב הקוראים שלכם לא ידעו בכלל שהפעילות

של הרשת היא רק חלק קטן ממה שמצמן את מרוץ עושה ,היא ניצחון
עבורנו כי זה אומר שאנחנו יודעים לתת שירות מעולה גם כשההיקפים
כל כך אדירים".
בואו נדבר קצת על התמורות שעוברות על השוק ,בעיקר על המגמה
המתרחבת של אופניים בשיווק ישיר וכמובן – המחיר...
"בואו נפתיע אתכם עם עוד כמה נתונים" אומר אייל" ,אולי לא ידעתם אבל
מצמן את מרוץ הם המפיצים העצמאיים הכי גדולים של Specialized
בעולם ואם אנחנו מדברים על  ,Haroהרי ש 40%מהמכירות העולמיות
שלהם בתחום השיכוך המלא ,היו פה ,בישראל .גם ב  Santa Cruzאנחנו
מהמשווקים הגדולים באירופה ...מה שאני מנסה לומר הוא שאנחנו מאד
חזקים ולכן גם יש לנו יכולת משא ומתן .במשך כל השנים המחיר של
 Specializedבישראל היה זהה לזה שבארה"ב .נגד המגמה המתרחבת
היום של יצרנים למכור ישירות לצרכנים אין לנו כל כך הרבה מה לעשות.
מדובר במגמה שיש בה אפילו סוג של הצהרה ,שלא לומר התרסה,
משהו בסגנון של :הנה ,אנחנו הצלחנו לדפוק ת'מערכת .אנחנו סבורים
שלרכישה בחנות ,על כל המשתמע מכך ,יש יתרונות רבים ,ודאי כאשר
זה מגיע לשלב בו יש צורך בקבלת שירות או אחריות .שום מסך מחשב

לא יכול להחליף את חוויית הקניה והשירות האישי ואנחנו גאים לומר,
שלמרות הקשיים הבלתי נתפסים שאנו כיבואנים נאלצים להתמודד
איתם ,גם מבחינת זמן וגם מבחינה כספית ,בכל הקשור לבירוקרטיה,
להגבלים ,לתקנות ,למיסים ולתשלומים שהמדינה מטילה עלינו ,אנחנו
מצליחים למכור מוצרים במחירים הוגנים ולספק לצרכן חוויית One stop
 bike shopאותנטית .וכן ,לפעמים אנחנו חייבים להוריד את הרווחיות
שלנו כדי להישאר תחרותיים".
תהילה וקהילה
אנחנו חוזרים קצת לדבר על ההיסטוריה.
בשנת  2008מצמן את מרוץ עוברת עוד שינוי מבני כשאייל פוגש ביוסי
בן שלום (רוכב אופניים נלהב) מחברת ההשקעות DBSI -שרוכשת בתום
התהליך  1/3מהחברה .המשמעות היא שכיום למעשה  1/3מהחברה
שייך לבית ההשקעות  1/3שייך לזיו ו 1/3שייך לאייל עם ספיחים קטנים
שנשארו אצל משפחת בוקשטיין .היתרון הברור של הסטטוס הזה לדברי
אייל וזיו ,הוא החוסן הכלכלי הגדול של מצמן מה שמקנה לה יציבות
ויכולת להמשיך להוביל את הענף ולספק בית בטוח לכל לקוחותיה .דווקא
על רקע עובדה זו ,אנחנו בוחרים להפנות אל בני שיחנו את אחת השאלות
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שמן הסתם מעסיקה אותנו כמי שהענף יקר לליבנו כל כך והיא כיצד מצמן
את מרוץ רואה את עצמה בהיבט של מעורבות קהילתית וקידום הענף.
"תראה" אומר אייל" ,בתפקידי כיו"ר איגוד יבואני האופניים פעלתי באמת
בצורה נמרצת כדי לקדם כל מיני נושאים חשובים שיקדמו את הענף.
יוזמות כמו קידום מעמד מכונאי האופניים והמקצוע עצמו כמו גם שיתופי
פעולה עם איגוד האופניים ,עם לשכת המסחר מכון התקנים וכיו"ב הם
חלק מסדר היום שלי .מעבר לאותן פעולות שנעשות לכאורה כדי להקל
ולסייע ליבואנים (מה שבסופו של דבר יטיב עם הצרכנים כמובן) ,אנחנו
עושים המון דברים למען הקהילה .המון דברים שאנחנו גם לא טורחים
לספר עליהם לאיש כמו תרומות של אלפי זוגות לילדים חולי סרטן ,תמיכה

בקבוצות וכמובן באירועים כמו אלו שאתם במגזין מפיקים .יהיו תמיד אלו
שיאשימו אותנו (וכל גוף מסחרי אחר) בכך שלא מדובר באלטרואיזם טהור
אלא במהלכים שיש להם מניעים עסקיים חבויים או גלויים .אני לא רוצה
להתייפייף וחשוב לי לומר את הדברים בשקיפות – אנחנו חברה מסחרית
ובהחלט בוחנים את השקעות הכספים שלנו בתחום היח"ץ והשיווק כדי
שיניבו רווחים ויגדילו את הצלחת החברה ,בניית תדמית ופרסום הם חלק
בלתי נפרד מקיומה של כל חברה מסחרית ובזה אנחנו לא שונים מאף
אחד אחר .את כל אותם מהלכים שיווקיים/פרסומיים/תדמיתיים כל אחד
מהקוראים יכול לראות אם זה בבאנרים באירועים או בפרסומים במגזין,
אבל את כל אותם דברים אחרים שאנו עושים באמת מתוך אלטרואיזם,

אף אחד לא רואה ויש לכך סיבה פשוטה – אם נספר עליהם ,הם מיד
יתפסו (ובצדק) כפעולה שנועדה לקדם עסקית את מצמן את מרוץ.
אני יכול לומר לכם שאנחנו ישנים טוב מאד בלילה כי אנחנו יודעים מה
אנחנו עושים וכמה .אני יכול לומר לכם שיש לי דווקא ביקורת כלפי שאר
הקולגות שלי בענף מאחר ולמעט  ,CTCמוטואופן ,רוזן מינץ DAA ,אנחנו
ואולי עוד שניים ,משלמים דמי חבר ללשכת המסחר ,גוף שתפקידו להגן
עלינו ולסייע לנו במלחמות מול הממסד .לפעמים אני באמת מרגיש שכל
החבורה הזו סוחבת על גבה את כל הענף בזמן שלאחרים לא באמת
אכפת .לא מתאים לי להיות דון קישוט".
מדוע אם כך נדמה שאתם תומכים פחות בספורטאים?
"התשובה לכך" מסביר אייל" ,היא המשך ישיר למה שעניתי קודם .תמיכה
בספורטאים נכנסת לתוך המשבצת של פעולה שיש לה צדדים עסקיים
טהורים .אם תסתכל על קבוצות מקצועניות בחו"ל תראה שברגע שנחתם
חוזה חסות הרוכב בקבוצה לא יכול להחליט על איזה מותג בא לו לרכוב.
זה ברור שהמותג של נותן החסות הוא זה שיעשו בו שימוש והנאמנות
אבסולוטית .אומר לך כך ,לא פעם פנו אלי מנהלי קבוצות שביקשו חסות
אבל כשהתניתי את התמיכה הכספית בקבוצה בכך שכל חבריה ירכבו,
בסופו של תהליך ,על מותג מסוים ,התשובות שקיבלתי היו בסגנון של
'אני לא באמת יכול להכריח אותם' ...אז אני שואל אתכם ,זה רציני? גם
לקבל כסף וגם לא למלא אחרי התנאים הבסיסיים?"
לאן לדעתכם מתקדם עולם האופניים ואיך מצמן את מרוץ משתלבת
בעתיד הזה?
"מבחינת עסקית אנחנו צופים לצערנו שיותר ויותר חנויות ייעלמו" אומר
אייל" .בהמשך למגמה של מכירת אופניים ישירות מהיצרן לצרכן עליה
דיברנו ,החנויות הקטנות לא יוכלו לשרוד את המהפך הזה .בכלל ,יש איזה
סוג של פרדיגמה נוראית שגורמת לרוכב הממוצע שנכנס לחנות אופניים
רחבת ידיים בה מוצבים עשרות זוגות ופרטי ציוד לחשוב שבעסקי
האופניים ממש קוטפים את הכסף מהעצים .לדאבוננו אין דבר רחוק יותר
מן המציאות .בפועל מתח הרווחים קטן עד זעום וחלק גדול מבעלי חנויות
האופניים טסים על האדים של הדלק שבקרוב יגמר והם יתרסקו .אנחנו
כחברה בעלת חוסן כלכלי לא קופאים על השמרים ולכן מקפידים לחדש
ולהביא כל הזמן עוד מוצרים שיהפכו לבסט-סלרס ולא נסמכים על המוכר
והשגרתי".
מה לגבי המהפכה החשמלית?
"האופניים החשמליים הם הדבר הבא" אומר אייל נחרצות" .התחום הזה
מתפתח בקצב מפחיד ולא ירחק היום שהיכולות הטכנולוגיות של המזעור
יביאו לכך שיצרנים יוכלו להציג אופניים חשמליים קלי משקל עם מנועים
חזקים וסוללות קלות אך חזקות שיצמצמו את הפער בין אופניים רגילים
לחשמליים .חשוב להבין שכל אלו שהיום קוראים לאופניים האלו אופנוע
מוקטן לא מבינים במה מדובר .אנחנו לא מדברים על אופניים שאתה
יושב עליהם ,לוחץ על כפתור ונוסע אלא על מנועי עזר שיסייעו לכל רוכב
בעליות אבל ירגישו כמו אופניים רגילים לחלוטין בכל מתאר אחר .אין ספק

שבפני כל הרוכבים המבוגרים או המוגבלים פיזית יפתחו אופקים חדשים
שיאפשרו להם ליהנות מהתחביב הזה לאורך זמן ולמרחקים ארוכים יותר.
כבר היום אגב ,יש בתחרויות אנדורו רשמיות בחו"ל קטגוריה נפרדת
לאופניים מהסוג הזה.
אפילו  ,Mike Sinyardהמייסד של חברת  Specializedכתב באחד
המאמרים שלו שלהערכתו תוך  3שנים  50%מאופני ההרים בעולם יהיו
חשמליים".
יש לכם איזה מסר לאומה?
"ישבתי יום אחד לקפה עם אריה מ CTC-אצלו במשרד" מספר אייל,
"מולנו ניצב סניף של קלאב-מרקט ואז הוא אומר לי ,תראה ,כתוב בעיתון
שהמחזור שלהם  250מיליון שקל .אתה קולט שהסניף הזה עושה לבד
את המחזור של כל ענף האופניים?! יש משהו מטעה בחנויות הגדולות,
שפע הציוד והעובדה שהתחביב הזה לא זול .אבל בסופו של יום ,מדובר
על ענף די קטן במושגים של כסף וכל רוכב חייב להבין את זה .הנגזרת
של התובנה הזו היא שצרכנים צריכים להפסיק לחשוב במושגים של
דפקו אותי או ניצלו אותי וככל שהצרכנים יצרכו יותר ויותר מוצרים ישירות
מהאינטרנט ,כך גדל הסיכוי שהענף יגווע מהר יותר .באשר לחדשנות
ובשורות אני לא יודע אם אתם מכירים את הנתונים אבל שנת השיא
במכירות אופניים רגילים (הרים ושטח) בעולם הייתה  .2010מאז מגמת
המכירות כל הזמן נמצאת במגמת ירידה ומה שמחזיק ומעלה אותה הוא
סגמנט האופניים החשמליים – עיר ושטח .תעשיית האופניים אולי נראית
כאילו היא ממציאה את עצמה כל כמה חודשים ומציגה איזה מתלה חדש,
קוטר גלגל או חומר אקזוטי ,אבל בפועל שום דבר חדש באמת לא הוצג
בשנים האחרונות .זו הסיבה שאני סבור שהאופניים החשמליים הם אלו
שיחוללו את המהפכה .כיצד היא תתקבל בישראל? – ימים יגידו .חשוב
לי שהצרכנים יבינו ויהיו מודעים לקשיים האדירים שיש לנו כיבואנים מול
הרשויות והממסד וידעו שחלק גדול מיוקר המחייה בישראל קשור לאופן
בו מתייחסת המדינה לעסקים כאן .רבים מלינים על מחירי המוצרים
ביחס לחו"ל אבל צריך להבין משהו בסיסי ,קחו למשל את תהליך
התקינה ל ,Haibike-האופניים החשמליים שאנו מייבאים ,מכון התקנים
גובה מאיתנו עשרות ,כן עשרות! אלפי שקלים וכשאנחנו מביאים בשלב
הראשון כמה עשרות בודדות של זוגות ,ברור שההוצאות האלו ישפיעו
על מחיר המוצר לצרכן ...אין פה באמת משחק הוגן וההקלות שהמדינה
משיתה על ייבוא אישי ורכישות דרך האינטרנט אולי יוצרות שוק חופשי
אבל אין פה באמת תחרות אלא תהליך שימית בסופו של דבר את הענף,
או לפחות את כל מי שאינו חזק מספיק לשרוד".
הריאיון הרשמי נחתם ,אריק ואני ממשיכים לפטפט עם אייל וזיו עוד קצת
על דא ועל הא ועל סימני השאלה שעל הלוח ורגע לפני שאנחנו קמים
ללכת אנחנו נזכרים שיש עוד שאלה אחת עליה עדיין לא קיבלנו תשובה:
מי זה או מה זה מרוץ למען השם?
"פשוט מאד" מסביר זיו בחיוך" ,מרוץ הוא ראשי תיבות של מרכז רכב
וציוד ,שם העסק המקורי של המשפחה שלי"
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 בבי לוי ,אלון ארז ,עופר סלע  הפקה ,בבי לוי ,אלון ארז ,עופר סלע

 - BC Bike Raceהחוויה הקנדית הפרטית שלנו
 BC Bike Raceהוא מרוץ סטייג'ים למרחק מצטבר של  300ק"מ עם 10,000
מ' טיפוס הנערך ברחבי החוף המערבי של קנדה כש  75%ממסלולי המרוץ
עוברים על סינגלים .מרוץ? כן ,אפשר לקרוא לזה כך ,כי זה הרי מופיע בשם של
האירוע .אבל בפועל זה אירוע ,או כמו שרוכבים רבים קוראים לזהsummer
 ,camp for adultsבעברית קראנו לזה "הקייטנה" .ההרשמה למרוץ נפתחת
כל שנה ביום האחרון של המרוץ המתקיים ,לרוב היא מתמלאת ונסגרת תוך 23
שעות!!! נתון מדהים ,במיוחד לאור העובדה שיש  500משתתפים ושהתשלום
הוא מידי.

כרמליטים והקשר הקנדי
אז איך בכלל הגענו לשם לקנדה הרחוקה ולהשתתפות באירוע המדהים והנדיר
הזה? ובכן ,כרמליטים .יש קבוצת רכיבה כזאת ,רוכבת בעיקר באזור הכרמל ,עם
חריגות מידי פעם לצפון או לדרום ,אבל לא הרבה .כמו כל קבוצה שמכבדת את
עצמה ,גם לנו יש קבוצת "וואטסאפ" .אי שם בחודש ינואר ,עופר "בננות" סלע
(בננות כרמל בשבילכם) ,מעביר תמונה שהוא ברשימת המתנה למרוץ (waiting
 listכן?) .הקבוצה כמרקחה ,מה איך ולמה? מדברים על זה קצת ברכיבה הבאה,
ואני יוצא בהצהרה כלל לא אחראית שאני מוכן לצאת למרוץ ,אבל לא השנה אלא
ב ,2018-ורק אם עופר אחראי על האימונים.

עוברים להם חודשיים לערך ,וביום ראשון אחד מופיעה לי הודעה עם צילום מסך
ובו כתוב –(" )Congratulation, we have an opening spot for youמזל
טוב ,יש לנו מקום בשבילך"
ההודעה כמובן מעופר ,השעה מוקדמת בבוקר  0830בערך...לא מגיב ,לא עונה,
רק חושב על זה ומתעלם....עד הצהריים .פה הגיעה ה"טעות" ,נסעתי לעופר
למשרד .שם התקיימה שיחה מקדימה שנשמעה כמו לקוחה מסיינפלד -על
כלום אבל עם נושא מרכזי ושאלה אחת תלויה באוויר :האם המקום הוא זוגי הוא
יחיד? מיד נשלח מייל עם השאלה ,אבל זה יום ראשון כאמור ובקנדה אף אחד לא
מתפקד .יום למחרת תשובה :אתה רוצה להביא חבר? בטח שאפשר ,תשתמשו

באותו קוד הרשמה...קצת מחשבות ,בדיקות ,שיחות ,וב  16:00נפלה ההחלטה
– נוסעים! עופר מנתק את השיחה ומיד רושם אותנו .את מייל האישור הוא
מעביר בצילום מסך בקבוצה....עוד כמה ימים מתגלגלים ומצטרפים לרשימה גם
אלון ארז -יש קבוצה ישראלית השנה ב .BC Bike Race
זאת גם היה אות הפתיחה לפסטיבל ההכנות .אימונים ,אופניים חדשים (כי צריך
ואין לנו מתאימים) ,כרטיסי טיסה ומלונות ,סרטונים ,שיחות וכו'...למען האמת,
בעיקר התאמנו על שתייה ,עשינו (לא) מחנה אימון של הקבוצה ,הוספנו קצת
שעות אוכף ,אבל רק חודשיים וקצת לפני...
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טוב אז נוסעים ,עופר ואלון למודי אפיק ישראל ועוד רכיבות ארוכות ,ואני? חוץ
מאפיק כרמליטים ,המרוץ הכי רציני שעשיתי זה ה"כרמל צ'לאנג'" האחרון
שהיה פה כרמל....אבל ,כבר נרשמתי ושילמתי ,יש כרטיסי טיסה ,ראיתי
סרטונים וזה סוג של חלום להגשים ,אז נוסעים.
 BC Bike Raceקווים לדמותו
המרוץ מבוסס על  7ימים בנויים כהלכה .היום הראשון מתחיל קשה ובעלייה
ארוכה ,וכל זה על מנת לייצר מרווחים ראשוניים בין המתחרים .מאחר ואין
קטגוריות (כל אחד עומד בקבוצה ששלט מראה כמה זמן ייקח לה לגמור את
הסטייג') היום הראשון יוצר סוג של סלקציה בין רמות רכיבה ,כך שכל אחד יידע
לאיזו קבוצת זינוק הוא יהיה שייך .בסוף היום מקבלים מדבקה ומכאן ועד היום
האחרון ,מזנקים באותה קבוצה.
המרוץ בונה אותך יום אחרי יום ,היום השלישי הוא הקשה והארוך מכולם .הוא
מסתיים בירידה ארוכה ומפנקת ,עם תמורה מלאה לכל פידול שהיה לפני כן
בעלייה .היום החמישי –  North Vancouverהוא יום קצר ,טכני ,מהיר ומהנה.
היום שאחריו הוא ב  Squamishעם הברמים המופלאים של ,Half Nelson
וחיוך שנשאר מרוח על הפנים וצמרמורות בכל הגוף .יום הסיום ב,Whistler-
בשבילים זורמים ,טכניים וכיפיים ,כשהסיום הוא עם כולם על גדות האגם לקול
תשואות המקומיים שגודשים אותו.
בכל הסטייג'ים לכל אורך המסלולים ,המקומיים מעודדים ,דוחפים ומפנקים .אם
בקריאות עידוד ,תחפושות ,בייקון ,בירות ,ואם דחיפה בעלייה שלפני כן מגיעה

