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הקרוואן

בעקבות ביטול המס ,מגיע טרנד הקרוואנים
לישראל .כמה עולה קרוואן ולמי זה מתאים.
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סקודה
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מכונית הגיונית
לתקופה של
משבר כלכלי
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נגד 4
עד כמה באמת
קטנוע יחסוך
לכם זמן וכסף?
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טסט

ראשון

טויוטה  GT86ידנית >  231,000שקל
מה הסיפור שלה :פרויקט משותף של טויוטה וסובארו שתכליתו
 מכונית ספורטיבית טהורה ,קרי  -הנעה אחורית ,מנוע בוקסראטמוספרי נטול טורבו ,המצויד במערכת הזרקה וניהול מנוע של טויוטה
ועיצוב תכליתי .
הפלוסים שמצאנו :במידות הנכונות ,מעוצבת בטעם טוב  -עיצוב
קלאסי .תנוחת נהיגה ספורטיבית והנעה אחורית טהורה .מנוע
עם אופי ספורטיבי ,המעודד החלפת הילוכים בסיבובי מנוע גבוהים
ואפשרות ניתוק מלא של בקרת היציבות .סאונד המנוע בשרני וכיול
המתלים נוטה יותר לנהגים ספורטיביים באופיים (מאשר באחות
התאומה הסובארו  )BRZקרי  -זנב "שמח".

דשות בשוק
ל מכוניות ח
קצרים לשל
בחני דרכים
ק דוידוביץ'
מ
ומים :אייזי
ל
ידוביץ' | צי

המינוסים שחשפנו :לא משפחתית בעליל  -מושב אחורי לילדים
בלבד ,נוחות סבירה בלבד .היינו שמחים לאיכות כללית גבוהה
יותר ומנוע חזק יותר  -מספק אך לא מרגש  -דורש סיבובי מנוע גבוהים
לקבלת דחף ראוי .המחיר גבוה.

ת אייזיק דו

מא

המתחרות העיקריות :פיג'ו  ,RCZרנו מגאן ספורט וכמובן סובארו
.BRZ

סיטרואן  C1ידנית >  62,000שקל

הסיכום שלנו :מכונית עם כוונות טובות .ספורט טהור ופשוט.
הייתה יכולה להיות מכונית ספורט לחובבי נהיגה צעירים לולא
המחיר הגבוה .ייחודית בשוק הישראלי.

מה הסיפור שלה :שחקנית חשובה בממלכת המיני ,אחת
מהשלישיה הפותחת שהן טויוטה אייגו ,פיג'ו  107והסיטרואן
הנוכחית .ההבדלים ביניהן קוסמטיים בלבד אך ה C1-היא הזולה
בחבורה .התכנון הוא טויוטה למהדרין .עברה לאחרונה מתיחת פנים
קלה.

טויוטה  GT86ידנית
מרכב :קופה 2 ,דלתות
מנוע :בנזין 2.0 ,ליטרים
הספק 200 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.57 :מטרים
מבחן ריסוק :טרם בוצע

הפלוסים שמצאנו :מכונית מיני מובהקת ,בעלת מנוע זריז ,גמיש
ומאוד חסכוני  -אחת מהמכוניות החסכוניות שבנמצא ,קלילה
לנהיגה ואף משובבת נפש .חמש דלתות ומרווח פנים טוב מלפנים.
עיצוב חמוד ומימדים נכונים לתנועה אורבנית.
המינוסים שחשפנו :תחושה זולה 3 ,צילינדרים הם מתכון
לרעידות בסיבובי סרק .פלסטיקה דקה ומעליבה ואבזור
מינימלי .אין כמעט מקום למטען.

