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יער בן שמן
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we:Photo

טל פיטל

טל פיטל 1971-2017
ספורט מוזר הוא רכיבת אופניים ,יש לו דרך מיוחדת לחבר בין אנשים .אתה קונה אופניים
במיטב כספך ,מגיע לבן שמן מסתובב הלוך ושוב על הכביש ואין לך מושג לאן לרכב .מולך
עובר רוכב ושואל " :היי חבר אתה לבד?" כן ,אני עונה ,והבחור מציע להצטרף אליו .רוכבים
שעתיים מתגברים על תקלה באחד הזוגות ומפצחים מכשול טכני שבחיים לא חשבת שתוכל
עליו ומכלום נוצר בונדינג .בסוף הרכיבה מחליפים מספרים וקובעים לשישי הבא .ברכיבה
הבאה אתם כבר שניים ומזהים עוד נפש בודדה שרוכבת לבד מציעים לה להצטרף .בסוף
הרכיבה מישהו מוציא בירה ,יושבים ,צוחקים מעבירים קטעים וחופרים על אופניים .עכשיו
אתם כבר שלושה וצריך לפתוח קומונה לתאם רכיבות (הווטסאפ טרם נולד) .והשלישיה
הופכת רביעייה ועוד משהוא מצטרף וחבר של חבר ואז גם שותים בירה בערב ,נפגשים
לארוחות ,מכירים את המשפחות ומפה לשם יש כבר  20חברים והמספר עולה ועולה .לא
כולם מגיעים לכול רכיבה .יש אלה שמגיעים רק פעם בחודש ,יש כאלה שרק לאירועים וכאלה
שבעיקר רוכבים על המקלדת .צוברים חוויות ביחד ,טסים לחופשות אופניים ביחד ,שומרים
על קשר ומפה לשם אתה שם לב שעברו כבר יותר מ  10שנים והם חלק מהחיים .ואז פתאום
חבר נעלם .בהודעה קצרה הוא מודיע "אני בטיפול כימותרפי" ורק אלוהים יודע מתי ואיך הוא
יחזור .אבל הוא חוזר ,בכל הכוח ,ואז שוב נעלם ,עד שלא חוזר יותר ומשאיר חלל ענק .אוהב
אותך פיטל ,מתגעגע מאוד .ירון דותן | צילום :אלון רון
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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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we:Start
צילום :אילן שחם

|10.2017גליון 038

בשער :אור גוב על איוול
כתבה בעמוד128 :
צילם :אלון רון

מגזין we:Ride

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

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

תוכן
תוכן
משתתפים12................................................................
חדשות 18.....................................................................
חוגג בנובמבר  -טל פיטל 26.........................................
משפחת סופר (דופר) על 36.........................................
ולודרום50.....................................................................
קירגיזסטן 62.................................................................
בולגריה76...................................................................

מבחן86........................................... Orbea Rallon :
טיול החודש :מרחבי השקמה102..............................
מבחן114..................................... Ridley Fenix SL :
טכניקות רכיבה להמונים 126......................................
פינה אישית :אילון שגיא128.........................................
מבחני ציוד 138............................................................
מבחן148..........................Evil the Following MB :

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"
שלומי דויטש
 Shlomi Deutschמכור
לחידושים טכנולוגיים ,משתדל
לא מחמיץ אף תערוכת אופניים,
חנות או מסע רכיבה אתגרי .עסק
ועוסק בכל תחום בענף האופניים מפיתוח עיסקי ,דרך
הדרכה ,יבוא ועד הקמת פארק האופניים צובייק זצ"ל.
אבל בעיקר משתדל לרכב כמה שיותר ולפתח קשרים
חברתיים בכל העולם .כשמסתובבים איתו ביורובייק,
חושבים שהוא נולד שם...
פיטר שטרנס פיטר רודף אחרי
רוכבים טובים וחזקים ממנו כבר
שנים ,בכביש ובשטח  -מתוך
עקרון .למחייתו ממתג ומעצב
בדיגיטל ופרינט לחברות היי-טק
אבל גם למגזינים ולקוחות בתחום האופניים .לאחרונה
פיתח הפרעה טורדנית-כפייתית קשה ואפשר למצוא
אותו כל בוקר עושה סיבובים שעות על אופני כביש
בראש ציפור .שוב ,אחרי רוכבים טובים וחזקים ממנו.
שוב ,מתוך עקרון כלשהו...
 | psdesign.co.il
שחר מיליס רוכב שטח ותיק,
מחלוצי רכיבת האקסטרים בארץ
ובכרכור .מיליס הוא מהנדס מכונות
בהכשרתו לכן כשהוא לא רוכב או רץ
עם לולה ,הוא נאלץ לעסוק בהקמת
סטרטאפים בתחום המכשור הרפואי .לאחרונה הוא
ליווה כמנחה ,פרוייקט סטודנטיאלי שאפתני של פיתוח
אופני שיכוך מלא כחול לבן בטכניון .מיליס מביא עמו
למגזין את הפן הטכני הנדסי והמעט חפרני בראייתו של
רוכב אופניים שלצערו למד הנדסה בטכניון

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

ברוכים הבאים לעולם של מערכת 8000

 ,עכשיו במחיר מבצע של  ₪ 1799בלבד.

המערכת כוללת שיפטר ימין ,מעביר אחורי ,קסטה ,קרנק עם גלגל שיניים ושרשרת .מערכת  ,11X1ללא ציר מרכזי .המבצע
בתוקף בין התאריכים .15.10-15.11 :או עד גמר המלאי DAA .ראשית להפסיק את המבצע בכל עת ,ט.ל.ח
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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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 אריק פלדמן  אלון רון ואוריאל כהן

we:Ride Demo Day 2017

המדריך למשתמש/ת
רוכבות ורוכבים יקרים ,ביום שישי  20.10בין  07:00ל 13:30-יתקיים ביער
בן שמן  -מצפה מודיעין אירוע ה Demo Day-הרביעי ביוזמת מגזין האופניים
האינטרנטי המוביל  ,we:Rideבחסות אתר מסלולי האופניים של קק״ל ובהפקת
עז הרים הדרכות והפקות.
מדובר על אירוע שהוא לא פחות ממכונן ,כמותו קיימים בתערוכות ואירועי
האופניים הגדולים והנחשבים בעולם .יותר מ 100-דוכנים ואוהלים יארחו כ45-
יבואני אופניים ויצרנים מקומיים ,עם  40מותגי אופניים וכ 60-מותגי ציוד רכיבה
מהמובילים בעולם ,ויציעו לקהילת הרוכבים הישראלית רכיבות התנסות על מיטב
הדגמים החדשים ביותר בליין שלהם.
בפועל זה אומר שתוכלו לגעת ,לחוש ובעיקר לרכוב על יותר מ 160 -דגמי
אופניים שונים משנת הדגם  2018במגוון מידות ומכל הדיסציפלינות
המקובלות והמקובלות פחות :אופניים חדשים ,מבריקים ,מלוקקים ,היישר
מהקרטון ,שרובם הוטסו מחו"ל במיוחד לאירוע .בנוסף לכך תוכלו להתרשם
ממגוון גדול של ציוד רכיבה ,ציוד אאוטדור ,פרטי לבוש ,הנעלה וכו'

שיוצע למכירה במחירים מיוחדים לאירוע.
במתחם ה Demo-יחכו לכם אופני  AMואנדורו אופנתיים ועתירי אינצ'ים,
אופני /XCמרתון קלים ומהירים עליהם רוכבים אלופות ואלופי העולם ,אופני זנב
קשיח סגפניים וכמובן עשרות אופני שבילים בעלי מהלך של  120עד  140מ"מ
בקוטר גלגלים של  27.5 ,27.5פלוס או  29אינץ'.
יהיו שם אופניים ייחודים של שימנו עם מערכות ההילוכים האלקטרוניות של
הענק היפני להתנסות ברכיבה אמתית.
יהיו שם מגוון גדול של אופני הרים עם מנוע עזר חשמלי ,הקטגוריה העתידית
והמדוברת של ענף האופניים.
יהיו שם גם אופני סייקלוקרוס ,ואופני גראבל (שזה לא סייקלוקרוס!) להתנסות
אמיתית בסגמנט האופנתי  .רשימת הדגמים המלאה באתר ההרשמה.
במתחם ה EXPO-יחכו לכם דוכני מכירה במחירים מיוחדים של:
+SPYמשקפי שמש ומשקפי אבק.
 ICONמשקפי שמש וקסדות של  Bolleומשקפי השמש של CEBE

 Rudy Projectמשקפי שמש וקסדות
 R2 Opticsמשקפי שמש
 Oakleyמשקפי שמש
אדסטיק עם גלגלי American classicצמיגי  VEE TIREומוצרי Joe's
no flats
 SAARעם מוצרי  Camelbak, Royal, BBB, Mavic, 5.10, 7idpוכו'.
 Jingaעם ליין ביגוד גדול וחדש וביגוד מגזין .we:Ride
 THULEעם מגוון פתרונות שינוע אופניים ואביזרים.
אקו adventureעם ליין טיולי אופניים חדש והגרלה עם טיול במימון מלא
לאחד מהיעדים.
בוץ הרפתקאות עם טיולי אופניים והרפתקאות גאוגרפיות במגוון יעדים  .
חן אופן עם פתרונות אחסון אופניים ,אביזרי שינוע ומנשאים של .Saris
 Funrideעם מגוון מוצרים וחלקי אופניים מבית cane
 creek, Spank, IXSועוד
 Israveloעם ביגוד רכיבה של  CasteliוSportful  

אופני גלעד עם ביגוד של  MBומגוון אביזרים לאופניים ולרוכב.
 Fox Headעם ביגוד רכיבה ,קסדות ומיגון מבית  Foxובאביזרים
מבית Rental
 DAAעם מוצרים בהנחות גדולות מבית  ,Shimanoביגוד מבית ,Pearl Izumi
מוצרי תזונת ספורט מבית  Powerbarועוד
 Ran Zilkaעם אביזרי מיגון ותיקים של  ,Leattקסדות של  Airhoכפפות
ומשקפי אבק של  ,100%חלקים מבית Absolute black  וכו'.
 Twonawעם הדור החדש של מכשירי ניווט בהשקה עולמית והגרלה על
מכשיר ניווט חדש.
Trekישראל עם מגוון מוצרים בהנחות גדולות
מבית Trek, Bontrager, Lezyne, fizik
 Rock N Roadעם מוצרים מבית  gaerne, FSA, cratoniועוד
מריו סנטר עם מבצעים מטורפים על מדרסים ייחודיים לרוכבי אופניים
א.ג נגררים עם מנשאי אופניים לרכב
 Guישראל עם מגוון מוצרי תזונה לספורטאים
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שורש עם תיקי רכיבה ,בקבוקים וסנדלים
 Twenty Peakes- Damaעם מרכז מידע על אתגר  20הפסגות וביגוד
רכיבה של  Damaאיטליה
 Garmin israelשעוני ספורט ומכשירי ניווט.
במתחם ה Chillout-תוכלו להתפנק במצב ישיבה /רביצה מתחת לרשת צל,
על כריות ומחצלות ,על מנת להירגע בין רכיבת מבחן אחת לשנייה .זה המקום
להרוות את הצימאון עם בירה גולדסטאר צוננת (על חשבון )we:Ride
ולהשלמת פחמימות באחד מדוכני המזון שלנו -פיצה נונע עם פיצה מעולה
היישר מאחד מהפוד טרקס המגניבים בישראל .מגוון נקניקיות איכות בסגנון
גרמני מבית וכמובן מטעמים דרוזיים אסליים ממונה המעולה.
מה עוד יהיה שם השנה:
שוק קח-תן קהילתי וחינמי בניהול קומונת  4אפיק  -כל מי שיש
ברשותו אופניים /פרטי ציוד שהוא מעוניין למכור ,מוזמן להציע אותם למכירה
במתחם מיוחד שיוקצע לכך בתוך האירוע .ההשתתפות בשוק קח-תן היא ללא
כל עלות.
מופע סלופסטייל וירטואוזי של חבורת  - Go Rideהאחים גל ואורן
חסון ,אלמוג אלפומה ,רון פרידריך ,אייל צרויה ,נדב דברת ועוד כוכבים.
הופעת אורח של  Matt Jonesמאנגליה ,רוכב הבית של מארין
העולמית ורד בול .לראשונה בישראל מופע של אחד הרוכבים הבולטים
ב  ,FMBסבב הפרירייד והסלופסטייל העולמי.

שלוש שנים לאחר שהושקה קולקציית אופני הכביש הקלה
ביותר בהיסטוריה ,משיקה חברת  Trekאת הקולקציה החדשה
מסדרת ה ,Emonda-הכוללת הפעם גם מעצורי דיסק!

תחרויות ״ראש בראש״ בסגנון דואל סלאלום ספרינט  -שני
מתחרים ,מסלול זהה ,קהל מטורף ,קריין משלהב ,פרסים מגניבים
למשתתפים ממיטב המותגים בארץ ,תהילת עולם לזוכים.
גם השנה האירוע צפוי להיות רב משתתפים ,על מנת לפשט ולהקל על חווית
המשתמש שלכם ביום האירוע ,הכנו לכם מספר המלצות להתנהלות
במתחם ה we:Ride Demo Day-ולציוד שמאוד כדאי להביא
עמכם ,קראו בקפידה:
המדריך לדמואיסט ,המלצות משתמש
המתחם יפתח את שעריו בשעה  07:00בדיוק ויינעל בשעה  ,13:30תכננו את
יום הרכיבה שלכם בבן שמן על פי שעות אלו.
גם אם אתם לא מתכננים לרכוש אופניים בקרוב ,באו לראות ולחוש על מה כולם
ידברו בשנת .2018
אל תבואו לבד ,בואו עם חברים /הבעל /האישה ,כי ה Demo Day-הוא גם
מסיבת יער לרוכבות ורוכבים ולא רק אוסף רכיבות התנסות...
על מנת להיכנס למתחם ה Demo Day-ולקבל אופניים לרכיבות ,יש להירשם
בכניסה בעמדת הרישום של  we:Rideולקבל צמיד רשמי.
הצמיד מאפשר לכם לקבל אופני הדגמה בדוכנים השונים ,להשתתף בתחרות
הטריינרים נושאת הפרסים במתחם הצ׳ילאאוט ,ולקבל משקה התאוששות צונן
ומריר על בסיס לתת וכשות.

לפרטים הקליקו

www.ctc.co.il

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

התכוננו נפשית לחתימה על טפסי הצהרת בריאות ושחרור
מאחריות ...רוב המציגים יחתימו אתכם על טופס כזה טרום רכיבת ההתנסות,
פרקטיקה שגרתית ומקובלת בהשאלת אופני מבחן.
הצטיידו בתעודה מזהה תקפה עם תמונה עדכנית (ת"ז ,רישיון
נהיגה ,דרכון) וכרטיס אשראי תקף על שמכם ,על מנת להשאיל
אופניים לרכיבת התנסות .לא יושאלו אופניים באירוע ללא השארת עירבון רשמי.
רוכבות ורוכבים צעירים שאין ברשותם תעודות אלו ,ייאלצו להצטייד בהורה
שיפקיד עבורם את תעודותיו.
הקדימו להגיע למתחם (השערים לא ייפתחו לפני  )07:00ולהזמין בדירוג
דגמי מבחן שמעניינים אתכם אצל המציגים השונים כבר בבוקר ,כדי למלא לכם
את יום ההתנסות עם מינימום חורים בלו"ז :האופניים האלו ב ,07:30-אלו
ב ,08:10-ההם ב ,09:00-האחרים ב 09:40-וכולי...
העיפו מבט אתר המשרהה ורשמו לפניכם את הדגמים שתרצו לנסות
במידה ואתם מדוושים עם דוושות שאינן המיינסטרים ,כלומר
אינן של  ,Shimanoהגיעו למתחם עם הדוושות שלכם .אופני
ההדגמה יגיעו עם דוושות  Shimanoאו עם דוושות שטוחות (פלאטים).
השתדלו לקפל את האופניים האישיים שלכם לתוך הרכב שלכם
טרם ההגעה למתחם ה ,Demo-כדי שתוכלו להתפנות לרכיבה על אופני
ההדגמה מבלי להיות טרודים במנהלות מיותרות.
אם בכל זאת החלטתם להגיע למתחם עם האופניים האישיים שלכם הצטיידו

במנעול איכותי/חברה/חבר לשמירה על אופניכם.
במתחם ה Demo-אין חניון מאובטח ,אך רוב המציגים יהיו מוכנים להניח את
אופניכם בדוכן שלהם (ללא לקיחת אחריות עליהם כמובן) בזמן שאתם לוקחים
סיבוב התרשמות על אחד מזוגות אופני ההדגמה שלהם.
"תפתחו את הראש" ונסו גם אופניים שלא תכננתם לקחת ,זה לא עולה לכם ולכו
תדעו  -אין חוקים באהבה...
תקפו בשאלות את צוות הכתבים והבוחנים של  we:Rideבחולצות ובכובעים
האדומים הם שם בשבילכם ועד היום לא נוצחו בקרב חפירות אופניים (:-
אם שותים גולדסטאר ,לא רוכבים! המלצת השף היא לשתות אחרי
הרכיבה ,ולנוח במתחם הצ'ילאאוט של אתר המסלולים של קק"ל לפני הנהיגה
בחזרה לבית ולשבת המלכה.
התאזרו בסבלנות ,דמיינו שאתם בגרמניה והתנהגו מיד כאירופאים קרירים
ומנומסים – ככל הנראה לא תהיו ב Demo Day-לבד ,מספר הרוכבים גדול
בוודאות ממספר זוגות אופני ההדגמה ,יהיה תור לאופניים ,לבירה ,לאוכל ...אז
בבקשה לחייך ,להיות נחמדים ולזכור שאנחנו משפחה אחת גדולה – משפחת
רוכבי השטח.
חייכו כל הזמן ,הכניסו את הבטן והקפידו לחשוף את הצד הטוב שלכם בפרופיל:
יהיו שם מלא צלמים של  ...we:Rideבברכת Keep The Rubber Side Down
(אופני ההדגמה יקרים ויש לפניהם עוד שנה שלמה של רכיבות מבחן)...
צוות we:Ride Demo Day

TREK

כל אופני הכביש שבמלאי
בהנחות של 20%-60%

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

חוגג בנובמבר  -טל פיטל

לאחר מאבק קשה במחלת הסרטן ,נפטר בשבת ה 7-לאוקטובר טל פיטל ,איש
צוות המגזין וחבר יקר מאוד.
בדצמבר  2015פרסמנו כתבה של פיטל עצמו על הניצחון הראשון שלו במאבק
במחלה הארורה ,קראנו לה אז  we:KeepRollingכי לפיטל היו תוכניות מאוד
ברורות בנוגע למחלה ולחייו והוא לא חסך אותן מאיש .בניגוד לתוכניות המחלה
חזרה לפני פחות משנה אך הפעם קשה ואלימה יותר .לצערנו הפעם היא יכלה
עליו וטל עזב אותנו לעולם שכולו טוב .אנו עמלים על גליון זיכרון מיוחד לפיטל
אהובנו ,בינתיים בחרנו להעלות שוב את הכתבה שפתחה לבבות כה רבים
בקהילה ומחוצה לה.
היה שלום חבר ,נעמת לנו עד מאוד 

חוגג בנובמבר
סיפורו של טל פיטל
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נובמבר ,עבורנו הרוכבים הוא חודש של חגיגה ,חודש
שמקבל בברכה את החורף בשיא תפארתו עם אחיזה
מדהימה בסינגלים ,מזג האויר נוח לרכיבה ,עיניים שלא
שובעות מהפריחה שמלבלבת גם את הלב ,והריח הזה של
אדמה אחרי גשם שאין דומה לו .בנובמבר לפני שנה אצלי
הכל היה שונה ,נובמבר לפני שנה היה חודש מופרע והכי
קיצוני שהיה לי בחיים.
סערת נובמבר
לפני שנה רכבתי המון ,הייתי בכושר מטורף והשתתפתי
בסבב תחרויות האינדורו של עירא שמש ,מתוך שתי
תחרויות שהשתתפתי עליתי על הפודיום וזכיתי בשתיהן
במקום השני ,לא רע בשביל זקן כמוני .היה מקום לשיפור
והמשכתי להתאמן חזק ,הגוף אמנם תיפקד אבל משהו
בתוכי שידר אותות מצוקה .מי שרוכב יודע שאין קשה מידי

חוגג בנובמבר  -טל פיטל

ועל אתגרים בעיקר מתגברים ,לכן לא ייחסתי משמעות
רבה מידי לאותות שהגוף שידר ,והייתי בטוח שהעייפות
המטורפת שפתאום נחתה עלי משום מקום היא סה"כ
עייפות כללית .כאיש טלוויזיה (במאי במקצועי) אני רגיל
לעייפות ,לעמידה ממושכת על הרגליים ,ולוחות זמנים
שנמשכים אל תוך הלילה" .אז מי את עייפות שתכניעי
אותי?!" ,כך חשבתי לעצמי ,אבל כאבי הבטן שלא חלפו
באמצע פרויקט עבודה אינטנסיבי גרמו לי לתחושה
שמשהו באמת לא טוב עובר עלי והחלטתי לבדוק לעומק.
בחרתי גסטרולוג בכיר באיכילוב שהתור אליו נקבע רק
לעוד חודשיים קדימה אבל הפעם החלטתי להקשיב
לתחושות הבטן שלא הניחו לי ,התקשרתי שוב ודרשתי תור
כאן ועכשיו וכך היה.
הגסטרולוג עלה מיד על הדיאגנוזה אבל עדיין לא חלק

 24/11/14יום רביעי ,התייצבתי בבית החולים ,בחדר
אותה איתי ,נקבעו לי בדיקות אחרונות ,סוג של ישורת
אחרונה מקובלת לפני גזר הדין ,ואני המשכתי הלאה מקווה המתין לי ההמטולוג שבישר לי בצורה שלא משתמעת לשתי
פנים "טל ,תוצאות הבדיקות הגיעו ,יש לך סרטן "לימפומה
לבשורות טובות.
מנטל" שלב  4והמחלה משתוללת בכל בגוף ,אתה חייב
 23/11/14יום שלישי ,ייחרט בזיכרוני לעד .הלכתי ליום
להתחיל כבר מחר טיפול כימותרפי ראשון מתוך סידרה של
צילום שנקבע מראש ,לו"ז רגיל ומלא של עבודה אבל
שישה".
הטלפון לא הפסיק לצלצל .על הקו הייתה הפקידה
ציוותה.
מאיכילוב "אני מבקשת שתגיע מחר לרופא"
עונת הסרטן
"אבל יש לי יום צילום מחר" ,השבתי" ,אתה חייב!"
המילים עברו דרכי וחתכו בבשר החי "זה לא באמת קורה
קבעה נחרצות.
לי ,חשבתי ,מאיפה זה נחת עלי?! פניו של הרופא נראו
חתומות ,על הקיר מאחוריו התנוססה כרזה ענקית -
סיימתי את השיחה ,בחוץ התחוללה סערה של נובמבר,
אנשים בחוץ נעו ממקום למקום מחפשים מסתור מהגשם האגודה למלחמה בסרטן .מחשבות רצו ללא הרף ,תמונות,
רגעים ושמות עלו בי בלי שיכולתי להם .מחשבות על חיים,
ואצלי בלב ובגוף התחוללה סערה מסוג אחר ,סערה שאין
משפחה ,מה עם הוריי שכבר מבוגרים ,ענבל אשתי ואיך
ממנה מסתור.
שאני הופך לה כעת את החיים הילדים שלי ,מה יהיה
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חוגג בנובמבר  -טל פיטל