 - BC Bike Raceהחוויה הקנדית שלנו

קריאה –  !!! here comes the pushתושבי העיירות הם חלק מהתפאורה,
הם שותפים מלאים למשימה ,להפקה ,כשמה שעומד לנגד עיניהם הוא –
שיהיה כיף! יש רגעים שאתה לא שם לב בכלל שאתה במרוץ ,אלא בחופשת
רכיבה עם חברים .זה מרוץ מתגלגל ,רק פעמיים מכל השבוע ישנים באותו
מקום ,שאר הימים מסיימים את הרכיבה ומתחילים בהעברות  .מדהים לראות
איך האופרציה הזאת מתפקדת .מדי יום הם צריכים לשנע ולדאוג ל 630-רוכבים,
קל זה לא! אנחנו מדברים על הקמה ופרוק של אוהלים ,אוטובוסים ומעבורות,
מקלחות ושירותים ,קייטרניג ,שירות שטיפה לאופניים וטיפולים ,ומה לא .בסוף
כל יום יש יוגה לכל מי שרוצה ,מתחם טיפולים – מסאג'ים ,דיקור ועוד ,וכמובן
שירותי בריאות בכל השעות .פתאום נראה לך שככה העולם צריך להתנהל,
בצורה חלקה ויעילה.
ה  ,BCBRהוא מרוץ של רוכבים ולמען הרוכבים .רואים את זה בעקרונות המרוץ
(יש באתר וגם בחוברת שמקבלים בחבילה לרוכב) ,חמישה עקרונות מתוך
השישה סה"כ מדברים על תרבות רכיבה:
דע את הגבולות שלך ,מרוץ שלבים הוא אירוע של סבלנות ,לא בטוח
שתצליח לנצח ביום הראשון ,אולי גם לא בשני או בשלישי...לאט תלמד את
הגבולות שלך ואיפה אתה יכול לדחוף חזק יותר ,הפרס האישי הוא לסיים את
שבעת ימי הרכיבה – crossing the line having complete the Ultimate
!Singletrack Experience is your reward
תן מרחק לרוכב ,יש זכות קדימה לרוכב המהיר ,אבל הוא זה שחייב לבקש
לעבור ולעשות את זה בצורה נעימה ובתוכהgiving each other space on .
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the singletrack makes for the most enjoyable riding
כולם נמצאים פה בגלל אהבת הרכיבה ,וזו הסיבה למה אנשים באים
לגור באזורים האלו ,הסנכרון השלם בין הרוכבים ליער גדל משיתוף הפעולה של
המקומיים והמתחריםthe camaraderie that is built between riders in.
our forests grows organically from sharing the experience with like
minded people
יש פה צוות גדול של מתנדבים ,חלקם מקומיים וחלקם נמצאים אתנו
כל המרוץ ,תגידו תודה ,אנחנו כולנו חלק מהאירוע הזהif you see a red .
shirt, say thank you for their work. We are all part of the journey
!together
 – Be Awesomeכן זה עיקרון החמישי ,תטפלו יפה באופניים ובעצמכם,
הרוכבים מסביבכם הם רשת הביטחון שלכם ,תעזרו לאחרים ואחרים יעזרו לכם.
בואו נעזור כולנו אחד לשני וניפגש לבירה קרה בסוף היוםlet’s all take care .
of each other and have a beer at the end of the day to celebrate
תנו לנו (לצוות) לעזור לכם ,יש לנו צוותי סיוע במאהל ,לאורך השבילים,
על כל מקרה של תקלה ,פציעה ,בקשת עזרה ,פשוט תפנו אלינו ,אנחנו פה
בשבילכםin the event you feel you cannot continue, we’ll help you .
get home safe

העולם ,עשרות רוכבי  .....UCIואנחנו! מזנקים מאותו מקום ,באותו זמן מאותו
כפר תחרות .זה מחייב רמה גבוהה מאוד לסימון ,זמנים ,תוואי ,חילוץ ,רפואה .כל
הזמן ההרגשה היא שעוטפים אותך כאילו אתה רוכב בנבחרת מקצועית .קיבצתי
כאן כמה חוויות של השותפים שלי אשר מזקקות מבחינתי את החוויה.

כמה שחיכיתם לספטמבר
כן ,כן ...זה המחיר

₪ 10,990
CANNONDALE
SuperSix Evo Carbon 2017
מחיר חנות:
מחיר אתר:

₪14,758
₪12,299

עסקת השנה

₪ 8,290

CANNONDALE
F-Si Carbon 29" 2017

כיף אדיר ,אבל לא קל
השנה היו  12רוכבים אולימפיים ,אלופי מדינות ,רוכבים מספונסרים מכל

עופר מסכם את היום ה4-
לא קורה הרבה פעמים בחיים שיש ציפיות מאוד גבוהות ,והמציאות מתעלה על
הציפיות .פה זה קורה.
הציפיות היו רק מהכתוב או מסיפורים (נמרוד כהן שהיה ושיתף וסיפר בכיף
וביכולת ששמורה רק לו) ,ובמציאות ,ובכן  -זה עוטף אותך בחמישה (או
שישה )..חושים .וזה כבר סיפור אחר.
אנחנו רוכבים פה בערך  50ק"מ ביום ,לא נשמע הרבה ,אבל אפשר לתאר את
העלייה לחרמון רק כ  15ק"מ ,ואפשר לתאר את  2הקילומטרים או פחות של
נחל מערות עם האבנים ,או את ה  5ק"מ של דשדש בנחל שלמה בערבה ,וכולי
וכולי ..רוצה לומר ,הקילומטרים לא מספרים את הסיפור .זה השטח עצמו.
אין לנו שטחים כאלו בארץ ,הרים תלולים ,אגמים ,ים 2500 ,מ"מ גשם בשנה,
אור מ  4:30בבוקר עד  22:00בלילה ,אתם יודעים כמה פוטוסינתזה אפשר
לעשות בזמן הזה ,העצים פה והצמחייה פשוט עוטפים אותך ,הטיפוסים
התלולים מלווים רוב הזמן בשורשים שחותכים לך את הנתיב במגוון זוויות ,קצת
חוסר ריכוז ,ואתה על הרצפה ,אני חושב שהמוח פה ברכיבה צורך אותה כמות
אנרגיה כמו השרירים( ,אוקיי כמעט) )-:

מחיר חנות:
מחיר אתר:

₪20,490
₪17,499

מי אמר שזה תחביב יקר?

₪ 16,390

CANNONDALE
Scalpel Si 29" 2017
מחיר חנות:
מחיר אתר:

₪34,890
₪29,990

CANNONDALE
SuperX Carbon 2017
מחיר חנות:
מחיר אתר:

₪15,469
₪12,891

מחיר של גראנד טור

₪ 10,990
CANNONDALE
Synapse Carbon 2017
מחיר חנות:
מחיר אתר:

₪11,158
₪9,299

מהר ,מהר לפני שיגמר

₪ 14,790
CANNONDALE
Habit CRB/AL 27.5" 2017
מחיר חנות:
מחיר אתר:

₪22,678
₪18,899

כאן כבר הגזמנו

₪ 26,990
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כמות הרוכבים הטובים פה שמה אותנו בפרופורציות ,לכל רוכב כאן יש צד חזק,
חלק חזקים בעליות ,חלק חזקים בירידות ,חלק טכניים ,חלק בעלי סיבולת ,כל
אחד ומה שהוא רגיל מהבית .וכל היום אתה עוקף ונעקף בקטעים שונים ,זה
מדליק ,מאתגר יש הרבה כבוד בין הרוכבים ,זה כיף.
היום המסלול לקח אותנו בסופו ל  8ק"מ ירידה במסלול זורם ,מהיר ,משולב
בצורה מדהימה עם היער ,אתה מרגיש כמו האופנועים האלה בשובו של
הג׳דיי ,היו לי צמרמורת מרוב הנאה של משהו חדש ,מהירויות חדשות זוויות
חדשות ,מדהים....

עופר אחרי היום ה6-
נחנו אחרי יומיים של ״שגעון הפרירייד״  Squamishו North Vancouver
שני קטעים שבעצם מזקקים את החוויה פה לרמות צמרמורות בכל הגוף תוך
כדי רכיבה ,ותודה לאלוהים/בונה עולם/בודהה/ישו/המדע לא באמת משנה
 על זה שיש לי גוף בריא ושהתגלגלתי לתחביב הזה (אופני הרים) ואני רוכבבמסלולים האלו .העליות הן בתוך יערות גשם עם עצי ענק ,הרים עם פסגות
מושלגות ,במסלולים עמוסי שורשים וטבע שופע ,והירידות.....פלא הנדסי,
אמנות של זרימה כוח ומהירות!Mind blowing .
כמו לרכוב על קיר המוות של קרקס מדראנו 😀 ,זה אדדדדיר... .אחרי זה בכפר
התחרות ,לאחר חלוקת הפרסים למנצחים היומיים  Brett tipiמחלק כל מיני

פרסים של  Shimanoבתמורה ל ..מי שיש עיניים ירוקות( ,מקבל רפידות בלם)
מי שהמכנס שלו קרוע (מקבל כיסא) ,הראשון שמראה לו בטלפון שהוא עצר את
הסטופר על  1:00בדיוק מקבל קראנק ..צחוקיה ושיגועים .הפרס הראשי בולם
 fox34חדש ,מי שמנצח אותו בלתפוס את האגודל ,זוכה בו .הוא העיף איזה
 10-15אז אמרתי יאללה ,מה יכול להיות? יש בולם חדש!!
כך אלון בחר לסכם את היום ה7-
זהו ה  BC Bike Raceמאחורינו .אתמול סיימנו את הקטע השביעי והאחרון ב
 . whistlerיש אנשים שעבורם האירוע הזה הוא חלום .אני רק הגעתי לכאן
במקרה בגלל חברים טובים ..😁.אחרי שסיימנו אני מבין למה אנשים חולמים

להגיע לכאן .המארגנים כאן שמו לעצמם מטרה שאנשים ייהנו .והם מצליחים
ובגדול .הם גם הצליחו להעביר את התחושה הזו לכל שאר הצוות (הענק)
שעוסק כאן במלאכה מסביב .מי שאתה מדבר איתו ,הכרוז (שהוא מהיזמים),
האחראי על המדיה ,האופנוען מהליווי ,הרוכבים המלווים ,החברה מרוקי
מאונטיין שהם ספונסר ומלווים את האירוע ,כולם מדגישים כמה חשוב להם
שאתה תהנה .אז נהנינו !
החלטנו לסיים היום האחרון ביחד וחצינו שלושתנו את קו הסיום מחויכים
ומאושרים .שבוע שלם בלי אף נפילה פציעה או תקלה טכנית .כשמסתכלים
מסביב ורואים את כל השריטות חבלות ונזקים שאנשים חטפו כאן מבינים שזה
לא טריוויאלי.
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הבנו גם שעברנו שבוע ועדיין כיף לנו ביחד ,וזה לא פחות חשוב .בחירה מצוינת
של שותפים.
החוויה שמועברת מהתנהלות הארגון ,הרוכבים והתושבים שמסביב ,גורמים
לך לרצות לרכוב וליהנות מכל רגע על האופניים .בכל אחד מימי המרוץ Dave .
 Howellהכרוז הראשי מראיין אנשים על קו הזינוק ושואל דברים אישיים ,לדעת
יותר על האדם ומה הוא חושב על המרוץ ופחות לדחוף אותו להגיע ראשון.
הערבוב של כל כך הרבה אנשים מכל הסוגים ומכל המינים ,מוסיפה לחוויה,
מעצימה אותה לרמות שמעבר לתחרות והאווירה הכללית שנוצרת היא מאוד
חברית .המון סיטואציות ייחודיות של שיחות ורכיבה משותפת עם רוכבים שונים,

ושיחות עם המלווים בחדר אוכל ממש בגובה העיניים .באחד הימים פגשנו
באמצע המאהל בחור בן  50+בלי חולצה ששאל אותנו איך היה היום? אנחנו
מתארים לו את השבילים ואיך נהננו מהירידה האחרונה ואני רואה שחיוך גדול
נמרח לו על הפנים .מסתבר שהוא חלק מצוות הבנייה ,שהוא בונה שבילים כבר
 25שנה ,ומקווה שהצלחנו להסתכל מסביב על הסינגלים והאלמנטים שחתכו
את השביל.
סוף דבר
הבועה הזאת ,החופש ,התחרות ,הדאגה לפרטים הקטנים והגדולים באותה

רמה ,גורמים לך להיות רגוע ולהתרכז וליהנות מכל החוויה ,כי זה מה שזה .כמו
שאמרו לנו כאן –  50המובילים באו ממש להתחרות ,כל אחד מהסיבות שלו.
ה 50-האחרונים כנראה לא צריכים להיות פה (רוכבים מלא שעות כל יום ,) 
אנחנו פה בשביל כל היתר .מה שהופך את הלוחית על האופניים ללא ממש
רלוונטית ,כי רוכבים כדי לרכוב ,אף אחד לא ייקח פה פודיום .כל אחד רוכב
בשביל עצמו ,מנסה קצת יותר לראות עד איפה יכול לדחוף ,איפה הוא טוב יותר
או טוב פחות .נכון ,זאת חוויה ,וזה אירוע מפנק ,אבל בהתחלה ובסוף אלה 7
ימי רכיבה /מרוץ קשים פיזית ומנטלית .צריך לבוא מוכנים מבחינת כושר גופני,
ונדרשת גם רמה טכנית גבוהה כדי לשמור על קצב טוב וריכוז .המטרה שלנו

הייתה לסיים כל אחד מהימים ,וכמובן לסיים את כל האירוע בהצלחה ,בלי תקלות
ובלי פגיעות גופניות ,זו תחושת סיפוק גדולה!
נכון ,חוויתי רק את הכרמל צ'לאנג' כחוויית מרוץ ,אבל בפן האישי ,אירוע תחרות
שכזה ,הוא ה-חוויה מבחינתי! כל מה שאפשר לרצות ,ונשארת שאלה פתוחה
אחת – לאן (או מתי נחזור) הנסיעה הבאה...
חושבים להשתתף בעתיד? קבלו כמה טיפים מאלון
אחרי החזרה לארץ ולחום והלחות המפנקים שכאן ,שואלים אותי רב הזמן אותן
שאלות .אז אנסה לענות עליהן כאן בקצרה.
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היה מעולה ! ממש כיף .חוויה רצינית .האזור שם יפהפה ,הנוף מהמם .האירוע
עצמו מתוקתק וכיפי ,באמת מרגישים שהמטרה שלהם זה שהרוכבים ייהנו ועל
הדרך יראו ויכירו קצת את אפשרויות הרכיבה בבריטיש קולומביה.
האם אני ממליץ? בוודאי .רק רצוי לקחת בחשבון שזה עדיין אירוע לא קל ,גם למי
שלא בא לנצח אלא רק ליהנות .כדאי מאוד להגיע בכושר טוב להיות מוכן ללא
מעט טיפוס ולהיות מוכן גם לקטעים הטכניים .מי שזה מדבר אליו ייהנה מאוד.
באמת יש שם מסלולים שנחשבים מהטובים בעולם ( לי אין הרבה למה לשוות
אבל זה מה שמספיק אנשים שיש להם למה להשוות אומרים).

כמה טיפים למי ששוקל להירשם לא לפי סדר כלשהו:
ההרשמה מתחילה יום אחרי שהתחרות מסתיימת ונסגרת מהר מאוד ( תוך
יממה בערך) אחר כך אפשר להירשם לרשימת המתנה .מי שיודע שהוא רוצה
כדאי לנסות להירשם בזמן.
כאמור זה לא טיול ,תחרות לא קלה ,אל תתנו למספרים להטעות אתכם .כדאי
להתאמן על נפח ,עליות וטכני.
אופניים ,מומלץ מאוד שיכוך מלא .אפשר גם על זנב קשיח ,אבל למה? אם
המטרה היא ליהנות תתפנקו .בולם קדמי לדעתי משהו בין  120-140זה מה
שמתאים ,אפשר גם יותר אפשר גם פחות.

מוט אוכף מתכוונן – מי שאין לו סובל.
הילוכים קלים לעליה .לא מעט עליות בשיפוע מכובד .אחרי כמה ימים רצוף תגידו
תודה על כל הילוך יותר קל .לא היה חסר לי לרגע הילוך כבד לירידה.
צמיגים -קחו משהו עם אחיזה טובה ,יותר חשוב ממהירות הגלגול לטעמי.
לישון בעיר האוהלים .זה נחמד ,נמצאים עם כל החברה.
לקחת את תכנית האוכל – היה אוכל טוב ,לא היה חסר כלום באף שלב.
הארוחות זה עוד זמן להכיר אנשים ולדבר איתם ,בעיקר בערב .בעיני עדיף לקחת
את התוכנית האמצעית (  . ) Plan Bהראשונה אוכלים מוקדם בבוקר וזה אומר
לקום מוקדם ולהתארגן מהר .השלישית מסיימים לאכול יחסית קרוב לזמן הזינוק.
בקיצור האמצעית נוחה.

אם אתם יכולים תשאירו לעצכם כמה ימים בוויסטלר אחרי התחרות .ביום שמיד
אחרי אולי לא תרצו לרכוב אבל אחר כך כנראה שכן.
תיהנו בדר ! תפנימו כבר מעכשיו הסיכוי שלכם לנצח את התחרות הוא קטן
(מאוד) ,הראשונים זה מקצוענים רציניים ,אלופי מדינות ,רוכבים אולימפיים
וכדומה .ולכן כדאי מאוד ליהנות מכל מה שאפשר ,ויש הרבה.
לסיכומו של דבר האירוע הזה מצליח להגשים את המטרה שהם הציבו לעצמם,
ומשאיר אותך עם הרגשה של וואוו ,היה כיף גדול .יש כאן שילוב של האנשים
האזור האתגר והכיף שהופכים את זה לאירוע מעולה.
אם מישהו רוצה לספסנר לנו עוד נסיעה ,נשמח!
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היפסטר
HIPSTER
חגורת השתיה החדשה של שורש שמורידה את המשקל למתניים
שקית שתיה
בנפח 1.5
ליטר
קליפס
מגנטי
ריתמה
ניתקת
כיסי צד
נוחים
מחזירי
אור
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 נועה לוריה  הלוריות

La Famiglia MTB

לוריות בחופשת רכיבה איטלקית
אמצע יוני – תוכניות
התוכנית לנסיעה משפחתית לטיול שורשים בזימבבווה,
שמלכתחילה נראתה מעט מופרכת ,מתבררת כבלתי
אפשרית .אולי בשנה הבאה .מגרדים בראש :לאן נוסעים
הקיץ? זה צריך להיות מקום טוב לרכיבה ,פחות חם מפה,
עדיף עם מים ,הרבה ירוק ועם שבילים טובים וקלים
לניווט .וגם שהקפה יהיה טוב .ואולי איזה אירוע אופנים
מקומי נחמד?