סובארו  XVאוטו' >  162,000שקל

המתחרות העיקריות :סוזוקי אלטו ,פיאט פנדה ,יונדאי  ,i10קיה
פיקאנטו והאחיות המוזכרות למעלה.
הסיכום שלנו :מיני בעלת אופי ויופי .ה C1-חסכונית מאוד
ומומלצת למי שמחפש לחסוך בעלויות .מבין שלושת האחיות
הסיטרואן הזולה ביותר ולכן מומלצת .מאידך ,כשבמחיר אלפים
בודדים ניתן לרכוש סופר מיני ידנית מאובזרת ומרווחת כדוגמת
הסיאט איביזה ,כדאי לחשוב פעם נוספת אם ההפרש מצדיק פשרה
שכזו .הגרסה המועדפת על ידנו היא הידנית ולא הרובוטית .זו
האחרונה יקרה יותר ,פחות נעימה לשימוש ובעצם ,אם כבר הולכים
על הקטן והפשוט ,מדוע לא לבחור בבסיסי והזול ביותר?

 .GT86ספורט עממי

מה הסיפור שלה :קרוסאובר של סובארו ,ששווק בעבר כגרסת אימפרזה B3/לשטח וכעת בודל כדגם נפרד שהוא בעצם האימפרזה החדשה שעדיין לא הגיעה לארץ .לצד לוק
קרבי ,יש ב XV-גם תיבת הילוכים רציפה והנעה כפולה קבועה עם מנוע בוקסר ( 2.0ליטרים חדש) כמסורת החברה.

סיטרואן  C1ידנית

 .C1צרפתיה תוצרת טויוטה

מרכב :האצ'בק 5 ,דלתות
מנוע :בנזין 1.0 ,ליטרים 3 ,בוכנות
הספק 68 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.34 :מטרים
מבחן ריסוק 4 :כוכבים (מתוך חמישה)

הפלוסים שמצאנו :לא מאיימת בגודלה ,יכולת כביש טובה לצד יכולת שטח מרשימה (בקנה מידה של רכבי שטח רכים) בזכות מרווח גחון מרשים והנעה כפולה קבועה
ומתוחכמת .חסכונית יחסית ,גם בזכות מערכת עצור-סע יעילה ותיבת הילוכים רציפה יעילה .תנוחת ישיבה טובה.
המינוסים שחשפנו :תיבת ההילוכים הרציפה מוציאה קצת את הפאנצ' ועלולה להיות לרועץ בנהיגה טכנית בשטח .זווית הגישה בגלל החרטום הארוך פוגמת ביכולת העבירות.
בגרסה הבסיסית האבזור לא עשיר במיוחד.
המתחרות העיקריות :סקודה ייטי.

סובארו  XVאוטו'

הסיכום שלנו :מכונית נישה .שילוב מצוין בין יכולת הכביש לשטח ,עם תנוחת נהיגה גבוהה אך לא מדי ,נוחה לנסיעה.

מרכב :האצ'בק 5 ,דלתות
מנוע 2.0 :ליטרים
הספק 150 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.64 :מטרים
ניסוי ריסוק 5 :כוכבים (מתוך )5

אודי  A1ספורטבק אוטו' >  159,000שקל
מה הסיפור שלה :מיני פרימיום אופנתית המבוססת על שלדת
הפולקסווגן פולו .כאן ,בגרסת  5דלתות .מנועי  TFSIותיבות הילוכים
רובוטיות כפולות מצמדים ( S-TRONICאו ידניות) מעבירות לגלגלים
הקדמיים הספק מכובד של  122כ"ס.
הפלוסים שמצאנו :אמנם מכונית מיני ,אבל אודי  -תחושת פרימיום
במכונית קטנה :האיכות מורגשת ,האבזור עשיר ,העיצוב אופנתי
ובמיוחד מנוע וגיר מעולים .לא ספורטיבית ,אך בטוחה ובמיוחד זריזה
מאוד.
המינוסים שחשפנו :מושב אחורי לא מרווח ,מתאימה לארבעה
נוסעים ,כשהשניים האחוריים ,רצוי שלא יהיו גבוהים במיוחד בגלל
מרווח ראש מוגבל יחסית .גם תא המטען בסיסי וקטן,
כיול מתלים קצת נוקשה פוגם מעט בנוחות הנסיעה.
המתחרות העיקריות :אלפא מיטו ,מיני קופר,
סיטרואן  ,DS3פולקסווגן פולו .GTI