איתם? איך אבשר לשני המלאכים שלי שאבא שלהם חולה החליפה אותה ,חברי ילדות שחזרו לחיי והיו שם בשבילי
באופן טוטאלי ,רוכבים ששמעו על היותי חולה שמרו על
בסרטן? איך מסבירים לילד דבר כזה בכלל? תמונות של
רגעים מרכיבה ,ראנים מדהימים על אופניים ממורזין חלפו קשר ושידרו אנרגיות חיוביות .עדי צפריר ,חבר טוב שלי,
הפתיע והחליט יום אחד שהוא בונה לי את אופני הדאון
במוחי יחד עם מחשבות על מוות והתפלשו יחדיו .האם זה
הסוף שלי ? זהו? ככה אלך מן העולם הזה? ואז כמו באותיות היל שהגיעו איך שפרצה המחלה .אהבתי אותו על המחווה
והמחשבה ,והאופניים האלה עמדו בסלון כל הזמן לנגד
קידוש לבנה ראיתי למולי משפט אחד שחברה אמרה לי
עיניי ,למעשה כל שלושת זוגות האופניים שלי עמדו שם
פעם "אלוהים מעניק אתגרים למי שיכול עמוד בהם" ובו
בסלון כמו פסלים.
ברגע החלטתי -אני לא מוותר! את האתגר הזה אלוהים
יקר ,אני מנצח!
נהגתי להביט בהם במבטי שנאה אהבה .שנאה על שאיני
יכול לרכוב ,על שהרכיבה שהיא חופש מוחלט והנאה
 25/11/14יום חמישי ,ביום חמישי לא משנה מה ,ידוע
צרופה שנקטעה ממני באכזריות כמו איבר שנקטע
שמרבין בשמחה .אצלי ביום חמישי התחילה מלחמה,
בפתאומיות ,ומצד שני ידעתי שיבוא יום ואשוב אליהם או
מלחמה שלא התכוננתי אליה מראש -טיפול כימותרפי
לפחות כך רציתי להאמין.
ראשון ,קרב ראשון במסכת קרבות שעוד עתידים לבוא.
נמנעתי מגלישה באתרי אופניים ,הזיכרון כאב מידי ואי
 26/11/14יום שישי ,התקשרו אלי מסניף הדואר ,שלדת
היכולת לרכוב העצים את זה עוד יותר .ויכוחי הרוכבים
הדאונהיל שהזמנתי חודש קודם החליטה להגיע דווקא
ברשת על איזה מותגים טובים יותר או פחות והתעסוקה
עכשיו ,כמה אירוני..
האובססיבית בציוד ושדרוג ולא במהות הרכיבה ,עיצבנו
הישרדות
אותי" .הנה אני יושב בבית אכול מסרטן ,לא מסוגל להרים
התקופה הבאה הייתה הכי קיצונית שאפשר לדמיין ,הן
את עצמי ובטח שלא לרכוב והם מתווכחים על מה עדיף
ברמה הפיזית והן ברמה הנפשית .הפכתי מאדם שחי
פייק או .36
לאדם שעסוק בהישרדות ,כמו שבוי מלחמה ,העינויים היו
אופניים ,בין השאר יוצרים חיבורים אוניברסאליים בין
תמידיים .טיפולי הכימו שהם כמו נפט גולמי שמוזרק לתוך
אנשים ,בזכות הרכיבה ניתן להתגבר על מכשול השפה
הורידים ,כרסמו בגופי וכשם שהרגו תאים סרטניים כך
הרגו ורמסו גם תאים חיים שנקרו בדרכם והחלישו עד קליל כשהדבק והחיבור היא הרכיבה עצמה והתחושות שנלוות
לה .חיבור כזה נוצר ביני לבין נייג'ל פייג' מנהלה האישי של
את המערכת החיסונית שלי .ההקאות הבלתי פוסקות,
קבוצה הרכיבה  Chain Reaction Nukeproofששמע
כאבי השרירים והעצמות לא פסקו ,הקילוגרמים עפו ממני
את סיפורי והחליט ליצור איתי קשר .שוחחנו ממושכות
עד שהגעתי למצב של תת משקל ,מיום ליום הפכתי לצל
בטלפון ,גילינו שאנחנו בני אותו גיל ובעלי תחומי עניין
של עצמי.
משותפים וכמובן איך לא ,חולקים את האהבה הבלתי
אני זוכר איזה בוקר שהבטתי במראה ולמולי נשקף פליט
נדלית לרכיבה .נייג'ל החליט לעודד אותי ושלח לי קופסת
שואה מאושוויץ ...לא הכרתי את האדם הזה במראה" ,מי
אוצר מלאה במתנות שכללו ביגוד של הקבוצה והזמנה
אני?" פרצתי בבכי ,הדמעות זרמו ללא סוף כמו ממאנות
פתוחה לבירה עם סם היל והחבר'ה כשאחלים ,ומאז ועד
להשלים עם מה שהייתה אז המציאות.
היום אנחנו בקשר.
סרטן כנקודת מפנה
 28ימים ונצחון 1
הספר היחיד שקראתי באותה תקופה והיווה השראה
כך עברו להם שבעה חודשים ,שכללו טיפולי כימותרפיה
עבורי היה "הסרטן כנקודת מפנה" .הספר גרם לי כל
מפרכים ,עשרות ימי אישפוז 1,000 ,דקירות מכל הסוגים
הזמן לחשוב איך אני משתנה אל מול הסרטן ,מה אני יכול
לעשות אחרת ,איך אני חושב חיובי ,איך אני מנצח את הבן ולבסוף בידוד בן  28ימים והשתלה עצמית של מח עצם.
 28ימים שבסופם נכנס ההמטולוג ההוא שבישר לי
זונה ,איך אני שולח לתאים הסרטניים בגוף שלי לא רק
אנרגיות של מלחמה אלא גם מתקיף אותם באהבה -אהבה את בשורת הסרטן וכעת חיוך התנוסס על שפתיו והוא
שתשתק אותם ותגרום להם להתקפל ולסרטן ללכת ממני .הכריז בקול רם ונישא "ההשתלה הצליחה ,הסרטן נסוג,
טל ניצחת!"
חג האורות
"טל ניצחת" -המילים הדהדו בראשי ,התחושה הייתה
שחגגתי
הראשון
החג
היה
וחנוכה
בפתח
דצמבר עמד
עילאית ,ניצחתי במלחמה! המחלה נעלמה הסרטן
כחולה סרטן .בתקופה החשוכה הזאת קבלתי גם מלא אור התפוגג ,אבל אני הייתי חייל עייף במיוחד ,רדוף במחשבות,
בעוצמות שאף פעם לא חוויתי ,אהבה שהורעפה עלי מכל כחוש וחלש שצריך לברוא את ה"יש" מחדש בחייו .חייל
החזיתות ,אמא שלי בשלה לי כל יום אוכל טרי ,ענבל לא זזה שמערכת החיסון שלו היא של תינוק בן יומו וכמו תינוק,
ממיטתי  24שעות ביממה חוץ מהפסקות מנוחה ואז אחותי צריך ללמוד ללכת מחדש.
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לחזור להווה
הרכיבה הראשונה אחרי הסרטן היתה ביער בן שמן,
שבת רגילה לחלוטין אבל כלום בה לא היה רגיל עבורי.
התייצבנו שם עדי צפריר ואנוכי ,זוכר שהרכיבה היתה
שמונה קילומטרים ,מרחק שפעם לא היה נספר ,אבל
הפעם הם הפכו בתחושה לארבעים קילומטרים .הרכיבה
ארכה שלוש וחצי שעות ועצרנו בה לפחות שלושים עצירות
רק בכדי להסדיר נשימה .שלא נדבר על התפרצויות הבכי
הבלתי נשלטות שלי מהתרגשות לחזור לאוכף ,שעדי הכיל
בגבורה רבה .הרגע ההוא שם ביער בן שמן עם עדי ,הוא
אחד מאותם רגעים בלתי מתוכננים שהמוח מצלם והנפש
לעולם לא תשכח .רכבתי שוב ,נשמתי את הטבע שוב ,לא
ידעתי אם אחזור לרכוב איך שרכבתי בעבר אבל כלום כבר
לא עניין אותי ,כלום חוץ מהרגע ההוא על האופניים.

חוגג בנובמבר  -טל פיטל

לאט לאט הרגשתי שאני חוזר לעצמי ,הדמות הזאת
שנשקפת במראה היא אכן אני ,אבל היא אני אחר .טל של
אחרי סרטן הוא טל בוגר יותר ,אוהב יותר ,חזק יותר וכן,
גם שרוט יותר .השריטה הזאת בין השאר גורמת לי לראות
את החיים במשקפיים ורודים יותר ובעיניים חומלות יותר.
חברים כל הקלישאות נכונות!
התחלתי לגלות צדדים חדשים ברכיבה ,בניתי את הכושר
שלי מנקודת המינוס אפס ,והתחלתי לבנות יכולת מהירות
רכיבה מחדש .בעבר המהירות הייתה הדרייב העיקרי שלי
ברכיבה ,אבל היום אני זורם ומתחבר יותר לטבע ,נהנה
מהחברות והאחווה שנוצרת בשטח עם רוכבים אחרים,
ומתמוגג מהמוזיקה שהצמיגים יוצרים כשהם מתחככים
באדמה ,ההרמוניה המושלמת הזאת היא עצם קיומי .אני
לא יודע אם אהיה מהיר כבעבר אני רק יודע שאני רוכב.

חג נובמבר
השנה אני חוגג את חודש נובמבר ,חוגג את החורף הנוכחי
פעמיים ,פעם על חשבון החורף שהפסדתי כשהייתי סגור
בבידוד ,ופעם חוגג את אהבת המשפחה שלי,את חברי
הילדות שחזרו לחיי ואת אלה שהפכו להיות משמעותיים
יותר .חוגג כל יום שאני בריא ,חוגג את ה"כאן ועכשיו" ויותר
מתמיד מבין שאף פעם לא מאוחר לחזור להווה ,שאין
בעצם עתיד והזמן הכי טוב להגשים את החלומות שלנו
הוא היום.
סרט אופניים "תגובת שרשרת"
כיוצר ובמאי סרטים אחד החלומות שלי הוא סרט
דוקומנטרי על אופניים ,סרט שיעשה מסע אל ליבם של
רוכבי האופניים בישראל ,סרט שינסה לגעת באהבה
לרכיבה והיכולת שלה ,בין השאר גם לרפא את הנשמה

ולהצמיח אותה .בדרכי שלי אסקור ואחקור רכיבה בישראל
ואפגוש דמויות שונות בתחום .לשם כך אני עומד להרים
פרויקט ב"הד סטארט" עליו תשמעו בהרחבה בהמשך
ולגייס תקציב בעזרת הקהילה שלנו קהילת הרוכבים.
בשבילי הסרט הזה הוא יצירה מקורית משותפת של כולנו,
וגם עבור אלה שתמיד משקיפים מהצד חוששים להתנסות
ואולי לא מספיק מכירים.
סוף דבר
חברים ,כל רכיבה יכולה להיות הרכיבה האחרונה וכמו
כל קלישאה גם הקלישאה הזאת נכונה ,תאמינו לי .ברגע
שמבינים את זה ומודעים לכך ההנאה מכל חוויה והכרת
התודה היא כפולה ומכופלת ,שום דבר לא מובן מאליו וכל
רכיבה היא נס בפני עצמו
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 אילון שגיא  אלון רון

משפחת

סופר (דופר) על
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אם לשפוט לפי החלוקה המגדרית הנומינאלית במצמו"ד (כמדגם מייצג של
ענף רכיבת השטח בישראל) ,הרי שמספרן של הנשים הרוכבות (לדאבוננו),
קטן יחסית ביחס לגברים .זוגות שרוכבים יחד ,כבר ממש נדיר למצוא ובשביל
לאתר כאלו שלקחו את התחביב צעד נוסף ומשתתפים גם בתחרויות (יחד
ולחוד) ,צריך כבר זכוכית מגדלת של שען חרש .ומה בדבר זוגות שגם רוכבים
יחד ,גם מתחרים ברמות הגבוהות בארץ ובחו"ל ,גם מנהלים קריירות מצליחות,
גם מגדלים שתי בנות ויש להם עוד זמן להתראיין? ובכן ,לא תאמינו ,אבל מצאנו
אחד כזה ...וקוראים להם יוליה ודימה רפקין או – משפחת סופר דופר על

חלל בשבילכם.
טוב ,קצת הגזמתי עם הסופרלטיבים ,כי תכלס לא היה להם ממש זמן
להתראיין ...לתאם עם הרפקינים מתי יהיה להם זמן לדחוף את עבדכם הנאמן
ללו"ז הצפוף שלהם היה די קשה .כמה קשה? בואו נאמר שנפתחה קבוצת
וואצאפ ייעודית לצורך זה .ואם זה היה מסובך ,תשאלו את אלון רון כמה זמן לקח
לו לתאם איתם יום צילומים ...ככה זה כשאתה כאמור גם מנהל עסק וקריירה,
גם מגדל ילדים וגם רוכב ברמה מקצוענית.

"אל תגיד מקצוענית" אומרים לי השניים פה אחד כשאנחנו ישובים בסלון
ביתם ולוגמים תה צמחים .שני התותחים שיושבים מולי עדיין זעים באי נוחות
מסוימת כשמכניסים אותם למשבצת הזו ולא משנה כמה גדול אוסף הגביעים
והמדליות שמונח על מדף מאחורי גבי (והוא גדול)" .אחרי שהתחרתי בחו"ל
הבנתי איזה פער אדיר יש ביני לבין רוכבים מקצוענים" אומר לי דימה בסוג של
ביישנות" .תראו" ,אני מנסה לשכנע אותם" ,אנשים שמתאמנים לפחות חמש
פעמים בשבוע ,אין כמעט תחרות בארץ בה הם לא עומדים על קו הזינוק (ואחר
כך על הפודיום) וגם טסים כמה פעמים בשנה להתחרות בחו"ל הם מבחינתי

מקצוענים ,אי אפשר להגדיר את זה כתחביב "...הרפקינים מצקצקים באי רצון
מופגן ואחרי עוד קצת משא ומתן אנחנו מגיעים לפשרה – "תרשום בארץ,
מקצוענים בארץ" .יאללה בסדר.
והרפקינים הכירו בכלל על אופנוע...
השנה היא  ,2001ספטמבר  11 ,2001בספטמבר " ...2001אצלנו אי אפשר
להתבלבל בנוגע לתאריך שהכרנו" הם מתלוצצים .דימה לומד הנדסת מכונות
בבאר שבע ,מתנייד על אופנוע ומאחר והוא לא סימן  Vעל טיול אחרי צבא ,הוא
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מחליט לעשות הפסקת התרעננות ולצאת לטיול אופנועים ביוון .הוא חובר לבחור
נוסף והם מתחילים לתכנן את המסע כשיום אחד אומר לו החבר" ,תשמע ,יש
איזו בחורה שרוצה להצטרף" .דימה ,שכהגדרתו" ,לא בא לו להיות ביביסיטר",
מחליט לערוך לבחורה מבחני התאמה ולצורך כך הוא נוסע לחיפה ופוגש את
הקנדידטית בחוף הים .הוא נותן לבחורה את האופנוע שלו ( )XT500ואומר
לה – "ייזדיץ!" יוליה (שבכלל בטוחה שהם בטיול ולא מודעת לעובדה שהיא
נבחנת) לוקחת את האופנוע הגדול ,רוכבת קצת ונופלת בחול .דימה בשלב הזה
חושב שהעסק נגמר ,אבל אז הוא רואה שהצנומה הזו קמה ,מנערת את החול

ונאבקת להרים את האופנוע .אחרי עוד שלוש ארבע נפילות שמלוות במאבק
עיקש להרים אופנוע ששוקל  150קילו ששקע בחול ים דימה מבין שיש לו פה
עסק עם פייטרית ומעביר אותה את הגיבוש .הם יוצאים יחד לטיול וכך מתחיל
ללבלב לו סיפור האהבה .את החלק הראשון של הזוגיות הם מנהלים על קו
באר שבע חיפה .דימה כאמור לומד בבאר שבע ויוליה במקביל לומדת בחיפה
"ומאז אני שונא נסיעות ארוכות על אופנוע" חותם דימה את הפרק הזה בחייהם
המשותפים.

נו ,ואז אתם מתחילים לרכוב על אופניים?
אחרי שדימה מסיים תואר ראשון ויוליה תואר שני הם שמים קץ לנסיעות
הארוכות ועוברים להתגורר יחד בכפר אביב" .מה שחיבר בנינו מהרגע הראשון
היה האהבה לטיולים ואקסטרים" אומרת יוליה" ,תמיד הייתי מחוברת מאד
לפעילויות כאלו (אם זה קורס צניחה בצבא ואז רשיון לאופנוע) לכן באותה
תקופה טיילנו המון ברגל ,עשינו טיולי ג'יפים,סקי ,צללנו ובאופן כללי חיפשנו
אקשן אבל אופניים עדיין לא היו בתמונה" .המפנה חל כאשר הם לראשונה
יוצאים לטיול אופניים בנחל פרצים" .אבא שלי ארגן לי איזה אופני מדבקה"

נזכרת יוליה "אבל אחרי  300מטר כבר כאב לי כל הגוף .האופניים היו כל כך
כבדים ולא נוחים וזה היה סיוט" .אבל כפי שכבר הבנתם לא מדובר במישהי
שנשברת כל כך בקלות ועל אף הקשיים היא רכבה בגבורה נגד הרוח (זו לא
קלישאה ,מי שמכיר את הרוחות במישור עמיעז יודע על מה מדובר )...וסיימה
את הטיול כמו גדולה .גם דימה התחיל את הקריירה הדו גלגלית המפוארת
שלו על אופני מדבקה .אחרי כמה רכיבות ניסיון שגרמו ליוליה ולו להידבק
בחידק הרכיבה הוא משקיע  600שקלים חדשים טבין ותקילין ורוכש לעצמו
ממגה-ספורט זוג אופניים חדש" .הארגז הגיע הביתה" הוא משחזר" ,אבל
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אחרי שהרכבתי אותם הבנתי מיד שעל הדבר הזה אין סיכוי שאני רוכב .החזרתי
אותם ,קיבלתי זיכוי והתחלתי לחפש משהו יותר רציני" .אחרי נבירה באתרי יד
 2הוא בסוף מתביית על לא פחות מ‑" .Iron Horse yakuza anikiלי קנינו
גם  Iron Horseזנב קשיח וככה התחלנו לטייל ,הוא עם ה 20-קילו ואני עם
שלי" צוחקת יוליה .אחרי שזוג החברים עמם הם רוכבים פורש מהתחום יוליה
ודימה מחפשים עם מי לרכוב ונופלים על פורום בשם  Velikואם הצליל מעלה
בדמיונכם ניחוח של בורשט ,הרי שלא בכדי הדבר כי באמת מדובר בקהילה
אדירה ותוססת של רוכבים ששורשיהם נטועים באדמת אמא רוסיה ,מעין גרופי
מזרח אירופאי.
ואז הגענו למנרה
"ושם התחלנו להבין קצת יותר לעומק את הפער בנינו לבין ה'סצנה'" מספרת
יוליה" ,ידענו שמנרה זה מפחיד אבל רק כשראיתי רוכבים שעלו איתנו ברכבל
מתחילים להתארגן על צבי-צב ופול-פייס קלטתי לאן נכנסנו"" .היינו מאד בקטע
של עצמנו" מוסיף דימה "ולא היינו מחוברים למה שקורה מסביב ,ככה יצא
שכשהגענו למנרה עם אופני הזנב קשיח של יוליה וטייץ אנשים הרימו גבה,
שלא לומר התלוצצו על חשבוננו."...
בשנת  2008חל המפנה הגדול" .באותה תקופה החלטתי שאני חייבת לממש
את הטיול אחרי צבא שלא היה לי "...אומרת יוליה" ,החלטתי שאני נוסעת
לארה"ב ולדרום אמריקה .דימה בתזמון מצוין גם מציע לי להתחתן ואז אנחנו
מחליטים שדימה יצטרף אליי לטיול בארה"ב ,נתחתן בוגאס ,ירח דבש (שכלל
טיולי אופניים מדהימים ב )Utah-ואז דימה יחזור לארץ ואני אמשיך לטיול בדרום
אמריקה" .זה לא רק החתונה והטיול" מוסיף דימה" ,אז סוף סוף החלפתי את
המפלצת שלי .נסענו יום אחד על כביש החוף ואז עובר אותי רכב שעל הגג
שלו מתקן אליו קשור זוג אופניים שמיד תפס לי את העין ,רדפתי אחריו רק כדי
לראות מה זה .אלו היו סנטה-קרוז נומאד ואני הייתי מאוהב .החלטנו שכשניסע
לארה"ב נבקר בסנטה קרוז ושם גם אקנה לי נומאד משלי וכך היה".
כשדימה חוזר לארץ הוא מרגיש כבר קצת יותר שייך לסצנה ובטוח ביכולות
הרכיבה שלו מחליט להשתתף לראשונה בתחרות .הוא מגיע לאחת התחרויות
הראשונות שמארגן כספי בסבב המיני-דאון היל ומתייצב בחורשים .הברנש
הגבוה והחייכן הופך מיד לחביבם של הרוכבים כי הוא גבוה ,וחייכן ונחמד .זה
ושיש לו טנדר אדיר ממדים שמצוין להקפצות.
בן קדמי – לתשומת לבך...
"אותה תחרות בחורשים היתה עבורי אירוע מכונן" מספר דימה" ,וזה קשור לבן
קדמי .בזמן שהתאמנו לתחרות התעכבתי על איזה קטע במסלול שהיה בו קיקר
קטן ואחריו סיבוב מדורדר .אני עומד שם ,מנסה לפצח את הקו הנכון ואז פתאום
מגיע בן קדמי בטיסה ,מדלג מעל הקיקר ,עף לתוך הסיבוב ונעלם .אני הייתי
פשוט בהלם .כמהנדס היה לי ברור שמה שהוא עשה נוגד את כל חוקי הפיזיקה
אבל בכל זאת זה קרה לי מול העיניים ...ובנקודה הזו הבנתי את הפער האמיתי
בין רוכב ממוצע לרוכב טוב באמת ושם ,ממש ברגע ההוא ,החלטתי שגם אני
רוצה להיות כזה".
ואיך את נשאבת לעניין? אני מפנה שאלה ליוליה" ,פשוט מאד" היא עונה,
"דימה ואני תמיד עשינו הכל יחד וכשהוא החליט לקחת את העסק ברצינות
והתחיל להתחרות ,ההצטרפות שלי הייתה דבר טבעי וכך מצאנו את עצמנו יחד