פותחים את לוח האירועים של  UCIותוך שלוש וחצי דקות
בערך יש החלטה :סוף אוגוסט ,איטליה ,ואל-די-סולה ,גמר
גביע העולם ב 4x, XC -ו .DH-קצת אחרי זה יש גם טיסה
למילאנו ,לינות בואל-די-סולה ובעוד כמה מקומות לפני
ואחרי ,רכב  9מושבים (שיהיה מקום לאופנים ולארגזים),
כרטיסי כניסה לאירוע שכוללים פסים לרכבל  -והתרגשות
שהולכת וגואה.
לאט לאט זה מתחיל לחלחל וכל אחד מאיתנו רוקם

לעצמו את החלומות והיעדים :צאצא מספר  ,1להלן
אוריוש (או ג׳וחדום ,למתקדמים) רוצה חתימה של דני
הארט .מספר  ,2הידועה בכינויה מיקו ,חולמת לפגוש את
ג׳ני ריספדס ,האלופה האולימפית משוודיה .אבא גיא רוצה
לרכוב את מסלול גביע העולם ואני? אני לא רוצה הרבה.
רק לפגוש את רוב ולהגיד לו שהוא נהדר.
 22באוגוסט
הבוקר המיוחל הגיע ואיתו גם תיקונים ברכבת ישראל

וגם תאונה בכביש  6שגורמת לפקקים בכל כביש
אחר .ל-ח-ץ!!! מעולם לא הגעתי כל כך מאוחר לטיסה.
הידעתם? טיסות לואו-קוסט מתאפיינות במחסור חמור
באוכל ,שתייה וסרטים מחד ובעודף מחריד של תינוקות
בוכים מאידך .מזל שהיה קצר.
 23באוגוסט  -פונטה-די-לניו
אחרי נהיגה מתישה אל תוך ליל אמש ,חיפוש הדירה
בסמטאות צרות (אין מספרי בתים) והישישה הקלאסית
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שבסוף מגיעה עם המפתח (זו שלא יודעת מילה אנגלית
אבל מניחה שאם היא תדבר הרבה ומהר אנחנו נבין
הכל) ,קמים לבוקר קריר ושמשי מאד .הכל יפה ,ירוק זוהר,
הרים גבוהים מסביב ונחל שוטף ליד הדירה .יוצאים בפעם
הראשונה למה שיהפוך לריטואל בוקר יומי :קפיצה קטנה
למרכז העיירה ,קפה זריז בעמידה ,כדרך האיטלקים,
וקניות לארוחת בוקר ולכריכים למשך היום.
אורזים את הכריכים ,מרכיבים את האופנים ויוצאים
לסיבוב ,לבדוק מה יש לרכוב פה .אבל אין מה לבדוק:
העמק הזה הוא מרכז סקי אחד גדול ומתמשך ,ואיפה שיש
סקי יש רכבלים ,ואיפה שיש רכבלים יש שבילי אופנים.
וסימון .ומפות אם צריך ,אבל לא צריך .נורא פשוט.

היום הזה מסתיים ב 67-ק״מ של אושר וצווחות שמחה
של כולנו ,אבל בעיקר מצד מספר  ,1שבגדול מעדיף
שהשיפועים יהיו כלפי מטה ועל כן שמח מאד שאלה
ההפוכים בוצעו באמצעות רכבל .למי מכם שאוסף טיפים,
רשמו לפניכם - Ponte di Legno :אחלה בייקפארק
עם מגוון  ,Flow Trailsמסלולי אנדורו טבעיים ,קפיצות
והמון יופי .ותודה לדרור פקץ׳ על ההמלצה  -בקרוב תקבל
הזמנה לארוחת ערב.
 24באוגוסט  -מתחילים להתקרב אל ואל-די-סולה
חוצים את מעבר ההרים המפורסם Passo del Tonale
ברכב ,יורדים עד למטה ואז עולים שוב חזרה ברכיבה

בשטח .מסלול של  47ק״מ ,חציים  1500מטר טיפוס
אינסופי ביער יפהפה ,ולא כולל רכבל בודד  +סינגל
מהמם בראש הפס ,לבידור וחילוץ העצמות .הפעם עיקר
השמחה מתרכז אצל מספר  ,2שבשנה החולפת הפכה
למפלצת עליות קלה ומרושעת .מה לעשות ,קבוצת רכיבה
הומוגנית יש רק בחלומות ואפילו אצלנו במשפחה כל אחד
אוהב משהו קצת אחר.
לפנות ערב אנחנו חוזרים לאוטו ,סחוטים מהעליות
ומשוקשקים מהירידות ,ומשלימים את הנסיעה הקצרה
לואל-די-סולה .מפלס ההתרגשות ממשיך לעלות בהדרגה
עם כל רוכב מסוקס במדי קבוצה שנצפה על הכביש .זה
קורה .זה ממש קורה! בעיירה קומצדורה ,הצמודה לאתר

התחרות ,עמוס מאד וקשה למצוא חנייה .הוואן שחוסם
לנו גישה לפיצריה ממותג  Absolute Absalonואני
ממש מתאפקת לא להשאיר לו מדבקה של יום הרוכבת
על הטמבון .יאללה ,ג׳ולי ,שיהיה בהצלחה מחרתיים!
בונים עליך.
 25באוגוסט  DH Qualifications -וגמר 4X
הדירה שלנו משקיפה מלמעלה על העמק הירוק ,עם
מגדל הפעמונים של הכנסייה הקטנה מול החלון ורחוב
של כפר איטלקי קטנטן ומשופע מאד .יורדים ברכיבה 4
פיתולים בכביש ,קפה בקומצדורה ו-אנחנו בתוך האירוע.
ים של מתחמי קבוצות צבעוניים ,משאיות ענק ,וואנים
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מכל הגדלים ,מוסיקה ואווירה מחשמלת .המכונאים
והרוכבים טרודים בהכנות .לא עוברות שבע דקות ולילדים
יש כבר תמונה עם נינו החייכן ,מכונת יחסי ציבור מצוינת
שכמותו .מיקו עומדת להתעלף .אוריוש ,לעומתה ,שומר
על קור רוח וניגש בפאסון לקבל מדני הארט את החתימה
המיוחלת על הקסדה .מכאן ואילך זו פשוט חגיגה של אבק
כוכבים וניסיונות לזהות כמה שיותר פרצופים ולהשיג כמה
שיותר תמונות וחתימות .מטיילים על המסלולים ,צופים
ברוכבי ה XC-מתאמנים ובדאונהילרים מתמודדים על
מספרם ברשימת הזינוק למחר .אני חושבת על אנשים
כמו נימי כהן ומרגישה קצת כמו סנאי בלי שיניים ,אבל
עדיין מתרגשת .פתאום ,באוהל של קבוצת הדאונהיל של

סקוט ,אני רואה את רוב יושב על בירה עם קלאודיו קלורי
ומבלבל את המוח .אני צועקת לו Hey, Rob, howzzit
 goingוהוא מנפנף לי חזרה עם חיוך גדול ולבבי.
איזה אושר.
אחרי שלושה ערבים באיטליה הבנו שארוחות ערב
שמבשלים בדירה הן לא רק זולות יותר אלא גם הרבה
יותר טעימות .אז התפריט הערב הוא רביולי טרי עם
בשר ברוטב אמאטריצ׳יאנה ,סלט ירוק ובקבוק קיאנטי
זול להפליא ונהדר לא פחות .אוכלים מוקדם ויורדים שוב
לאירוע ,לראות את גמר ה( 4X-בעברית :פור-קרוס .תחרות
קצרה ואלימה בסגנון טורניר בין  4רוכבים על מסלול

קצר ,משופע ומלא קפיצות ענק .תפתחו יוטיוב ,נו) .בדרך
אנחנו פוגשים את חברי נבחרת ישראל ,שצומצמה מאד
עקב פציעותיהם של שלומי חיימי ואורי לאונציני :גיא זסלר
וגיא לשם ,רוכבי האנדר  ,23עם מאמנם דרור פקץ׳ .הם
מקבלים טחינה ,ד״ש מהבית והזמנה לאכול אצלנו בדירה
בערב למחרת ,לפני התחרות שלהם.
 26באוגוסט !!!DH -
בשני הימים הבאים יש לנו ,כאמור ,פס חופשי לרכבל.
ניצלנו אותו לבלות את הבוקר ברכיבה זריזה ,לפני תחילת
התחרות .עולים גבוה גבוה ,לשקט המרוחק שמעל כפר
התחרות ויורדים באחד ממגוון המסלולים של הפארק.

 13ק״מ (ו 1250-מטר ירידה) של סינגלים נפלאים ביער
עבות ,עם קצת שורשים (יבשים ,למזלי) ,גינות סלעים בטוב
טעם ,סוויצ׳בקים שנבנו בידיים אוהבות והמון המון תענוג.
בשעה  13:00אנחנו מתייצבים שוב בפתח הרכבל,
הפעם ללא אופנים אבל עם כובעים מטופשים ,נעלי
הליכה 3 ,בקבוקי בירה ומלא כריכים .עולים לתחנת
האמצעית ,שבה ממוקם שער הזינוק ומספיקים לראות
את ראשונת הרוכבות מזנקת לתחרות הגמר .קשה לתאר
את ההתרגשות ,זה פשוט כל כך יפה ומטורף .מתחילים
לרדת לצד המסלול ועוצרים לעודד כל פעם שחולפת על
פנינו רוכבת .השיפועים לא ייאמנו .עם רב נודד איתנו
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מטה לאורך המסלולים ,אבל אפילו ללכת את זה לא
קל .ביומיים הבאים אסבול משרירי ארבע-ראשי תפוסים
א-לה-חצי מרתון ירושלים ,רק מלרדת ברגל מסלול DH
של שני ק״מ וחצי .אחרי שחולפות על פנינו הטוענות
לפודיום מרים (״פומפון״) ,רייצ׳ל ,טאני וטרייסי ,כל אחת
עם גל הרעש ,הקריאות ,צלצולי הפעמונים ונפנופי
הידיים שמלווה אותה ,משתרר שקט על המסלול וכמו
לפי סימן מוסכם כולם מתיישבים על האדמה בין העצים,
פותחים בירה ולועסים כריך בשקט.
הקראחנה מתחדשת עם תחילת זינוקי הגברים.
המהירויות מסחררות והביצועים מטורפים .כנ״ל הנפילות

והתקלות .כמובן שאין לנו דרך לדעת מי יושב כרגע על
הכיסא החם ,אז החוויה שונה מאד מלראות את התחרות
בשידור החי ברדבול  .TVממשיכים לרדת למטה עם
הקהל ההולך ומתעבה .בהזדמנות זו אני והאוזניים שלי
רוצות לשלוח ׁ
ד״ש חמה לסטיבי סמית׳ ז״ל ולבקש שאם
הוא יכול לדבר עם החבר׳ה שלו שיפסיקו עם השטות הזו
של עידוד באמצעות מסורי שרשרת ,זה יהיה מאד נחמד.
אולי יותר אנשים יזכרו אותו באהבה ולא יאחלו לו למות
שוב .תודה.
לקראת הזינוקים האחרונים אנחנו כבר רצים למטה,
כדי להספיק לראות את הכוכבים בסיום .בשטח הפתוח

שלקראת קו הסיום יש גם מסך ענק וגם אפשר לשמוע
את הכרוזים מפרשנים (אם החבר׳ה של סטיבי לא
מפריעים) ,בקיצור לקבל את כל החוויה .היה טירוף ,היו
דרמות ,היו לי דמעות בעיניים כשראיתי את גרג מינאר
מקרטע וגורר אחריו את הצמיג המפורק ,כי נורא רציתי
שילך לו ,ובסוף קיבלנו עם כל הקהל האקסטתי את פני
הזוכה הדי-צפוי ,ארון גווין .ניעורי שמפניה ,גביעים ,זרים,
נערות פודיום בעקבי ענק ואחרי עוד נפנוף לבבי לרוב,
אנחנו ממהרים לעשות קניות לארוחת ערב .אני אוהבת
אתגרים והרפתקאות ,אבל המחשבה על קלקול קיבה
לכלל נבחרת ישראל באדיבותי ,מכניסה אותי ללחץ קל.

 27באוגוסט – הופ ,יולנדה!!!
היום אין זמן לרכוב בבוקר .קמים מוקדם ,מתארגנים
והולכים לראות את כל התחרויות :אנדר  23נשים ,אנדר
 23גברים (עם גיא וגיא שלנו) ,עלית נשים ועלית גברים.
חתיכת יום עבודה .אתמול המסלולים העלו אבק יבש,
אבל בערב הגיע גשם גדול והכין לרוכבים מסלול דביק
ומושלם .לחבר׳ה שלנו לא הלך טוב (אני מקווה שלא בגלל
האוכל )...אבל בחלקנו נפלה הזכות לעודד אותם בעברית
ולראות בלייב איך הם נלחמו כמו אריות.
התחרויות מתקתקות כמו שעון ,הכל בזמן ,הכל מסודר
למשעי למרות הקהל הענק ,והיום המדהים הזה עובר
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לנו במהירות .בכל אחד ממקצי העלית אנחנו מתחילים
בטיול על המסלול ,עם עצירות צפייה ועידוד במקומות
המעניינים ומסיימים בדהירה למטה ,להמתין על קו הסיום
למנצחות והמנצחים ולעודד עד אחרון הרוכבים .עם כל
הקפה זוכרים יותר שמות ומצליחים לעודד באופן אישי.
אצל הבנות הקרבות בין יולנדה נף ליאנה בלמוינה היו
נהדרים לצפייה .אצל הגברים היה אולי איזה רגע של
מתח ,אולי תקווה קלה שמשהו ייחודי יקרה ,אבל כצפוי,
נינו שורטר שיחק עם העכבר התורן שלו (הפעם זה היה
סטפן טמפייר המוכשר) עד אמצע ההקפה האחרונה ואז,
כהרגלו ,ניצח .בהחלט מדהים ובהחלט אדיר לראות את
האתלט הפנומנלי הזה מקרוב .ג׳וליאן אבסלון גם הוא לא

אכזב ,ולקח מקום שלישי ,למרות עצם הבריח שזה מקרוב
נשברה .יופי ,ג׳ולי! עוד קצת התרגשות ,עוד קצת רעש בקו
הסיום – וזהו .הכל נגמר.
סוף דבר
בנסיעות משפחתיות לחו״ל ,נהוג להתלונן על הילדים
שלא מפסיקים לריב .הייתי רוצה גם להתלונן ,אבל
הריב שמתגלע כרגע רק ממלא אותי גאווה :הוא רוצה
לרוץ להחליף בגדים ולהספיק לרכוב עוד מסלול לפני
שסוגרים את הרכבלים ,היא רוצה להישאר לראות את כל
הפודיומים עד הסוף .אחחח ,כמה נחת .כיוון שכנראה
רק פעם בחיים נראה את נינו זוכה בפעם השישית

ברצף בגביע העולם ,אנחנו נשארים .יושבים על הספסל
העליון של הטריבונה ,רחוק מהצפיפות אבל ממש מתחת
לעמדה של רדבול  ,TVאותה מאכלסים פרשני האירוע,
בארט ברנג׳נס וכמובן ,האחד והיחיד – רוב וורנר .רוב
ואני מכירים כמעט עשרים שנה ,עוד מזימבבווה :אנחנו
היינו לקוחות וחברים לרכיבה של ג׳ון פן-סל ,הבעלים של
חנות  GIANTבהרארה הבירה ורוב היה תלוי על התקרה
של חדר המכונאי ,בפוסטר מפואר מתקופת הDH-
המקצוענית שלו .ומאז אני שומרת איתו על קשר .חד-צדדי
משהו ,אבל מלא אהבה .אני מחכה בסבלנות ושנייה לפני
שהם יורדים מהעמדה מגיע הרגע שלי :״רוב ,אתה נהדר!
תן חיבוק .עכשיו לחייך יפה למצלמה...״.

הפודיומים נגמרו ,האירוע מתקפל מסביבנו במהירות שלא
תאומן .מחר מחכה לנו יום רכיבות מטריף בבייק פארק
ואל-די-סולה ואחריו עוד  4ימים בבורמיו וליוויניו .היריעה
פה קצת קצרה אז אסיים בזאת ,אבל עם המלצה מאד
לוהטת :בפעם הבאה שאתם מחפשים איפה לרכוב,
לכו על איטליה .לא צריך לשבור את הראש – הפארקים
מעולים ,הכל ירוק ויפה והקפה  -פרפקטו .מוזמנים לראות
ב Strava-של לוריה כזה או אחרת .ותעשו לעצמכם
טובה גדולה ותכניסו לתוכנית איזו תחרות עסיסית...
על לא דבר
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 בני (בנג'י) גרנות  דותן הלוי

 בני (בנג'י) גרנות
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יבואן :ציר מרכזי | מחיר ₪ 26,500 :לקיט XT Pro

Pivot Switchblade

אמנם נראה שהם היו כאן תמיד ,אבל בלי שנשים לב עברו להן בסה"כ
עשר שנים מאז שקריס קוקליס פרש מטיטוס האגדית והקים את חברת
 . PIVOT CYCLESהחברה ה"חדשה" של קוקליס שחבר לדייב וויגל ע"מ לתכנן
את מתלה האופניים ,חדרה באופן מיידי אל מרכז הקונצנזוס של ענף האופנים
ונתפסה דיי מהר כיצרנית שלדות בוטיק ייחודיות אשר מובילות ומנצחות כמעט
בכל קטגוריה .המכירות לא איחרו להגיע ושלדות רבות בעיקר מסדרת ה MACH
עתירת הדגמים נמכרו בהצלחה יתרה ברחבי העולם.
בעולם בו הכל משתנה מהר וטכנולוגיות חדשות גורמות לנו לתהיות רבות ברכישת
זוג האופנים הבא ,מחליטה חברת פיווט להרעיד את האדמת הסטנדרטים
הרעועה ולבצע מהלך ייחודי בהכנסת פרמטר חדש במטריצת הצירים האחוריים,
להלן ה " ."SUPER BOOSTאתם וודאי שואלים את עצמכם מה זה לעזאזל סופר
בוסט ולמה בכלל צריך אותו? התשובה לשאלה הזו כנראה תכריע רק במבחן רציני
של המגזין ,לכן חיכיתי להזדמנות ראשונה לקבל את ה  ,SWITCHBLADEמכונת
השבילים /אנדורו החדשה יחסית של פיווט שאמורה לכבוש את ליבו של הרוכב
האגרסיבי .קבלו קצת נתונים יבשים ויאללה למבחן עצמו 
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Highlights
•שלדת קרבון בעלת ציר אחורי סופר בוסט ברוחב  157מ"מ.
•שלדה וורסטילית בשימוש גלגלי  29אינץ' או  27.5פלוס.
•מהלך אחורי של  135מ"מ בשיטת שיכוך  DW LINKומזלג קדמי  36FOXבעל מהלך של  150מ"מ.
• chain stayבאורך  428מ"מ הכי קצר כיום בקטגוריית  29אינץ'.
•חיווט מלא של הכבלים בתוך השלדה.
•הכנה להתקנה מלאה למערכת הילוכים חשמלית של שימנו .2DI
•חמש מידות החל מ  XSועד .XL
• משקל כללי לקיט  SLX/XTכ 14-ק"ג ללא פדלים.משקל "רטוב" כולל פדלים –  14.3ק"ג
•נתונים למידה M
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חלקים בולטים
הדבר הראשון שקופץ לעין כשמביטים על הסוויצ'בלייד הוא המשולש האחורי
המפלצתי והרחב ,ללא ספק דומיננטי ברוחבו יחד עם הציר שמתחבר
אליו .הרוחב הזה מספק מרווח נאה ביותר לצמיגים שמנים מאוד עד 3.25
אינץ' בגרסת ה  27.5פלוס וכמובן צמיגים רחבים של עד  2.5אינץ' בגרסת
גלגל ה.29-
היצרן מציע  18אפשריות לבחירת קיטים ,ממערכות הינע מגוונות ,דרך יחסי