 .A1פרימיום מיניאטורי
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הסיכום שלנו :אמנם אודי ובהחלט אופנתית,
אך נראה שבמחיר של מכונית משפחתית,
קצת תמוה להתפשר על מרווח הפנים המוגבל
ולוותר על הפרקטיות רק לטובת מראה ,תדמית
וביצועים .אם כבר ביצועים אז למה לא פולו ?GTI

אודי  A1ספורטבק אוטו'
מרכב :האצ'בק  5דלתות
מנוע  :בנזין טורבו 1.4 ,ליטרים
הספק 122 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.47 :מטרים
ניסוי ריסוק 5 :כוכבים (מתוך )5

 .XVפורסטר קומפקטי

רכב
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סובארו  BRZידנית
מרכב :קופה 2 ,דלתות
מנוע :בנזין 2.0 ,ליטרים
הספק 200 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.57 :מטרים
מבחן ריסוק :טרם בוצע

 .BRZסובארו עם הנעה אחורית

סובארו  BRZידנית >  223,000שקל
מה הסיפור שלה :אחות תאומה לטויוטה  .GT86תכנון ,פיתוח וייצור ע"י סובארו ,הוליד את הספורטיבית הטהורה הזו בעלת ההנעה
האחורית ומנוע הבוקסר( .ראו טויוטה .)GT86
הפלוסים שמצאנו :במידות הנכונות ,מעוצבת בטעם ובצניעות ,תנוחת נהיגה ספורטיבית והנעה אחורית קלאסית .פשטות מכאנית ללא
תחכום  -ספורטיבית טהורה.
המינוסים שחשפנו :לא משפחתית בעליל  -מושב אחורי לילדים בלבד ,נוחות נסיעה בינונית ,מכוילת מעט שונה מהטויוטה היותר חדה.
מנוע מספק אך לא מרגש ,מחיר.
המתחרות העיקריות :פיג'ו  ,RCZרנו מגאן ספורט וכמובן טויוטה .GT86
הסיכום שלנו :מכונית נהיגה  -לחובבי נהיגה אמיתיים .ספורט טהור ופשוט אך במחיר לא עממי לחלוטין .זולה מהטויוטה ,אך מעט פחות
ספורטיבית ממנה.

סיטרואן DS5

סיטרואן  219,000-202,000 > DS5שקל
מה הסיפור שלה :השלישית בסדרת ה DS-של סיטרואן
 חטיבת הפרימיום של היצרן .נכון לעכשיו גם הבכירהביותר .לא מבוססת על  C5כמו שניתן לחשוב ,אלא על
פלטפורמת הפיג'ו .3008

מרכב :האצ'בק 5 ,דלתות
מנוע :בנזין טורבו  1.6ליטרים
הספק 156 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.73 :מטרים
ניסוי ריסוק 5 :כוכבים (מתוך )5

הפלוסים שמצאנו :בקצרה  -מרשימה עיצובית.
מסובבת ראשים ולמרות הדימיון ל C4-העממית יותר,
אלמנטים עיצוביים ותשומת לב לפרטים קטנים עושים את
ההבדל בגדול .אבזור עשיר ,חומרים איכותיים ,מנוע וגיר
טובים ,מרווחת.
המינוסים שחשפנו :לא נוחה כמו שמצפים
מסיטרואן בכירה שכזו .ויתור על מערכת המתלים
ההידרופניאמטית לטובת מתלים קונוונציונאלים ,פוגמת
בתחושה המלכותית שיש אצל האחות  .C5לא ברמה של
המתחרות הגרמניות מבחינה דינאמית .שדה הראיה מוגבל
בגלל אילוצי העיצוב.
המתחרות העיקריות :אודי  ,A4סובארו .B4 2.5
הסיכום שלנו :מרשימה ומיוחדת אבל יקרה מדי.
הסתפקות במתלים רגילים דווקא בסיטרואן פרימיום
שכזו ,משאירה את הייחוד לעיצוב ולאבזור ולא לאיכות
הנסיעה .לאלה המחפשים לנהוג במשהו ייחודי ושונה שלא
כמו כולם .כמו אותן סיטרואן של פעם אך ללא הגאונות
שליוותה את אותן סיטרואן ייחודיות.