נשאבים עוד ועוד לתוך העולם הזה".
ותודה להורי שהביאוני עד הלום
את התחרות של אותו סבב במשגב יוליה כבר רוכבת בהיריון והנה ,הרפקינים
הופכים למשפחה .בשלב הזה של השיחה אנחנו מתחילים לצלול לעומקה של
מערכת היחסים הכל כך מורכבת הזו של שני אנשים שלכל אחד מהם יש עבודה
מסודרת (דימה הוא בעל עסק וליוליה תפקיד בכיר ככלכלנית) שלצידה מתנהלת
קריירה ספורטיבית לכל דבר ועניין ובנוסף לכל אלו צריך גם לנהל בית ומשפחה,
אז איך לעזאזל מצליחים לעשות את הכל יחד...
"בלי ההורים שלנו" פוסק דימה בנחרצות" ,לא היינו מצליחים לעמוד בזה ,בטח
לא בצורה שאנחנו מתנהלים בשנים האחרונות .העובדה שההורים שלנו תמכו
בנו מהרגע הראשון ,איפשרו ומאפשרים לנו את הגמישות והחופש להקדיש את
הזמן הפנוי שלנו לפני ואחרי העבודה לאימונים מסודרים ,היא זו שהופכת את כל
הדבר הזה לבר ביצוע".
מעניין אותי ,אני שואל ,אם אתם יכולים לשים את האצבע על הרגע בו באמת
הפכתם את הרכיבה לסוג של מקצוע" .זה קשור באירוע המכונן השני שלי",
אומר דימה" ,זה היה כשהחלטתי לצאת להתחרות לראשונה בחו"ל בMega-
 .Avalancheאם 'סטירת הלחי' הראשונה הייתה כשראיתי את בן קדמי טס
בירידה בחורשים ,אז הסטירה (המצלצלת) השניה שחטפתי היתה ללא ספק
כשפגשתי לראשונה את הרמה של הרכיבה בחו"ל .פתאום אתה מבין כמה עוד
יש לך ללמוד ,להשתפר וכמה רחוק יש לך לשאוף".
ואם בשאיפות עסקינן ,הרי שיוליה ודימה התברכו בהרבה מן התכונה הזו...
מאז שיוליה הצטרפה לקבוצת  Bike Wayותוכנית אימונים מסודרת לפני קצת
יותר משנתיים ,סדר היום של הרפקינים נראה כאילו הוא לקוח מעולמה של
יחידת קומנדו .הכל מנוהל לפי לוח זמנים קשוח ומסודר ,לפעמים ברמת הדקות.
שגרת האימונים היום יומית שלהם מחייבת תיאומים לא פשוטים שיאפשרו
לשניהם להשלים את היעדים שהציבו לעצמם ואם יש משהו שנוכח באוויר
בבית הזה ,זו תחושה חזקה של משמעת ברזל" .כשהבנו כמה אנחנו צריכים
להשקיע כדי להתקדם" אומר דימה" ,הבנו שנצטרך לעשות וויתורים אם אנחנו
רוצים להגיע לאן שאנחנו רוצים"" .הויתור הגדול ביותר" מוסיפה יוליה "הוא
בעצם העובדה שאין לך זמן לנוח .אין לך כמעט זמן לעצמך .אין זמן להתבטל ולא
לעשות כלום  -מה שלעיתים כל כך נחוץ .לפי התזמון של תכניות האימונים שלנו
בוקר אחד אני קמה להתאמן ודימה אחראי לארגן את הבנות ולמחרת זה הפוך,
משם שנינו יוצאים לעבודה ,חוזרים בערב ,לפעמים יוצאים לעוד אימון ואחר כך
מקדישים את הזמן לבנות ולמשפחה וברוב סופי השבוע אנחנו שוב או באימונים
או בתחרויות".
וזה אפשרי? אולי מישהו בדרך משלם מחיר כבד מדי?
"עד כמה שזה ישמע מוזר" אומר דימה" ,ללחץ הזה יש השפעות חיוביות".
תסביר...
"יוליה ואני מאד ממוקדים ומכווני מטרה ,העובדה שהכל מנוהל בצורה מסודרת
ולפי לוח זמנים קשוח יוצרת מצב של ניצול זמן מקסימלי ובעיקר – יעילות .לא
מבזבזים זמן .כשאני מגיע לעבודה אני יודע שאני לא יכול לשבת רגל על רגל
ולבהות ,ברור לי שאני צריך להספיק לעשות דברים ולכן אני יודע לתעדף ולהגדיר

נעלי רכיבה הרים

SHIMANO MT7

רוטור דיסק

מומלץ לצרכן₪639 :
₪575
שופ הרים:
החיסכון שלך₪64 :

160מ״מ

SHIMANO (RT86) 6-HOLE DISC ROTOR

מומלץ לצרכן₪219 :
₪197
שופ הרים:
החיסכון שלך₪22 :

ח
בא דש
תר!

פדלים לאופנים

SHIMANO PD-M530 SPD

מומלץ לצרכן₪189 :
₪170
שופ הרים:
החיסכון שלך₪19 :

רוטור דיסק

180מ״מ

SHIMANO (RT86) 6-HOLE DISC ROTOR

סט בלם דיסק אחורי מורכב

1700מ״מ

SHIMANO - M7000 SLX BLACK

מומלץ לצרכן₪449 :
₪404
שופ הרים:
החיסכון שלך₪45 :

מומלץ לצרכן₪250 :
₪225
שופ הרים:
החיסכון שלך₪25 :

רפידות בלם דיסק

SHIMANO (J02A) RESIN

סט בלם דיסק קדמי מורכב

SHIMANO - M7000 SLX

מומלץ לצרכן₪429 :
₪386
שופ הרים:
החיסכון שלך₪43 :

1000מ״מ

רפידות בלם דיסק

SHIMANO (G02A) RESIN PAD & SPRING

מומלץ לצרכן₪50 :
₪45
שופ הרים:
החיסכון שלך₪5 :

מומלץ לצרכן₪79 :
₪71
שופ הרים:
החיסכון שלך₪8 :

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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גם בעבודה מטרות ויעדים ולהשיג אותם .באופן פרדוקסלי לכאורה ,ככל שיש לי
פחות זמן אני משיג יותר כי אני יעיל ויודע מה חשוב ומה פחות חשוב"" .לי יש
ייסורי מצפון" אומרת יוליה" ,אמנם כשאנחנו מבלים עם הבנות ,אנחנו לגמרי
איתן ומקדישים להן את כל כולנו ,זה לגמרי קטע של איכות מול כמות .אבל אין
ספק שהבנות מרגישות שחסר להן וגם לי ...מצד שני ההישגיות והחתירה
למצוינות זה משהו שנוכח בבית ואנחנו בטוחים שגם הבנות סופגות את זה
ומבינות כמה חשוב להשקיע ולהיות מסור למה שאתה עושה כי רק ככה אפשר
להגשים חלומות .אנחנו נוסעים פעם בשנה לחו"ל כמשפחה (כולל סבא) וגילינו

שזו מתכונת מצוינת שמאפשרת לכל בני המשפחה לקבל את מה שהם צריכים.
הרבה זמן איכות ביחד וגם רכיבה על אופניים של שלוש שעות אחר הצהרים
כשסבא עם הבנות".
ובכל זאת ,אני מקשה ,לא הייתם רוצים לעזוב את העבודה נניח ולהתרכז
רק ברכיבה?
"תראה" אומרת יוליה ואי אפשר לפספס את הברק בעייניה" ,הלוואי שמישהו
היה מציע לי חסות ומאפשר לי להתרכז רק ברכיבה .אבל זה כנראה כבר בגלגול

הבא .קריירה מקצועית בספורט לא מתחילים בגיל  .30אבל ללא ספק הייתי
מעדיפה שהיה לי יותר זמן לרכיבה .היה שלב בו כמעט קרסתי ,זו הייתה תקופת
תחרויות עמוסה של כחודש וחצי שבה הייתה לי תחרות כל שבוע (ואפילו שתי
תחרויות אחת אחרי השנייה באותו סוף שבוע) בכל דיסציפלינה אפשרית (ליגה
למקומות עבודה ,מרתון ,אנדורו GC ,ובסופה גם אליפות הארץ ב )XC-ובאמת
היה לי קשה גם לעבוד ,גם לנהל את הבית וגם להתאמן ולהתחרות.העומס
הפיזי והמנטאלי היה אדיר.
אפרופו החסות ,אנחנו מאוד נהנים מהחסות המדהימה והתמיכה המשמעותית

שנותנת לנו רשת  RECYCLESשמעמידה רשותנו אופני קצה בתחום האנדורו
 RIP NINERומעטפת מקצועית שעוזרת לנו רבות בהגשמת המטרות
והשאיפות שלנו.
"אני" אומר דימה" ,לא חושב שגם לו ניתנה לי האפשרות הזו הייתי בוחר בה.
אני אוהב את מה שאני עושה וחשוב לי לקדם את עצמי ואת העסק שלי לא
פחות ,ואולי יותר ,מהרצון להתמקצע ברכיבה".
ואיך הזוגיות שלכם (תודה ששאלתי)...
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"תראה ,אנחנו רוכבים כמעט כל יום" אומר דימה" ,אבל בפועל ,יחד ,אנחנו
רוכבים רק פעם בשבועיים ...האימונים לא מאפשרים לנו כבר לצאת לרכוב יחד
בקטע של טיול כמו פעם אבל העובדה שהאופניים הם עניין מרכזי (ומשותף)
שלנו ,יוצר סוג של ביחד גם כשאנחנו לא רוכבים כזוג כי אנחנו כל הזמן מדברים
על זה וזה יותר ממה שיש לזוגות אחרים" הוא צוחק.
"דימה בעל נסיון ממש גדול והרבה פעמים משמש כמנטור עבורי (וגם ללא מעט
רוכבים אחרים)" אומרת יוליה" ,הוא כבר ראה דברים ,עבר חוויות ומשברים
( )Been There Done Thatואני מרגישה לעיתים שאני עושה את דרכו רק
ב Delay-של שנתיים ועם ליווי צמוד.
"לאופניים יש בהחלט תפקיד גם בעיצוב הזוגיות שלנו" מוסיפה יוליה "והוא
תפקיד מאד חשוב כי למשל כשאנחנו מתחרים יחד במתרון זוגות מדובר בחוויה
ואתגר גדול גם לזוגיות .דימה משמעותית יותר חזק ממני ,אבל בפועל בתחרויות
כאלו הוא עובד לפעמים יותר קשה בהשוואה לתחרויות בהן הוא משתתף לבד.
הצורך להכתיב קצב שמצד אחד לא ישרוף אותנו ויחד עם זה יגרום לנו להגיע
לפודיום יוצר מצבים לא פשוטים עבורנו .אנחנו צריכים לעבוד כצוות על אף
ההבדלים ביכולת וזה דורש המון בגרות ותקשורת מצוינת שהן אבני יסוד לכל
זוגיות טובה .כמובן שלא הכל וורוד ,יש לא מעט רגעי שבירה אבל זה מבחן
אמיתי ,פיזי ומנטאלי ואם אתה מצליח לנטרל את האגו ,להתגייס למען מטרה
משותפת ולהיות שם בשביל בן/בת הזוג שלך ,אתה לא רק מגדיל את הסיכוי
להגיע למיקום טוב ,אלא גם מלמד את עצמך שיעור חשוב בזוגיות .אני ממליצה
לכל זוג לנסות לפחות פעם אחת את החוויה הזו ,כל תחרות כזו היא כמו מבחן
זוגיות מרוכז ומחשל ואתה יכול לצאת ממנו מחוזק".
"או להתגרש "...צוחק דימה.
אז מה הוא ה-טיפ לזוגיות מבחינתכם?
"בעיקר תפרגנו" אומרת יוליה" ,תעודדו ,תשבחו ,תתנו אוויר אחד לשני ואת
החופש לעשות דברים שהוא אוהב".
"ותרכבו על אופניים" מוסיף דימה.
משברים?
"ברור שיש" אומרת יוליה" ,אבל זה חלק מהעניין .החכמה היא לא לתת לרגעי
השפל האלו למשוך אותך למטה ודווקא להשתמש בהם כמנוף להצלחה עתידית.
דימה מאוד עוזר לי לקחת את הדברים בפרופורציה" .
"אני עכשיו נמצא בתקופה שכזו" אומר דימה" ,הנה לך סקופ  -אני פשוט עייף
וקצת איבדתי את החשק ...אני לא לא יודע לומר אם מיציתי או שאני פשוט
עייף."...
"אותי זה קצת מבאס" אומרת יוליה" ,זה שדימה קצת פחות אנרגטי .אני מודה
שאני עכשיו דווקא בנסיקה וממש לא מרגישה שמיציתי ויש בי את הרעב הזה
ואם דימה קצת בדעיכה זה אומר שבתחרויות עתידיות זה עלול לפגוע בתוצאה
של שנינו."...
והנה השאלה הבלתי נמנעת ,בתור מי שמשקיעים כל כך הרבה ומקריבים כל כך
הרבה מה יש לכם לומר על ענף האנדורו והתחרויות בארץ?
השאלה הזו מקדירה את פניהם של הרפקינים" .אני מודה ,אני מתוסכל" אומר
דימה" ,אחרי שהשתתפתי בתחרויות אנדורו בחו"ל וראיתי איך תחרויות צריכות

להראות אני מרגיש שחלק גדול מהאירועים בארץ לא מכבדים את ההשקעה הכל
כך גדולה של אנשים שמתאמנים כל כך קשה ומוותרים על כל כך הרבה דברים
כדי להגיע למעמד .אבל אני יודע שזה לא תלוי רק במארגני התחרות אלא בראש
ובראשונה בעובדה שבניגוד למקומות אחרים בעולם אין לנו עדיין תרבות רכיבה
אמיתית .כשהטור עובר באיזה כפר נידח בצרפת אתה רוצה את כל התושבים
עומדים בצידי הדרכים ,יוצאים מגדרם ומעודדים .אנחנו לדאבוני עדיין לא שם.
בנוסף ,בחו"ל המימון לתחרויות מגיע לא מדמי ההשתתפות של הרוכבים ,אלא
מחסויות של גופים מסחריים וגם תמיכה של המדינה ומוסדותיה .גם בקטע הזה
אנחנו לצערי רחוקים מאד ממה שקורה מחוץ לגבולות המדינה".
"זה גם העניין של המסלולים" מוסיפה יוליה" ,מי שכמונו מתחרה בקביעות
בליגת האנדורו כבר די מאס במסלולים שפשוט חוזרים על עצמם .נציין
שמארגנים עושים מאמץ להכניס עוד מסלולים אבל זה עדיין מעט .בחלק
מן המקרים בגלל לקיים תחרות במקום עם חשיפה גבוהה לקהל הרוכבים/
ספונסרים תחרות מתקיימת במקומות לא מתאימים לענף שזה אפילו קצת מביך.
תחרות אנדורו בבן שמן? ברצינות? אז נכון שיש פה בירוקרטיה ולא פשוט לקבל
היתרים אבל אם נסתכל על דוגמאות יוצאות דופן כמו האפיק ,הרי שעובדה היא
שאפשר להרים פה אירועים ברמה בינלאומית ,רק חבל שיש כל כך מעט מהם".
אז מה לדעתכם צריך לעשות?
"אני חושבת שרק כשהאיגוד יכיר בענף הזה יתקדם פה משהו" אומרת יוליה,
"חייבים לדאוג שכל המעטפת הביטוחית תהיה נורמלית ,שיהיו מרשלים
מקצועיים ,שכל עניין מדידות הזמנים יהיה מקצועי ושיהיו פה מסלולים חדשים,
מגוונים ובעיקר מאתגרים יותר .חייבים להפתיע את הרוכבים ,לרגש אותם ולא
להמשיך לטחון את אותם מסלולים שוב ושוב".
"ובעיקר לשנות את המודל הכלכלי של העניין הזה" מוסיף דימה" ,אי אפשר
להתנות את התחרויות במספר משתתפים ,מישהו חייב לקחת אחריות
על התחרויות האלו – איגוד ,מדינה ,חסויות ,מציגים ,לא יודע .כל עוד מי
שמארגן את התחרויות תלוי בכמה מאות שקלים שהמשתתפים משלמים ,זה
לא יתרומם".
מה התכניות לעתיד?
"עוד יומיים אני נוסע לתחרות סבב ה "EWS -אומר דימה (הראיון התקיים לפני
נסיעתו ומאז חזר .המערכת) "אבל כשאחזור אני לא יודע לומר מה יהיה בהמשך.
יש בי כאמור סוג של עייפות ואני אפילו פוזל לכיוון אופנוע שטח ...בינתיים יוליה
ואני מתכננים פעם בכמה חודשים לצאת לחופשות רכיבה קצרות ומרוכזות ,יום
נסיעות ,שלושה ימי רכיבה מרוכזים והביתה .זה ממש גורם לנו ליהנות".
"אני ממשיכה במלא המרץ קדימה" אומרת יוליה" ,יש לי רשימה די ארוכה
של תחרויות עתידיות שאני מתכוונת להשתתף בהן ואני אתאמן חזק לקראתן.
השנה אני רוצה להתמקד באנדורו ואפילו פוזלת יום אחד לכיוון קטגורית
המאסטרס ב."EWS-
בשלב הזה פורצות לבית שתי הבנות .הן מתעניינות לפשרו של הזר הזה
שהתנחל להן בבית אבל תוך שתי שניות הקרח נשבר והן מאיצות בי לגשת אל
הויטרינה שם נמצאות היצירות שלהן בלגו .אני מתפעל ומחמיא וכבר נפרד
מהרפקינים לשלום .אחרי הכל כבר שיבשתי להם את הלו"ז מספיק ועכשיו זה
הזמן של הבנות...
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 THULEבמבצעים לכול כיס! למה להתפשר
כשאתה יכול את הטוב ביותר?
•גגון לרכב פלדה Thule SquareBar 761 -
•רגלים אונברסליותThule Rapid System 754 -
•קיט מתאם1444 -
•מנשא גג לאופניים FreeRide 532

*שלם  2,400ש"ח וקבל מיידית זיכוי של 400
ש"ח לקנייה בחנות בייק קפה .למימוש עד שלושה
חודשים לאחר הקנייה!!!!!

חבילה שלמה הכוללת גגון  +מנשא ב* 2,000ש"ח

למבצע
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 נדב אלקבץ  ,Pg/Bauergriffin יח"צ

ולודרום

לא להפסיק לפדל
מבוא למדווש בולודרום
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נדב אלקבץ .a.k.a ,קקטוס .a.k.a ,ג׳ורג׳י הוא רוכב וותיק ורב
גוני (כביש ,הרים ,גראבל ,סינגלספיד ,יו ניים איט) ,אבל גם הוא
לא חשב שיתחיל לרכוב בקביעות בולודרום ( )Velodromeעקב
רילוקיישן לארצות הברית של אמריקה.
לקראת ההשקה המתוכננת של הולודרום הישראלי הראשון
במאי  ,2018הנה תיאור חוויית הכניסה הראשונית שלו
לולודרום .התחילו להתאמן ולחפש אופני פיקסי* ברשת.

הכל התחיל מזה שקיבלתי הצעה ממקום העבודה שלי לעבור לארה״ב .על
המפה היו כל מיני מקומות בחוף המערבי ,ואנחנו בחרנו בעיר המלאכים ,לוס
אנג׳לס .המקום לא זר לי ,יש לי משפחה שם ויצא לי לרכוב בסביבה בעבר
בהרים ובכביש .תמיד סיפרו לי שיש איזה ולודרום באזור ,אבל זה היה לפני כמה
שנים ,לא ממש חיפשתי כי אני רוכב הרים וזה ,ובכלל ,מה לי ולרכיבה במעגלים,
מה אני אוגר בכלוב? תנו לי סינגלים וכבישים ארוכים  -ופה יש מזה בשפע.
אבל עכשיו ,כשאני גר כאן ,הסתבר שהוולודרום נמצא ממש בסוף הרחוב של
השכונה שלי ,מרחק  5דקות הליכה עם כפכפים (כי זה קליפורניה ואסור לדרוך
עם נעלי רכיבה על המסלול).

 – Encino Velodromeהולודרום שבקצה השכונה
קצת היסטוריה Encino Velodrome ,הוקם ע״י ארבעה חבר׳ה שחלקו חזון
למסלול ולודרום בעיר אי שם בשנות השישים .הולודרום בנוי על שטח גדול
שהיה שייך במקור לצבא האמריקאי ,ומכיל היום מגרשי בייסבול ,פארק ,אגם,
מגרשי כדורגל ,מסלול אופניים ועוד ,ממש פארק הירקון סטייל .בשנות השישים
והשבעים האתר אירח את המבחנים האולימפיים של נבחרת ארצות הברית,
אליפויות מדינה ב ,Track-תחרויות גראנד פרי ששודרו בפריים טיים ברשת
 ABCועוד .מה שמעניין בולודרום המקומי הזה ,הוא סיפור הקמתו על ידי 4
אנשים פרטיים עם הרבה חזון ,נחישות וקצת הון עצמי ,והעובדה שכל התפעול

והתחזוקה נעשים כיום על ידי מתנדבים ומכספי תרומות .עוד מידע כאן.
מבוא לולודרום
מסלול וולודרום בנוי מעץ או מבטון .המסלול אליפטי עם שתי פניות של 180
מעלות וישורות המחברות בין הפניות .אורך הולודרום משתנה ,ונע בין 150
ל 500-מטרים .הפניות משופעות (השול החיצוני גבוה מהפנימי) ושיפוע
הפנייה משתנה גם הוא ,עם זווית מקסימלית שנעה בין  35ל 45-מעלות בשיא
הסיבוב .הוולודרום שלנו ,Encino ,הוא מבטון ,עם אורך הקפה של  250מטרים
ושיפוע של 35מעלות.
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לולודרום יש ארבע ״פינות״ הממוספרות מ 1-ועד  ,4ושלושה קווים היקפיים
המסומנים לאורך המסלול:
העליון כחול ,האמצעי אדום והתחתון השחור ,שהוא המסלול הקצר או
ה .sprint line-מבחינת מהירות זה עובד כך .Black>Red>Blue :כאשר רוכב
נמצא על הספרינט ליין אסור לעקוף אותו מצד שמאל .אם אתה רוצה לעקוף,
אתה צריך לעבוד קשה כי העקיפה היא מימין כך שהמסלול ארוך יותר.
יש שני פתחים למסלול ,אחד הוא פתח כניסה בלבד והשני ליציאה בלבד .אסור
להתבלבל! זה לא מצחיק ואף מסוכן.
הפעם הראשונה שלי
בתור אחד שלא מבין כלום' וישראלי עם קצת  hutzpaפשוט הגעתי ערב אחד
עם קסדה וביגוד ,ראיתי שיש אור במסלול ואמרתי ״שלום אפשר לנסות?״
אז לא ,אי אפשר לנסות .כדי לעלות על הולודרום יש לעבור קורס של ארבע
שעות ,ללמוד מושגים וכללי בטיחות ,הבנה והכרה של המסלול ,עשה ואל
תעשה ,כשמלמעלה מרחף לו כל הזמן ה״פקודות אלו נכתבו בדם״ הצה״לי
שתקף גם כאן .מישהו כבר נהרג פה בעבר והרבה נפצעו .רכיבה בולודרום היא
ספורט שאין בו מקום לטעויות .אהה ,כמו בבאולינג גם כאן אסור לעלות עם
נעליים על המסלול ,זה הורס אותו וגם אפשר להחליק יופי .כפכפים וקליפורניה
כבר אמרתי ,לא? הקורס עולה  40דולר ולשכור אופניים זה חמישה דולר נוספים.
את הקורס העבירו מדריך ועוד רוכב מנוסה שעוזר לו ,לתשעה רוכבים .לי זו
הייתה הפעם הראשונה על פיקסי ,אמנם בסביבה סטרילית ללא מכוניות ,הולכי
רגל ורמזורים ,אבל ממש חכם זה לא היה .בדיעבד הייתי רוצה לרכוב קצת על
פיקסי לפני טבילת האש במסלול.
חתימה זריזה על טופס שחרור מאחריות ,מעבר על כמה מושגי יסוד עם
המדריכים ,התאמת אופניים קלה והופה ,אנחנו על המסלול.
למעשה לא על המסלול עדיין ,אלא על הקפת החימום ,מסלול עגול קטן ממנו
נכנסים ויוצאים להקפה הגדולה ,עליו מבצעים חימום ולימודי טכניקה .ההרגשה
הראשונית מוזרה .זו הרגשה לא נעימה בעליל ,לדעת שאי אפשר ממש לעצור.
מלבדי שאר החבר׳ה בקורס באו עם האופניים שלהם ,והם בעלי נסיון של רכיבת
פיקסי בעיר .כרוכב סינגל ספיד וותיק ומיומן (תודה וורן) חשבתי שיהיה לי קל,
אך התבדיתי.
החוויה שונה לחלוטין ,החל מהצורה בה יושבים על האופניים ומחזיקים אותם,
ומן הסתם הרכיבה עצמה מאוד שונה ממה שאתה מכיר באופני כביש רגילים.
בעוד שלאופני כביש רגילים יש את ה ,hoods-חיפויי ידיות ההילוכים /מעצורים
עליהם מניחים את כפות הידיים ,לפיקסי יש רק כידון .האחיזה שונה ,ואתה
אמור להחזיק את הידיים ברוחב המקסימלי שהכידון מאפשר .גם גובה הכיסא
הוא טיפה יותר נמוך .האופניים ספרטניים משהו :שלדה ,גלגלים ,כידון ,קראנק,
שרשרת ,פדלים ויאללה לדחוף.
אני מסובב רגלים ,קאדנס  ,50רוצה לגרד באף אבל מפחד להוריד את היד
מהכידון ,ואיך בכלל עוצרים פה? שנייה אחת של חוסר תשומת לב ,הפסקת
פידול לשנייה והאופניים משגרים אותי כמעט מעל הכידון ...אני מצליח
להתעשת ומתייצב ,ומאותו רגע משנן לעצמי את המנטרה ״לא מפסיקים לפדל״.