Pivot Switchblade

הילוכים שונים ועד קוטר גלגלים ורוחב צמיגים .בחירה כמעט אין סופית לכל
קונפיגורציה שתחפצו בהתאם לתקציב שברשותכם .אופני המבחן הגיעו על
בסיס הקיט הנמוך של היצרן .המזלג הקדמי של פוקס ברמת performance
בעל קוטר רגליים של  36מ"מ ובמהלך של  150מ"מ (ניתן להאריכו ל160 -
מ"מ) ,בולם אחורי של פוקס בגרסת  DPSבעל שלושה מצבי שיכוך עליו מותקן
מודד חיצוני למדידה מהירה ונוחה של שקיעת הבולם.
מערכת הינע מבית שימנו ברמת  SLXו XT 1X11-עם קסטה  11-46שנתנה יחס

מצוין בעליות ארוכות וקשות .לאורך המבחן כמעט ולא יצא לי להשתמש בגלגל
השיניים הגדול ביותר אך מניח שישנם מסלולים עם שיפועים משמעותיים
שלבטח יהיה לו שימוש .קראנק  effectאלומיניום מבית RACEFACEבעל גלגל
שיניים קדמי של  30שיניים שהרגיש קצת קטן על קסטה עם גלג"ש .46
לרוכבים חזקים הייתי ממליץ להחליפו במעמד הקניה לגלגל שיניים גדול יותר
לניצול נכון של כל טווח הקסטה.
מוט הכיסא  TRANSFERמבית הקונצרן  FOXלא היה נוכח במבחן עקב תקלה

והוחלף למוט כיסא מכני מבית  TOMPSONשתפקד מצוין אך הידית השליטה
שלו לטעמי פחות נוחה וקשה ללחיצה.
מעצורי DEORמבית  SHIMANOעבדו ללא תקלות אך הייתי משדרג אותם בזמן
קניה למעצור קצת יותר חזק בהתאם לייעוד האופניים.
סט גלגלי CHARGERמבית SUN RINGELעם חישוקים ברוחב פנימי של 27
מ"מ ו  28שפיצים תפקדו ללא דופי כל תקופת המבחן.
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השלדה מאפשרת חיבור ישיר של מעביר קדמי אם אתם בעניין ,וישנה גם הכנה
למערכת  Di2חשמלית מבית שימנו.
על השביל
התחושה שעולה כבר מסיבובי הפדלים הראשונים על הסוויצ'בלייד היא
קשיחות ,והרבה ממנה .האופניים הללו מאוד קשיחים ובמיוחד החלק האחורי.
 157מ"מ בציר האחורי (סופר בוסט) כנראה מקשיחים את המשולש האחורי
באופן מאוד בולט ומורגש ,הרבה יותר מציר  148מ"מ .מתכנני השלדה מסבירים

Pivot Switchblade

את התעקשות על התוספת של  9מ"מ בשני אופנים .ראשית האפשרות לייצר
את תומכות השרשרת הקצרות בקטגוריה 428 -מ"מ!! שנית קשיחות הגבוהה
ב 46%-יותר מציר  142מ"מ ו 30%-יותר מציר  148מ"מ.
זה המקום לציין כי זאת הפעם הראשונה שאני בוחן אופני  29אינץ' לאורך
זמן ובמגוון של מתארים ,לכן התחושות שיועברו בהמשך כנראה מוכרות מאוד
לחלקכם ,אך בסופו של עניין הכל אינדיבידואלי.
הישיבה על האופנים זקופה ומעט גבוהה לסגנון הרכיבה שהורגלתי אליו

עד כה ,ההרגשה הייתה שאני מעל האופנים ולא בתוכם ,תחושה שיצרה
מעט חששות ברכיבות הראשונות במיוחד במקומות האגרסיביים .באותה
עת האופניים גם שידרו תחושה של ריחוף מעל המכשולים כשהגלגל בעל
הקוטר הגדול דורס ומעלים .האופנים הרגישו לי מאוד גדולים וארוכים ברכיבות
הראשונות לכן הסטם הוחלף לקצר יותר ( 35מ"מ) ושיפר את המצב ,אך עדיין
המרחק אל קדמת האופנים הרגיש רחוק.
הפיווט מבוססים כאמור על מתלה  DW Linkשל דייב וויגל ,אחד המתלים

המשובחים בשוק ביחס שבין יעילות דיווש ליכולת שיכוך .חלקו הראשון
של מהלך המתלה מתאפיין ביעילות דיווש גבוהה ביותר כמעט ללא צורך
בפלטפורמה היציבה של הבולם ,בעוד שבחלקו השני מתחבא שד שמתעורר
לחיים במהירויות גבוהות בשטחים משובשים שם הוא בולע הכל ועדיין משמר
אינרציה .הציין סטיי הקצר משדר תחושת זריזות וקפיציות ,כזאת אשר מתורגמת
מיד למשחקים עם החלק האחורי של האופנים -פאן טהור!!
גובה הציר הנמוך יחסית לאופני  29יצר עוד אחיזה ושליטה על האופנים בעיקר
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נגיש יותר ⋅ קרוב יותר ⋅ חנייה בשפע
 4דקות מנתיבי איילון |  12דקות ממרכז העיר |  10דקות מפארק הירקון |  10דקות מהרצליה פיתוח
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בסיבובים והגביר עוד יותר את תחושת התחברות האישית שלי לסוויצ'בלייד.
לאחר מספר רכיבות אינטנסיביות כבר שכחתי שאני רוכב על הגלגל הגדול ועל
גיאומטריה שונה.
במהירויות נמוכות הורגשה מעט תחושה גמלונית ונראה שצריך לייצר מראש
אינרציה על מנת לייצר יציבות ולתקוף אתגרים טכניים בעליה למשל .אך בכל
הקשור למרחבים פתוחים ולמהירויות גבוהות ,היציבות ,ויכולת צבירת האינרציה

Pivot Switchblade

נתנו תחושה שהאופניים רוצים עוד ועוד מהירות .סיבובים הרגישו נפלא,
קשיחות האופנים ,תומכות השרשרת הקצרות וגובה הציר המרכזי הנמוך
דאגו להכניס את האופנים מהר לסיבוב ולצאת ממנו באותה המהירות על אף
שהאופניים הרגישו כאמור מעט גדולים.
שלא כמו בדגמים הישנים של היצרן ,בדגם הסוויצ'בלייד ,פיווט חיווטו את כל
הכבלים בתוך השלדה ,כשמיגון הגחון של האופניים הוא סוג של מאסטרפיס

בעיצוב מוצר .מעבר להגנה הרחבה שהוא מציע ,יוצאים ממנו באלגנטיות
יתרה חלק מהכבלים אל שאר החלקים באופנים -מרשים ביותר .צמיגי מקסיס
 HIGHROLLERשהגיעו על אופני המבחן אומנם מתגלגלים מהר ועזרו לאופניים
לצבור מהירות אך לטעמי איבדו את אחיזתם במסלולים המדורדרים והמאובקים
שנשארו לאחר קיץ אכזר וקשה .המלצה שלי להחליפם במעמד הרכישה לצמיגים
בשרניים יותר בעלי יכולת אחיזה מוגבר ולהתאמת אופי הרכיבה האישי.

המעבר לגלגלי  27.5פלוס הינו קל ופשוט על הסוויצ'בלייד ואיננו מצריך יותר
מפעולה פשוטה וקצרה ע"מ להפוך את האופניים לחיה אחרת (לפחות על
הנייר) .פיווט תכננו ספייסר מיוחד המורכב תחת ההדסט בפעולה פשוטה של
כמה דקות בודדות .תפקידו הוא למעשה לשמור על אותה גיאומטריה במעבר בין
גלגל  29לגלגל  27.5פלוס .אמנם לא יצא לי לבחון אותם בסטאפ גלגלי 27.5
שמנמנים בגלל בעיה טכנית בזמינות ,אך לתחושתי ניתן יהיה ליהנות מהם לא
פחות ,ואולי אף יותר במסלולים יותר משובשים ומדורדרים.
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סיכום
הסוויצ'בלייד היא מכונת שבילים שרירית ,קשוחה וורסטילית במיוחד135 .
מ"מ במתלה האחורי הוא אמנם מהלך ביניים שאמור לספק מכנה משותף רחב
מאוד לרוכבים במגוון סגנונות ,אך השילוב עם גלגל  29אינץ' ומהלך מזלג של
 150מ"מ (ניתן להאריך גם ל  160מ"מ) ,יותר ממרמז שפיווט תכננו כאן מכונת
שבילים רצינית ואגרסיבית שתעמוד כמעט בכל מסלול ואתגר .יכולת הדיווש

Pivot Switchblade

המרשימה לצד דריסה והתמודדות עם מסלולים קשוחים ,מכניסה את האופנים
הללו לקטגוריה משל עצמה.
הקשיחות של ציר הסופר בוסט הוא הרבה מעבר לקלישאה ,הוא אשכרה מורגש
אל מול צירי ה  142מ"מ -לא משהו שאפשר תמיד על צירי  148מ"מ .אבל היי,
קשיחות היא לא הדבר היחידי כאן ,הירידה לפרטים הקטנים בתכנון ,הסטייל

והגימור הגבוה מאוד של השלדה ,הופכים את הסוויצ'בלייד ללא ספק ,לאחד
מזוגות האופניים המרשימים בקטגוריה.
בחירת מידת האופנים בסוויצ'בלייד מאוד קריטית עבור הרוכב לקבלת חיבור
מושלם לגאומטריה הארוכה יחסית ,לכן ממליץ מאוד לבדוק התאמה זו לפני
רכיבת מבחן או קניה.

אז למי הסוויצ'בלייד מתאימים?
יש כאן שילוב של מתלה מעולה בעל מהלך ביניים ויעילות גבוהה ,פרונט עם
מהלך ארוך יחסית ,גאומטריה מדויקת וקשיחות שלדה מטורפת .רוכב טכני חובב
מסלולים מאתגרים ,משובשים ומהירים אנדורו סטייל ,לצד רכיבות עומק עתירות
דיווש ,ימצא בסוויצ'בלייד את מבוקשו ואף מעבר לכך
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זרועותיו הצורבות של הקיץ עדיין מסרבות לעזוב אותנו,
אך בגובה של  1000מ' מעל פני הים הייאוש נעשה הרבה
יותר נוח.
בטיולנו החודש נהנה מסינגל חדש דנדש בלב יער אלונים
עם הצצות לנופים פנורמיים מרתקים ,נמשיך לסינגלים
וותיקים עם נופים מטמטמים ,נתרענן במעין משובב נפש
ואפילו נספוג תרבות עם מנת אמנות רחוב בלב השטח,
וכל זאת במזג אוויר הרבה יותר נח מאשר מרחץ הזיעה של
מישור החוף (ועדיין מומלץ להתחיל לרכב מוקדם בבוקר,
כמובן) 

טיול החודש

במרומי הגולן
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הנתונים הבסיסיים



להורדת קובץ
ניווט

זמן 3-4 :שעות
מרחק 27 :ק"מ
קושי טכני :בינוני
קושי פיזי :בינוני
טיפוס כולל 350 :מ' אנכיים
קושי ניווט :בינוני
מפה :מפת שבילנט – "רמת הגולן" ,או מפת סימון שבילים מס' " - 1החרמון ,הגולן ואצבע הגליל"
מעגלי :כן
זהירות :ברמת הגולן ישנם שדות מוקשים רבים – רדו מהדרכים והשבילים אך ורק במקומות בטוחים.
לאורך המסלול ישנם מספר קטעי רכיבה על כביש וחציות כבישים – רכבו בזהירות הנדרשת!
הגעה לנקודת המוצא :נקודת המוצא הינה הקניונית בלב קיבוץ מרום גולן .למגיעים מן הדרום פונים
ימינה מכביש  90לכביש  91בצומת מחניים ונוסעים עליו  30ק"מ עד למפגש עם כביש  ,9881שם
פונים שמאלה .בצומת הבאה פונים ימינה ,בכיכר שמאלה ,ימינה לתוך הקיבוץ וישר עד למגרש החנייה
הגדול .וויז" :קניונית ,מרום גולן".
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יוצאים לדרך
נעלה על האופניים ונרכב חזרה לכניסה לקיבוץ ,נפנה
ימינה ונרכב לאורך הכביש קילומטר עד שנראה משמאל
רחבה גדולה ובה שלט מבואה של סינגל מרום גולן (.)1
זהו סינגל קק"לי שנולד במיזם משותף של קק"ל ותושבי
מרום גולן אשר ביקשו להנציח דרך השביל את בני הקיבוץ
אשר נפלו במלחמות ישראל .נצא לדרך לפי הסימון ליד
שלט המבואה  -הסינגל מסומן לכל אורכו על ידי "טיפות"

צהובות עם רוכב אופניים בתוכן ,כאשר השפיץ של הטיפה
מצביע על כיוון התנועה .הסינגל מתחיל רגוע ,עובר
בשטח פתוח ואז נכנס לחורש ,מטפס בכמה סוויצ'בקים
בין העצים ואז גולש חזרה בסט סוויצ'בקים נוסף .שוב
מטפס קצת שוב יורד בין העצים המקסימים ועם הצצות
לנוף הנרחב.
השביל מטפס קצת בדאבל ואז חוזר שוב לסינגל שרץ בלב
הצמחייה במנהרה ירוקה ומטורפת ואז יוצא לתצפית נוף

(עם ספסל לעזור לספיגתו) מערבה אל הגולן המשתפל.
עלייה קצרה נוספת בדאבל ושוב צוללים אל לב הטבע
לפני שמטפסים אל תצפית מופלאה בגבעה הגבוהה
במסלול .כשנראה את הספסלים לידינו לא נתעצל,
נרד מן האופניים ונטפס רגלית אל ראש הגבעה משם
ממתינה לנו תצפית פנורמית מרהיבה לצפון – משיפולי
הרמה ,דרך הר אודם עד לחרמון ,לחרמונית ולעמק
הבכא ,ולשרשרת התלים מדרום ,מהר בנטל המתנשא

מעלינו ,דרך תל יוסיפון ותל שיפון ,ועד לשיפולים הדרומיים
של הרמה.
מכאן מצפה לנו עוד ירידה אחרונה ומתוקה חזרה
למבואת הסינגל.
נפנה ימינה בכביש ונחזור למרום גולן .נפנה שמאלה
לתוך הקיבוץ ומיד ימינה לכביש המקיף אותו .לאחר 500
מ' נראה פנייה ימינה לכיוון חוות סוסים ובית העלמין של
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הקיבוץ ( .)2במקום יש שער האמור להיות פתוח החל
מ  8:00-8:30בבוקר .אם הגעתם והוא נעול נסו לפנות
למקומיים לעזרה בפתיחתו .נרכב על הכביש לכיוון בית
העלמין ולאחר  150מ' נפנה שמאלה ובמהרה נראה
דרך המתפצלת ימינה ונפנה אליה לעלייה בריאה .נבחין
במספר פיצולים ימינה ושמאלה אך נמשיך ישר עד
שבשלב מסוים נבחין בתלולית המתחילה מצד שמאל
במקביל לדרך ונעלה אליה לסינגל נופי מרהיב הסובב את

הר בנטל (( )3אם תישארו בתוך החפיר פשוט תחמיצו את
כל הנוף והכיף.)...
אחרי  1300מ' בסינגל הזה ,כשנגיע לצדו הדרומי של
ההר נמשיך עם הסינגל שמאלה בירידה לכיוון הכללי
של טנק ישן הניצב בשטח ,וכשנגיע אל הדאבל נפנה
שמאלה אל הטנק ( .)4טנק זה הוא אחד מני רבים
המפוזרים ברחבי רמת הגולן ומזכירים לנו את קרבות
השריון הקשים שידע האזור .מבט דרומה יגלה לנו את

הר אביטל הסמוך ,ואת השקע בין אביטל לבנטל שהוא
בעצם ראש ההר שקרס פנימה .נחזור מערבה בדרך,
נגלוש איתה במהירות ובזהירות (יש שער בקר לא מאוד
ברור באמצע הירידה!) ובצומת נפנה שמאלה דרך מנחת
מסוקים ישן אל הכביש שבצדו השני .נפנה ימינה בכביש
וכשנגיע אל כיכר נעשה דרכנו אל הפינה הדרום-מערבית
שלה (חצי שמאלה מאיתנו) ,שם ממתין סימון שביל הגולן
– ירוק-כחול-לבן ( .)5נצא איתו דרומה בסינגל הזורם

לפרקים ,ומאתגר טכנית בקטעים אחרים .נקפיד להיצמד
לסימון שביל הגולן ,במיוחד כעבור כשני קילומטרים
כשהשביל בשטח מושך אותנו ימינה בעוד השביל המסומן
עולה מעט שמאלה .לאחר  3.9ק"מ של סינגל נהדר הוא
מסתיים במפגש עם כביש .91
נחצה בזהירות את הכביש ומיד אחריו נפנה שמאלה,
עדיין עם שביל הגולן ,אך כשזה פונה ימינה נעבור שמאלה
ונשתלב בכביש ,נרכב עליו ונפנה ימינה בצומת לכביש
99 | 98

טיול החודש :במרומי הגולן

we:Explore

 98ולאחר  1300מ' נוספים נפנה ימינה עם שלט ל"עין
מוקש" .נרכב בדרך העפר עד שנגיע למעיין ( .)6לפנינו
בריכה נהדרת בקוטר של כ 10-מ' ובעומק של  6-8מ' (כך
אומרים ,אנחנו לא הגענו לקרקעית )...שנבנתה על ידי
תושבי הכפר הצ'רקסי שאת חורבותיו נראה מסביב .כל
האזור סביב המעיין ממוקש ,מה שהעניק לו את שמו.
נחזור בדרך העפר לכביש ונפנה בו שמאלה ,חזרה לכיוון

ממנו באנו ,ולאחר קילומטר נפנה ימינה לכביש פנימי.
כעת אנו מתחילים את דרכנו חזרה צפונה בדרכים
נעימות בין מטעים ושדות .לאחר  700מ' נפנה שמאלה
ולאחר מכן ימינה .הבתים אותם נראה תחילה מלפנים
ולאחר מכן מימין ,לא מאוד רחוק מאיתנו ,נמצאים
בקונייטרה הסורית.
כשהדרך מסתיימת בצומת  Tנפנה שמאלה ,נמשיך איתה

כשהיא מתעקלת ימינה ונגיע אל אוסף מבנים ישנים
( )7במקום זה שכן בעבר מחנה צבאי סורי .נכנס אל
תוך המבנה משמאל ונראה אוסף מרשים של גרפיטי,
חלק מפרויקט "צבעי בסיס" שממלא את המבנים בחיים.
מאחורי המבנה מסתתר מסלול מוטוקרוס עם דירט
ג'אמפס גדולים .לא בדיוק מתאים לאופניים ,אבל תמיד
אפשר לנסות.