 08רכב
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יונדאי  162,000 > i40שקל
מה הסיפור שלה :מחליפת הסונטה  -מכונית
המנהלים של יונדאי .מיובאת בגרסת בנזין
ודיזל ובתצורת סדאן וסטיישן (דיזל רק בסטיישן).
הפלוסים שמצאנו :מרווחת ,נעימה לנסיעה
 נסיעה חלקה ומרשימה ,עם ליטוש מכאנימרשים .מעוצבת בצורה מוחצנת ,למי שאוהב.
ביצועים סבירים .נוחות טובה מאוד על כבישים
איכותיים .אבזור נדיב.
המינוסים שחשפנו :בגרסה המיובאת ארצה -
מנוע בנזין פשוט ובסיסי (בחו"ל יש אופציות
מתקדמות יותר  -טורבו קטן ,הייבריד)  ,צריכת הדלק
לא מרשימה ,כמו גם התנהגות כביש לא ברמה של
האירופאיות  -השלדה ביונדאי מנתקת את הנהג
ונהיגה מהירה שהיא לא שיוט נינוח באוטוסטראדה,
סובלת מניתוק שכזה.
המתחרות העיקריות :טויוטה אוונסיס ,פיג'ו
 ,508סיטרואן  ,C5שברולט מאליבו ,מאזדה ,6
פורד מונדיאו וסובארו .B4
הסיכום שלנו :מנהלים פשוטה וטובה ,ללא
תחכום רב או קסם מיוחד .חסרה את העידון
והשיק שיש במנהלים אחרות כמו הפיג'ו ,508
סיטרואן  .C5לא מכונית לחובבי ההגה ,כן מתאימה
לחובבי השקט הנפשי והרוגע.

יונדאי i40

 .i40סונטה מעוצבת

מרכב :סדאן 4 ,דלתות
מנוע :בנזין 2.0 ,ליטרים
הספק 177 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.77 :מטרים
ניסוי ריסוק 5 :כוכבים (מתוך )5

ביואיק לה קרוס  272,000 > 3.6שקל
מה הסיפור שלה :על פלטפורמה שעליה מבוססת גם האופל
אינסינגיה ,יצרה ג'נרל מוטורס ,את ביואיק לה קרוס  -מכונית
סאלון בעלת הנעה קדמית עם גריל מרשים ונוצץ .לבחירתכם מנוע
 2.4ליטרים או  3.6ליטרים  V6עם הזרקה ישירה.
הפלוסים שמצאנו :מנוע  3.6ליטרים חזק ומרשים .שייטת
אוטוסטראדות למרחקים ארוכים .בידוד רעשים מעולה,
אבזור עשיר בגרסה היקרה .נוחות נסיעה טובה מאוד.
המינוסים שחשפנו :לא מכונת נהיגה מרשימה כמו
המתחרות מגרמניה .מרווח הראש מאחור מעט מוגבל בגלל
הגג הנמוך מאחור .לא חסכונית בצריכת הדלק.
המתחרות העיקריות :קרייזלר .300C

הסיכום שלנו :לאוהבי הסגנון .גדולה ומרשימה עם נסיעה
חלקה ושקטה ולוק יוקרתי .יחס כוחות סוס לשקל  -מצוין.

ביואיק לה קרוס 3.6
מרכב :סדאן 4 ,דלתות
מנוע :בנזין 3.6 ,ליטרים
הספק 304 :כ"ס
בסיס גלגלים 2.84 :מטרים
ניסוי ריסוק 5 :כוכבים מתוך ( 5במבחן האמריקאי)
לה קרוס .קרוז קונטרול
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[ השקה ]