סיימנו עם הקפת החימום ואנו נכנסים למסלול האמיתי ,מהכניסה כמובן,
ורוכבים בטור .הכללים הבסיסיים הם :לצעוק ,לכוון מימין לגלגל שלפני,
מבט ולסמן.
לצעוק (ביישנים לא ישרדו פה ,לישראלים זה בא טבעי…) למה? כי אם אני רוכב
על  red lineומישהו רוכב מימיני על ה blue lineומתחיל לעשות  diveלעברי,
כלומר יורד לכיווני ולא שם לב שאני מגיע מלמטה מהר ממנו ,חייבים לצעוק
 !!!STAYאחרת יהיה שמח.
לרכוב בטור כשאני מכוון את הגלגל הקדמי שלי מימין לגלגל של הרוכב שלפני,
לכיוון הגלג״ש שלו ,למה?
הרכיבה בוולודרום היא תמיד נגד כיוון השעון או כמו שאומרים בסלנג Hard
 .Leftהשיפוע ,הקיר ,תמיד עולה לצד ימין שלי ,כך שאם אני רוצה להאט ,תמיד
עולים על השיפוע ,לימין .ומתי זה קורה? כשהרוכב שלפני מאט קצת ,או נופל
 .god forbidלכן המצב הבסיסי הוא לכוון לימין ע״מ להיות מוכן להאטה.
מבט וסימון על שום מה? החימום יתחיל ברכיבה על הקו הכחול במהירות
של  19-22מייל (אמריקה וזה 30-35 ,קמ״ש) ו every second corner
 ,exchangeשזה אומר שכשהרוכב המוביל מגיע לפינה מספר אחת ,הוא בעצם
ממשיך ישר ועולה על הקיר ,הטור ממשיך על הקו האדום ואז עושה  diveלסוף
הטור .נרגעים בפנייה מספר  ,2ובפנייה מספר שלוש התהליך חוזר על עצמו.
הסימון דומה לסימון ברכיבת כביש אך עם משמעות שונה .לאחר בדיקה שאין
אף אחד מעלי ,שני ניפנופים עם המרפק הימני (הידיים נשארות על הדרופ,
כן?) מסמנים לאחור שאני ״נוטש״ את ההובלה .את הdive -מכוונים לקראנק של
הרוכב האחרון כדי לתפוס את הטור עם מינימום של בזבוז אנרגיהFollow the .
.rules or get the front door out
וההרגשה?
לכאורה עכשיו אנחנו מוכנים לרכוב ,אבל לא ממש .זה שונה ,זה מלחיץ ,זה
מגניב ,זה מלא כוח לפוצץ עם העברת כוח שלא מוכרת משום תחום ומשום
שלדה .ההרגשה כה שונה ,שזה כמו ללמוד לרכוב על אופניים מחדש.
האינסטינקטים לרכיבה שפיתחתי במשך שנים ,ההרגלים שהפכו לחלק טבעי
ממני ,התנועה ללא מחשבה ,הפידול ,כיוון גלגל ,האחיזה בכידון ,כל אלו לא
מתאימים לפה.
השלב הבא היה ללמוד לרכוב בעמידה .על הפיקסי .נו בחיאת ,אני חושב לעצמי,
אני רוכב כבר שנים ,מה צריך ללמוד פה? אבל זה שונה לגמרי .אין את החופש
בגלגל האחורי שמסדר לך דיווש לא עגול ורציף .פה סיבוב לא עגול חוזר אליך
עם משוב מיידי מהדוושות שמרגיש כמו בעיטה באגן ...הוסיפו לזה שיפוע של
 35מעלות ,ואתם חייבים להישאר במודעות ,סינכרון מושלם ופוקוס עילאי ,שלא
לומר מפוחדים קלות .אגב ,לדחוף הילוך קבוע של  50x16בדיווש רציף וקבוע
זה מעייף.
המסילה
יש מסילה מסביב למסלול ,אותה אפשר להחזיק ועליה עושים כל מיני תחרויות.
על המסילה נחים כשהמאמן מסביר מה רוכבים בהקפה הבאה ,וכדי לנוח עליה
יש ללמוד לעצור מרכיבה ולהחזיק במסילה ולהיפך ,לצאת מהמנוחה והעצירה

* פיקסי? מה זה אתם שואלים? אופני  ,Fixed Gaerאו  Fixieבקיצור ,הם אופני כביש ,עם הילוך
יחיד ,ללא מעצורים וללא מנגנון הפריילוף ( )free wheelהמאפשר רכיבה ללא דיווש .באופני פיקסי
ציר הגלגל האחורי מחובר ישירות ותמיד לשרשרת ולקראנק ,כלומר תמיד כשהגלגל האחורי מסתובב,
גם השרשרת והדוושות מסתובבות איתו .הפיקסי הוא האופניים היחידיים שחוקיים לרכיבת ולודרום
תחרותית ( ,)Track Racingספורט אולימפי ,והיו במשך מספר שנים האופניים הנכונים להסתובב עימם
בעדות ההיפסטרים בברלין ,ברוקלין ,לונדון ,סן פרנסיסקו ,תל אביב וכולי .מתישהו ההיפסטרים הבינו
שלרכוב על פיקסי בעיר זה לא ממש דבר טריוויאלי ,ורובם עברו לרכוב על סינגלספיד עם פריילוף
ומעצורים .הרכיבה הראשונה על פיקסי מכניסה כל רוכב להלם .אתה ״נח״ שנייה על הדוושות ומפסיק
לדווש ( ,)coastingפעולה טבעית לכל מי שרגיל לרכוב על אופני כביש או הרים ,אבל הדוושות בועטות
לך ברגליים וממשיכות להסתובב ולדחוף את רגליך במעגלים כמו גלגל תנופה .עכשיו לך תעצור את
הדבר הזה ,ועוד ללא ברקסים…
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בחזרה למצב רכיבה .המסילה נותנת תנופה כאשר מושיטים את היד קדימה
ומושכים בכל הכוח כדי להתחיל לרכוב.
ספרינטים
אני אוהב ספרינטים ,ויעידו על כך כמה מחבריי ,רק שפה זה שונה .שוב.
היציאה המוכרת ב all out-לא מסתיימת בדיווש איטי משקם או במנוחה חס
וחלילה .אם יצאתי חזק ,בקדנס  150ולפתע נגמר לי המנוע ,לא ניתן להפסיק
לפדל ולנוח ,כי יהיה פה שיגור רקטה מעבר לכידון ואז זה ״יוסטון יש לנו בעיה״.
חדש ושונה כאמור ,ומחייב התאוששות שונה .ספרינטים בעמידה זה מאתגר

אף יותר ,אבל כמו כמו שארנולד שוורצנגר אמר Repetition is the mother
 ,of all skillאו תרגול ,תרגול ,תירגול .זו טכניקה ואפשר ללמוד אותה .כל אחת
יכולה וכל אחד יכול.
Mom, I'm certified
אימון חד פעמי עולה  ,$10וכמובן שרכישת מנוי או כרטיסיה מורידים את
המחיר .יש שני מאמנים ,סטפן ,אוסטרלי לשעבר עם הומור ציני כלבבי ומבטא
מצחיק ,והנרי ,יפני ,גם עם מבטא .אחר .אימון סטנדרטי ,אצלי בימי שני ,נראה
בערך כך :מתחילים חימום של  20דקות עם  every second cornerעל 20

מייל לשעה בערך .אח״כ מגבירים את הקצב ל 23 -מייל לשעה ,זהו חם .מכאן
עולים למסילה ,סטפן מקריא בשני שמות ואומר .Nadav, Peter, 2 laps :פה
נכנס ההומור המקומי .חדשים (כמוני בעבר) יוצאים מיד וכולם נקרעים מצחוק,
כי אתה אמור לצאת רק כשהמאמן אומר .Go
שתי הקפות נשמע סתם אבל יש המון טקטיקה .זה תלוי ברוכב השני ,בערנות,
במיקום .אפשר ישר לצאת למוות ואפשר לשבת אחד על השני ,לשמור כוח
להתקפה .שתי הקפות זה מהיר וכואב .פיטר הוא בן  20עם שנים של נסיון.
להתמודד איתו זה כישלון צפוי ,אבל ככה לומדים .לפעמים התרגול הוא על שלוש
או חמש הקפות ואז זו טקטיקה ממש .מתקיפים ,רוכבים לאט ,עולים ,יורדים,

מסתכלים אחורה ,מקשיבים לגלגלים ,מנסים הכל כדי לברוח.
לכל מסלול יש את יחס ההילוכים שמתאים לו .לכל מסלול יש את הקווים שלו,
כשיוצאים למדידת זמנים של הקפת נג״ש (הקפה ראשונה בה תופסים מהירות
והקפה שנייה של מדידת זמנים) .את המוות הזה מתבלים באימוני טכניקה
בהם עובדים על עמידה ,ישיבה ,ספרינט בישיבה ,איך ואיפה להחזיק את הכידון
כשיוצאים לספרינט או בזינוק מעמידה ,איך מגישים אופניים למי שמחזיק אותך,
אימוני מגע עם הרוכב השני ,סוג של דחיפת מרפקים כדי להרגיש נוח ולא
להתפלץ כשזה יקרה על המסלול.
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המהירויות פה גבוהות והאדרנלין מוזרק ישירות לווריד .לקחת את הסיבוב של
המסלול ב 35-מייל לשעה ( 57קמ״ש) כשהבטון טס מתחת ,המבט להמשך,
המסלול נפרש לפניך ,הדופק בשמיים ,הידיים מחזיקות חזק בדרופים ואני
ממש טס ,זו פשוט הרגשה אדירה .הידיעה כי העברת הכוח ,הקאדנס,
המהירות ,כל אלו הם  100אחוז ממני ,לא טכנולוגיה ,לא העברת הילוך כשאני
 ,spin outמה שיש לי ברגליים  -זה מה שיש ,הידיעה הזו נותנת סיפוק עצום.
הווי ,בידור וקטעים סוציאליים
תתפלאו ,אבל יש כאלו ,והרבה .החבר׳ה פה הם מכל הגילאים ,מ 17-ועד

שישים פלוס ,בנות ובנים מכל קצוות הקשת הסוציו-אקונומית (אומרים שהסולן
של  Bad Religionרוכב פה מידי פעם) ,יש חבר׳ה שמתחרים בשביל הכייף
ויש את אלו שמתחרים בליגה על הפודיום .יש ״אורחים״ כמוני ,שהגיעו מכל
קצוות ארה״ב בגלל עבודה ,לימודים וכו׳ .בדיוק כמו שלכל קבוצה יש את הסלנג
שלה ,גם פה יש את הרוכב המהיר ,המשדרג ,המתלונן וכולי ,וכמובן את
״התחת״.
דבר נוסף ,זו רכיבה בטוחה .סוג של מעבדה ,בה כל עוד תשמרו על הכללים
הכל אחלה .אין רכבים בצידי הדרך ,אין דרדרת ,אין עשן אגזוזים .כמעט.

האימונים ממש מסודרים .החברה מצחיקים וזה שווה לכל נפש.
ברור שאפשר לבוא עם אופני קרבון ,גלגלי פרופיל גבוה ושאר תופינים .אבל לא
ממש איכפת פה למישהו.
בתחילת הדרך שכרתי פה אופניים ב 5$-לאימון ,שזה כלום! אחר כך קניתי
אופני  Feltפשוטים ומשומשים מאלומניום לרכיבת  Trackב .350$-הולודרום
של אנסינו ,ארגון ללא מטרות רווח אני מזכיר לכם ,עומד במטרת המייסדים .הוא
באמת נגיש לכולם ,ומפתח ומשמר תרבות רכיבה.
הרכיבה ,האימונים והתחרויות בולודרום הם דיסיפלינה חדשה עבורי ,ותהיה

חדשה גם בישראל כשיסתיימו העבודות על הולודרום הציוני הראשון .אישית,
אני מאוד אוהב אותה .זה מגוון את הרכיבה שלי (אני רוכב הרים ,כביש ,סייקלו),
ואני לומד על עצמי ועל הגוף שלי דברים חדשים .כרוכב רופני הרים אני מרגיש
שהאימונים בולודרום תרמו לי לא מעט .באפיק ישראל האחרון ,במישורים
שגלצה או כה אוהב ,הגעתי למקום מוכר… בחרתי הילוך כבד ,הורדתי מבט
ושמרתי על קצב חזק .היי ,אני הרי רוכב ולודרום.
אז קדימה ישראלים hard left ,ולא לשכוח  -לא מפסיקים לפדל!
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 ערן פוביצר  ערן פוביצר

קירגיזסטן

קירגיזסטן – טבע עוצמתי עדרי סוסים וחווית רכיבה
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הרומן שלי עם קירגיזסטן החל כבר בשנת 2011
כשנתבקשתי להדריך טיול אופניים שלצערי לא יצא לפועל
בסופו של דבר .יצר הסקרנות לטייל במקומות חדשים
הוא משהו שפועם בי בחזקה לאורך שלושת העשורים
האחרונים בהם אני מבלה לא מעט על אופניים בארץ
ובחו"ל .השנה במסגרת פעילות חברת בוץ הרפתקאות
יצאנו למשלחת רכיבה בקירגיסטן שבראשה עמד עמי
רוזיליו ,מדריך טיולים ורכיבה ותיק שלקח על עצמו את
היעד הזה בעקבות טיול פרטי שעשה שם לפני שנתיים.
משלחת היא לא עוד טיול אופניים במקום מוכר ,משלחת

דורשת לימוד ותכנון של היעד מתוך מפות ,ודורשת
למצוא סוכן מקומי ראוי שאפשר לסמוך עליו הן ברמת
הלוגיסטיקה והן ברמת מסלולי הרכיבה .חברי המשלחת
גם הם שותפים פעילים החייבים להיות מודעים לאפשרות
של שינויים בתכניות בכל השלבים והכל כדי לייצר מוצר
מצוין תוך כדי תנועה .ההצלחה בסופו של דבר נגזרת
ממידת ניהול המשלחת ,קבלת החלטות מיטביות בזמן
אמת תוך הפעלה של הספק המקומי ,האמצעים הקיימים
והדאגה לשביעות רצונם של הרוכבים .ובסופו של דבר
לחזור עם טיול מוצלח שאפשר לשווק אותו הלאה .במקרה

שלנו ההצלחה הייתה מעל המשוער.
קצת על קירגיזסטן
הרפובליקה הקירגיזסית היא מדינה ללא מוצא
לים השוכנת בחלק המרכזי של יבשת אסיה .בעברה היא
הייתה חלק מברית המועצות והפכה למדינה עצמאית
ב 31-באוגוסט .1991
קירגיסטן גובלת עם הרפובליקה העממית של
סין במזרח ,קזחסטן בצפון ,אוזבקיסטן במערב
וטג'יקיסטן בדרום .בעברה הקדום התגוררו בשטח

המדינה שבטים נודדים שהתפרנסו ממרעה וגרו
באוהלי יורטה המתאימים למזג האוויר באזור וניתנים
להעברה ממקום למקום .השבטים התאחדו למדינה אחת
במאה ה 10 -על ידי המנהיג האגדי מאנאס שעל שמו
נקרא שדה התעופה הלאומי של קירגיסטן ופסלו מוצב על
סוס במרכז עיר הבירה בישקק.
המדינה ענייה יחסית .עם זאת ,בערים הגדולות קיימת
תעשייה מפותחת למדי שברית המועצות הורישה.
ונמצאת בעליה מתמדת מאז ההפיכה האחרונה ב.2010-
ניכר שיפור משמעותי בתשתיות ופריחה בתיירות.
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קיימת חקלאות המבוססת בעיקר על מרעה צאן ועל
גידול פירות וירקות .האקלים החם יחסית מאפשר זאת.
קירגיסטן מפיקה  80%מתצרוכת החשמל מאנרגיה
הידרואלקטרית המופקת מזרימת המים האינסופית
מההרים המכסים כ  80%משטחה ומגיעים לגבהים של
מעל  7000מטר.
להרגיש את הדופק
נסיעה למקום חדש היא תמיד משהו מרגש ,במיוחד
כשאתה צריך למצוא מסלולים חדשים שיתאימו לקהל
רוכבים רחב עם סגנונות רכיבה שונים .מסלול הרכיבה
הראשון בקרבת עיר הבירה בישקק הכניס אותנו
לפרופורציה על מה נדרש מרכיבה באזור זה .הרכיבה
בגבהים מעל 1800מ' דורשת מאמץ מכובד ,אפילו בטיפוס
קליל לכאורה של  440מ' על  20ק"מ .המדריך המקומי
צעיר בן  30עם  94אחוז חמצן בדם משך אותנו לרמות
דופק מכובדות .זאת היתה קבלת הפנים שלנו ורכיבת
ההכרות ראשונה עם השטח והמדריך....
מונית ישראלית לבית הספר
לאחר יום התאקלמות ברכיבת "חימום" וספיגה של
פולקלור מקומי במסעדה עם ריקודים ,יצאנו דרומה
מבישקק .את רכס ההרים חצינו ע"י מנהרה באורך 3

קירגיזסטן

ק"מ שנחפרה על ידי הרוסים בזמן שלטונם .המנהרה
מתחילה בגובה  2,800מ' ויוצאת ב 3,200-מ' .לאחר
התארגנות על האופניים יצאנו לרכיבה ,באזורים כפריים
נידחים ,בדרך אנו עוברים בכפר בו הילדים מתארגנים
לבית הספר ,כולם בתלבושת אחידה מסודרים להפליא,
האנשים חייכניים ומסבירי פנים ...אחד הילדים אפילו
קיבל טרמפ לבית הספר .שעת הצהריים הגיעה ופריסה
מושקעת מחכה לנו על גדת הנהר .איך ממשיכים לרכוב
אחריה זו שאלה טובה .הטבע מתעצם ואנו רוכבים בירידה
לאורך הנהר שמוביל אותנו לכפר קוזו-אוי ,לא לפני שאנו
מביטים על השטח ומזהים שביל אופציונלי התופר בקו
גובה מסקרן את השטח .חלק ממטרות המשלחת היא
לזהות פוטנציאל רכיבה בשטח מחד ולהעביר את שאיפות
סגנון הרכיבה שלנו למדריך המקומי שליווה אותנו מאידך.
לפני סיום עושים סיכום של היום בפינת חמד על בקבוק
בירה ,והמדריך המקומי מתחיל להבין את הראש שלנו...
היכן ישנים? כמובן ב Homestay-מושג קירגיזי לאירוח
בבתים של מקומיים .כדי לארח בביתך תיירים יש צורך
לעמוד בסטנדרט של מקלחת ושירותים בסגנון מערבי...
לרוצים יש גם אפשרות לבול פגיעה .סיימנו את היום
שמחים עם קינוח בארוחת ערב ביורט (אוהל קירגיזי)
אירוח של המשפחה.
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מחפשים את החמצן בקירגיזסטן
יום רכיבה שלישי התחיל בעדינות בעליה מתונה לאורך
הנחל ,כשמדרום לנו רכס ההרים אותו אנחנו צריכים
לחצות כדי להגיע לאגם סונג קול .האגם השני בגובהו
בעולם שנמצא בגובה  3000מ' .הדרך מתחילה להתפתל
בשיפועים מאתגרים ,הדופק עולה אך הנופים מהממים
ומקלים להגיע אל הפאס הנכסף ( הלוגיסטיקה המצוינת
שמלווה אותנו מאפשרת הקפצות בעליות למעוניינים).
גובה הפאס  3400מ' ,מצד אחד העלייה המאתגרת ומצד
שני נפרש לפנינו האגם הנהדר שהיקפו  95ק"מ .במבט
זדוני אנו מסתכלים על השטח מסביבנו וכמובן שבוחרים
לרכוב בסינגלים על השלוחות האינסופיות שיורדות בצורה
שפויה ומהנה לכיוון האגם .בפאן גדול וחיוך מרוח על
הפנים אנו גולשים עד קו המים של האגם מסתכלים על
מה שירדנו ואומרים ......וואאאאוו!
במהלך הרכיבה אנו פוגשים כמויות אדירות של עדרי
סוסים המסתובבים חופשי בשטח ,הם יפים ואציליים.
הסוסים משמשים לסחיבת משאות ,בשר וחלב סוסים
הנחשב בריא מאד .רכיבה לאורך האגם ומפגש עם
המקומיים מביאים אותנו אל יורטי האירוח שלנו .היורטים
הם אוהלים עגולים הבנויים בצורה מודולרית חכמה

קירגיזסטן

TAKE A RIDE
ON THE WILD SIDE

המאפשרת בניה מהירה .משפחה בונה יורט במשך
שעה אחת ,המבנה הקונסטרוקטיבי הייחודי מאפשר
ליורט לעמוד בתנאי מזג אוויר קשים של רוחות והבידוד
שלו מהקור השורר בחוץ מצוין .בכל יורט יש תנור המוסק
בעזרת עצים וגללי בקר .היורטים שהתארחנו בהם שייכים
למשפחת רועים שמגיעה עם עדרי הסוסים והבקר שלהם
בחודשי הקיץ ובמקביל ממלאים את החלל שיצר זרם
התיירים מול התשתיות הדלות שהחלו להתארגן רק ב6-
שנים האחרונות .יש משפחות רועים שבונות גם מתחם
אירוח של יורטים מפנקים ..אפילו מקלחת מים חמים
ושירותים יש! אנו מסיימים את הערב בארוחה משובחת
של האוכל המקומי הכולל בשר ,ירקות ,תבשילים ,ומרק
בשר משובח .פתיתי שלג עדינים מלווים אותנו לשינה
מתוקה .עוד יום משובח!
מהו המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות?
אחרי שנת לילה ביורט מרגישים את צינת הבוקר .ארוחת
בוקר מחכה לנו עם תה חם המחמם את הגוף .אנו
יוצאים לרכיבה לאורך אגם סונג קול ,ובדרך אנו פוגשים
כמה ילדים מקומיים חביבים שאחד מהם רצה לרכוב
על האופניים שלי .אפשרתי לו לנסות והוא במיומנות
מופלאה רכב על אופני למרות המידה הגדולה.