נמשיך בדרך עד למפגש עם כביש  ,98נרכב לאורכו 400
מ' ואז נפנה שמאלה לכביש פנימי בין המטעים .נרכב ישר
בכביש ולאחר  1500מ' נקפיד לקחת את הצד השמאלי
של הפיצול ונגיע לתצפית יפה על מאגר בנטל .עוד מאמץ
קטן ואנחנו חזרה במרום גולן .נפנה שמאלה לאורך הגדר
ואז ימינה חזרה אל מרכז הקיבוץ והרכבים
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 אסף פישר  אלון רון  יונתן יתום

ניינר המותג האמריקאי הצעיר אשר חוגג השנה בר מצווה פיתח
לאורך השנים דגמים לכל דיסציפלינות השטח החל מאופני גראבל
וסייקלו-קרוס ,דרך קשיחי זנב מכרומולי ועד ה RIP-החדשים  -אופני
 AM/ Enduroמעודכנים בעלי מהלך נדיב של  150מ"מ אשר נבחנו
אצלנו לא מכבר .כל הדגמים חולקים שלושה מאפיינים משותפים :גלגל
בקוטר ( 29או  27.5פלוס לאחרונה) ,תושבת מגניבה על ראש הסטם
להטמעת פקק הבירה הממתינה בצידנית לסוף הרכיבה והכיתוב
החביב ,המדרבן והלא משתמע לשתי פנים “ ”Pedal Damn Itעל
הצינור העליון.
לאורך שלושת שנות המגזין בחנו כבר מספר דגמים של היצרן והפעם
הונח על שולחן הקצבים דגם הממוקם באמצע ליין המוצרים -
ה Jet 9 RDO-המעודכן .ה RDO-הם לא מכונה ייעודית למרוצי אנדורו
ויכולים לשמש בהחלט כאופני שבילים יעילים וקלים במיוחד ולשם כיוונו
אותם במהלך ימי המבחן  -רכיבות שבילים ארוכות ,אינטנסיביות על
סינגלים זורמים וטכניים במידה 

יבואן | Recycles :מחיר ₪ 25,890 :בחנות ₪ 18,599 ,באתר
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Highlights
•שלדת שיכוך מלא מקרבון RDO
•מתלה כפול חוליות בטכנולוגיית  CVAהמייצר  120מ"מ מהלך
•מזלג במהלך  130מ"מ מדגם Rockshox Pike
•מערכת הנעה 1X11
•צירים ונאבות בסטנדרט  Boost 110מ"מ מלפנים ו 148-מ"מ מאחור
•משקל רטוב  13.7קילוגרם כולל פדלים  -מידה L
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שלדה ומתלה
במבט ראשון השילדה נראית קומפקטית יחסית .הצינור
העליון ניצב על הצד הקצר ( 619מ"מ) למידה ,בעיקר
בעידן הגאומטרית הארוכות והנמוכות .הוא מתחיל רחב
והולך ומצר לקראת החיבור עם צינור הכסא (זוית )74.5
ומעניק מרווח עמידה נדיב .השלדה צבועה צהוב צעקני
עם נגיעות שחור המעניקים לאופניים מראה ייחודי .הדגם
במבחן מבוסס סביב שלדת קרבון מלאה (כולל המשולש

Niner JET 9 RDO

האחורי) ומתהדר ב 120-מ"מ מהלך על מתלה CVA
( - Constantly Varying Arcמתלה בעל שתי חוליות
קצרות ,קרוב משפחה של ה ,VPP-ה DW link-וכו') אשר
אמור לספק יעילות דיווש מוגברת בצד פלאשיות מספקת.
הייחוד במאפייני המתלה של  Ninerהינו ביכולת לבודד
את כוחות הדיווש בתחום רחב יותר של הילוכים ובכך
לאפשר לגלגל האחורי לספוג את מהמורות השטח ללא
תגובה בפדלים.

אם מישהו יודע לתכנן אופני " 29זה ניינר וזה ניכר לגמרי
ב Jetאשר עברו אבולוציה משמעותית מאד משנת 2016
(אותם עדי בלן בחן בחורף  )2015והפכו מאופני AM/XC
למכונת אנדורו מהוקצעת .מהלך המתלה האחורי למשל
גדל ב 20%-ותומכות השרשרת התקצרו ב 20-מ"מ.
בסיס הגלגלים גדל ב 30-מ"מ בעיקר הודות להשטחת
זוית הראש ב 3-מעלות וייצובה על  .67.5לשלדה החדשה
קימורים נאים (מאד אהבנו שתומכות השרשרת נראות

כמו המשך של הצינור העליון) ציר אחורי בתקן בוסט
 148מ"מ עם אפשרות הסבה ל  27.5+למי שממש רוצה
וחישוקים רחבים וקשיחים.
חוליית המתלה התחתונה מתאפיינת במבנה המסיבי
ולמראית עין נראה שהיא עשויה להפוך לבאש-גארד בעל
כורחה .שמחנו להווכח שכאשר מעמיסים את משקל
הרוכב על האופניים היא נעה כלפי מעלה לאיזור מוגן
יחסית ומרעית העין מטעה.
109 | 108

we:Test

חלקים בולטים
דגם המבחן שקיבלנו התבסס על חבילת האבזור הגבוהה
מבין השתיים המשווקות בארץ  -מפרט הstars 2
המקורי של היצרן (מתוך  )5ללא כל שינויים מקומיים
בולטים .זוהי חבילה המבוססת על מכלולים ברמת , SLX
בולמים בסיסיים של  Rockshoxוכידון ,סטם וקראנק של
 . Racefaceבאגף הגלגלים מצאנו סט חזק איכותי ועמיד

Niner JET 9 RDO

מבית  Stans NO Tubesבמשקל 1.8ק"ג אשר כלל
חישוקי  ZTR ARCH MK3ברוחב פנימי נאה ומעודכן של
26מ"מ על נאבות  .NEOלשלדה מספר פתחים לחווט
פנימי אולם התאכזבנו לגלות מוט אוכף בסיסי של חברת
 KSמדגם  DropZone Rאשר מופעל עם כבל חיצוני
המחובר לחלקו העליו של המוט ומייצר מקטע כבל חופשי
בשעה שהכסא מונמך .כמו כן לדגם זה של  KSאופסט

אכזרי אשר פוגע בזווית מוט הכיסא המהוקצעת ועל מנת
לאפשר מבחן מאוזן החלפנו אותו כלאחר כבוד בדגם
ללא אופסט.
על השביל
למרות reachקצר יחסית בטבלאות הגאומטריה ,תנוחת
הישיבה על ה Jetהחדשים די פרוסה ,גם הודות לסטם
באורך 70מ'מ שהגיע על אופני המבחן ,אולם בעמידת

מוצא הם מרגישים מדויקים מאוד למידה .למרות משקלם
הגבוה יחסית האופניים מאיצים מצוין ושומרים נהדר על
מהירות .כיול המתלה גם בדגם זה הוא לא טריוויאלי ודרש
יותר מסבב כיוונים אחד .למעשה רק ברכיבה השלישית
הצלחנו להגיע לאיזון טוב בין המתלה שכויל ל35%
שקיעה וריבאונד הולם לבין עבודת הבולם הקידמי .בכיול
זה המתלה כמעט חף מנדנוד ומצליח לייצר יציבות טובה
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גם במצב הפתוח בבולם האחורי ,למעשה השתמשנו
במצב הסגור רק בעליות אספלט או דאבלים מנהלתיים.
אפשרות ההקשחה של ה Pike-מלפנים הוסיפה לכך
ומנעה נדנודים בזמן דיווש בעמידה באופן מייטיבי.
בסינגלים מהירים ובמקטעים טכניים יותר האופניים
משדרים תחושת יציבות המקנה ביטחון רב .המתלה
לא מיהר להשתנק בסגמנטים המגרזנים בצד האפל
של פארק קנדה והבולמים לא נתרקו גם בנחיתות

Niner JET 9 RDO

מגובה מטר ופופציק לפלאט .ראוי לציין שבאימפאקטים
גדולים המתלה האחורי הרגיש הרבה יותר עמוק
מהמזלג הבסיסי ,אולם יתכן שכיול יותר עדין היה פותר
את התופעה.
השילוב של זווית הראש המתונה ,בסיס הגלגלים הארוך
( 1179מ"מ)  ,תומכות השרשרת הקצרות ( 435מ"מ)
בצד הקשיחות הצידית המרשימה ועבודת מתלה מעולה,
מגישים אופניים עם יכולת תמרון וזריזות גבוהים.

ראוי לציין שבחנו את ה Jet-בעונה הכי קשוחה של סוף
הקיץ החם אולם הארדנט הקידמי ברוחב  2.4נתן יופי של
אחיזה גם בדרדרת של יער חורשים והקרוסמארק האחורי
התגלגל מהר וטוב בסובב שוהם והקקלים המפוררים
של בנשמן.
סיכום
ה Jet-החדשים יכולים להוות כרטיס כניסה מצויין לעולם

האנדורו-לייט ומפגינים איזון טוב בין יעילות דיווש ,יציבות
קוית ו  playfulnessלו תורמות תומכות השרשרת
הקצרות .הם יתאימו בעיקר לרוכב המחפש אופניים
נוחים אך יעילים לרכיבות באורך בינוני ( 30-50קמ )
אשר עדיין מאפשרים פיצוח מקטעים טכניים באלגנטיות
יחסית .חבילת האיבזור נותנת תמורה נאה (תחת מחיר
המבצע באתר) עם מכלולים אמינים ומוכחים
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פרוייקט :חזרה לחיים בריאים יותר

 שחר ברטל  מוטי פישביין

פרק כ"א

עצים לא נשברים ברוח
כי הם גמישים...
שחר החל פרויקט חזרה לחיים בריאים .שחר נשא על גופו  34%שומן
והיעד הינו  .15%הכתבות החודשיות יתעדו את תהליך השינוי מבחינה
תהליכית ,מחשבתית והתנהגותית

אני מאד מתחבר לאמרה הזו שבכותרת .ועכשיו גם יש לי
הזדמנות פז ליישם אותה.
מי שעוקב אחר התהליך שאני עובר ודאי זוכר שכשפצחתי
במטמורפוזה הבריאותית שלי ,הגדרתי יעד (עניין מהותי
וחשוב!) .היעד היה לקזז מ 104-הק"ג שלי  19ולהגיע
למשקל של  85ק"ג.
אבל אז לא הבנתי כלום.
המסע הזה מטבעו הפגיש אותי עם כל כך הרבה תובנות
וידע שהיו חסרים לי וככל שהעמקתי בפעילות ששינתה
את חיי ,הבנתי דברים שבתחילת הדרך לא היו נהירים לי.
אחת התובנות אליהן הגעתי (בעזרתם האדיבה של לא
מעט אנשי מקצוע) בנוגע לאותה מטרה ראשונית היא
שככל הנראה המטרה עצמה ,אפעס ,לא הייתה נכונה.
"נו ,ברור" יהיו שישמחו לאידי עכשיו "הנה ,בסוף הוא
נשבר".
אז זהו ,שלא .ממש לא!

מי שראה אותי "לפני" וגם בתקופה האחרונה של "אחרי"
(או נכון יותר " -במהלך") יוכל לספר לכם איזה שינוי
עברתי .מעבר לצדדים הוויזואליים שכוללים הצרת היקפים
משמעותית וחיטוב (כן ,יודע שהמילה הזו מצלצלת סטודיו
 ,Cאבל פשוט אין לי דרך אחרת לתאר את זה) אני נמצא
היום במקום אחר כל כך מבחינת הכושר שלי ויעידו על כך
האימונים שלי לקראת שלושת האתגרים שהצבתי לעצמי
–  180ק"מ של רכיבה במסגרת מסע בית השנטי ,חצי
מרתון תל אביב וטריאתלון אילת .מי שכאמור עקב אחרי
יודע שבתחילת הדרך רק הזכרת שמם שלושת האתגרים
האלו הייתה גורמת לי לתעוקת לב...
ובכל זאת ,יש את עניין המטרה.
אבל קודם כל הסבר קצר .מי שיצא להרפתקה כמו זו שלי,
ודאי שם לב שבשלב מסוים מגמת הירידה במשקל נבלמת,
שלא לומר נעצרת ,שלא לומר הופכת כיוון ...ולא ,זה לא
בגלל שהפסקתם להתאמן ,בדיוק ההפך הוא הנכון – זה
מפני שאתם מתאמנים יותר .פרדוקס? לא ממש ,שכן יש
לכך הסבר פיזיולוגי פשוט.

אם אתם מקפידים על שגרת אימונים מאוזנת הכוללת
פעילות לשיפור סיבולת לב ריאה ,יחד עם אימוני כוח,
תזונה נכונה וכמובן מנוחה ,הגוף מתחיל לבנות מסת
שריר .ולמי שאינו יודע ,שריר ,שוקל יותר משומן ...ואז,
בשלב מסוים ,הגלגל מתהפך ,כי אם אחוזי השומן
מצטמצמים ובמקביל מסת שריר חדשה נבנית ,והנה,
הגעתם לדלתא ,הירידה במשקל נבלמת ושומו שמיים,
אתם אפילו עולים איזה גרם או שניים (או עשרה) ,זה הזמן
לשמוח חברים ,כי זה אומר שאתם בדרך הנכונה!

אשר על כן הייני מגדיר מחדש את היעד – במקום 85
ק"ג ,המטרה שלי היא להגיע ל 13אחוזי שומן.
אני רץ שלוש פעמים בשבוע ,מרים משקולות שלוש
פעמים בשבוע וכעת מגביר רכיבות לקראת המסע של
 180ק"מ .אני מחפש את האיזון הנכון בין זמן האימון
לתרומה מקסימלית לכושר הרכיבה שלי למרחקים .בשנה
שעברה הצלחתי אמנם לסיים את המסע אך חוויתי
תפיסות שרירים אימתנית לאחר  90קילומטרים .אני חייב
להרגיל את עצמי למרחקים ועצימות גבוה יותר.
אני שוקל עכשיו  94קילוגרם מתוכם  24%שומן והיעד
כאמור הינו  15%שומן.

מברנש במשקל  104ק"ג עם  34אחוזי שומן ,בחורף
האחרון שקלתי  89ק"ג עם  22אחוזי שומן וכנראה
שהדלתא אצלי הגיעה פחות או יותר עכשיו .אז מה,
אמשיך להיכנס עם הראש בקיר של ה 85-ק"ג? לא ,כי
כאמור ,עצים שורדים סופות כי הם גמישים...

ואתם יודעים מה ,מעבר למספרים ,תכלס ,אני מרגיש
מצוין ,נראה מצוין ויש לכם עסק עם חתיכת עץ מבסוט!
.
לכל טיפ ,שאלה ,עצה ,הטפת מוסר או רצון להשפיע ניתן להיכנס לעמוד 
הפייסבוק של הפרויקט

אז אני הגעתי כנראה לשלב הזה.
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 יואב מאור

 יואב מאור

על שרשראות
וגלגלי שיניים
אי-שם בלב חנות האופניים המקומית שלכם ,שוכנת לה הסדנא .לב-ליבה
של אותה סדנא ,הוא מכונאי האופניים .זהו למעשה האדם עם הכי הרבה
ידע בכל מה שקשור לאופניים ,אבל לא רק .רבים מהטיפוסים המפוקפקים
האלה ,הם גם רוכבים חזקים ומיומנים ,או אוחזים בתחביבים מוזרים
שתורמים להעשרת היכולות והידע שלהם ,או גם וגם .למרבה הצער,
רובם לא אנשים תקשורתיים במיוחד ,או שפשוט אי אפשר להבין מה
הם אומרים .או גם וגם .לשם כך המדור כאן בשבילכם! מדי גיליון נדון
כאן בנושא הקשור בטיפול באופניים ,כך שהמכונאי שלכם יוכל להמשיך
לשתוק ולעבוד בשקט...והפעם – על שרשראות וגלגלי שיניים.
בטח כבר קרה לכם שהגעתם לסדנא ,ומי שקיבל את אופניכם שלף מעין
מדיד כזה ,תקע אותו בין החוליות ,ואחרי בדיקה קצרה ,ציקצק בלשונו,
ואמר "השרשרת גמורה"! חלקכם ודאי השתומם וטען שאין לכם שום
בעיה בשרשרת ,וההילוכים שלכם בסדר גמור .חלק אחר לא הבין בכלל
מה זה אומר ,ואיך שרשרת יכולה בכלל "להיגמר" ,וחלק ביקש רק כיוון
הילוכים ושלום-שלום .אז מה הסיפור פה ,ומה בעצם הכוונה באמירה
הזאת? קבלו הרצאה שאמורה לחזור על עצמה לפחות פעם ביום בסדנאות
האופניים ברחבי הארץ והעולם.
כל אחד יודע שצריך לשמן שרשרת מדי פעם ,נכון? סיכוך עוזר בהפחתת
חיכוך ,או משהו בסגנון .מסתבר שלא כל אחד יודע שגם צריך להחליף
שרשרת מדי פעם .מתי בדיוק? תלוי .באופני כביש אחרי כ2,000-2,500-
ק"מ ,ובאופני הרים אחרי כ 1,000-1,500-ק"מ .במה זה תלוי? בשטח
יש יותר אבק ,בוץ ,עליות תלולות ועוד מרעין בישין ,שיחדיו מקצרים את

חיי השרשרת .לעומת רכיבת כביש שלרוב מפעילה עומס קבוע ואחיד על
המכלולים השונים .העברות הילוכים תחת עומס והצלבות למיניהן ,חוסר
בשימון ,או שימון-עודף ,יקצרו כולם את חיי השרשרת ,למשל ,ויביאו
להחלפה תכופה יותר .איך יודעים שצריך להחליף שרשרת/עברו 1,000
ק"מ? מאפסים את המרחק המצטבר בספידומטר-אולדסקול שלכם ,או
עוקבים אחר מניין הקילומטרים בסטראבה ,או כל עזר טכנולוגי אחר.
לפיוריסטים אמיתיים ,שלא מאמינים בספירת קילומטרים או קלוריות –
ניתן לבצע חישוב גס של כמה קילומטרים עושים בשעתיים רכיבת שישי
(נגיד  ,)30וכמה בשלוש שעות רכיבת שבת (נגיד  ,)40להכפיל ב,4-
לראות כמה יוצא לכם בחודש ,ואז להגיע למסקנה שצריך שרשרת כל
ארבעה חודשים ,לדוגמא.
עד כאן אנחנו רק בקדימון .עכשיו נניח שרכבתם במשך שנה שלמה,
ולא החלפתם שרשרת פעם אחת .ובאמת ,אין לכם בעיה בהילוכים והכל
בסדר .אבל ההוא שם בסדנא מתעקש שאתם חייבים להחליף שרשרת .אז
החליפו לכם ,וברכיבה הבאה" ,ההילוכים קופצים" (השרשרת מחליקה),
ואתם לא חוסכים אף קללה בלקסיקון מאותו מכונאי ארור .מיד בתום
הרכיבה אתם שבים לחנות בזעם ,דורשים פיצוי ושיפוי ומה לא .או יותר
טוב  -מבקשים חזרה את השרשרת הישנה והאהובה שלכם .אז במעמד
הבדיקה ההיא ,עם המדיד ההוא ,היה צריך להמשיך בהרצאה .המדיד
הנ"ל בודק מרווחים בין חוליות .יש כמה מדידים ויש כמה חישובים ,אבל
בסוף כולם נותנים אינדיקציה לכמה גדל הרווח בין חוליה לחוליה .רווח
מעל סטנדרט מסוים ,אומר שהשרשרת התארכה והרכיבים שלה נשחקו.
אם החלפתם שרשרת בזמן  -הכל סבבה ואפשר להמשיך לרכוב עד