מוכרת לי
את

מפעם
טסנו מעל מדינות ,אגמים ,איים
ואפילו עברנו ליבשת אחרת כדי
לתהות על קנקנה של שחקנית
החיזוק החדשה לבית סקודה ,מכונית
שהיא צו השעה באירופה ואולי גם
בישראל  -משפחתית זולה
מאת אייזיק דוידוביץ' ,ברטיסלבה
| צילומים :אייזיק דוידוביץ' ויח"צ
שדה התעופה בוינה היה גשום .בחסות דיילות ומטריות שחורות ענקיות ,הובלנו לחניון
שמחוץ למלון סמוך ,שם ,לאחר רישום קצר וחלוקת מפתחות ,המתינה לנו שורת מכוניות
צבעוניות מדגם סקודה ראפיד.
הראפיד היא משפחתית עממית ,אשר ממוקמת בין הפאביה לאוקטביה וכמו האחרונה ,גם
היא בתצורת סדאן עם דלת חמישית לתא המטען .האוקטביה מוגדרת כמשפחתית ואילו
הראפיד ,הקטנה ממנה ,היא תת-משפחתית ,כדוגמת יונדאי .i25
נציג סקודה שמסר לנו את המכונית ,ביקש להסביר עליה ,אך למעשה כל הסבר היה די מיותר
 בסקודה הזו הכל מוכר ברור ויעיל ,אנחנו מרגישים בבית ,תודה .אתה יודע מה? רק בדוקבבקשה שמערכת הניווט הלווייני אכן מכוונת ליעד הרצוי ,שלא נלך לאיבוד.
למרות מזג האוויר החורפי שנפל עלינו ,הנסיעה הייתה קלילה וחלקה .התחושה הייתה כאילו
כבר נהגנו בראפיד בעבר .זו כמובן מחמאה גדולה למכונית  -הרי המפגש הראשוני עם רכב
חדש הוא מבחן להנדסת אנוש טובה ולקלות ההתאמה לנהג ולנוסעים.
ראפיד היא התקדמות זהירה של היצרן השמרן ,אבולוציה שפוסעת על הבהונות .לא תמצאו
כאן מעוף וחדשנות שעלולה להרגיז .גם העיצוב החיצוני משדר משהו מוכר (אוקטביה כבר
אמרנו?) איכותי ובסה"כ נאה .הריהוט הפנימי תכליתי ,נקי בעיצובו וכולו יעילות  -פתחי מיזוג
גבוהים ,סידור כפתורי המיזוג ומערכת הקול ,או בקיצור  -הכל .אפילו מקום ייעודי לאייפון -
מין חרך מלבני בגודל המתאים ,מצאנו שם .איכות ההרכבה מרשימה לטובה וכך גם איכות
החומרים .הראפיד היא כמו מסדר צבאי מוקפד ,רגע לפני שהרס"ר מגיע.
על בסיס פלטפורמה מוארכת של פולקסווגן פולו דור חמישי ,מתגאים אנשי סקודה ביצירת
מכונית משפחתית מרווחת ,בעלת תא מטען המתהדר ביכולת שינוע מרשימה ברכב שאינו
מוגדר כסטיישן .אבל האם היא באמת מרווחת?

דן חסכן

ראפיד .מזכירה בעיצובה את האוקטביה
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אירופה במגננה ,תעשיית הרכב במשבר ,הלקוח מחפש את התמורה למחיר והיצרנים נאלצים
לספק .הראפיד ותאומתה הטולדו של סיאט ,הן רבות-מכר פוטנציאליות .הרבה מכונית בקצת
כסף .חסכון שיטתי בעלויות הייצור ,תודות לשימוש במכלולים משותפים עם דגמים קיימים
ובעיקר בפלטפורמות  -החלק היקר והמשמעותי ביותר בייצור מכונית שעיקרה :רצפה,
מתלים ומערכת הינע.

רכב
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[ השקה ]

הנדסת אנוש למופת

הראפיד מבוססת כאמור על פלטפורמת הפולקסווגן פולו אך עם בסיס גלגלים מוארך בן 260
ס"מ ,שהוא ארוך אף יותר מזה של האוקטביה הנוכחית .עם אורך מרכב של  448ס"מ וגובה של
 146ס"מ מבטיחה ראפיד מרווח רגליים ,ברכיים וראש גם לארבעה מבוגרים .במימד הרוחב -
מכיוון שהראפיד מבוססת פלטפורמה של סופר מיני קטנה  -היא צרה מהאוקטביה בכמעט 7
סנטימטרים .התוצאה היא מרחב כתפיים מוגבל יחסית לשלושה מבוגרים במושב האחורי .תא
המטען בנפח  550הליטרים זהה כמעט לזה שבאוקטביה הגדולה יותר והוא ,נכון לעכשיו ,הגדול
ביותר בקטגוריה .המרחב הענק הושג בין היתר ,תודות לתכנון מתלה אחורי ומיכל דלק כך שייחסך
מקום .במקביל הוסיפו דלת חמישית ענקית הנפערת כאותו לוע ענק של סוס יאור והרי לכם
מכונית שימושית ביותר.