שריינו רכיבת מבחן ב-
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על גדת הנחל המנקז את האגם מזרחה אנו עושים
הפסקת קפה המאורגנת להפליא .הצוות המקומי
דואג לכל מחסור ,חטיפי אנרגיה ושקית פירות יבשים
לכל רוכב ...רק שלא נהיה רעבים .שבעים ומרוצים אנו
ממשיכים ברכיבה .בזווית העין אני קולט סינגל שחותך
את הדרך במגמת ירידה עד תחילת הטיפוס .בדהרה
למטה תוך כדי קריאות אושר אני פוגש עדר סוסים העומד
בדרכי ...באדיבות רבה הם פינו את הדרך ואנחנו עוברים.
ראש הפאס הוא ללא ספק מקום עוצר נשימה! 32
פיתולים יורדים למטה ומאפשרים לרכבים לנסוע שם.

אך כבר ברור לכולם שאין מצב שאנו יורדים על דרך
 .4*4מראש הפאס סינגל סוסים תופר את עיקולי
הפיתולים כך שבעצם מאפשר ירידה מאתגרת ותלולה עד
למטה .מתפצלים ,חלקינו בוחרים לרדת בסינגל והאחרים
יורדים בשביל המסודר .וזה מה שמדהים כאן ,האפשרויות
כמעט אינסופיות .השטח בקירגיזסטן והלוגיסטיקה
המקומית מאפשרים גמישות רבה לרמות וסגנונות רכיבה
שונים ,כל אחד יכול למצוא את מה שמתאים לו .בתחתית
הפיתולים אנו פוגשים שוב את הנחל ובהליכה רגלית
קצרה מגיעים אל המפל ,פינת חמד המאפשרת לנו

להרגיע את האדרנלין מהירידה .במהלך הירידה ולאורך
הנחל אנו משחקים בין השביל לסינגלים שלאורכו עד
להפסקת הצהריים  .
באוהל המדוגם מחכה לנו ארוחת הצהריים בפריסה
מענגת על שפת הנחל .התכנית המקורית הייתה המשך
רכיבה וטיפוס מצטבר של  500מ' נוספים אך קוצר הזמן
גרם לנו להחליט בתבונה על הקפצה לראש הפאס
הנוסף .העמסה מהירה ,נסיעה ,פריקה ואנחנו שוב על
האופניים במגמת ירידה מגניבה בסינגל אינסופי הרץ על
השלוחות עד הגיענו אל העמק לקבלת פנים מרעננת של

הזיל הרוסי עמוס חבילות החציר ...ואנחנו.
את הלילה עשינו בעיר נארין השוכנת בצמוד לנהר נארין
הגדול .לנהר חשיבות רבה בקירגיזסטן ,לאורכו של הנהר
יש מספר תחנות כח הידרואלקטריות המהוות 80%
מייצור החשמל במדינה.
עוד יום של חוויות מפתיעות ומהנות...
אקורד הסיום
יום רכיבה נוסף ,אנחנו עושים הקפצה עם הרכבים
במעלה נהר הנארין המתחתר בעוצמה ויופי רב בקניון צר
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בין ההרים .פריקת האופניים בגובה  3200מ'! המטרה
רכיבת חימום של כשני ק"מ אל ראש מעבר ההרים
הנמצא בגובה  3400מ' .מה זה כבר טיפוס של 200
מ' אנו אומרים לעצמינו בחיוך ,אך השרירים וקצב הלב
מוכיחים שהטבע חושב אחרת מאתנו והוא תמיד צודק!!!!.
אנו מגיעים לפסגה ,מפגש עם שני רועים על גבי סוסים
המציעים לנו לגימה של קומיס (חלב סוסות מותסס)
מסדיר לנו את הנשימה ,כדי להכין אותנו לקראת ירידה
של  15קמ' של שכרון חושים על סינגלים שנוצרו ע"י
עדרי צאן ובקר .בכר דשא על גדת הנחל אנו פוגשים

את האוהל הצהוב וחיוך רחב עולה על פנינו ....ארוחת
צהריים מתוקתקת בחיק הטבע.
אחרי הארוחה המפנקת אנו מקבלים החלטה ,הקפצה
לעבר מעבר ההרים הבא! כך נחסך מאתנו עוד טיפוס
מצטבר של  500מ' שאפשר לנו להגיע רעננים לתחילת
הרכיבה במורד .העיניים תרות אחר השבילים המעניינים
המנצלים את השטח בחוכמה ובמגמת ירידה וגורמים לנו
אושר גדול!!
את הרכיבה קינחנו במעיינות חמים שנמצאים בסמוך

לאגם איסיק קול ("האגם החם" בקירגיזית) ,ששטחו
למעלה מ 6,000-קמ"ר אורכו  195קמ' ורוחבו .65
ארוחת סיום הייתה בעיר בישקק מלווה בערב פולקלור
עם להקה מקומית שהפליאה בשליטה נהדרת בכלי
הנגינה המיוחדים שלה.
קירגיזסטן היא יעד רכיבה מצוין המתאים לסגנונות רכיבה
שונים ,הלוגיסטיקה המעולה מאפשרת גמישות וניידות
רבה .הנופים ,האנשים וחווית הרכיבה הבתולית יוצרים
חופשת רכיבה מצוינת.

פרטים על הטיול הבא ניתן לקבל באתר בוץ הרפתקאות
הכותב :ערן פוביצר ,דרך האופניים  -הדרכות וטיולים עם
ערן פוביצר ,מדריך בחברת בוץ הרפתקאות.
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 איילת ניר  איילת ניר

בולגריה

חופשת רכיבה ברודופי בולגריה
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אחרי שנה של הרבה יותר מדי עבודה ומעט מדי רכיבות,
יחס לא הוגן שגרר יציאה לא רצויה מכושר והפחתה
משמעותית של ההנאה מרכיבות ,גמלה בלבי ההחלטה
לצאת לחופשת רכיבה משובחת:
•יעד אירופאי (כזה שיאפשר רכיבה באוגוסט ,לא יקר מדי
ולא הרבה נסיעה)
•מסלולי  XCמשובחים עתירי עליות ונופים
•חברה נעימה ומעטפת מפנקת.

התשובה נמצאה בפרסום לטיול מקסים ומדהים ,עם
חברה גדולה ומוכרת (שכבר טיילתי עמה בעבר) .נרשמתי
והתחלתי להתכונן נפשית לחופשה – אלא שזו בוטלה
במפתיע והשאירה אותי במפח נפש קל.
חיפוש אצל שאר החברות המוכרות לא הניב את התוצאה
אליה ייחלתי ולרגע נדמה היה שאשאר בארץ ,נטולת
חופשה וכושר.
הישועה הגיעה אלי באופן ישיר וללא תיווך:

חיפוש בדף הבית של החברה הבולגרית "בלקנצ'ה"
העלה את טיול החלומות שלי ,בדיוק בתאריכים הנכונים
ובדיוק באופי המבוקש .אחרי כמה הודעות וסגירה של
הפרטים ,הזמנתי לעצמי טיסה לסופיה ,הודעתי בעבודה
על חופש ויצאתי לדרך.
זו הפעם השלישית שבה אני מגיעה לחופשת
רכיבה בבולגריה.
הפעם הראשונה – במסגרת טיול מאורגן של "מדרפט",

השנייה באופן עצמאי במסגרת פרויקט סקירת מסלולים
(חפשו את הכתבה שלי מלפני  3שנים) והפעם –
במסגרת טיול מאורגן אליו חברתי ,ביחד עם דוושנים
אחרים שהגיעו בדרך דומה לטיול שהנתונים היבשים
שלו הבטיחו  7ימי רכיבה (ויום מנוחה באמצע)240 ,
קילומטרים של דיווש 8,300 ,מטרים של טיפוס ו9,600-
מטרים של גלישה במורד.
טעמתי בעבר את טעם הרכיבה בבולגריה וידעתי למה
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לצפות בגדול – ועדין הופתעתי בענק.
הרי הרודופי
רכס הרי הרודופי מכסה כשביעית משטחה של בולגריה.
הם גובלים ביוון ,מדרום ובתורכיה ממזרח.
הם צופנים בחובם שרידים היסטוריים של חברות
שונות ורבות – השבטים התראכיים ,הרומים ,הביזנטים
והעותמאנים .הכפרים הקטנים והנידחים שבהם מהווים
שריד לתקופה של שגשוג ולחיים של פשטות וקרבה

לטבע .רק שהפשטות הקסומה הזו ,לא קוסמת כל כך
לדור הצעיר.
בדומה למה שקורה במקומות אחרים ,הדור הצעיר נוטש
את חיי הכפר המסורתיים ועובר לגור בערים או מהגר
למדינות אחרות .מי שנשאר בכפרים הם בעיקר הזקנים
ומעט מאוד צעירים והכפרים שוקקי החיים של פעם
נהפכים לאט לאט לעיירות רפאים .בתי ספר נסגרים
וננטשים ,בתי-חולים נעזבים ומרבית הבתים נטושים

ומטים ליפול.
מה כן נשאר?
מעט חקלאות מקומית ,אטרקציות תיירותיות ,בקתות
אירוח ,מסעדות מקומיות (שבהן יגישו את האוכל בכלי
חרס מסורתיים) ,מטבח מקומי עתיר תבשילים משובחים
ותרבות מקומית של ריקודים ,נגינה ושירה ייחודית לאזור.
רכיבה ברודופי
ימי הרכיבה שלנו היו בנויים באופן דומה למדי –

אחרי ארוחת בוקר מפנקת ונינוחה ,יצאנו לטיפוס ארוך
של כ 500-900-מטרים של גובה מצטבר ,עד להגעה
לרמות הרודופי .הרכיבה עתירת הנופים על הרכס סייעה
לצבור עוד כ 500-700-מטרים של טיפוס.
בקתות אירוח ונקודות תצפית מרהיבות מאפשרות
מנוחה והצטיידות להמשך הדרך (או סתם עצירה
למנוחה ולקפה) ואת האנרגיה הפוטנציאלית שצברנו,
ניתן לפרוק בירידות ארוכות ומאתגרות (בין אם בסינגלים
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ובין אם בדרכי  4X4מאתגרות לא פחות) .בסופו של
כל יום ,התקדמנו במסלול הטבעתי שלנו לכפר הבא,
שם התארחנו בבקתת אירוח מקומית והתענגנו על
מיטב יצירות המטבח הבולגרי המפנק .הרכיבה עצמה
מאתגרת – מדובר בלא מעט טיפוסים בכל יום ,גם אם
הם נעשים בקצב נוח והסינגלים לא תמיד מהודקים
וזורמים וחלקם דורשים ריכוז ועבודה ,בעיקר אלו המצויים
בשבילי יער תלולים עם סוויצ'בקים מדורדרים.

פינת התכל'ס
הסכום שלי :מומלץ בחום.
העלות – כ 750-אירו לאדם (תלוי בגודל הקבוצה) ,ל10-
ימי חופשה ( 7ימי רכיבה ,יום הגעה והתארגנות ,כולל
איסוף משדה התעופה ,יום מנוחה מפנק באמצע ויום
התארגנות וחזרה לסופיה)
ארוחות – ארוחת בוקר מפנקת ,ארוחת ערב עשירה,
במהלך הרכיבה פירות  /חטיפים  /נקניקים יבשים /
גבינות ולפעמים עצירה בבקתה שבה ניתן לקבל גם

מעבר לכך ניתן גם לשכור אופני הרים בולגריים משובחים
(מרמה של  XCועד לרמה של  AMארוכי מהלך) בעלות
של  25אירו ליום
גודל הקבוצה – אם לא תצטרפו לקבוצה קיימת ,תוכלו
להזמין טיול המתאים לאופי הרכיבה שלכם ,לקבוצות שבין
 3ל 14-רוכבים.
אורך החופשה ,אופי המסלולים וכמות ימי הרכיבה תלוי
בכם וניתן לשינוי ולהתאמה תוך כדי תנועה (יכול להיות
שתגלו שהסינגלים הבולגריים מעט יותר אגרסיביים מאלו

שבארץ)
קחו בחשבון שאם אתם נוסעים כדי להגיע למקומות
נידחים ,תאלצו להסתפק בתנאי לינה שאינם עונים
על הגדרה של  5כוכבים (למשל – שרותים ומקלחות
משותפים למספר חדרים).
והצ'ופר העיקרי – כנראה שתחזרו בכושר טוב יותר מזה
שבו הגעתם.
להתראות בשבילים!
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 עדי בלן  דותן הלוי

 שלומי אברג'יל

Orbea Rallon

יבואן :סינגלמאניה | מחיר₪ 18,900 :

אנדורו באסקי אמיתי

Orbea Rallon
חברת  Orbeaהספרדית החלה דרכה כיצרנית אופניים כבר ב ,1930-לאחר
שינוי ייעוד המפעל שלה (שייצר נשק עד אותה תקופה) ,הנמצא במאלביה,
ליד בילבאו בחבל הבאסקים הספרדי.
לאורבאה היסטוריה ותרבות עשירה של אופני כביש ,כולל ניצחונות אין ספור
של רוכביה .זכורים במיוחד ניצחונות רבים בקטעים ההרריים של הפירנאים
בגראנד טורים השונים ,כאשר רוכבים באסקים מקומיים מספקים גאווה לאומית
לחבל הבדלני.
בשנים האחרונות  Orbeaמשקיעה משאבים רבים יותר ויותר בעולם אופני
ההרים ,זה כולל השקעה מרשימה במחקר ופיתוח ואפילו מימון קבוצת אנדורו
משמעותית אך מתפתחת ,ללא כוכבים משמעותיים בקטגוריה המרכזית בינתיים.
ההשקעה המרשימה ביותר במחקר ופיתוח עד עתה היא האופניים שבמבחן הזה,
מדובר בדור החמישי של ה Rallon-דגם ה AM-בעבר ואנדורו בהווה של היצרן.
הפעם בניגוד לדורות הקודמים מדובר ברבולוציה ולא באבולוציה ,אלו אופניים
חדשים לחלוטין שתוכננו מהיסוד על מנת לספק את צרכיהם של רוכבי האנדורו -
מתחרות  EWSועד רכיבת חבר'ה בחורשן.
שרון מסינגלמאניה הוביל אלינו את הראלון  M-10הכחולים במשלוח ספיישל,
אתם אגב יכולים לקבל אותם בצבע  Customללא תוספת מחיר כחלק מהמדיניות
החדשה שמציע היצרן .מיד בצענו כיוונונים מעטים ויצאנו לדרדרת של
הר חורשן אבל לא רק ,והמסקנות לפניכם 
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה לחלוטין  -משולש קידמי א-סימטרי
•מתלה ציר יחיד בעל ציר קונצנטרי אחורי המייצר מהלך של  150מ"מ
•גלגלי  29א'ינץ וצירים בסטנדרט Boost
•מזלג קדמי במהלך  160מ"מ
•זווית ראש מתכווננת בין  65.5ל  65מעלות
•אורך צינור עליון  583מ"מ
•זווית צינור כיסא אפקטיבי  76מעלות
•אורך תומכות שרשרת  435מ"מ
•בסיס גלגלים  1217מ"מ
•משקל "רטוב" כולל פדלים –  13.9ק"ג
•נתונים למידה M
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שלדה ומתלים
השלדה של הראלון היא מלאכת מחשבת אמיתית,
אורבאה לא חסכה במשאבים ומשתמשת כאן בקרבון
ה OMR-שלה ,האריג היוקרתי והאיכותי ביותר שהם
מייצרים .המשולש הקדמי מרשים במיוחד עם העיצוב
הא-סימטרי שלו ,יש חיבור ישיר בין הצינור העליון לצינור
הכיסא בצד אחד המשאיר את הבולם חשוף מצד ימין,

Orbea Rallon

מה שהופך מעבר בין מצבי בולם אחורי לקל במיוחד תוך
כדי רכיבה.
הראלון מבוססים על מתלה סינגל פיבוט עם ציר אחורי
קונצנטרי  -ציר המתלה היושב סביב ציר הגלגל האחורי,
בדומה למתלי ה ABP-של טרק או מתלה הSplit-
 Pivotשל דייב וויגל .אורבאה שיתפה פעולה עם Fox
 Racingשיצרה בולמים מכוילים בדיוק לתכונות המתלה

הפרוגרסיבי של הראלון .לשלדה מרחב עמידה משופר
משמעותית לעומת הדורות הקודמים וכן עדכון לסטנדרט
 Boostהפופולרי .הגימור של השלדה הוא מהמרשימים
שראינו בשנים האחרונות והאופניים הם יפים ובנויים
לתלפיות (לכל אורך המבחן לא שמענו ולא ציוץ או קרקוש
כלשהו ,מה שמעיד על תכנון ובנייה קפדניים במיוחד).
בחיבור הבולם למשולש האחורי יש לינק שניתן להפוך על

מנת לשנות את זווית הראש בחצי מעלה מ 65.5-מעלות
ל 65-מעלות בהתאם למתווה הרכיבה והטעם האישי.
חלקים בולטים
למבחן קיבלנו את ה ,M-10-הדגם הנחות מבין שלושת
דגמי הראלון" .נחות" זה קצת מעליב במקרה הזה ,מכיוון
שמדובר במפרט מרשים מאוד ,בוודאי בהתחשב במחיר
ובאופציה לצביעה קאסטום .הבולם הקדמי שיסופק
91 | 90

we:Test

עם האופניים הוא ה Fox 36-עם ציפוי הקאשימה
(במבחן קיבלנו את אותו הדגם רק ללא הקאשימה)
והבולם האחורי הוא ה DPX2-המעולה  -גם הוא מגיע
מצופה קאשימה.
מערכת ההינע היא ה GX Eagle-של  ,Sramבעלת 12
הילוכים ויחס העברה נמוך של  32x50שהצילה (כן,
לא פחות מהצילה) לנו כמה רכיבות בכך שיכולנו לדווש

Orbea Rallon

בנחת בעליה ולא להילחם ב 32x42-שאנחנו רגילים אליו.
על מעצורי ה XT-של שימאנו באמת אין לנו מה להוסיף
יותר ,מדובר בבנ'צמארק של התעשייה .רכיבי הקוקפיט
ומוט האוכף היו מבית רייספייס ,רכיבים פשוטים למדי
אך איכותיים.
הגלגלים במפרט המקורי של אורבאה הם  E-1900של
 DTעם חישוקים ברוחב  30מ"מ ,אנו קיבלנו את הM‑10-

מצויידים בגלגלי  wide lightningשל American
 Classicעטופים בגומי אגרסיבי במיוחד מבית מקסיס,
אגרסור  2.3אחורי ומיניון  2.5קדמי .סינגלמאניה
מאפשרים בחירה בין שתי אופציות הגלגלים הנ"ל
במחיר הנתון.
על השביל
אנו חייבים להודות כי קצת הופתענו מהרגעים הראשונים

על הראלון ,ציפינו לאופני אנדורו קיצוניים ,ארוכים ,נמוכים
ועם זוויות קיצוניות ,אך בפועל הם הרגישו סטנדרטיים
הרבה יותר מהצפוי .האופניים במידה Small/Medium
שקיבלנו אינם ארוכים כלל ,אם כבר אפשר להגדירם
אפילו קצרים מעט למדיום ,וברושם ראשוני אינם מרגישים
קיצוניים .בכל אופן הרגשנו מיד בבית ולא נדרשנו
להתאמות מיוחדות.
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I'TS MORE THAN A

CRB/AL 27.5 - 2017
מחיר מבצע

₪ 16,390
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הדיווש על הראלון מפתיע לטובה ,היינו מודאגים מאוד
לקראת הרכיבה הראשונה ,שילוב של צמיג קדמי ברוחב
של  ,2.5אופניים שנושקים ל 14-קילו ,ורוכב שבילה את
רוב הקיץ במזגן ולא בשבילים זה בדר"כ הפוך מנוסחה
מנצחת .אבל המתלה מרגיש יעיל מאוד ,גם במצב פתוח,
אבל בעיקר במצב האמצעי של הבולם האחורי .תנוחת
הדיווש מצוינת (משקל הגוף מעל הפדלים ולא משוך

Orbea Rallon

אחורה כמו בחלק מהאופניים עשירי המהלך) כך שלא
חשנו חסרון משמעותי בדיווש לעומת אופני שבילים או
אול-מאונטיין אגרסיביים.
בעליות מצאנו עצמנו מודים לאלוהי האיגל והסראם,
גם בעליות תלולות ו/או טכניות ,יחס ההילוכים הנמוך
של ה GX Eagle-וגם העבודה החלקה להפליא של
המערכת הבטיחו שיכולנו לשבת ולדווש יחסית בנחת בלי

להגיע לדופק משוגע ולחמצון של המעט שנשאר משרירי
הארבע-ראשי שלנו.
הצמיגים המגודלים דאגו שלא תחסר לנו אחיזה בשום
עליה ,ואפילו זווית הראש הקיצונית יחסית לא הטרידה
מנוחתנו יותר מדי ,סה"כ האורבאה מטפסים נהדר יחסית
לאופניים אגרסיביים כל כך.
אבל ,כפי שכבר ניחשתם ,ואם אתם שוקלים לרכוש

לעצמכם מכונת אנדורו באסקית שכזאת ,עליות זה רק רע
הכרחי ,כשהתחלנו לתקוף סינגלים (כן לתקוף זה המונח
הנכון על האופניים הללו) הרגשנו את מלוא העוצמה של
הראלון .האופניים שקטים ,מאוזנים ,זריזים ומאפשרים
לרוכב לעשות כמעט על העולה על רוחו בשביל ,במקרה
של האורבאה ,הרגשנו כאילו אנו מגבילים אותם ולא
להיפך .הפחד ממגושמות של אופני  29עם מהלך ארוך
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כל כך התבדו כבר בסינגל הצפוף הראשון בירידה.
האופניים כלל לא מרגישים גדולים ,הם מתמרנים מעולה
וזריזים כמו אופני  29עם מהלך קצר הרבה יותר.
ככל שהמהירות והתלילות גברו ,חשנו יותר ויותר בבית
על האורבאה .בסגמנטים אגרסיביים ,עומקו של המתלה
ויכולת הגיהוץ שלו בולטים מאוד 150 .המ"מ של המתלה
יחד עם ה 36-הנדיב מלפנים באים לידי ביטוי בקטעים