ההחלפה הבאה .אם החלפתם באיחור  -השרשרת שחקה כבר את גלגלי
השיניים .כן ,גם את הקדמיים וגם את הקסטה מאחורה .לרוב ,את אלה
שאתה נמצאים עליהם הכי הרבה (קלים לחובבי עליות" ,פלטה" לחיות
מישורים וכו').
מה זה אומר? שגלגלי השיניים נשחקו במרווחים הגדולים של השרשרת
הישנה ,כך שהשרשרת החדשה שהורכבה זה עתה ,לא מצליחה להתיישב
עליהם .וכך נוצרות הקפיצות בהילוכים ,יחד עם הפליאה "איך יכול להיות?
קודם ההילוכים היו בסדר גמור ,ועם השרשרת החדשה הם לא"!
זה המקום לציין ,שלמרות שיש דרך ואמצעי למדוד שחיקת שרשרת ,אין
באמת דרך אמינה לבדוק שחיקה של גלגלי שיניים .לא תמיד ניתן לראות
זאת בעין ,ודווקא בניגוד לקונספציה ,גלגלי שיניים חדשים אינם שפיציים
ומחודדים ,אלא בעלי פרופיל טרפזי .כך שאם רואים שיניים שפיציות ,או
בצורת זנב כריש (לכיוון הנסיעה)  -בהחלט ניתן לחשוד בהן כשחוקות.
לכן ,במקרים גבוליים ,בהם לא בטוח שהשרשרת אכן שחקה את גלגלי
השיניים  -מרכיבים חדשה ויוצאים לסיבוב .כיוון שהחניה מחוץ לחנות לא
מספקת את כל האתגרים הניצבים בשטח  -לא תמיד עולים על השחיקה,
עד אותה רכיבה אמיתית בהר .רוצים ללכת על בטוח? תחליפו הכל קומפלט
וקנו לכם שקט והנאה מהרכיבה הבאה.
עכשיו יטענו המתחכמים" ,למה בעצם להחליף שרשרת ,אם זה רק עושה
לי בעיות והוצאות ואמייאת"? "למה לא לרכוב על אותה שרשרת לנצח
נצחים עד עצם היום הזה"?
התשובה היא ,שיש גבול לחומר ממנו עשויים גלגלי השיניים .ואחרי

 Xקילומטרים הם יישחקו לרמה כזאת שלא יצליחו להחזיק יותר את
השרשרת .לצורך העניין ,על כל שלוש החלפות שרשרת  -מחליפים
גלגלי שיניים .ז"א ,בשימוש תקין ותחזוקה נאותה ,אלה אמורים להחזיק
כ 5,000-ק"מ .וכן ,תמיד יהיה גאון שיטען שהוא מחכה עד שהכל כולל
הכל יישחק ביום מן הימים ,מאשר להחליף עכשיו סט קומפלט של
שרשרת וגלגלי שיניים.
הערת אגב ,ניתן לקרוע שרשרת חדשה לגמרי ,לא רק שחוקה או
משומשת חלקית .תלוי כמה חזק או חמור-גרם אתה .חוצמזה ,שלא תמיד
קפיצת הילוכים היא סיבה להחלפת גלגלי השיניים .תופעות כמו "CHAIN
 "SUCKבהן השרשרת "נדבקת" לגלגל השיניים הקדמי כי הוא שחוק
והיא חדשה ,או סתם תחושת גרגור בדיווש  -הן עילה מספקת להחלפה.
אז מה היה לנו? אם אתם רוכבים שנהנים מרכיבה על כלי תקין ,או אם
אתם רוכבים בצורה אגרסיבית או שוחקת (קרי ,מתכוננים לאפיק ישראל)
 החלפת שרשרת וגלגלי שיניים בזמן היא אחד מהדברים הבסיסיים ביותרבתחזוקת אופניים .זת'ומרת ,אל תוותרו על זה .אם בסדנא שלכם חסכו
מכם עד כה את ההרצאה הנ"ל  -מה טוב .אם עד כה לא הייתם מודעים
לעניין  -יותר טוב .אבל הכי טוב ,זה תקשורת בסיסית טובה וראויה ביניכם
לבין המכונאי שלכם .אל תתביישו לשאול ,לקבל הסבר ולהקשיב .לסיכום,
מומלץ להגיע לסדנא אחת לשלושה חודשים .לבקש שיבצעו בדיקה כללית,
כולל שרשרת ,רפידות ,צמיגים+חומר .בטווח זמן כזה ,אחד מהסעיפים
כנראה ידרוש החלפה .ואם הכל תקין ,יצאתם מסודרים ושקטים לרכיבה
עד הפעם הבאה!Ride Safe .
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גדי טנא :מתיחות

 גדי טנא  -ספורטנא   עדי גיא

תרגילי מתיחות וחיזוק להשגת טווחי תנועה ולשיפור ההתאוששות

פרק  6סיבולת כוח

תמיד צריך עוד

בעקבות הההכנות לאפיק ישראל והחופשות בפארקים
באירופה – הפעם שוב בסיבולת כוח
שוב ושוב אני נפגש בצורך האינסופי בכוח כדי לאפשר
רכיבה מאומצת  -היכולת לעמוד על האופניים בעליה
ארוכה ,בעליית מדרגת סלע או סתם להמשיך ראן של
מספר דקות במורזין בלי התחושה שהירכיים והגב שורפים
ונגמרים .אז קדימה לעבודה ,נמשיך לחזק את מרכז הגוף.

בחלק מהתרגילים נשתמש בגומייה .יש דרך מדהימה
לייצור עוגן לגומייה בכל בית שיש בו דלת .אם אין דלת,
יש בעיה .סוגרים את הדלת על פס הבד הזה והפלסטיק
שבסופו ישמש כמעצור .קושרים את הגומייה ללולאה
שנשארה וזהו .יש עוגן .אפשר לקנות אצלנו בעשרים
שקלים ואפשר להכין בבית .
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פרק  6סיבולת כוח

תמיד צריך עוד
1

פלנק קדמי משוכלל  -ברך למרפק
כל מי שמתאמץ זמן ארוך מעבר לגבולות המעטפת על האופניים ,יודע שבסוף
מרגישים את העומס גם בגב ,גם אם לא סובלים ממנו באופן קבוע .לכן חובה
עלינו לחזק עוד ועוד ובצורות מגוונות.
ביצוע :נכנסים לעמדת פלנק על האמות .מבלי להזיז את הגוף בכלל ,מביאים
את ברך שמאל שתיגע במרפק שמאל .אותו דבר עם ימין .מספיק כשש חזרות
באיכות טובה .מזה אפשר לעשות  3-5סטים וגם יותר כשמתחזקים ,אבל
עדיף לגוון.

חיתוך עץ
שני תרגילי חיזוק בתנועה סיבובית נגד התנגדות גומייה
חלק גדול מהזמן אנחנו מייצבים את פלג הגוף התחתון ביחס לעליון וההיפך.
חלק מהכוחות הם סיבוביים = רוטטוריים .מתוך הרצון לא לעבוד בצירים
מכאניים אופקיים ,שאינם קיימים בגוף שלנו ,נבצע את התרגיל בשני סוגי
אלכסון .נקשור גומייה ללולאה שהכנו מראש.
ביצוע :כשהגומייה גבוהה מגובה הראש ,נבצע ירידה לסקווט תוך כדי משיכת
הגומייה מלמעלה למטה וכמובן ימינה ,כ 15חזרות .מסתובבים ומבצעים שוב,
הפעם שמאלה.
ביצוע  :2כשהגומייה קשורה בגובה הברך ,נבצע עליה מסקווט תוך כדי
משיכת הגומייה מלמטה למעלה וכמובן ימינה .מסתובבים ומבצעים שוב,
הפעם שמאלה.

2

3

חיזוק זוקפי הגב ומקרבי השכמות עם משקולות
כאשר מדוושים רצוף הרבה במשך שעות ,צריך שרירי שכמות טובים .אבל
גם כשעושים מנואל ובאני הופ ,עדיף שהמסה של שרירי הגב תהיה סבירה.
התרגיל לא מחליף במקרה זה תרגיל של כוח מתפרץ ,אבל זה הבסיס...
ביצוע :שוכבים על הבטן על מזרון עם שתי משקוליות ביד .משהו בין קילו
לארבעה ,מרימים מעט את החזה מבלי להקשית את הגב עד הסוף ,מרימים
מעט את הרגליים מהרצפה ואז גם את המשקולות .מעבירים אותן מעמדת
סופרמן חזרה אל צדי הכתפיים ואז עד למטה משני צדי האגן ,כל זה בלי להניח.
מבצעים שש חזרות ובהמשך כעשר .שלושה סטים.

הרמת גולף עם משקולות
תרגיל שמשלב בתוכו גם חיזוק ,גם שיווי משקל וגם הארכה של שריר שכל רוכב
ישמח שיהיה ארוך יותר אצלו  -ההאמסטרינגס .בסרטון אני משתמש במשקולות
של  5ק"ג אך במציאות אפשר בהדרגה להוסיף עוד ועוד.
ביצוע :לעמוד על רגל ימין כשהיא מעט כפופה .להשתחוות קדימה כשהפוקוס
הוא בלהרים את כף רגל שמאל גבוה ככל האפשר ,מה ששומר על הגב ישר
ונעול .לבצע שש חזרות כל רגל ,בהמשך עשר .בין  3-6סטים.

4
גדי טנא פיזיותרפיסט מוסמך והבעלים של ספורטנא מכון פיזיותרפיה ושיקום
ספורט sportene.com
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ראיון :דר' אלעד שפיצר ,אורטופד ספורט

 שחר ברטל  יח"צ

חייבים לשמור על
השרשרת
 1X1עם דר' אלעד שפיצר,
אורטופד ספורט

את אלעד הידוע גם בכינויו המקצועי דוקטור שפיצר פגשתי
לשיחה בבית קפה ירושלמי .לא יוצא לי לבקר בבירה לעיתים
תכופות אך מזג האוויר השונה ,האווירה הקסומה ובעיקר
המפגש המסקרן עם הדוקטור הירושלמי הפכו את הביקור
לחוויה כדאית ומעניינת .ישנם אנשי מקצוע רבים בתחום
הספורט .ישנם מאמנים ,יועצים ,פיזיותרפיסטים ,רופאים ,
מטפלים ועוד ועוד ובסופו של דבר ,לאדם מהשורה קצת קשה
להבין היכן עובר הגבול בין הידע ,ההתמחות והיכולות של
המומחים השונים .כאשר ספורטאי רוצה לאבחן ,למנוע או
לטפל בפציעה כלשהי או בחשש כלשהו שעולה ,יש לו אופציות
רבות ותמיד רצוי שיהיה לנו הרוכבים ,הרצים ,השוחים ומרימי

המשקלים איזשהו ידע בסיסי שינחה אותנו.
דוקטור אלעד שפיצר הינו אורטופד מנתח אשר מתמחה באבחון
וטיפול בספורטאים .הדוקטור בעצמו ספורטאי מאז ומעולם ולכן
עניינה אותי נקודת מבטו בכל הקשור לאבחון וטיפול בפציעות.
הנחתי שכאשר מדובר במטפל שמגיע מעולם הספורט (עוסק
בטריאתלון) ,הטיפול לא יסתכם בכדור ומנוחה כי הרי אלה
החדשות הנוראיות ביותר למי שעוסק בספורט.
מה גרם לך ללכת לכיוון של רפואת ספורטאים?
מגיל ילדות עסקתי בספורט .עוד כילד אמרו לי שנולדתי עם כדור ביד .שיחקתי
כדורסל מגיל אפס עד הצבא ,התאמנתי בג'ודו כמה שנים ובעיקר הקדשתי זמן
רב לעיסוק באימון גופני .אני זוכר את עצמי מנסה לנתר גבוה יותר ולמרות היותי

בין הנמוכים בקבוצה הייתי בין הבודדים שהצליח להטביע .כבר כנער צעיר
עניינה אותי המכניקה של הקפיצה והניתור .בתקופת השירות הצבאי התגייסתי
ושירתתי בפלחה"ן צנחנים .שם ,מעבר לקורס אימון גופני שקיבלתי בתור צ'ופר,
הכרתי את גל לוינסון (החובש הגדודי) שהיה ספורטאי מוכשר בעצמו .בעיקר
הייתי עד לאופן הטיפול והאמפטיה שגל רכש למטופליו .מעבר להיותו בקיא
בחלק המקצועי ,הייתה לו הבנה נוספת של הצד הספורטיבי .הוסיפו לזה את
צורת הטיפול האמפטית וקיבלתם דמות שהשפיע על תפיסתי ועל הרצון שלי
ללכת ללמוד רפואה שקשורה בספורט .לצערי הרב ,גל לוינסון ז"ל נהרג ב 1994
בפעילות מבצעית בלבנון.
האם בזמן לימודי הרפואה יש התייחסות לטיפול בספורטאים?
ממש לא ,בלימודי הרפואה מלמדים לטפל ולאו דווקא למנוע .כאשר מדובר

בספורטאים ,אני מעדיף לשים דגש גדול וברור על מניעה .הטיפול כמובן
יינתן במקרה הצורך אך במקרים רבים ,ניתן למנוע את הפציעה .גם במקרים
של פציעה ,עולם הרפואה מנחה על טיפול ארוך ומתמשך אך כאשר מדובר
בספורטאים ,עדיף שהטיפול יהיה מידי וקצר ככל האפשר.
אז היכן ניתן ללמוד את הצד של הטיפול הספורטיבי אם לא תוך כדי לימודי
הרפואה?
במהלך לימודי ההתמחות באורתופדיה למדתי רבות על ביומכניקה ואנטומיה.
במהלך הלימודים שמתי לב שבאופן אירוני כאשר מדובר למשל בטיפול בשברים,
אורתופדים נוטים להתייחס לרקמות רכות (גידים ,רצועות ,כלי דם ,עצבים
וכדומה) כגורמים אשר "מפריעים" לטפל בשבר עצמו .אני ,מצד שני ,תמיד
ראיתי את הרקמות הרכות כגורם שמשפיע על הפציעות השונות .כאשר
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מטפלים בשבר ,חייבים להבין ולהתייחס גם לרקמות הרכות אשר בסופו של דבר
משחקות תפקיד רב בתנועה ,איזון ויציבה ויועילו בטיפול בשבר .פציעות ספורט
רבות קורות דווקא ברקמות הרכות ולכן החשיבות שלהן מבחינתי תפסה מקום
מרכזי ברצון שלי להבין ולטפל בהן .את התמחות העל שלי עשיתי בארה"ב באחד
מבתי החולים הנחשבים ביותר בתחום האורתופדיה והטיפול בספורטאים (HSS
 .) -Hospital for special surgeryבבית החולים יצא לי לעבוד וללמוד מרופאים
שמטפלים באופן מסיבי בספורטאים רבים השייכים לכל הקבוצות המקצועניות
באזור ני יורק כמו הניקס ,ג'יינטס והנטס .מעבר לחלק המקצועי והמעורבות
בניתוחים רבים הקשורים לפציעות ספורט שונות ,לקחתי עימי את שיטת
הטיפול והשילוב שהיה נראה לי מנצח בין היותי אורתופד וספורטאי בעצמי.
זיהיתי שפציעות רבות מאד נגרמות ממאמץ יתר ופחות ממקרים של חבלה.
הייתי מאד פתוח להקשיב לספורטאים ,ללמוד מהם.
אז מה המסר שאתה מביא לעולם?
מהבנתי את תחומי הביומכניקה והאנטומיה והעבודה הרבה עם ספורטאים
בענפי ספורט שונים ,היה לי ברור שהספורטאים מפעילים את גופם בצורה
שונה אך היה עניין מרכזי משותף והוא השרשרת הקינטית.
בזמן עיסוק בספורט ,רכיבה ,ריצה או כל ענף אחר ,השרשרת הקינטית שלנו
אינה מאוזנת .ישנם חלקים שעובדים יותר ונמצאים תחת מתח רב בעוד ישנם
חלקים אחרים בשרשרת אשר אינם בשימוש .חשוב שבכל מקרה ,כל המכונה

(גופינו) תהיה חזקה ומשומנת היטב.
מה המשמעות של "חזקה ומשומנת" כאשר מדובר בגוף האדם?
פעם ספורטאים היו מחזקים או מגמישים את החלקים הספציפיים בגוף
הנדרשים לעיסוק באותו ענף ספורט ספציפי בהם עסקו .היום אנו עדים לכך
שספורטאים נדרשים לחזק את כל חלקי הגוף כולל אותם החלקים שכביכול אינם
משתתפים באופן ישיר בתנועה ופונקציונאליות .תיאוריית השרשרת הקינטית
טוענת שכל חלקי גופינו מחוברים זה לזה לאורך גוף האדם בתצורת שרשרת
מכף רגל ועד ראש .תאר לך שרשרת שעוברת ומחברת יחד את הגידים ,רצועות
ושרירים בגוף .כל משיכה או עומס בחלק אחד של השרשרת גורם לרפיון ועומס
במקומות אחרים לאורך החוליות .בראיה הזו ,חיזוק מציין את הצורך לחזק את
השרירים ,את הליבה.
ומה לגבי החלק של השימון?
שימון מתייחס יותר לגמישות ושחרור .ספורטאי חייב לעשות מתיחות נכונות
ולהשתמש במכשירים זמינים כדי לשחרר את הרקמות הרכות .חלק נוסף חשוב
ועיקרי הינו עניין המנוחה .כל אדם העוסק בפעילות גופנית חייב לקחת בחשבון
שהגוף קרי הרקמות הרכות והקשות זקוקות למנוחה על מנת להתאושש כראוי.
התאוששות נכונה וראויה תשפיע על היכולת של הגוף להתמודד עם עומסים
באימון הבא.