אז מי את באמת ,ראפיד?
מעבר הגבול בין אוסטריה לסלובקיה הוא גם מעבר בין מדינה מפותחת למתפתחת .הנוף עדיין
מאוד ירוק ,אך המכוניות בסביבה קצת פחות ירוקות .פה ושם ניתן לפגוש במכוניות של פעם
ולשאוף לריאות עשן שחור הנפלט מהן ,כמו אותה סקודה  130ישנה  -הסבתא רבא של הראפיד
שלנו .גם איכות סלילת הכבישים מלמדת כי לתשתיות כאן יש לאן לשאוף .וזו בשבילנו הזדמנות
ללמוד על יכולת ספיגת המהמורות במכונית המבחן שלנו.
הראפיד המתוכננת לשאת חמישה נוסעים ומטענם ,מכוילת באופן קשיח ומצוידת במתלה אחורי
פחות מתקדם מזה שבאוקטביה בעלת המתלה הנפרד .בכביש האוסטרי המשובח ,לא היו כמעט
טענות ,אך בכבישי סלובקיה ,כשעל סיפונה נהג ונוסע בלבד ,הורגשו המהמורות ,הוקפץ המרכב
וחוליות הנוסעים לא זכו לשיכוך הרצוי .לא בלתי נסבל ,אך מורגש .התנחמנו בכך שאיכות סלילת
הכבישים בארץ טובה יותר מבסלובקיה.
סקודה ,השייכת לקונצרן  VAGהענק ,נהנית מטכנולוגיה מתקדמת המשרתת בכל מותגי הקונצרן.
מנועי ( TSIבנזין) ומנועי ( TDIדיזל) מתקדמים המשודכים לתיבות רובוטיות כפולות מצמד (,)DSG

מרווחת ושימושית

המרחב הענק הושג ,בין
היתר ,תודות לתכנון מתלה
אחורי ומיכל דלק באופן יעיל
יותר לחסכון במקום .הוסיפו
למתכון דלת חמישית ענקית
הנפערת כאותו לוע ענק של
סוס יאור וקיבלתם מכונית
שימושית ביותר
 14רכב

תא מטען  -הגדול בקבוצה

[ השקה ]

ראפיד .גם באדום

בכביש האוסטרי המשובח ,לא היו כמעט טענות ,אך בכבישי סלובקיה,
כשעל סיפונה נהג ונוסע בלבד ,הורגשו המהמורות ,הוקפץ המרכב
וחוליות הנוסעים לא זכו לבידוד המתבקש

ראפיד .קלאס חדש לסקודה
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הן בחוד החנית של תעשיית הרכב כיום .את
נהיגת המבחן הראשונה עשינו על גרסת
ה( TSI 1.2-קיים דגם חלש יותר אך לא רלוונטי
לישראל) החלשה יחסית ( 86כ"ס) בעלת גיר
ידני .בהמשך נהגנו על גרסאות ה 105( 1.2-כ"ס)
וה 122( 1.4-כ"ס) כשזו האחרונה היא היחידה
כרגע בהיצע שתסופק עם הגיר הרובוטי DSG -
 .7גרסאות הדיזל ( )TDI 1.6היעילות ,פחות
רלוונטיות בגלל שיטת המיסוי המייקרת אותן
בארץ וחבל.
גמישות מנוע טובה וחלוקת יחסי העברה נכונה
בגיר ,מניבים בגרסת הבנזין החלשה ביצועים
סבירים ונהיגה קלילה .מעבר למנועי הבנזין
החזקים יותר ובמיוחד לגרסה הבכירה בהיצע
בעלת הגיר הרובוטי ,אפילו העלתה לנו חיוך על
השפתיים.
החיוך ,מסתבר ,נגזר מביצועי המנוע והגיר ,לא
חס ושלום מניהוג ספורטיבי או מהנה במיוחד.
הראפיד היא מכונית בטוחה שנועדה לנהג
התכליתי ,השפוי ולא לאלה הממהרים להיכנס
לסיבוב בכוונה .היגוי מדויק אך אפור ,משאיר
את רגעי ההנאה בראפיד בעיקר לתאוצות.