Orbea Rallon

אלו והראלון מעלימים את כל תחלואי השטח תוך כדי
שהם מעניקים לרוכב מעטפת ביטחון לשחרר את כל מה
שיש לו .הצמיגים האגרסיביים על הגלגלים הגדולים סיפקו
אחיזה די מדהימה גם בתנאי דרדרת קיצוניים של סוף סוף
סוף הקיץ.
בקטעים מהירים במיוחד מצאנו עצמנו תוהים האם ראלון
במידה לארג' היו מתאימים לנו יותר ,המדיום מרגישים

מעט קצרים מדי לטעמנו ,ואנו ממליצים לרוכבים מעל
 1.70לבדוק את המידות היטב לפני הקנייה.
סיכום
אורבאה פגעו בינגו עם הראלון החדשים ,אלו אופניים
א-ד-י-ר-י-ם! ,איכות בנייה והרכבה יוצאות דופן ,אופניים
זריזים ויציבים בעת ובעונה אחת ,אשר יחדירו בטחון
ויעניקו מעטפת ביצועים מרשימה מאוד לכל רוכב שיבחר

לרכוש אותם ,כולל יכולת טיפוס מרשימה לז'אנר .התמורה
הגבוהה לכסף והיכולת לצבע קאסטום הם בונוס נוסף
כאן .האזהרה היחידה היא לגבי המידות ,יתכן ותצטרכו
מידה אחת גדולה ממה שאתם רגילים ,מומלץ לבצע
מדידה דקדקנית ואולי אף רכיבת מבחן (מישהו אמר
דמו‑דיי?)
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חדש  -מדרסי SOL(E)UTION
לאחר  5שנות מחקר ופיתוח אנו גאים להכריז
על המדרסים המקצועיים לרוכבי אופניים שאינם
דורשים התאמה אישית.
במחיר של  299ש״ח בלבד ,תוכלו לשדרג את איכות
הרכיבה שלכם ולמנוע פציעות וכאבים מיותרים.
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טיול החודש

מרחבי השקמה

סינגלים זורמים ומשובחים ,נוף מגוון ב  360מעלות ,ערוצי נחלים ,בתרונות,
שדות חקלאיים ,יערות נטועים ונקודות עניין היסטוריות ממתינים לנו במרחב
שקמה אשר בדרום הקרוב.
חוש הריח שלנו כבר מסניף את סוף הקיץ והמדבר קורא לנו ,אך חוש המציאות מזכיר
לנו שעדיין לא מספיק קריר בשביל מדבר ,ולכן נצא דרומה רק חצי דרך אל אזור יפיפה
שבקרוב יפרח במרבדי פרחים .במסלולנו החודש נרכב קטעים ארוכים מסינגלי ברור
חיל ורוחמה-דורות ,נעלה לתצפית מרשימה בתל נגילה ,נסנגל מעל קניון נחל סד
ונציץ בשרידי מסילת הרכבת הטורקית לבאר-שבע.
שימו לב כי חלקים מן המסלול יהיו בוציים לאחר הגשם ,ולכן אם יורד באזור גשם
משמעותי מומלץ לחכות מספר ימים לפני שיוצאים לטייל 
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הנתונים הבסיסיים

להורדת קובץ
ניווט

זמן 4-5 :שעות
מרחק 39 :ק"מ
קושי טכני :בינוני
קושי פיזי :בינוני
קושי ניווט :בינוני טיפוס כולל 350 :מ' אנכיים
מפה :מפת סימון שבילים מס' " - 13מישור חוף הנגב (הנגב המערבי)"
מעגלי :כן
הגעה לנקודת המוצא :הכניסה לקיבוץ ברור חיל .מכביש  232פונים
לכיוון ברור חיל .לפני הכניסה לקיבוץ נכנסים לדרך עפר מימין וחונים
(שימו לב לא לחנות בנתיב של השער החשמלי) .וויז" :ברור חיל".
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יוצאים לדרך
נצא לדרך מזרחה במקביל לגדר הקיבוץ (מבחוץ) ,נחלוף
על פני שער אחורי של הקיבוץ ונפנה ימינה לדרך בסימון
שבילים ירוק .לאחר כ 1500-מ' הדרך חוצה ערוץ ומיד
לאחר החציה נעזוב אותה ונפנה ימינה ,נרכב  300מ'
נוספים ונראה כניסה לסינגל מימין (.)1
נכנס אל הסינגל ,סובב ברור-חיל ,שהוא חלק פחות מוכר
ממערך הסינגלים שסללה קק"ל במרחב שקמה ,המוכר

לרוב הרוכבים בשם "רוחמה-דורות" .לנו ,מן הסתם ,פחות
חשוב איך קוראים לו ,ויותר חשוב שאנחנו עושים כאן
חיים משוגעים בנופים משתנים .השביל עובר לדרך רחבה
למקטע קצר ,חוזר לסינגל וכעבור  1150מ' נוספים פוגש
סינגל שמגיע משמאל ,שימו לב לא לפספס (.)2
נפנה שמאלה אל מקטע מתוך הסובב הצפוני של
"רוחמה-דורות" שמתפתל לו בכיף גדול בין עצים ושדות
ולאחר  3.7ק"מ מגיע לצומת סינגלים נוספת ,בה נמשיך

ישר עם השילוט של "סובב ברור חיל" (. )3
הסינגל מטפס ברגוע בתוך אחד הבתרונות הקורעים את
השטח ולבסוף יוצא אל דרך כורכר רחבה בסימון שבילים
שחור ,שם נפנה שמאלה ונטפס על לצומת  Tעם דרך
בסמ"ש כחול ,בה נפנה ימינה .לאחר קטעי הסינגלים
בהם היינו מרוכזים בעיקר בהישארות על הפס החום
הצר ,כעת הנוף נפרש לפנינו במלוא הדרו לכל הכיוונים.
נרכב  2.7ק"מ בסמ"ש הכחול ולאחר עלייה קצרה וחדה,

נפנה שמאלה אל דרך טובה שתוביל אותנו אל סמוך
לחווה .בפיצול שיגיע לאחר כמה מאות מטרים נוספים
נפנה ימינה לירידה מהירה ועלייה כואבת ולבסוף נגיע אל
צומת דרכים גדולה (.)4
נפנה שמאלה עם סימון השבילים האדום ולאחר  400מ'
נפנה ימינה עם שביל ישראל .נשים לב שנכון לזמן רכיבת
ההכנה יש לחצות שדה חרוש קטן בכדי להגיע להמשך
השביל העובר ליד גדר ומוביל אותנו מטה ,אל נחל סד (.)5
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הסינגל חוצה את הערוץ ופונה ימינה מעליו .לאט לאט
הערוץ מתחתר והופך לקניוני ,עם מחשופי קרטון יפיפיים
ורכיבה משובחת מעליהם.
לבסוף הסינגל נשפך אל דרך רחבה בסימון שבילים כחול
בה נפנה שמאלה ,לאחר כ 900-מ' נפנה שוב שמאלה
לדרך בסימון שבילים ירוק ולאחר  200מ' נוספים נפנה
ימינה בטיפוס חד אל עץ האשל המרשים שבראש תל-
נגילה ( .)6הגענו אל המקום המושלם להפסקת הקפה

שלנו – הנוף הנשקף מן התל לכל הכיוונים ,והצל מעץ
האשל בן ה 400-שנה ,לא משאירים לנו תירוצים להמשך
רכיבה ללא עצירה .בתל נגילה התקיימה התיישבות
בתקופת הברונזה ,לפני כ 4400-שנה .במקום לא נותרו
שרידים להתיישבות זו ,והבורות הגדולים באדמה נחפרו
על ידי ציידי אוצרות שחיפשו אוצר הזהב שלפי האגדה
טמנו הטורקים למרגלות העץ כשברחו מפני הבריטים.
נמשיך מזרחה עם שביל ישראל היורד מעברו השני

של התל ,כולל קטע תלול במיוחד שלאחריו מתעקלים
ימינה אל חציה של נחל שקמה ולאחר כמה מאות
מטרים נוספים נבחין בשרידי גשר מעל ערוץ ( .)7זהו
שריד למפעל האדיר של הרכבת לבאר-שבע וסיני שבנו
הטורקים במלחמת העולם הראשונה ,ואשר היה בשימוש
על ידי העות'מנים ,ומאוחר יותר על ידי הבריטים עד לשנת
 .1927בשנת  1970קרס הגשר בזמן שטפון ומה שנותר
ממנו זה מה שאנו רואים כיום.

נעבור מתחת ל"אין גשר" ונפנה שמאלה לרכיבה לאורך
הסוללה עליה עברה מסילת הרכבת .לאחר  1500מ'
בדרך זו נפנה שמאלה ובמבט לאחור נוכל לראות כי
עברנו מעל גשרון אבן נוסף .כשהדרך מתעקלת ימינה
נמשיך ישר אל סינגלון בתוך הערוץ ,נחצה דרך נוספת,
ובצומת הבאה נפנה ימינה לדרך ישרה צפונה (. )8
נרכב בדרך זו  950מ' ,נפנה חצי שמאלה ובמהרה נראה
בבתרונות משמאלנו "גן שעשועים" של אופנועים עם
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דירט ג'אמפס וברמים מעניינים .לא בדיוק בגודל המתאים
לאופניים ,אבל אני מכיר לא מעט חבר'ה שלא יעמדו
בפיתוי לעשות שם השתוללות קטנה...
נמשיך בדרך ובפיצול שמגיע  700מ' מן הצומת בה פנינו
נבחר בזרוע השמאלית ונעוף בלב החורשה ולצידה ,נבחין
בצמחיית הנחלים העשירה של נחל שקמה המתייצב
לצידנו וכשנגיע לפניה חדה ימינה בשביל ,נמשיך ישר

לחציית חורשה צרה וערוצון שיפגישו אותנו עם דרך
בסימון שבילים כחול (.)9
נפנה שמאלה עם סימון השבילים הכחול שבמהרה יהפוך
לאדום כשהוא מלווה את ערוץ הנחל ולבסוף עוזב אותו
לטיפוס שמאלה ומפגש עם דרך בסימון שבילים שחור
אליה נפנה שמאלה .בראש העלייה ייחשף אלינו נוף
נהדר מצפון ,בהמשך הדרך נראה שרידי מבנה מימין ,כמו

גם על הגבעה משמאל ,ועצי שקמה מרשימים לצד הדרך.
לאחר  3ק"מ בסימון השחור נגיע אל קצה בתרון מיוער,
שם תמתין לנו פנייה ימינה לסינגל ברור חיל (.)10
הסינגל מתעקל מיד ימינה ואז שמאלה ,וממשיך בטירוף
לאורך למעלה מארבעה קילומטרים של הנאה צרופה
(כולל מספר חציות דרכים ,שימו לב לא לפספס את המשך
הסינגל) עד שלבסוף הוא נשפך לדרך רחבה בסימון

שבילים ירוק.
נרכב על הסמ"ש הירוק חזרה לקיבוץ ברור חיל ,תוך כדי
שאנו מקפידים לא לפספס את הפנייה ימינה לחציית
הערוץ בדרך ,ונחזור כפי שבאנו בתחילת המסלול לאורך
גדר הקיבוץ עד לרכבים הממתינים
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 רועי קאפח  גלעד קוולרצ'יק  גיל צביק

Ridley Fenix SL

אני בספק אם יש מישהו שלא מכיר את המותג  ,Ridleyאבל בשביל
להישאר על הצד הבטוח נוודא שכולם מיושרים .המותג הבלגי הוקם
בשנת  1997על ידי יואכים הארטס ,בונה שלדות קרבון שהחליט להקים
מותג משלו .מתחילת הדרך הדגמים והמבחר כוונו אל רייסרים ,הן בכביש
והן בסייקלוקרוס וכבר בשנת  2005המותג נכנס אל עולם הפרו-טור
עם חסות על קבוצת  Davitamon-Lottoהבלגית .רידלי מחוברים
מאוד לעולם המרוצים המקומי שהוא הטבור העולמי למרוצי כביש ולכן
סביר להניח שתראו את האופניים שם בכל פינה אפשרית .המותג
גאה בזהות הבלגית שלו וגם נהנה משיתוף פעולה נרחב עם מותג
הקסדות  Lazerומותג הביגוד  Bio-Racerשפועלים יחד בחסויות ופיתוח
הספורט המקומי.
לישראל המותג נכנס בשנות ה 2000-בייבוא של עמית לוינזון ובסוף
שנות ה 2000-העביר ידיים אל חברת  Rock N Roadשמצידה הכניסה
אותו אל השוק המקומי באגרסיביות לא פרופורציונלית לגודל החברה ,זה
כלל המלא מעט חסויות על ספורטאים בודדים ,קבוצות כביש וקבוצות
טריאתלון .התוצאה -כיום אי אפשר לרכוב בישראל בלי לפגוש רוכבים
על  Ridleyבמהלך הדרך 

יבואן | Rock N Road :מחיר₪ 11,100 :

Ridley Fenix SL 105
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Highlights
30T-24T HM UD Carbon :•שלדה
Fenix SL,
 30T-24T HM UD Carbon :•מזלג
Shimano 105, 22 Gears :•מערכת הילוכים
Shimano 105 :•קרנק
Forza RC23 :•גלגלים
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טכנולוגיה וגיאומטריה
אם יש משהו שיכול לאפיין את כל דגמי החברה היא
הגיאומטריה הקומפקטית של השלדות .הזווית של הצינור
העליון חדה ויורדת למטה עד שהיא נפגשת עם צינור
המושב ויחד הם יוצרים משולש קטן וקומפקטי .המאפיין
השני הוא צינור ראש מאוד נדיב ולפעמים נדיב מידי.
מי שאוהב את הכידון גבוה זה אידיאלי עבורו ,מאחר

Ridley Fenix SL

ומתקבלת זווית רכיבה נוחה בלי הצורך במגדל ספייסרים.
אולם למי שיושב ממש נמוך זאת עלולה להיות בעיה
בשבילו וסביר להניח שהוא יצטרך סטם עם זווית שלילית
שתשלח את מרכז הכובד שלו קדימה .מבחינת זוויות מוט
המושב ומוט הראש ,אין כאן בשורה .בדגם המבחן יש זווית
ראש של  73.5וזווית מוט אוכף של  73מעלות.

 Fenix SLהוא דגם חדש יחסית והוא מכיל מספר שינויים
לעומת דגם  Fenixהקודם .זה מתחיל עם שיפור מרווח
הצמיגים בשלדה שמאפשר עתה שימוש בצמיגים עד
רוחב  .30לדגם החדש יש ציר מרכזי רחב יותר ,מוט
המושב הוחלף לקוטר של  27.2לטובת גמישות לספיגת
מהמורות ומצד שני קשיחות השלדה עלתה ב18%-
שלמים ובהחלט מורגשים .אך הנתון המרשים ביותר

הוא המשקל ,המשקל של השלדה החדשה ירד ב15%-
לעומת הקודמת.
פרופיל הצינורות של השלדה מאוד מעניין וניתן לראות
איך ההתנהגות של האופניים על הכביש מושפעת
מנגיעות קטנות שעל הנייר וגם בעין לא נראות
משמעותיות כל כך.
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לפי הגדרת היצרן הדגם החדש הוא רב-גוני ,הם לא
אופני טיפוסים ייעודיים ,לא אופני מישור אווירודינמיים
וגם לא אופני נוחות ,הם הכל יחד .אופניים שניתן לעשות
איתם הכל עם פשרות מינימליות שנמנעות מלדרוך
על האצבעות של התחומים השונים .את כל זה יצאתי
לבדוק עבורכם

Ridley Fenix SL

ברכיבה
רידלי טוענים שהדגם החדש קשיח יותר מהדגם הקודם
ב ,18%-אני שואל את עצמי איך הם הצליחו להקשיח
את המוקשח?! האופניים האלו קשיחים במיוחד וכבר
בפידולים הראשונים אני מבין שלמרות שיש צינור ראש
נדיב ולמרות שהאופניים נולדו במדינת הפאבה (האבנים
שמרצפים איתם דרכים באירופה ומאוד כואב לרכוב

עליהם) אופני נוחות הם לא.
את הרכיבה הראשונה אני מעביר במסלול הבית של גוש
דן ,ההקפה המפורסמת והלעוסה בגני יהושע המכונה
"ראש-ציפור" .ההקפה מאוד מישורית ומהירה אבל כוללת
שתי פניות שבוחנות את כישורי הרוכב ואת האופניים
במהירויות גבוהות .הפניה הראשונה היא של  90מעלות

לשמאל ,אם אתה מוביל את הפניה אזי אתה צריך
לשמור על הקו המהיר ולצאת בהאצה בינונית ,אם אתה
"יושב" בתור רכבת של רוכבים ,יש לבצע לחיצה קטנה
אך משמעותית ביציאה מהסיבוב שמראה לך איך אתה
והאופניים מתפקדים .הפנייה השנייה היא כמעט בת
 180מעלות ושם הסיפור דומה אבל צפוף יותר .ברכיבה
המישורית האופניים משייטים במהירות רגילה ,בנקודות
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ההאצה מרגישים את הקשיחות שלהם והם יוצאים
מעולה מתוך הפניות .הגמישות היחידה שמורגשת מגיעה
מהגלגלים ולא מהשלדה .אחרי מספר הקפות מהירות
הורדתי קצב ובחנתי את האופניים בהאצה בעמידה .גם
כאן לא היו הפתעות והאופניים טסו קדימה והגיבו נהדר
אך לא תמיד מספיק מהר .שוב זאת "בזכות" הגלגלים
שמרגישים קצת איטיים .את הרכיבה סיימתי בסיבוב לחוף

Ridley Fenix SL

מנדרין ואז זכיתי לעוד קצת קשיחות לאורך החוף.
את הרכיבה המשמעותית הראשונה העברתי בהרי
ירושלים .בגבעות המתגלגלות שמובילות אל צומת נחשון
הרגשתי שהאופניים יושבים טוב במישור ובקטעי גבעות
הם מגיבים נהדר שעולים לעמידה ולוחצים .בעליה של
צובה המבחן העמיק והזווית של הכביש בשילוב הרגליים
העייפות שלי (תהיו עדינים איתי ,בחודשים האחרונים אני

אשכרה רוכב) הבליטו את התכונות של האופניים בצורה
טובה .קשיחות המזלג הקדמי מרשימה מאוד וממש לא
מפריע לו שהרוכב לוחץ חזק בעליה כשהוא עומד ונשען
עליו .בשורה התחתונה האופניים הללו מטפסים מעולה!!
בקטעי ירידה ארוכים האופניים הרגישו טוב ,אולם כאן
התגלתה חולשתם של מעצורי  Forzaשמגיעים על
האופניים .הם הרגישו בינונים בכוח העצירה שלהם ועבדו

פחות חלק ממערכות אחרות שאני מכיר ורגיל אליהן.
בנוסף לכך ,קשיחותם הרבה של האופניים מאוד מורגשת
בירידות ולעיתים התחושה הייתה שאני קצת נלחם
באופניים על מנת לייצר זרימה טובה.
חלקים בולטים
מערכת ההילוכים של  Shimanoכרגיל עובדת נהדר,
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ההילוכים עוברים חלק ,אין רעשים או חיכוכים מיותרים
ובאמת שהצורה החדשה של הידית נוחה גם אחרי כמה
שעות .הכידון והסטם מתוצרת  Ridleyקשיחים ובעלי
גימור יפה ומרשים .לעומת זאת הגלגלים מעט כבדים
ומגיבים באיטיות להאצות ,יתרה מזאת הם גם גמישים
וכאשר מפגישים אותם עם שלדה קשיחה כל כך זה בולט
ביתר שאת .הייתי שוקל שדרוג קטן במעמד הקנייה לטובת

Ridley Fenix SL

גלגלים מעט יותר מתקדמים ,ואם כבר אנחנו במעמד של
שדרוג ,הייתי שוקל גם את עניין הבלמים כאמור .מלבד
הגלגלים והבלמים ,חבילת האבזור שמציגים הFenix SL-
 105היא טובה מאוד.
סיכום
אני מחבב אופניים קשיחים ולכן ה Fenix SL 105
הרגישו לי טוב .נהניתי מהתגובות המהירות ,אהבתי את

הקשיחות ואת ההיגוי .האופניים אכן לא מכווני מטרה
ספציפית ,הם מטפסים טוב ,מרגישים מהיר במישור
והגיאומטריה שלהם מתאימה לרכיבות ארוכות בזכות
פרונט גבוה.
היתרון של ה Fenix SL-על הדגמים האחרים באותה רמת
מחיר הוא הוא השלדה .במחיר הנתון מקבלים כאן שלדת

קרבון מתקדמת ולא קרבון בסיסי כמו אצל המתחרים
הבולטים ,אולם מקבלים אבזור פחות מתקדם .כאן כל
אחד צריך לעשות את החשבון הפרטי שלו ולהחליט מה
עדיף .בכל מקרה במידה ותשדרגו את הגלגלים והבלמים,
תקבלו מכונת  All Aroundעם שלדה מעולה שקצת
קשה למצוא לה תחרות בביצועים
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 אריק פלדמן   דותן הלוי  בן קדמי ודן דורון "יסודות" בי"ס לאופני הרים

טכניקות רכיבה להמונים

טכניקות רכיבה להמונים

מוט אוכף מתכוונן

רכיבה על אופניים בשטח היא פעולה הרבה פחות
טריוויאלית מאשר סיבוב פדלים .השטח טומן בחובו שלל
אתגרים איתם רוכבי אופניים נדרשים להתמודד .הדרכים
להתמודדות הן רבות ומגוונות ,כל אחד על פי אופיו,
תפיסת עולמו ומעל הכל כישוריו האישיים .לסדרת כתבות
מצולמות בנושא טכניקות רכיבה נכונה ,רתמנו למענכם
את מיטב מדריכי הרכיבה הטכנית בישראל לסדנת רכיבה
פרטית .בהתייעצות עם המגה "מאסטרים" בחרנו להביא

לכם מספר טיפים לשיפור הזרימה ,היכולת הטכנית,
ההנאה והסטייל שלכם ברכיבה.
הפעם אנו עוסקים בפריט ציוד התומך באופן ישיר
בטכניקת הרכיבה שלנו -מוט אוכף מתכוונן .הוא קיים
בשוק כבר שנים רבות ולא מעט מזוגות האופניים סביבנו
מצוידים בו .אבל איך הוא תורם לטכניקת הרכיבה שלנו
ולהתנהלות שלנו על ועם האופניים? על כך ועוד בסרטון
שלפניכם

דן דורון קבלן תארים בפרישה אקטיבית  ,ברזומה
של רוכב הבית של רד בול בדימוס ,אין ספור פודיומים
במגוון תחרויות בכללם תואר אלוף וסגן אלוף הארץ
ב,DH -אלוף תחרות הדואל סלאלום של רד בול
בחיפה ,אלוף סבב ה DH-הישראלי וכו' .גם דנצ'י
נמנה על דור המייסדים של הדרכת רכיבה טכנית
בארץ ובמרכז מיר"ב ובימים הוא משמש כמדריך פרטי
לרכיבה טכנית ,יותר ממומלץ לעקוב אחרי הפעילות
בפייסבוק.