מכיוון שבכל זאת מדובר ב מגזין של רוכבים ,איך אתה לוקח את זה
לעולם שלנו?
גם בעת רכיבה על אופניים ,אין איזון מבחינת השרשרת הקינטית .אנו
משתמשים יותר בגוף התחתון ופחות בחלק הגוף העליון .כל רוכב שונה
וייחודי מבחינת המבנה האנטומי של גופו ,בגמישות שלו ועוד ולכן אין זוג
אופניים או גאומטריה שמתאימה לכולם באותה המידה .רוכבי אופניים כמו שאר
הספורטאים ,חייבים לחזק את השרשרת הקינטית על מנת להיות מאוזנים עד
כמה שניתן ולמנוע פציעות .חשוב מאד ואפילו קריטי שרוכבים יתייעצו עם
מומחים לצורך התאמת האופניים למבנה גופם ,לסוג האופניים ואופי הרכיבה.
צריך לקחת בחשבון שיש נתונים אשר משתנים עם הזמן כגון גמישות ,עצימות,
משקל וכדומה .כל שינוי עלול להשפיע על השרשרת כלומר על בריאותינו.
מה הפציעה השכיחה ביותר שאתה נתקל בה כאשר מדובר ברוכבי אופניים?
בעיקר כאבי גב ,דלקת בגיד אכילס ופציעות ברך שונות.
ומה אתה מציע למישהו שחווה פציעה?
מעבר לטיפול בפציעה ,יש צורך למפות ולהבין מה הגורם לבעיה ולשנות אותו.
והאם כדאי לקחת את הזמן ולנוח מפעילות בזמן ההחלמה?
הטיפול המסורתי כרוך במנוחה ,קרח ,חבישה וכן כדורים נוגדי דלקת .לא פעם
מטופלים פונים אליי ומבקשים מרשם לכדורים מחשש לדלקת .מכיוון שאני כבר

יודע שרוב הפציעות נובעות מבעיה ביו-מכאנית ,אני יודע שכדור זה או אחר לא
יפתור את הבעיה אלא רק יעזור באופן מקומי והבעיה תשוב בעת הפסקת נטילת
הכדור .אני בדרך כלל אמליץ על טיפול אקטיבי שיפתור את הבעיה הביו-מכאנית
שנוצרה .הטיפול האקטיבי ישמור על שרשרת קינטית חזקה (למרות הפציעה)
וזאת על מנת לזרז את תהליך החלמה ולאפשר חזר לפעילות כמה שיותר מהר.
אז מה? ניתוחים זה ?OUT
ממש ממש לא! ישנם מקרים רבים בהם בסופו של דבר צריך לקרוא למכונאי
שיגיע ,יכנס ויתקן .אני מנתח ספורטאים רק כאשר אני יוצא מנקודת הנחה
שהטיפול השמרני לא יכול לעזור באותה המידה .אני בעד לעשות את המקסימום
על מנת להימנע מניתוח אך ישנם מקרים שפשוט לא ניתן להימנע ואפילו מאד
מומלץ לנתח על מנת לקדם את בריאות ויכולותיו של הספורטאי.
סוף דבר
על המושג שרשרת שמעתי ועל קינטיקה למדתי בשיעורי הפיסיקה (אלה
שנוכחתי בהם) אך הפגישה הקצרה עם הדוקטור הירושלמי בהחלט לימדה
אותי כמה מושגים ודרכי פעולה נכונים בחיי הספורטיביים .גופינו הוא מקשה
אחת .עבודה לא נכונה בחלק אחד של הגוף יכולה לגרום לפציעה בחלק אחר
שכביכול אינו קשור .חייבים להקפיד שכל השרשרת (לאורכה) חזקה ,גמישה
ומטופלת כראוי .תודה לדוקטור אלעד שפיצר על הזמן והעניין
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מבחני ציוד

 נימי כהן

יבואן :סער | מחיר₪ 750 :

CamelbaK
T.O.R.O. 14
בעולם הגדול ,אתם יודעים ,זה שמעבר לישראל הקטנה,
השם ״אנדורו״ מייצר מכירות .האנדורו הוא סגמנט
התחרויות הלוהט ,סגמנט האופניים של חזית הטכנולוגיה,
סגמנט הביגוד הכי אופנתי וסגמנט הרוכבים הכי
עכשוויים* .משפט זה נכתב ללא גרם ציניות וכולי.
אז מעבר לתווית ״אנדורו״ שכל איש שיווק זריז מדביק לכל
מוצר רגיל ,מסתתרים להם כמה מוצרים מוכווני אנדורו
עם הרבה שכל מאחוריהם.
כזה הוא קו מנשאי המים לרכיבת אנדורו של חברת
 CamelbaKהאמריקאית.
למה חייבים מנשא מים ״לאנדורו״? ובכן לא חייבים ,אבל

ברוב התחרויות הרשמיות כל מתחרה מחויב במיגון גב.
וכאן נכנס מנשא מים ייעודי לרכיבה זו ,המכיל מראש
במערכת הגב שלו את המיגון הנדרש.
למעשה ,ככל שחושבים על זה יותר ,זה עושה יותר
שכל ובעצם מתאים לכל רכיבה אגרסיבית עם מקדם
סיכון גבוה ואפשרות סבירה לנפילה ,ולא רק לתחרויות
אנדורו רשמיות.
קאמלבק הציגה השנה שני קווי אנדורו ,הKUDO-
המאובזר והיקר יותר ,וה TORO-הפשוט יותר ,ששומר
על גזרה צנומה יותר ומחיר שפוי יותר ,ולכן התאים לנו
לבחינה ולחיים בכלל .לקחנו למבחן את דגם הTORO-

 14בעל שקית מים של  3ליטרים המתאימה לקיץ
הישראלי ונפח נשיאה נוסף של  11ליטרים ,בדיוק מה
שצריך לרכיבה אתגרית ארוכה וחד יומית.
מפרט טכני לטורו  14מבנה פשוט יחסית והוא עשוי בד
ניילון עמיד וקל .מערכת הגב מאווררת מאוד עם ריפוד
עדין באזור השכמות והגב התחתון .מתחתיה נמצא מיגון
הגב המתוחכם של קמלבק ,העשוי  6שכבות של גומי
סופג ברמות קשיחות וגמישות שונות .המיגון מחורר כולו,
וניתן לשליפה החוצה מהמנשא ,לימים ארוכים של רכיבה
בסיכון נמוך יותר .רצועות הכתף עשויות רשת מנדפת
ובתוכן גומי רך עם חורי אוורור.

התיק נרכס מלפנים על ידי שתי רצועות חזה ,העליונה
בעלת סגר המתפקד כמשרוקית חירום להזעקת כוחות
חילוץ .רצועות המותן ברוחב בינוני ואינן מכילות כיסים.
תא המטען המרכזי פשוט ,ארוך וגדול ,ובו רשת לאחסון
מפתח כלבו ושתי לולאות לעיגון משאבה ומשאבת בולם
נגיד .בתא העליון עוד שני כיסי רשת ,לולאה לאבטוח צרור
מפתחות ומספיק מקום למשקפי שמש או לגוגלס.
שתי רצועות הידוק עליונות מהדקות את כל העסק
הזה צמוד-צמוד לגב ,שתי רצועות תחתונות מאפשרות
נשיאת מגני ידיים ,רגליים או כל דבר אחר וזהו ,התיק
מוכן לרכיבה.
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הרכבת  18תל אביב 03-7525258 -

מבחר אופני סינגל ספיד ופיקסי בחנות הבית של גרופי -בייק קפה
הרכבת  | 18תל אביב | 03-7525258
להצעת מחיר והתאמה מירבית  ...לתקציב

facebook.com/bikeCafeTLV

השקית של קמלבק יכולה לשאת על כתפיה
הכחולות‑שקופות כתבת מבחן עצמאית בשל ריבוי
תכונותיה .נסכם ונאמר שהיא עם אחריות כל החיים,
בעלת פתח מילוי וריקון רחב במיוחד הנסגר היטב על ידי
סיבוב פקק ב 180-מעלות ,יש לה ידית למילוי והחזקה,
ואת הפייה הטובה בשוק לדעת כותב שורות אלו .למה
הכי טובה? כי היא מוציאה את כמות המים הגדולה ביותר
לשאיבה ,ודורשת את מאמץ השאיבה הנמוך ביותר.
הטורו  14מגיע ללא כיסוי גשם ואין עליו מחזירי אור .הוא
שוקל  840גרמים כולל המיגון.
ברכיבה רוכבי אנדורו רוכבים עם מנשאי גב .זה מתחיל
בזה שלרוב זוגות האופניים שלהם אין כלל מקום לכלובי
בקבוק ולכן צריך לסחוב את המים על הרוכב עצמו רחמנא
ליצלן .חוצמזה הם נושאים ציוד :לתיקון תקרים ,לעזרה
ראשונה ,לקפה ,לצילום ותיעוד הביצוע ועוד .אז התיק צריך
לשבת היטב ,להיות מאוורר ולהיות נוח.
על כל אלו הטורו עונה בחיוב .עם שתי רצועות החזה ועם
רצועות המותן העשויות מקורדורה עבה ,הטורו מעוגן היטב
לגב הרוכב ,גם בשטח מאוד משובש ,וגם בנחיתות אלימות.
מגן הגב הגמיש שתופס את צורת גב הרוכב עוזר לעיגון
במקום הזה.
המים והציוד בתיק מחולקים היטב ,ולא הורגש עומס על
רצועות הכתף או המותן לאורך כל המבחן .מבחינת אוורור,
התיק הזה עבר איתנו מדרדרת וחום יולי אוגוסט לגשמים
ולבוץ בטיול אנדורו ברומניה ,והוא עבד היטב בשני קצוות
מזג האוויר .אמנם הורגשה הזעה באזור הגב ,אבל לא יותר
מאשר בתיק במבנה דומה אך ללא המיגון המתוחכם.
למעשה אף שלקחתי את התיק לטיול שטח עם חברים על

דרכי כורכר ללא שום דבר אגרסיבי ,לא טרחתי להוציא את
המיגון החוצה.
אהבתי מאוד את המבנה הפשוט של התיק ושל כיסיו,
עובדה שאפשרה חיתוך עלויות ביחס לסדרת הKUDU-
עתירת הפיצ׳רים .ת׳כלס לא הרגשתי בחסרונם על עוד
כיסים ,תאי ארגון ומחיצות מתקפלות ,והמבנה הבסיסי בא
יחד עם משקל צנוע ,אז מה טוב.
במחלקת ה״ניתן לשפר״ שתי הערות בלבד :רצוי לוגו או
פסים מחזירי אור בגב ובצידי התיק .זה מגדיל את הבטיחות
הפסיבית של הרוכב שלעיתים נתקע בחושך בדרך הבייתה,
כי הוא ,נו ,מה המילה? הרפתקן .ההערה השנייה היא
הערה חוזרת בנוגע לתיקי החברה .השרכים של רצועות
ההידוק לא מהודקים למקומם כיאות .העודפים של רצועות
המותן מהודקים למקום בעזרת טבעת בד גומי ,אך זו
איבדה את צורתה וגמישותה במהלך  3שבועות מבחן,
ואז הרצועות מתנפנפות ומציקות במותן .רצועות ההידוק
התחתונות לציוד ,גם הן התעופפו מדי פעם לישבן הרוכב.
לרוכב שלא עושה בהן שימוש אמליץ לחתוך אותן.
סיכום הטורו  14הוא הבחירה ההגיונית לרוכב אגרסיבי
שמחפש תיק עם מיגון גב מהשורה הראשונה .תיקי
הקודו של קמלבק מציעים מיגון רחב והיקפי יותר ,אך
לטעמי לטורו גזרה נכונה יותר למי שרוכב עם התיק בכל
רכיבה לאורך כל השנה .שקית המים הטובה בשוק לצד
מבנה בסיסי ומיגון גב מעולה מציעים חבילה פשוטה
שקשה לנצח.
יותר מיגון גב חכם ,שקית מים מעולה ,אוורור ומשקל
טובים ,הידוק מעולה לגוף הרוכב פחות ללא מחזירי אור,
מחיר גבוה
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מבחני ציוד

 נימי כהן

יבואן :סער | מחיר₪ 700 :

5.10
Kestrel
Lace

כמשתמע משמם ,נעלי הקסטרל לייס ,הן גרסה עם
שרוכים של נעל ה Kestrel-הסקסית שבחנו בגיליון ,30
המשתמשת במנגנון ה Boa-הפופולארי ומיועדת לרוכבים
אגרסיביים שמעוניינים לרכוב ״מחוברים״ לדוושות במנגנון
רתימה מסוג  SPDאו תואמיו .ה Lace-מתחילה על
הנייר עם מפרט שיותר מתאים לנו ,ואף עונה על שתיים
מהטענות שהיו לנו לדגם ה Boa-היקר יותר :הן בעלות
גזרה רחבה שמתאימה לבעלי כפות רגליים ״הוביטיות״
באופיין ,ונוחות למדי להליכה וטיפוס מזדמן.
מפרט טכני הקסטרל לייס חולקת עם הקסטרל המקורי

את סוליית הגומי הדביקה והאוחזת ,אך החלק הפנימי
של הסוליה ,שמעניק לנעל את יעילות הדיווש שלה ,עשוי
ניילון וקשיח פחות ב 15%-מזה של האחות הבכירה
והרייסרית .כיוון שהבוחן שלנו חש שהקסטרל המקוריים
מאוד יעילי דיווש אך אינם נוחים להליכה ,יש לנו כאן נעל
שיותר מתאימה לרכיבת אול מאונטן/אנדורו ישראלית,
שלא לדבר על טיולי מדבר אתגריים וקטעי Hike a Bike
שנדרשים לעיתים.
המגרעת שיש בסולייה לטובת התקנת הקליט של
הדוושה ,רחבה במיוחד ואמורה לעבוד היטב עם כל סוגי

הדוושות שיש בשוק :שימאנו ,קראנק בראדרס ,טיים וכולי.
אנחנו בדקנו את הנעל עם דוושת SHIMANO XTR
 Trailבעלת כלוב בינוני בגודלו.
ה Lace-נרכסת על ידי שרוכים ( 6חורים בכל צד) ועליהם
רצועת סקוץ׳ להידוק הנעל והצמדת השרוכים.
יש חורי אוורור בתיבת האצבעות ,והלשון מתחת לשרוכים
מרופדת ומאווררת .על אצבעות כף הרגל יש מיגון גומי
עבה אך גמיש ,וסביב העקב ריפוד פנימי שתומך בו ומונע
תזוזה צדדית.

ה Lace-מגיעה ב 3-דוגמאות צבע ,מתוכן קיבלנו את
זו שקיבלה השראה ממודל ( Tשחורה) ,שוקלת 463
גרמים למידה  ,43שזה משקל סטנדרטי לנעל עם מיגון
וסוליה שכזו.
ברכיבה התארגנתי על הקסטרל לייס לפני חופשת
האנדורו של המגזין ברומניה .עד אז יצאתי למרדפים אחרי
המהירים בחבורת האנדורו הפרטית ,חמוש בנעלי הקרוס
קאנטרי התחרותיות שלי ,וזה לא היה לטובת אף אחד
מהצדדים :לא הנעליים שכמעט הושמדו בחודש ולא כפות
הרגליים שלי.
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הרכבתי והתאמתי את הקליט של שימאנו בקלות ,ויצאתי
לרכיבה ראשונה בארץ ,בפודרה של הר חורשן ביולי.
הרגשת המיגון היא מיידית .מרגישים מסה ,זה שונה לגמרי
מסגנון העור השני של נעלי רכיבה תחרותיות ,וההרגשה
היא בטוחה אך מיוזעת .בקיץ הישראלי אפשר היה ליהנות
מעוד חורי אוורור ומבד נושם יותר בצידי הנעל .שבועיים
לאחר מכן ונחתתי לגשם שוטף 4 ,מעלות צלזיוס ומלא בוץ
ברומניה .אוורור הנעל הרגיש מעולה...
החיבור והניתוק מדוושות ה XTR Trail-היה פשוט ומיידי,
והקליט אכן ממוקם טוב ,מבלי שסוליית הגומי העבה
תפריע לנעל להיתפס בדוושה .בסיבובים בהם בחרתי
להוציא רגל החוצה או בהצלות של ״כמעט״ השחרור
מיידי ,וכשמנסים להניח את כף הרגל על הדוושה בקטע
משובש ,סוליית הגומי הדביק המפורסמת של 5.10
עושה את עבודתה נאמנה ,ונצמדת לדוושה באופן טוב
יחסית ,עד שהטייס המבולבל יצליח לחבר את הקליט
בשוך הסערה .בנוסף ,בכל מקטע של הליכה או נשיאת
האופניים ,הרגשתי נוח ובטוח במיוחד להליכה .ביצועי
סוליית הגומי הם אחד הפלוסים הגדולים מבחינתי של
בחירה בנעל עם קליטים מתוצרת  ,5.10ולא בנעל דומה
של מותג אחר .כולם מנסים לייצר סוליות מגומי דביק אך
עמיד ,אבל לא נתקלתי עדיין ביישום כה מוצלח כמו של
 ,5.10החברה שפיתחה את הקונספט.

במחלקת הטענות והמענות ,מצאתי שהנעל אינה
מהנוחות שבשוק ,לפחות לכפות רגליים שלי .לאורך כל
המבחן לא הצלחתי להגיע לנקודת איזון טובה בין הידוק
נאות של הנעל לכף הרגל ,לבין לחץ מוגזם עליה ועל
צוואר הקרסול .עם רכיסה של השרוכים בששת החורים,
נוצר אצלי הידוק מוגזם ולחץ על צוואר הקרסול שממש
הפריע לדיווש .כשוויתרתי על החור העליון והשתמשתי
רק בחמישה חורים ,הנעל לא הייתה הדוקה מספיק,
מה שחייב הידוק מוגזם של רצועת הסקוץ׳ ,לחץ מוגזם
על צוואר הקרסול וחוזר חלילה .עבורי רצועת הסקוץ׳
ממוקמת גבוה מדי ולכן לוחצת על צוואר הקרסול .העברתי
את הנעל לחבר בעל מידת נעליים זהה ,והוא דיווח
שהנעל אינה מהנוחות שניסה ,אך שהבעיה אינה אקוטית
כמו אצלי .אז לסיכום אני ממליץ לבדוק את ההתאמה
היטב בחנות טרום הרכישה.
סיכום ה Kestrel Lace-מציעה איזון קרוב למושלם
בין יעילות בזמן הדיווש והעברת כוח מצוינת לבין נוחות
בהליכה .היא לא תתאים לכל כף רגל ויש נעליים טובות
ממנה ,אך היא עמידה ,ממוגנת ובעלת סוליית הגומי
הטובה בשוק.
יותר נוחה להליכה אך קשיחה לדיווש ,ממוגנת היטב,
סוליית גומי מוצלחת פחות לא מתאימה לכל מבנה כף
רגל ,חשוב לבדוק התאמה לפני רכישה
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מבחני ציוד

 שמעון דהן

יבואן | CTC :מחיר | ₪ 675 :משקל 385 :גרם לנעל במידה 43

Fizik M6B
UOMO

פיזיק הינה מותג על של יצרנית האוכפים האיטלקית
 .Selle Royalהחברה הוקמה ב 1996-ושמה הפך עם
השנים לשם נרדף לאוכפים איכותיים לכביש ולשטח.
בשנים האחרונות החלה החברה לייצר גם נעלי רכיבה,
כאשר היא מציעה קולקציה חדשה הכוללת מספר
מצומצם יחסית של דגמים לכביש ולשטח .למבחן קיבלנו
חלק מהקולקציה של היצרן לתחום הכביש והשטח,
בהמשך ל mb4-דגם הביניים התחרותי שנבחן לא מכבר
במגזין ,עתה נדרשנו לדגם ה  M6B UOMOנעל השטח
הבסיסית בקולקציה של היצרן המוגדרת גם כנעל .AM
מאפיינים כללים שלא כמו בדגם ה ,M4b-כאן מיד
אפשר להבחין בשילוב של חומרים השונים בגפת הנעל-
הרבה יותר אריג רשת מאוורור ופחות שימוש בMicrotex-

כחומר העיקרי .על תחום הרכיסה של ה M6B-אמונים
אבזם  BOAושתי רצועות וולקרו .אזור העקב זוכה לחיזוק
גומי לטובת תמיכת הקרסול והגנה מוגברת ,ובאופן כללי
לנעל מראה מרשים ואופנתי .בסיס הסוליה מורכב מניילון
מחוזק בקרבון ,מצופה בגומי רך יחסית במבנה של קוביות
גבוהות בעקב ובכף הרגל ,על מנת לאפשר הליכה נוחה
ואחיזה בתנאי קרקע קשים .בחזית הסוליה ישנם הברגות
להתקנת שני "פקקים" להגברת אחיזה בהליכה ,אך
הפקקים עצמם אינם מסופקים עם הנעל .בתוך הנעל
ישנו מדרס פנימי.
בשימוש הנעל שקיבלנו למבחן במידה  43סטנדרטית
לחלוטין למידה הנתונה ,מבנה הנעל צר יחסית והרכיסה
המשלבת מנגנון boaושתי רצועות וולקרו מאפשרת