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

 אילון שגיא

איך עושה

אגו?
לפעמים נדמה שיותר מאהבת הרכיבה ,החיבה היתרה
לחפירות טכניות והכמיהה למבצעים ב CRC-יש לרוכבי
האופניים (חלקם לפחות) ,אגו ענקי.
לאגו יש צליל ייחודי .צורמני .ואם היה אפשר להריח אותו,
ודאי היתה עולה ממנו צחנה איומה.
אפשר להיתקל בו בדיונים בפורומים ובקבוצות ברשת,
שם ,כידוע ,קל מאד להשתלח בזולתך כשאתה מסתתר
היטב מאחורי מסך ,לקרוא דרור לחרצובות לשונך ולטנף
את המרחב הציבורי באמירות בוטות.
הביטו במשוואה הבאה:
1
אגו =
ידע
היא מציגה בפשטות את אחת האקסיומות הקשורות
באגו נפוח .אנשים שמתחילים כל משפט ב"אני" במקום
ב"לדעתי" ,שמבטלים בזלזול גישות ותובנות של אחרים

או שיוצאים בהצהרות נחרצות שלא משאירות מקום
לפלורליזם יוצרים עולם הרבה פחות נעים לחיות בו.
לאגו יש עוד צד מכוער ,הוא קשור בנטייה לזלזל באחרים
ולגרום להם לחוש נחותים ממך .זה יכול להתבטא בגיחוך
על דגם האופניים עליו רוכב מאן דהוא ,הבגדים שהוא
לובש ,המהירות בה הוא רוכב או בשאלה שהוא שאל,
פשוט כי "מה שהוא עדיין לא למד – אתם כבר שכחתם"...
בואו נהיה פחות ציניים ולגלגנים ,בואו נהיה יותר תומכים,
בואו נחשוב רגע לפני שאנחנו חורצים גורלות ,מקטלגים
אנשים ומלבינים את פניהם ברבים .לא לכולנו יש את אותו
חוש הומור ואם כתבתם משהו שנראה לכם הורס מצחוק,
תחשבו רגע לפני שאתם לוחצים אנטר ,אולי יש מישהו
שיפגע מזה ?...בואו לא נפסול מיד ,במקום לבטל ניתן גם
לאחרים להתבטא ,נלמד ונתמוך במקום להיות סרקסטים
ובעיקר נזכור שלאף אחד מאיתנו ,אבל אף אחד ,השמש
לא זורחת מהתחת
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 מאור דרור  מאור דרור

I AM KEREN

מריחים את הסתיו באוויר ,הרוח השובב כבר כאן ,בערב
כבר קריר אצלנו במדבר ו ...אתם יודעים מה זה אומר?
זה אומר שהגיע הזמן להכיר לעומק את האחת והיחידה
קרן הסלע.
רבים הסיפורים ורבות האגדות שסופרו על קרן הקשישה
 ...רבים וטובים ניסו לכבוש את ליבה ,לסרוק את גבה ...
לנוח קצת בין שיניה הגדולות והחומות (תרגעו חברים זה
הר לא דוגמניתפלצת)
קרן הסלע הקשישה או כפי שמכונה בפי העם קרן

אל חג'ר היא חתיכת גבעה עם נוכחות וכריזמה ,היא
מהפנטת ותמיד בקטע של קשה להשגה מה שכידוע רק
עושה לנו את זה יותר קסום ,אין אחד שביקר אותה ולא
יזכור את זה להרבה שנים ,אין אחד שלא קילל את הדרך
אליה אבל חזר מאושר עד הגג  ...פשוט אין.
"איך  ...איך לא היינו פה" את המשפט הזה שמעתי כמה
וכמה פעמים בימי חיי הקצרים אבל קרן שמעה אותו
יותר מכולם! למה? אולי כי הנוף ממנה מהפנט במיוחד,
אולי כי הדרך אליה ממש לא קלה  ...מן עליה ארוכה

שכזו והיא נצבת שם למעלה רחוקה רחוקה כל הדרך
מביטה מלמעלה .אולי כי היא באמת נמצאת בשום מקום
וההרגשה המיוחדת הזו עוטפת ומעיפה אותך לארץ
האגדות? אולי ...כל התשובות גם יחד
הדמיון המזרחי ידוע לשמצה  ...אין ספק שזה חלק
מהתרבות אצלנו ,אבל גם הפעם כמו תמיד ,אין פה גרם
אחד של הגזמה ...קרן אל חג'ר היא קבוצת שיניי סלע על
ראש הר גדול ,את ההר רואים כמעט מכל פינה בצפון
מדבר יהודה ויש לא מעט דרכים לעלות אל ראש ההר

הקסום ,הדבר הנהדר באמת הוא שיש לא מעט ירידות
מהקרן וכולן כולן סוףףףףףףףףף
על הקרן הייתי לראשונה עם חבורה נהדרת של חבר'ה
וחבר'ות שראו ועשו כמה דברים בחיים שלהם ,עלינו בליל
ירח מלא ממצוקי דרגות ,מי שהדליק פנס קיבל בראש...
רק ירח כל הדרך למעלה .זה היה ארוך ,הקבוצה גדולה...
הגענו בשלוש בבוקר בילינו שעתיים וחצי למעלה עם
קפה מהביל ...פה ושם אנשים קצת נחים ליד האופניים
 ...נזרקים בקבוצות קטנות בין הסלעים הענקיים ובבוקר

131 | 130

מדבר יהודה

we:Explore

גלשנו חזרה בסינגלים הרבים והמטריפים שלהם נקדיש
צומי בהרחבה ממש תכף.
מאז אותו לילה אני מאוהב ....באמת פשוט מאוהב...
חזרתי לקרן עשרות פעמים מאז לבד או ביחד וכל פעם
הקסם הזה מחדש ...חוויה של מקום.
לקרן אפשר לעלות בדרכי  4X4יחסית נוחות ,טיפוס לא
קצר עם סימון שבילים כחול שרץ קצת לאורך נחל דרגה
ומקיף את ההר מדרום וממערב ,או שאפשרי בהחלט
ואפילו מומלץ מאד לעלות מהצד השני ,לאחר רכיבה

קצרה צפונה לאורך מצוק ההעתקים בסימון שבילים
האדום עד נחל תמרים ואז חזק מערבה במעלה נחל
תמרים עם סימון שבילים כחול שהופך בהמשך לסינגל
משובח ומאתגר דופק לעיתים ,בשני המקרים החניה
והיציאה ממצוקי דרגות ,בקבצים המצורפים תראו את
שתי החלופות.
טיפים קטנים לעליה
אם בחרתם לעלות מצפון אז לא לוותר בשום אופן על
גיחה קטנה לתצפית של נחל תמרים!!

למרגלות הקרן ולאורך הדרך יש כמה וכמה בורות מים
משובחים ,לא לנגוע במים שבשוקת ,אלו מים ששתו
מהם גמלים ,עיזים ,כבשים ,צבועים ,צבאים וכל יתר חיות
המדבר  ...אם יש דלי הבור שמיש וזכיתם ,בקלות שואבים
קצת מים להתרעננות ,לשתות או לא לשתות זה כבר
עניין אחר.
אם בחרתם לעלות בלילה אז לפחות לפעמים הראשונות
(כי אחרי פעם אחת מבטיח ...תרצו עוד)מומלץ לעלות
מדרום מערב עם הדאבלים ,התוואי יותר ברור ונח

להתמצאות – רק לא לפספס את הכניסה הנכונה
ממערב ישר לראש ההר!
הטיפוס לראש הרכס ושיני הסלע מצריך קצת ,איך לא...
הייק דה בייק כמיטב המסורת ...זה בסדר ...בקטנה,
מפאת קדושת המקום ...
בידכ קהווא? בידכ ש'אי?
היום אנחנו אוהבים להיות קלילים וזריזים ,מינימליסטים
כאלה עם חגורה ו 1.8ליטר מים בדיוק ...אז מעולה וכיף
אבל הפעם תעשו טובה ותעמיסו על הנגמש הקבוצתי
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פק"ל קפה ...המסורת הקדומה מספרת שמי ששותה
קפה על הקרן מובטח לו שבכל פעם שישתה קפה יזכה
לטעום טעם המדבר בכוס שלו ...רועים מקומיים פוקדים
את המקום וישמחו להצטרף לקפה או תה ולקשקש קצת
על הגשם שלא ירד ועל הגמל שזז ובסוף הבלונדינית
עזרה להחזיק לו את הזנב...
עכשיו ,אחרי שעלינו ושתינו וקשקשנו ונחנו ....הגיע הזמן
לרקוד קצת
הקהל מתבקש לחגור חגורות – אנחנו ממריאים...שפצרו

הציוד ,הדקו רצועות התיקים ,פיתחו הבולמים ,פסססט
קטן בצמיג האחורי גם לא יזיק ...שחררו את הלחץ זה טוב
לבריאות.
ירידות ....יש כמה למען האמת וכולן נהדרות מאד אבל
לקוראינו המסורים תמיד רק הקרם של הקרם בסגנון
אחמד ,על מגש של כסף עם קובץ מפנק...
מסלולים:
 .1קרן אל חג'ר מעגלי ,סכין דרומית וכתף א טור
 .2קרן אל חאג'ר ,עליה בסינגל הכחול ,ירידה מדף

דרומי -כתף טור
 .3קרן אל חג'ר -עליה בדאבל  -סכין צפונית וכתף טור
אז ככה ,השלוחה הצפונית :היא הקצרה יותר מכולן וממש
תיקח אותנו משמעותית מצפון להר ובמורד השלוחה
לאורך כ 2.5ק"מ חזרה לנחל תמרים ומשם עם הדאבל
השחור עד למחלף עזלניה ,הצפונית היא המהירה ביותר
ולאורכה כמה דרופים נהדרים ששווה להכיר מקרוב
השלוחה הדרומית ,מהירה אך לא מידי ,קולחת וזורמת
בצורה נהדרת מאד ,השביל רץ בראש הגבעות או לפעמים

מקיף איזה עליה קטנה וחוסך טיפוס מיותר ,כדאי להיות
ערניים ולהישאר צמודים למסלול  ...לקראת סוף הירידה
יש קטע קצר בו השביל לא ברור ותצטרכו לסמוך על
הקובץ שאחרי  300מ' יקח אתכם לירידת סלאלום יחסית
נוחה ומאתגרת קלות  ...שוב עד הדאבל השחור ואתו
מעט דרומה למחלף עזלניה (תכף נסביר מה זה המחלף
הזה באמצע המדבר ,סבלנות)
אפשרות נוספת ומשובחת ביותר היא זליגה דרומה לסיבוב
מרהיב על מדף סלע מיוחד שיקח אותנו בסוף למסרק

135 | 134

מדבר יהודה

we:Explore

אנאג' ומשם ישירות בדוך ל ....נכון ...מחלף עזלניה
אז מחלף עזלניה הוא צומת דרכים הכי משמעותית
באזור – גבעונת קטנה שמרכזת אליה את כל השבילים
מהסביבה  -מפגש סימוני שבילים ירוק ושחור ועוד מיני
נאקבים מכל הכיוונים – אגב יש שם גם קליטה לסלולארי
באופן מפתיע  ...ושם גם נחליט לאן נמשיך הפעם
עם המסלול.
העתיד בידיים שלך
מגוון האפשרויות ממחלף עזלניה הוא לא קטן בכלל אבל

נתמקד שוב בקרם של הקרם ...אם כבר קצת לחוץ לנו
ורוצים למשוך לרכב אז מומלץ למשוך עם הסימון שבילים
הירוק והמתפתל המורד ערוץ נחל שאין לו שם ,זה שביל
לא ארוך שרץ עד למצוק ההעתקים ...הוא מאפשר קצב
מהיר ויש בו כמה אלמנטים מאתגרים בהחלט שרוכבים
טכניים מאד ייהנו מהם ואלו שלא בעניין יעקפו היכן
שאפשר או ילכו  3מ' ברגל.
אם עוד יש לנו קצת כח ולא שבענו מהנופים האדירים
כבירים אין סופיים שמסביב לנו ...מומלץ ביותר לעלות
לרכס שממזרח למחלף עזלניה ,טיפוס רגלי קצרצר

יקח אותנו לשלוחה מדהימה שנקראת כתף טור ,עליה
נפזז קצת למעלה קצת למטה ושוב הדילמה הידועה
לשימצה ...לעצור ולטרוף את הנוף הלא יאומן או למשוך
עוד ועוד ועוד עם השביל הזורם  ...ככל שמושכים דרום-
מזרח עם השלוחה הקצב עולה והאדרנלין בשמיים...
שווה שווה הכתף הזו והיא סיום מושלם למסלול לא ארוך
מדי אבל עבה וקסום
טיפים קטנים לירידה:
כמו בכל שביל טכני צריך להתאים את הקצב לשטח

ולהיכרות עם המסלול ,זה נכון לכל מקום כמובן אבל
כאן פי שתיים ...השבילים מזמינים קצב מהיר וחוסר
ערנות קליל.
חשוב להיצמד למסלול ולא למהר לרוץ עם הזרימה
של השבילים ,המסלול תופר את הקווים הטבעיים על
השלוחות ובקלות אפשר לסטות ...זה לא כזה נורא אם
אתם יודעים להתמצא אז בקלות תגיעו לדאבל סמ"ש
שחור שממזרח ,אבל פשוט הירידה תגמר לכם מהר
מידי ...וכנראה גם נעלי הרכיבה
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 נימי כהן

יבואן :מוטואופן | מחיר₪ 290 :

SPIR GRIPS
ידיות שוויצריות המורכבות על הכידון ,ומאפשרות
מנח כף יד נוסף ,מגבירות יעילות ומשפרות
אווירודינאמיות – כל זאת עם שמירה על תפעול
ידיות המעצורים וההילוכים .הכצעקתה? נימי יצא
לשטח לבדוק.
משנות התשעים ועד לאמצע העשור הראשון של שנות
ה ,2000-נדיר היה לראות רוכב אופני הרים ללא Bar
 ,Endsהקרניים הבולטות שהורכבו בניצב לקצוות הכידון.
הקרניים אפשרו לרוכב שטייל או התחרה מספר מנחי כף
יד על הכידון .עזרו לו לרכון קדימה בתנוחה אירודינאמית
יותר למישורים סחופי רוח ,ונתנו עוד מנוף לידיים ולפלג
הגוף העליון ברכיבה בעמידה בעליות.

אך האופנה והשינויים בגיאומטריית אופני ההרים
המודרניים ,העבירו את הרוכבים לכידוני רייזר רחבים
ונטולי קרניים ,שנעלמו לפתע מהשוק ,ממש כמו
הדינוזארים.
 Fast forwardלשנת  .2017הקרוס קאנטרי התחרותי
הפך לענף טכני ואינטנסיבי יותר ,אבל סביבו יש כעת
מגוון של סגנונות רכיבה ,עם אופי ארוך ומתון יותר .לרוכבי
המרתונים ,האולטרה אנדיורנס ,הבייק פקינג והטורינג יש
בהחלט מקום לעוד תנוחות כף יד על הכידון ,בין אם זה
לטובת נוחות משופרת או לשם השגת יתרון אירודינאמי.
מאפיינים טכניים ה ,Spir Grips-הם מוצר שפותח

על ידי פיזיותראפיסט שוויצרי ,שנועד להעניק לרוכבים
המודרניים את יתרונות הקרניים ״של פעם״ ,ללא
החסרונות הבולטים שלהם ( כידונים שנתפסים סביב
גזעים וענפים ברכיבה בסינגלים ,וחוסר שליטה על
המעצורים וההילוכים בעת רכיבה על הקרניים).
המוצר זכה במדליית זהב בתערוכת ההמצאות בז׳נבה
 ,2016והוא בעל אישור של ה UCI-לשימוש בתחרויות
אופני הרים רשמיות.
הידיות הארגונומיות מורכבות בצד הפנימי של הגריפים
(ידיות האחיזה) ,ומציעות ידית אחיזה לאגודל ,באופן
שמשנה לחלוטין את מנח וזווית כף היד מהתנוחה הרגילה

על הכידון .בקצרה ,דמיינו שאתם מסובבים את כפות
הידיים שלכם החוצה (אגודל ימני יזוז ימינה ולמעלה ,עם
כיוון השעון) ,ואז אוחזים את הספיר גריפ .המנח החדש
דומה לרכיבה על כידון כביש על ה ,hoods-אם כי כפות
הידיים לא מאונכות לגמרי לכידון (האגודל לא בשעה ,)12
והוא מרגיש נוח וטבעי כבר מהבדיקה באולם התצוגה.
להלן חלק מהיתרונות שהספיר גריפס מציעים:
•הורדת גרר האוויר של הרוכב ,בשל הכנסת המרפקים
פנימה ,לתוך הגוף ,ורכינתו קדימה בעת השימוש בידיות.
•שמירה על בטיחות הרוכב ,כי ניתן לתפעל את ידיות
המעצור בזמן האחיזה בספיר גריפס .גם את ידיות
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ההילוכים או מנוף לנעילת בולם ניתן לתפעל מהידיות.
•שיפור מהותי בנוחות הרוכב בשל תנוחת רכיבה נכונה
ונוחה יותר מבחינת השלד ,המפרקים וכלי הדם – ראו
סרטון חפרני זה – וגם בשל העבודה הפשוטה שהידיות
מאפשרות יותר ממנח כף יד אחד ,ולכן הרוכב יכול לדלג
בין מצבים ולרענן את הרקמות ואת זרימת הדם.
ה Spir Grips-עשויים מאלומיניום ,שוקלים  115גרמים
(זוג ידיות) ומגיעים עם גריז מיוחד להרכבה על כידוני קרבון.
ברכיבה אתחיל ואודה שבעבר הייתי משתמש מכור של
קרניים ,ועד היום אני מתגעגע ליתרונות שהציעו ,במיוחד
ברכיבות אתגר ארוכות ובודדות .כך שלמבחן הזה ניגשתי
עם סקרנות ומוטיבציה .הרכבת הספירגריפס לוקחת דקות
ספורות .הידיות מורכבות משני חלקים הסבים על ציר,
לכן ניתן להרכיבם על הכידון גם מבלי לפרק את הגריפים
הקיימים .מפנים להם מקום בצד הפנימי של הגריפים,
לפני ידיות המעצור או/וההילוכים והנעילות ,מכוונים גובה
שפשוט מרגיש נוח ויוצאים לדרך.
כאמור ,המנח הנבחר ,כשהאגודלים לופתים את הספיר
גריפ ,הוא פשוט נוח .העבודה שניתן עדיין לשים אצבע
אחת על ידית המעצור מקנה בטחון מיידי חשוב .המרפקים
אכן נכנסים פנימה ,לכיוון החזה ,והרוכב רכון מעט יותר
לפנים (אך לא כמו עם קרניים ארוכות של פעם) ,כך שיש
יתרון אווירודינאמי והוא מורגש ,אבל שלא תחשבו שזה
תחליף לאירובר שטח או משהו דומה.
המבחן הזה נכתב לאחר יותר משמונה חודשי שימוש,
במהלכן רכבתי ממרתונים פיראטיים עתירי סינגלים ,דרך
רכיבות חבר׳ה ,וטיולי פאן אימונים לאפיק ישראל .הספיר
גריפס עלו על אופני הזנב הקשיח שלי ,שם יש לי כידון
ברוחב  760מ״מ ,כלומר הרבה מקום ,ולא יירדו משם
בעתיד הנראה לעין .יותר מזה ,זוג נוסף הוזמן כבר לאופני

השיכוך המלא לטובת הצ׳ימיצ׳ורי הבא עלינו לטובה.
התנוחה הנוספת נוחה ושימושית בכל מקטע שאינו טכני
במיוחד (כלומר סינגל עתיר סלעים ומדרגות) .מצאתי עצמי
עובר אליה בכל מקטע כורכר ,קצר כארוך .ברכיבות סולו
מרתוניות ארוכות ,האביזר הזה הכרחי בעיני ,ואכן המלצתי
למספר רוכבים שאוהבים את הלבד סביבי להתנסות בו.
ללא חברים לרכיבה אין לך את הפריביליגה ליהנות מאפקט
דראפטינג ומכיס האוויר של הרוכב שלפניך ,ואז היתרונות
של המנח האווירודינאמי והנוח יותר מורגשים ביתר
שאת .המראה של הספיר גריפס ,אגב ,אינו כזה גרוע…
קודם כל הם קטנים יחסית ,אבל כשמישהו שם לב ומרים
גבה ,אחיזת התרשמות קטנה בכידון מעבירה אותו מיד
מהתנשאות לסקרנות.
סיכום הספיר גריפס הם מוצר וטרנד ששמחתי לראות
ולהכיר .הידיות עושות את כל מה שמובטח :מאפשרות מנח
חדש ,טבעי ונוח יותר ,וזה בולט במיוחד במרחקים ארוכים
ושעות על האוכף .הרוכב יושב בתנוחה אווירודינאמית
יותר ,וביחד עם הנוחות המשופרת הוא מרוויח ביצועים
משופרים וצמצום כאבים .בצד הבטיחות בשימוש אין זכר
לתופעת ההיתפסות על עצים לצד הסינגל וניתן לשלוט על
המעצורים וההילוכים גם בזמן השימוש בידיות .אני חושב
שזה מוצר מאוד רלבנטי ומאוד משכנע לכל רוכב שמבלה
שעות על האוכף ,או לכל אחד שסובל מבעיות של נוחות
ונימולות בכפות הידיים.
יותר מוצר איכותי ומדויק ,שמציע מנח כף יד נוסף לאחיזה
בכידון ,נוח יותר ,אווירודינאמי יותר ומעלים בעיות של
נימולות וכאבים .הצלחה פחות זהו לא מוצר זול במיוחד,
וגם משקלו לא הרשים .שימוש בקרבון או בתרכובת
פלסטית היה יכול לחסוך כמה גרמים ולהפוך את המגע
והאחיזה לנעימים יותר
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מבחני ציוד

 נימי כהן

יבואן :סער | מחיר₪ 399 :

CamelbaK
Chase
ה Chase-הוא וסט ( )Vestהרכיבה החדש ,והראשון
שקמלבק מייצרת .בתחום ריצות השטח וסט הוא מנשא
מים וציוד מקובל והגיוני .התנוחה הזקופה של הרצים
ממש דורשת חלוקת משקל שוויונית יותר ,בה מאחסנים
ציוד גם בקדמת התיק .זהו למעשה ההבדל הבולט בין
וסט לבין תיקי רכיבה קלאסיים ,שמרכזים את רוב הציוד
בגב הרוכב .לאחר שלקוחות רבים החלו להשתמש
בוסטים המיועדים לריצה ברכיבות ותחרויות אנדיורנס,
קמלבק הציגה וסט לרכיבה ואנו קיבלנו אותו למבחן
מאפיינים כללים בסיס הוסט עשוי מבד רשת מחורר
ותלת מימדי שנותן אוורור ונידוף מעולים .עליו מולבשים
כיסים קדמיים ותא מרכזי אחורי מבד ניילון דק .כל העסק
שוקל  330גרמים קלילים ומרשימים ,כשרוב המשקל
מגיע משקית המים.
רצועות הכתף מתרחבות משמעותית בחלקן התחתון,

ויושבים עליהן שני כיסים קדמיים גדולים למדי .בשמאלי
תאי אחסון נוחים לשימוש ואילו הימני יכול להכיל בקבוק
נוזלים לחיץ (מעיך) של קמלבק (מלא בג׳ל או איזוטוני
לצורך העניין) או ג׳לים וחטיפים.
גב הוסט הוא למעשה התא הראשי וגם הוא רחב יותר
בחלקו התחתון .שרוול פנימי מכיל שקית קאמלבק
ייעודית מהדגם החדש והאחרון ( )Cruxבנפח 1.5
ליטרים .בתא הראשי (שהוא קטן למדי ,כיאה לייעוד
ה )Chase-יש שני תאי רשת לאחסון ,אחד מהם מכיל
קליפס אבטוח למפתחות .חלל נוסף לכל אורך גב
התיק ,עם פתח בקצה העליון ,מאפשר הכנסת משאבה
(ללולאה מיוחדת) או מעיל רוח ,ולמטה חלל נוסף עם כיס
רוכסן קטן בצד שמאל .סך כל הכיסים והחללים נותנים
 2.5ליטרים נפח נשיאה.
לוסט ,כמו לוסט אין רצועת מותן .כל אחת מרצועות

הכתף מתהדקת בבסיסה לגב התיק על ידי שתי רצועות
מתכווננות .בחזה נמצא שתי רצועות הידוק אופקיות,
המחברות את רצועות הכתף ומעגנות את צינור השתייה.
היי רוכב עם וסט ,מי אתה? לפני שנצא לרכיבה,
כדאי להתעכב על פרופיל הלקוח .אם יצא לכם לראות
תמונות של מתחרה באפיק ישראל לאחרונה ,נגיד
בפייסבוק או משהו כזה (חחח…) ,רוב הסיכויים שלא
ראיתם עליו מנשא מים משום סוג .תחרויות הרכיבה
המקצועיות הגדולות מספקות לרוכבים תחנת האכלה
כל  30ק״מ בערך ,כלומר ,לרוכבים מספיקים שני בקבוקי
שתייה לרכיבה בין תחנה לתחנה .אז יותר ויותר אופני
אנדיורנס מגיעים כבר עם מקום לשני בקבוקים ,ובאלו
שלא מתקינים עוד כלוב במיקום פחות מוצלח ,אבל רוב
הרוכבים יעדיפו שהאופניים ישאו שני בקבוקים ,מאשר
לסחוב תיק על הגב.