התאמה מדויקת לכף הרגל .הרכבת הקליטים גם
היא סטנדרטית והסוליה כוללת סימונים להקלת כיוון
הקליטים .הנעל מתחברת ומתנתקת מהקליטים בקלות
יחסית ( )XTלמרות קוביות הגומי הגבוהות .קשיחות בסיס
הסוליה מורגש מיד כשמתחילים לדווש ,אולם באותה עת
הנעל גם נותנת תחושה של גמישות מסוימת המאפיינת
נעלי שבילים .תפעול מערכת הרכיסה במהלך הרכיבה
יעיל ומהיר בעזרת אבזם ה ,BOAלמרות שלאחר מספר
רכיבות הצטברות של אבק קצת הקשתה על שחרור
האבזם .שטיפה במעט מים ,פותרת את העניין .הנעל
מאווררת מאוד וקלה יחסית ( 385גרם) .במקרים שבהם
נדרשנו ללכת ,הסוליה הקנתה אחיזה טובה הודות
לקוביות הגומי המקיפות אותה .לאחר חודשים של שימוש

הסוליה נראית שלמה לחלוטין ולא מראה סימני שחיקה
יוצאי דופן.
סיכום ה M6B-של פיזיק היא נעל שבילים איטלקית
מסוגננת ומעוצבת ,משלבת טכנולוגיה מתקדמת קלילות,
קשיחות ונוחות .בעלי כפות רגליים רחבות אולי ימצאו את
ה M6B-קצת פחות נוחות בתחילה ,אך לאחר מספר
רכיבות הנעל תופסת את צורת כף הרגל ומרגישה נוחה
יותר .לרוכבים המחפשים סטייל איטלקי ביצועים ונוחות
ה M6B-תהיה התאמה מושלמת.
יותר עיצוב ,נוחות ,קשיחות פחות פחות מתאימה לבעלי
כף רגל רחבה
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 FOX RANGERקסדה חדשה במחיר מושלם
 - EPSספוגים מנדפים המספקים עמידות ואחיזה •  8פתחי אוורור גדולים לאיוורור מושלם ומשקל מופחת • רצועת סנטר מתכווננת להתאמה
אישית • מצחיה מעוצבת הניתנת להסרה • מערכת כוונון הניתנת לתפעול ביד אחת

רק ₪ 319
כולל משלוח
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 שחר מיליס  דותן הלוי  שחר מיליס

Fantic FX1 Performance
יבואן Stomp Racing :משווק ע"י ג'יאנט ישראל
מחיר | ₪ 23,000 :עם אוכף מתכוונן ₪ 24,300

האופניים החשמליים כאן להישאר .למעשה הם כבר כאן יותר זמן ממה
שאנחנו ,הקהל הישראלי חובב הגאדג'טים ויודע הכל ,נוטים לחשוב .זה
כבר מספר שנים שתערוכות האופניים מציגות גם אופניים רגילים וחלקים לצד
שלל האופניים החשמליים המהווים את מרכז תשומת הלב .אבל לנו ,קהילת
"הרוכבים" לא נתפס שמישהו "ירמה" וירכב עם מנוע עזר .בקרוב גם כאן נבין,
אופניים חשמליים הם יותר מילד ערס על ערמת ברזל עם גלגלים שטס ב 40
קמ"ש על המדרכה תוך כדי צפירה בזמזם המעצבן שמשמש כצופר ,וזאת מבלי
לסובב ולו פדל אחד .למעשה מגוון סוגי האופניים החשמליים רחב כמו סוגי
האופניים המסורתיים .מאופני כביש ועיר ,דרך גראבל לשטח ,אופנים לשבילים
ול AM-ואפילו טם-טם-טם ,לאנדורו .אופנים חשמליים במפרט גבוה ונמוך,
זולים ויקרים .בקיצור עולם ומלואו.
הפעם אנו סוקרים את פאנטיק  1FXאופני השבילים של יצרן האופנועים
האיטלקי .פנטיק מוטור היא חברת אופנועים אשר נוסדה בשנת 1968
בברזגו ,איטליה .בשנות ה 70-הפכה פנטיק ליצרנית האופנועים האיטלקית
השנייה בגודלה באיטליה ובעלת אחד המותגים החזקים בשוק ,הזקנים
שביננו וודאי זוכרים את הפנטיק  50סמ"ק משנות ה .80-החברה האיטלקית
עברה מספר תהפוכות עד שבשנת  2014נרכש המותג ע"י קבוצה עסקית
גדולה אשר הציבה כמטרה להפוך את  Fantic Motorלשחקן מפתח במגזר
האופנועים .בתקופה זאת החלה הפריחה בשוק האופניים החשמליים ופנטיק
החליטה לרתום את הידע המוטורי שלה ולהיכנס לתוכו .פאנטיק מיובאים
אלינו על ידי יבואן האופנועים  Stomp Racingומשווקים לקהילת רוכבי
האופניים באמצעות ג'יאנט ישראל .למען האמת ,היינו רוצים לבחון את
אופני השטח החשמליים של ג'יאנט  -שכרגע לא מיובאים 
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Highlights
•שיכוך מלא  120מ"מ מלפנים ומאחור
•מנוע  BROSEהמספק  250וואט ומומנט
של  90ניוטון/מטר
•סוללת ליתיום איון  36וולט בעלת הספק
 417וואט שעה
•זוית ראש  69מעלות
•אורך צינור עליון  600מ"מ
•אורך תומכות השרשרת  464מ"מ
•משקל "רטוב" כולל פדלים –  25ק"ג
•נתונים למידה M
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שלדה מתלה מנוע ומה שביניהם
מבחינה עיצובית ,שלדת האלומיניום הלבנה עם נגיעות הצבע של ה 1XF-בעלת
קווים נקיים וקימורים נאים .הצינור העליון דק ושטוח ומקנה מראה  XCתחרותי
לאופנים שבבירור אינם כאלה .בכלל ישנן כמה בחירות עיצוביות/פונקציונליות
בולטות אשר לטעמי מחמיצות את האפקט השיווקי שיכלו לקיים .כגון מיקום
וצורת הסוללה על הצינור התחתון ,מראה של צידנית המחוברת לאופניים או
מבנה הלינק הרחב ,והלא מהוקצע אשר אינו מוסיף בתצורה זאת להורדת
משקל .המזלג דק מידי (יחד עם צינור ראש צר) באופן יחסי לאופניים ,וכידון צר
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בעל רייז וסוויפ דומים לאילו שניתן למצוא בד"כ באופני מדבקה.
בניגוד מוחלט לאפקט ה"זול" יחסית שתואר כאן ,בחירת חלקי ההינע הם
מקטגוריה אחרת .מדובר במערכת  1X11של סראם ,מנוע  BROSEגרמני
ועוצמתי המספק  250וואט ומומנט של  90ניוטון/מטר ,סוללת ליתיום-איון 36
וולט בעלת הספק  417וואט שעה ושלוש שנים אחריות .בלמי  LEVELשל סראם
וגלגלי  "27.5עם צמיגי פלוס ברוחב  "3המספקים אחיזה ושיכוך נוסף.
האופניים הינם פדל אסיסט ,משמע אין מצערת והמערכת נכנסת לעבודה
אך ורק בפידול ומסייעת בדווש עד למהירות של  25קמ"ש .למערכת שלושה

מצבים הנשלטים בעזרת מתג הממוקם על הכידון והוא בעל שלושה לחצנים
המאפשרים שליטה על המצבי הסיוע ועל התצוגה .שלושת המצבים Tour/
 ,Trail/Sportמספקים הבדל ברור ומדויק ברמת הסיוע בין המצבים .במצב
 ,Tourהמערכת החשמלית תסייע בעדינות לרוכב לפדל .לעומת זאת במצב
ספורט ,עם תחילת הדיווש ,המנוע משתלב בעוצמה גבוהה ומזניק את
האופניים קדימה .מעל לסטם ממוקם מסך גדול ובעל ניגודיות טובה גם בשמש
ישירה ומספק נתונים כגון רמת הסיוע ,מד מרחק ,מצב סוללה ומהירות .המנוע
חזק ושקט וכמעט ולא ניתן לשמוע את פעולתו בעמידה מהצד ,וגם מעמדת

הרוכב ,צריך להקשיב במיוחד בכדי לשמוע אותו .תכונה מצוינת של האופניים
ובחירת מכלולים נכונה .מעניין לציין כי המנוע כל כך עוצמתי שהוא מצליח
להזניק את האופניים קדימה בתאוצה מרשימה גם כשמתחילים לפדל בהילוך
קשה מאד ותחת עומס רב .וכל זאת מבלי להראות או להשמיע סימני מאמץ.
אורך חיי הסוללה או טווח הרכיבה נוסה מספר פעמים בעומס מרבי (במצב
ספורט ובפידול מתמיד) והצליח להשלים כ 40-ק"מ עם כ 1000-מטר טיפוס
עד להתראות סוללה נמוכה והבהובים .חשוב לציין שבמצבי סיוע חסכוניים
יותר ,הטווח יגדל משמעותית .עוד על המנוע והסוללה ,לא פעם ברכיבות עם
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חברים ניסינו להעמיס על המנוע ולבחון כמה קשה הוא יודע לעבוד .התוצאה
היא שרשרת של  4רוכבים גרורים האוחזים אחד בשני ומטפסים עליה די
תלולה במהירות של  17קמ"ש בערך .מרשים! עוד נתון מרשים ,למי שמעוניין
לנצל את המנוע כדי "לסיים כבר עם העלייה" ימצא את עצמו מפדל בקושי
לא רב במהירות גבוהה מ 25-קמ"ש גם בעליות הארוכות ולעיתים תלולות של
משמר העמק או הזורע (כחול צהוב) תוך עקיפה מעצבנת של רוכבים תשושים
ומתנשפים .ללא ספק ניתן להרגיש במבטי השנאה נעוצים לך בגב .רק בשביל
זה שווה לקנות כאלו אופניים.
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על השביל
כפי שציינתי בפתיח ,תחום האופניים החשמליים אינו מפותח מספיק בארץ.
למעשה אפילו אצלנו במגזין נבחן רק זוג אופניים אחד .חוסר ההיכרות של
הרוכבים עם אופניים חשמליים והיכולת המוגבלת הקיימת לבחון אופניים
חשמליים בארץ ,עלולה ליצור מערכת ציפיות לא הוגנת מזוג אופנים חשמליים
כזה או אחר .לשם כך אמשיך את הסקירה בשיטת בחן את עצמך בעשר שאלות
פשוטות .אנא ענו על השאלות ,וסמנו את התשובות:

 .1מה רמת הרכיבה שלך?
א .רוכב מתחיל
ב .רוכב עם נסיון מועט ומנסה לשפר טכניקה
ג .רוכב מיומן
ד .טיל
 .2מהו סגנון הרכיבה שלך?
א .יוצא לטיולי אופניים עם חברים בסופי שבוע ובעיקר נהנה מהנוף
ב .יוצא לרכב עם חברים ,נהנה לרכב בסינגלים

ג .נהנה בעיקר מסינגלים טכניים
ד .טיל
 .3מה מידת הכושר הגופני שלך? (באופן אישי וביחס לחבריך)
א .ירוד – חייב לעשות משהו עם עצמי
ב .יכול להיות יותר טוב
ג .סביר
ד .טיל
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 .4אורך רכיבה טיפוסית?
א 8-15 .ק"מ
ב 15-30 .ק"מ
ג 30-80 .ק"מ
ד .זה לא האורך שקובע ,זה העובי.
 .5כמה יבבן משקל אתה?
א .מה זה יבבן משקל?
ב .כל עוד התמורה טובה זה פחות חשוב לי
ג .נושא רגיש
ד .זה לא עניין של יבבנות ,זאת מקצועיות
 .6חיבה לטיפוס או ירידה
א .לא חשוב ,העיקר הדרך
ב .עליות מזכירות לי כמה אני לא בכושר
ג .גם וגם
ד .לא חשוב כל עוד יש רכבל/מקפיץ/מסוק/חבר עם אופניים חשמליים
 .7לבוש ברכיבה
א .בגדי ספורט מנדפים
ב .טייץ ,חולצת רכיבה ומגינים
ג .ביב וכיסי חולצה עמוסים
ד .פולפייס (בלי מגינים ,בלי כפפות ,בלי תחתונים)
 .8כשנכנסים לסינגל ,מיקומי בכח הוא:
א .תמיד סוגר את הכח לוודא שכולם נמצאים
ב .תמיד אחרי זה/זאתי עם ה...
ג .תלוי בקבוצה ,בדרך כלל בראש
ד .אני טיל כבר דיברנו על זה...
 .9כשעוצרים להפסקה
א .עושים קפה ,תמרים ,שקשוקה
ב .מסדירים נשימה וממשיכים
ג .הפסקות זה ללוזרים
ד .בודקים מיקומים בסטראבה
 .10האם היית קונה אופניים חשמליים
א .כן ,הייתי יכול להגיע למקומות חדשים
ב .אולי בעתיד כשהמחיר/משקל/מראה ישתפרו
ג .לא! מה אני רמאי? לכו קנו אופנוע ותשחררו אותנו
ד .כן במידה והיה אפשר לרכב עליהם "כמו שצריך"
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לבירור מידת התאמתך לאופני פאנטיק ,אנא סכום את ניקודך
בכל שאלה בשיטה הבאה:
א 1 -נקודה
ב 2 -נקודות
ג 3 -נקודות
ד 4 -נקודות
תוצאות:
 1-9נקודות – אתה ממש חלש בחשבון ,ספור שוב
 10-19נקודות – הטייל
 20-26נקודות – הרוכב
 27-35נקודות – התחרותי
 36-40נקודות – עילוי /DHאנדורו
סגנון רכיבה :הטייל
אתה נהנה מהימצאותך בטבע .אופניים הם דרך לגמוע מרחק רב יותר וליהנות
מהנוף .רכיבה טכנית פחות מעניינת אותך והיית רוצה להיות מספיק בכושר
כדי לחזור לרכב ולנהוג בעירנות בחזרה הביתה .האתגרים שמציבים לך אופניים
מעט מפחידים אותך והיית מעוניין לשפר את טכניקת הרכיבה שלך .עבורך
אופני  Fanticמתאימים במיוחד .הם יספקו לך עוצמה מספקת לגמוע מרחק רב
מבלי להתיש אותך ,הצמיגים הרחבים והבולמים מספקים אחיזה ושיכוך נעים
ההופכים רכיבה בדרך טרשית לתענוג .המנוע השקט אינו מפריע לחיבור שלך
עם הטבע ובאופן כללי האופניים מקנים יציבות ובטחון (למעשה כמעט בלתי
אפשרי לעוף מעבר לכידון).
סגנון רכיבה :הרוכב
אתה רוכב .נהנה מאופניים כאמצעי מאתגר לחיזוק השרירים ,שריפת הקלוריות
והאתגרים הנפשיים הכרוכים ברכיבה ,והיית רוצה לשפר את הכושר הגופני.
אם בעיקר מפריע לך כשחבריך מחכים לך בראש כל גבעה ובתחתית כל סינגל,
ה Fantic-עשויים להיות הכלי המושלם בשבילך .אופני הרים בעל שיכוך מלא,
 120מ"מ מהלך מלפנים ומאחור ,צמיגים המספקים אחיזה אימתנית ,מערכות
בולמים ובלמים טובות המספקות תמורה טובה ביחס עלות/משקל/ביצועים.
קשיחות מספקת ,היגוי מדויק ...מה עוד צריך? השילוב שבין שיכוך מלא ,צמיגי
פלוס רחבים ותכנון מאוזן ,מספקים בטחון רב גם ברכיבה טכנית .האופניים
יקחו אותך בבטחה דרך גינות סלעים ,יאפשרו לך לטפס מדרגות שעד כה תמיד
"נחנקת" עליהם והכי חשוב ,תגיע לראש ההר בדופק סביר וללא בלאק-אאוט
וערפול חושים אופייני.
סגנון רכיבה :תחרותי
כרוכב וותיק ומקצועי ,כל הנושא של מנוע עזר לא נראה לך .כי אנחנו פה בשביל
לנצח את האתגרים המנטליים ומנוע הוא היסח דעת .בגישה כזו ,יקח עוד זמן
עד שתוכל להרשות לעצמך לחשוב על אופניים חשמליים .בינתיים ,שב בצד
וחכה להתפתחויות נוספות .אלו לא אופניים בשבילך.
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סגנון רכיבה :עילוי /DHאנדורו
טוב אתה עילוי אמיתי ,אין לך שום דבר נגד מנוע חשמלי ,זה פשוט לא נראה
טוב .וגם כבד מדי ומפריע לניהוג באוויר .שלא נדבר על שחיקת הרכיבים
והמכלולים ,ואורך חיי הסוללה ...אולי כשאופניים חשמליים יגיעו ל 16-ק"ג
תשקול את הנושא .זאת אומרת ,אתה מתפלל שיהיו אופניים חשמליים שיעזרו
לך לפתוח את גבולות המעטפת ,אבל לא ככה .ויש לומר את האמת ,הפנטיק הם
אופני שבילים בינוניים למדי .השיכוך לא יודע להתמודד עם מהירויות גבוהות
מ 27-30-קמ"ש ,המשקל מקשה על יכולת התמרון ,יש לבלום מוקדם יותר
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לפני פניות או מכשולים ,העדר מוט כסא מאד מקשה על העברות המשקל הכל
כך חיוניות ,וחשוב מאוד לציין  -זהו לא ייעוד האופניים! אגב ,בFantic ,2018-
מוציאים דגם אנדורו חשמלי בשם אינטגרה .זה כנראה יותר מתאים לך.
סיכום
ה  FANTIC FX1הם אופני שבילים המאפשרים לרוכב להרחיב את יכולותיו,
את טווח רכיבתו ,את ניהול כוחותיו והתמודדותו עם אלמנטים טכנים שעד כה
נראו מפחידים .החיסרון העיקרי (שדומה לרוב האופניים החשמליים בשוק)

קשור למשקל הכללי אשר מקשה על העברת האופניים מעבר למעברי בקר או
העמסתם על מסילות גג ברכב .מעבר לכך ישנם ניואנסים אופייניים לרכיבה על
אופניים חשמליים כגון העומס על מערכת ההינע ,כל החלפת הילוך מלווה במכה
הנשמעת בד"כ בהעברת הילוכים בטיפוס תחת עומס (מכוון שהמנוע מפעיל
עומס) ,התחושה של זינוק כאשר מפדלים בהילוך לא מתאים וכמובן ,הסבלנות
שתצטרכו לפתח כשאתם מחכים לחברים האיטיים שלכם ...עד שהם מטפסים
יוצאת הנשמה...לא באמת? כמה זמן לוקח לעלות?
אם נבחן את התאמת הפנטיק  FX1לסגנון הרכיבה ,נאמר שהפנטיק נועדו לתת

בוסט (אהבתם את משחק המילים?) לטכניקת הרכיבה ולכושר ,ובעיקר לפתוח
אופקים חדשים עבור הרבה רוכבים .אולם המבנה ,הבולמים והגיאומטריה אינה
שמה אותם בקטגוריית ה MA-האגרסיבית וככאלו אין לצפות מהם לביצועי קצה.
אופניים עם מנוע עזר חשמלי מקנים חווית רכיבה אחרת .מאד נהניתי לאתגר
את עצמי ואת האופניים לאור התכונות המיוחדות שלהם.
אין ספק שנראה יותר ויותר אופנים עם מנוע עזר חשמלי בשבילים.
ברוכים הבאים למאה ה21-
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אופני מגנזיום בהתאמה אישית

צילום :נתי הורטיג

www.middleasta.com
עכשיו בבייקפה הרכבת  18תל אביב
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