כאן בדיוק נכנסים כל רוכבי האנדיורנס ההארדקוריסטים
יותר .אלו שיוצאים למסעות בדד ארוכים או לתחרויות
על בסיס תמיכה עצמית (או/ופיראטיות) ,בהן אין שום
עזרה מהמארגנים ,כי לרוב אין כאלו ,ואין נקודת מים
כל  30ק״מ .מסלולים ותחרויות שמחייבות נשיאת מים
הן על האופניים והן על הרוכב .לרכיבות האלו נחפש
תיק שינשא כמות נאה של מים ומזון ,ציוד בסיסי בלבד
(נגיד פריטי ביגוד שמורידים כשהיום עולה) והכל
במינימום משקל.
ברכיבה כנראה שהנסיון של קמלבק בתכנון וייצור
וסטים לריצה ,מוכיח את עצמו בוסטים לרכיבה .הוסט
המינימאליסטי מאוורר מאוד ,נוח מאוד ,נצמד היטב לגוף
ולאחר זמן מה לא מורגש.
את רצועות ההידוק האלכסוניות מהדקים בקלות
ובאינטואיטיביות .לאחר שנפח המים יורד ,קל מאוד
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להדקן עוד קצת תוך כדי רכיבה .ביחד עם הידוק רצועות
החזה ,והוסט יושב היטב במקומו .לא מהודק מדי עד כדי
הפרעה לנשימה ,ולא מתנדנד וקופץ מדי ,עד כדי היטלטות
ודפיקות בקסדה בכל סינגל עם כמה דרופים וקפיצות.
חוסר תשומת הלב שהענקתי לוסט ברכיבות סינגלים
טכניים הייתה הפתעה ,כי ציפיתי שמוצר שמכוון לרכיבות
אנדיורנס ואף גראבל יקפוץ מעט יותר בשטח .אני מעריך
שגם כאן ,השילוב בין מבנה של וסט למערכת הידוק
מדויקת עשו את ההבדל.
הוסט יושב גבוה ביחס לתיק הרכיבה הרגיל שלכם ,אז
למעט שני הכיסים הקדמיים תתקשו לתפעל לבדכם את
הכיסים האחוריים מבלי להוריד אותו .הפרטנר שלכם
לרכיבה או לתחרות ,עם זאת ,לא יתקשה לשלוף או להכניס
לשם חטיפים או חפצים .מה שכן ,הגובה הזה מאפשר
שימוש בכיסי החולצה ,לפחות בשניים הצדדיים.
הכיסים הקדמיים הם חתיכת גימיק למי שרגיל לרכוב עם
מנשאי מים סטנדרטיים .ברכיבות אנדיורנס ארוכות אתה
חי על קיבתך .אתה מתרגל להכניס אנרגיה לגוף ״על
השעון״ ,כל  30דקות בקירוב לרוכב ממוצע ,וכדי לרכוב
ככה  6-8שעות חייבים הרבה אוכל… וסט הרכיבה עם
כיסי הענק שלו מציע הזדמנות ייחודית לשפע של תזונה
 .on the flyהכל נגיש לרוכב במהירות ובפשטות ,וזה יתרון
רציני ביחס לתיק הקלאסי בבית שמתפאר בשני כיסים
קטנים ולא נוחים ,על רצועות המותן.
השקית הידועה של קמלבק היא מהזן החדש ,והיא
מתפארת בפקק חדש וגדול ,הנסגר בתנועת  90מעלות
פשוטה ,ומאפשר ניקוי וייבוש מהירים ,בנצרה חדשה
ובפייה שמוציאה את כמות המים הגדולה ביותר פר יניקה,
ובמאמץ הקטן ביותר.

אז נכון ,אני מאלו שחושבים שהשקיות של קמלבק הן
הטובות בשוק ,כי הכי קל להרוות את עצמך מהן ,כי הן
פרקטיות ואמינות ,אבל ההערה המהותית היחידה שלי
היא לגבי השקית .לישראלים ,טוב היה אם היא הייתה
בנפח  2ליטרים במקום  .1.5חשוב :לא להגדיל את התיק,
הפיצ׳רים שלו ואת המשקל הכללי .רוצה אותו תיק עם
שקית גדולה יותר .גם הכנסת והוצאת השקית מגב התיק,
שלא לומר קיבועה במקום על ידי לולאת מיתר פנימית,
אינם טריוויאליים ,וגם בפעם החמישית זה לקח לי יותר מדי
זמן ומאמץ.
חלוקת המשקל של תיק מלא על גב וכתפי הרוכב ,היא
אידיאלית כל עוד אתה לא מעמיס בו ועליו יותר מדי .זהו
ממש לא התיק לסחוב בו גזייה ,פינג׳ן וכמה כוסות לעצירה
של היום…
סיכום ה ,Chase-יריית הפתיחה של קמלבק בתחום
הוסטים לרכיבה ,הוא מוצר שלם ומרשים .הוא קל ,נוח
ומאוורר ברמה כזו שכמעט ולא מרגישים אותו .הציוד
שנמצא בכיסים הקדמיים נגיש מאוד לרוכב ,ומדובר פה על
כמות חטיפים וג׳לים שיכולה להחזיק תחרות סבולת ארוכה
מבלי להזדקק להורדת התיק ופתיחת התא הראשי .שקית
המים שלו היא מהטובות בשוק ,אם לא הטובה שבהן ,והוא
אפילו כמעט ולא קופץ ברכיבה טכנית .לרוכב אנדיורנס
שזקוק לכמות מים גדולה יותר מאשר שני הבקבוקים שעל
השלדה ,אך לא מוכן להתפשר על המשקל והמסורבלות,
זהו בן הלוויה המושלם.
יותר נוח ,מאוורר ,קל ,יושב היטב על הגוף ,תאי אחסון
חכמים ,שקית מים מעולה פחות  1.5ליטרים בתיק ,עוד
 1.5ליטרים בשני בקבוקים ואנחנו עם סה״כ  3ליטרים ,לא
מספיק...
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הרכבת  18תל אביב 03-7525258 -

 FOX RANGERקסדה חדשה AIRBOOSTER RACE POD X
₪ 199 ₪ 280
מושלם
במחיר
• Air Booster CO2
 - 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

•  2מחלצי צמיג
•  16G 2מחסניות CO2
חיבור ברצועת סקוץ לתפס
פלסטי היושב על מוט האוכף
המאפשר גישה מהירה .ניתן
להצמיד גם פנימית רזרבית

₪ 199
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 שחר מיליס  אלון רון  אור גוב

Evil the Following MB

Evil the Following MB
יבואן :בייקדיל | מחיר ₪ 23,900 :לקיט  ₪ 31,900 | GX Eagleלקיט XO1 Eagle

עולם הרכב מציג "מתיחות פנים" לדגמים כמעט מידי שנה .כשאחת
לכמה שנים דגם מוחלף בתכנון חדש לגמרי עבור אותו מודל .בעולם
האופניים הדבר פחות שיטתי .בדרך כלל דגמי אופניים משווקים מידי שנה
עם שינויים במפרט לכל היותר ,עד שהם מוחלפים .את הפולואינג של אויל
ראינו לראשונה לפני מעט יותר משנתיים (נראה שהם כאן הרבה יותר
זמן מכך) .ביום השקתם הם היו אופניים שוברי מוסכמות וחריגים ביותר
בשוק .כשרוב השוק נטה לכוון של אופני  27.5עתירי מהלך בשיא הייפ
האנדורו ,אויל ייחלו להביא את בשורת רכיבות הגראביטי לאופני  29אינטש
קצרי מהלך .אז נכון שהם לא היחידים שעשו זאת ,אך ללא ספק אויל דה
פולואינג הם האופניים המדוברים ביותר ואולי אסתכן ואומר – מהטובים
ביותר שתוכננו ויוצרו אז ועד היום .היום על המוקד ,אויל דה פולואינג .MB
צמד האותיות  MBמייצג "( More Better’erעוד יותר-יותר טוב") למתיחת
הפנים של הדגם המאד מוצלח הזה .יש לציין שזוהי לא יותר ממתיחת פנים.
עיקר השינויים נועדו לגרום לנו הרוכבים להנות מאופניים קטנים שמרגישים
גדולים גם במקומות שלא תצפה לרכב עם אופני  120מ"מ .מתיחת הפנים
כוללת  REACHשהתארך בכ  20מ"מ ,סטנדרט בוסט  148מ"מ בציר
האחורי ,שלדה שחוזקה והוקשחה ו ...פחות או יותר זהו .למעט שינויים
קוסמטיים קלים ,התאמה לסטנדרטים חדשים וכו' – כאמור :מתיחת פנים.
אך האם אופניים כל כך מוערכים שעכשיו מוצגים כ"עוד יותר-יותר טובים"
מספקים את הסחורה גם היום? על כך בכתבה שלפניכם 
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Highlights
•שלדת קרבון מלאה
•גלגלי 29
•מתלה  DELTAשל דייב וויגל המייצר  120מ"מ
•ציר אחורי בתקן בוסט 148מ"מ
•אורך צינור עליון  622מ"מ

•זווית צינור ראש מעלות  67.4 /66.8מעלות
•זווית צינור כיסא אפקטיבי 74.3 /73.7מעלות
•אורך תומכות שרשרת  432 /430מ"מ
•בסיס גלגלים  1177 /1178מ"מ
•משקל "רטוב" כולל פדלים –  13.0ק"ג
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מבט ראשון
מבט ראשון אל האויל גורם להשתאות מיידית ,העיצוב
הייחודי מסגיר מיד את מוצאם ושושלתם של זוג האופניים
הללו .הדמיון המשפחתי גם הפעם לא דילג דור ,ודור ב'
של הפולואינג נראים טוב מתמיד .הצינור העליון הונמך
מעט ויוצר משולש קדמי נמוך וקומפקטי יותר ,לחלקו
העליון נוספה סילואטה המחלקת אותו באופן סימטרי
לימין ושמאל .קוטר הצינורות קטן מעט ומקנה מראה
קליל ומעודכן יותר .חלקם האחורי של האופניים קיבל

Evil the Following MB

בוסט וניתוח להסרת המעביר הקדמי שאפשר ליצור
משולש אחורי סימטרי יותר ,קשוח יותר וגם נאה יותר .את
העיצוב משלים צ'יין גייד אינטגרלי ,חווט פנימי חלקי ומגן
תומכות שרשרת ובולם אחורי מטרי מעודכן וחיבור טרוניון
המתחבר ישירות למיסב המתלה .את האופניים קיבלנו
מהיבואן בבניה אישית (שלו) עם בולם  MRPריבון החדש
והמבטיח אותו נסקור בקרוב .חישוקי קרבון של 13E
וקסטה  9-46 13Eבעלת טווח של  ,511%כידון קרבון,
סטם ומוט כסא מתכוונן מבית רייספייס ,צמיגי אונזה ועוד.

הצבע הכתום של שלדת הפולואינג שינה גוון למעט כהה
יותר ,ולמרות הבניה הקלה יחסית ,משקל האופניים עומד
על  13קילוגרמים .לא בקצה הקליל של הז'אנר בהתחשב
בשלדת הקרבון והרכיבים .למעשה השלדה (כולל בולם)
כבדה השנה מקודמתה בכ 200גרם .רבות בזכות (או
באשמת) הבולם האחורי שכבד מקודמו בכ 150גרם.
פילוסופיית תכנון אופניים
קטונתי מלומר מה נכון ומה לא בתכנון אופניים ,במיוחד
כאשר מדובר בבלוקבאסטר המטורף הזה שנקרא

הפולואינג .אבל מעט שגעון גדלות יש לכולנו ,ולכן אשפוך
בפניכם את הגיגי ליבי .לא אשקר ,ואומר כי הפולואינג
הם האופניים ה(כמעט) מושלמים עבורי ,אופניים זריזים,
יעילי דווש ,התנהגות שטח שמוציאה ממני עוד ועוד
שדים וטירוף ,התנהגות של אופני  DHבירידות ומהלך
קצר שהופך אותם לעצבנים ויעילים גם בספרינטים.
כל זאת עם גלגלי  29ומהלך מתלה קצר של  120מ"מ
בלבד .הדברים היחידים שדרשו שיפור בדגם הראשון
הנם אורך קוקפיט ובסיס גלגלים שהרגיש קצר וזוית מוט
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אוכף קיצונית מדי כשהכיסא מורם לטיפוס ,ממקמת
את הרוכב מעל הגלגל האחורי ומקשה מאד על ההיגוי
והצמדת הגלגל הקדמי לקרקע בטיפוסים טכניים .הרי,
מהם אופני מהלך קצר טובים אם לא אופניים שיטריפו
אותך בירידות ויאפשרו לך לטפס בנוחות ויעילות במעלה
ההר? החלק השני של אקסיומה זו דורש טיפול .לכן,
שמחתי מאד למשמע הבשורה על דגם פולואינג דור
ב' .כאשר קו המוצרים של אויל מתמלא באופניים בעלי
מהלכים שונים וגודל גלגל שונה ,ציפיתי לראות בפולואינג

Evil the Following MB

בדיוק את התיקון לנקודות הר"מ – אופניים עם יכולות
שבילים משופרות לעומת הדגם היוצא .הגדלת אורך בסיס
הגלגלים והקוקפיט – יש .הורדת משקל – אין .שיפור זוית
מוט הכסא – אין ...אם לשפוט על פי נתונים יבשים בלבד,
אין כאן לא בשורה ולא ממש שיפור .אז יצאנו לבדוק.
על השביל
למי שלא מכיר את הפולואינג (ממליץ לקרוא את הסקירה)
מדובר בשלדת קרבון עם מתלה  DELTAבעל מהלך של
 120מ"מ מאחור ומתאימים למזלגות שבין  120-140מ"מ.

זהו מתלה ציר יחיד עם חולית נדנדה משולשת שאחראית
על הדחיסה של הבולם ,לינק קטן שתפקידו לשלוט
ולשנות את יחס הדחיסה ובעיקר לתת למתלה קצר
המהלך והפרוגרסיבי הזה תחושה של מתלה ארוך ועמוק
הרבה יותר .לשלדה שני מצבים :נמוך ואקסטרא נמוך,
הניתנים להחלפה על ידי הפיכת לינק במתלה .אנחנו
בחנו את האופניים במצב הנמוך (שהוא למרבית האירוניה
הגבוה מבין השניים) .מזלג ה MRP-בעל  140המ"מ
ממקם את הכידון מעט גבוה לטעמי אך הגיאומטריה

מושלמת לרכיבת אקסטרים .מכוון שהאופניים התארכו
השנה בכ  20מ"מ ,וזוית מוט האוכף לא השתנתה כלל,
בסט אפ הראשוני מיקמנו את הכסא מעט קדימה על
המסילות כדי למקם את משקל הרוכב מעט קדימה יותר
וליצור זוית מוט כסא אפקטיבית תלולה יותר.
פידול – לבולם Super Deluxe RCT Debonair
של רוקשוקס שני מצבים בלבד לעומת שלושה בבולם
ה Monarch RT3 Debonair-של המודל הקודם.
פידול מישורי במצב בולם פתוח מרגיש מתנדנד עקב
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תחילת מהלך מאד רגיש שנועד בעיקר לעקיבת שטח
טובה בביצועי  .DHשינוי מתג הבולם מקשיח באופן
משמעותי ומקטין את הנדנוד ,אך בניגוד למצב הביניים
בשנה שעברה ,לא ממש נוח לרכב איתו בשבילים
מתונים שדורשים פידול ,ועיקר שימושו בעליות .זוהי
נקודת חסרון לטעמי מכוון שהפולואינג נועדו לרכב מהר.
זה ב DNA-שלהם .ומצב הפידול בבולם הרוקשוקס
דבונאייר סופרדילקס  RCTנוקשה מדי לשביל לטעמי.
אחת התכונות הטובות של הפולואינג היתה ונשארה
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העברת כח טובה של המתלה .נגיעה בדוושות לאחר
סיבוב ,והאופניים מזנקים קדימה .קום מהמושב לספרינט,
ומיד תרגיש את הוואטים מהרגליים מתורגמים לתאוצה.
זו תחושה שקשה לתאר ,במיוחד למי שרגיל לרכב על
אופנים עתירי מהלך .כשמוסיפים לכך את מרכז הכובד
הנמוך והצ'יין סטיי הקצר מבינים מדוע הפולואינג כאלו
מדוברים.
שיכוך ניהוג והתנהגות – פתחתי בזה שהאופניים
מוציאים ממני את השדים ,אני חושב שניתן לשייך זאת

בעיקר להתנהגות שלהם בשטח .הזוויות ואורך הצ'יין סטיי
גורמות לכך שרק תחשוב על סיבוב ותמצא את האופניים
מושכבים בזווית שטרם האמנת שאפשרית ,אתה באיזון
מושלם מעליהם והם כאילו ואומרים "לפקודתך המפקד".
העבר משקל אחורה והגלגל הקדמי משחרר מאחיזתו
מוכן לבאניהופ לתוך הסיבוב השני או הסטפדאון .השלדה
הקשיחה מעבירה באופן מדוייק את רצונות הרוכב
ושמירה על קו גם בשטח טכני קשה אפשרית ויציבה.
חישוקי הקרבון הקשיחים והקלים תרמו רבות לתחושת

הדיוק בסיבובים .בכלל ,אלו אופניים מאד ציתניים הן
על הקרקע והן באוויר .מתלה הדלתא מדהים אותי בכל
רכיבה מחדש ומספק תחילת מהלך רכה ועוקבת קרקע,
עומק מהלך אינסופי (לא תאמינו שאלו אופני  120מ"מ).
בולם הסופרדילקס בעל הפיגיבאק שומר על עבודת
מתלה טובה ואחידה בירידות ארוכות גם בטמפרטורות של
ארצנו הקטנטונת.
טיפוס -כאן עקב אכילס של הפולואינג החדשים לטעמי,
והנקודה היחידה בה לא ברור לי מה המתכנן חשב לעצמו
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(או למה?) .יכולת הטיפוס מבחינת יעילות דווש היא טובה
לכל הדעות ובולם במצב נעול מספק את הסחורה .בסה"כ
תנוחת הישיבה סבירה לאופני שבילים וטיפוס בדרך
מתונה או שביל בעליה ככל הנראה יעבור ללא טענות
מיוחדות .אך ברגע שהשטח הופך לטכני והזויות הופכות
תלולות יותר ,מורגש פער בין אופניים אלו למקבילהם
קצרי המהלך .זווית הכסא המשוכה לאחור אמנם מפנה
את הכסא מבין הרגליים כשהוא במצב נמוך בירידה ,אך
ממקמת את הרוכב אי שם מאחור במצב גבוה .נוסיף לכך
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את הצ'יין סטיי הקצר ומקבלים חוסר אחיזה ויכולת היגוי
מוגבלת מאד בטיפוס .למעשה הדבר כל כך בולט שאם לא
תעביר את מרכז הכובד קדימה מספיק מהר ,תמצא את
עצמך מנסה להתאזן על הגלגל האחורי .אז נכון שאפשר
להתרגל תנוחת הרכיבה השונה בעליות הטכניות ,אך
לטעמי זה משהו שיכול היה להפתר ממש בקלות.
סיכום
"הפולואינג הם האופניים הטובים ביותר שרכבתי עליהם"
תשמעו מהרבה רוכבים ,בין אם הם בעליהם המאושרים

ובין אם אלו רק כאלו שלקחו סיבוב מחבר .ואני נוטה
להסכים עם אמירה זו .לתנאי השטח מרובי הסלעים של
ארץ ישראל ,גלגלי  29מהווים יתרון ברור בגלגול ושימור
מהירות .תאי השטח הקטנים יחסית (טיפוס של 10-40
דקות ואז ירידה) מצדיקים בהחלט אופנים קצרי מהלך
ומגדילים את הטווח ויכולת הרכיבה גם בסוף הטיפוס.
ולירידות האגרסיביות ,כולנו מחפשים אופניים "גדולים"
יותר ולשחרר במהירויות שיא עד למטה .כזוג אופניים אחד
שעושה הכל ,הפולואינג מושלמים .במיוחד למי שמטפס

בעיקר בשביל לרכב אחוז טירוף בירידה .הפולואינג MB
ארוכים יותר ,קשיחים יותר ויפים אף יותר אך מי שמכיר
את הדגם ומצפה ליכולות טיפוס טכני משופרות ,לא
ימצא מזור.
עוד יותר-יותר טוב? כנראה...
העדכון ומתיחת הפנים של הפולואינג עושה להם טוב
בעיקר בתחום שיפור יכולות ה DH-אך אינה מצדיקה
שדרוג מהדגם היוצא
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