מעוניינת לשמור על קשר?
שוק הרכב באירופה לא בקו הבריאות ,ממש
כמו הכלכלה כולה ביבשת .יצרני הרכב פוזלים
לשווקים מתפתחים .דוגמאות :אופל אסטרה
סדאן ,פיג'ו  301ואחותה הסיטרואן סי-אליזה.
האירופאים מנסים לייצר תחליף לקוריאניות
הזולות ולשווקם למדינות מתפתחות ,שם
פוטנציאל המכירות והצמיחה עדיין גבוה .מיסוי
הרכב הגבוה בישראל מאלץ את הישראלי ,כמו
אותם נהגים במדינות עניות ,לחפש את המוצר
הזול והיעיל והראפיד שגם הוצגה החודש
בתערוכת פאריז ,היא אכן כזו .היא איכותית
ומצוידת בשילוב מנוע  -גיר מהמובילים כיום
ומציעה שילוב טוב בין ביצועים ,חיסכון בדלק
וכמובן גם פליטת מזהמים נמוכה .אמנם כיול
המתלים הקשיח פוגע בנוחות הנסיעה בכביש
רעוע ,אך שילוב של מימדים קומפקטים ,מרחב
פנימי כמעט ללא תחרות ורמת בטיחות גבוהה,
הן מה שהנהג ומשפחתו מחפשים.
הראפיד ששיווקה בצ'כיה החל כבר החודש,
תגיע לישראל ברבע הראשון של  .2013הצלחה
שיווקית תתאפשר אם תצליח היבואנית,
צ'מפיון מוטורס ,לתמחר את הראפיד במחיר
תחרותי ולהחדירה לציי רכב .גרסת  1.2ידנית
שתתומחר כמתחרה לסופר מיני למשל ,תהווה
אופציה אטרקטיבית ביותר לצרכן הישראלי.

[ אופנת הטיולים החדשה ]

מי צריך

חשוב לאזן אותו על הרגליים .קרוואן בחניון

קצת (הרבה) אחרי אירופה וצפון אמריקה מגיעה אופנת הקרוואנים לישראל.
למי זה מתאים ,כמה זה עולה ,האם זה כדאי ,ולאן לעזאזל מתרוקנים
השירותים? ערן אביבי יצא עם זוגתו שירי לגלות
מאת ערן אביבי | צילומים :שירי וערן אביבי
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[ אופנת הטיולים החדשה ]
יותר ויותר ישראלים מגלים את הנוחות בטיול עם קרוואן .השוק מגיב בהתאם :כיום פועלות
בישראל חמש חברות המשכירות קרוואנים ,יש חניונים שכבר עשו התאמה לקרוואן (חיבור
לחשמל ,חיבור למים וריקון לשירותים) ויש אתרים ופורומים כמו זה של המועדון הישראלי
לקמפינג וקרוואנים ,שם ניתן לקבל מידע רב .בקרוב תיכנס לתוקף הוזלה משמעותית
במיסוי על יבוא קרוואנים .וכך ,נוכל גם אנחנו להצטרף לטרנד ותיק באירופה ,אמריקה
ואוסטרליה  -טיול עם הבית על הגב.
אז לקחנו קרוואן לסוף שבוע זוגי ללא ילדים .החלטנו להתרחק מאורות העיר ,להיות בטבע
אבל עם סטייל ,שירותים ומטבח צמוד.
את הקרוואן מצאנו בעקבות חיפוש קצר בגוגל אצל חברת "הקרוואן" בכרכור .למלאכת
הגרירה בחרנו בטנדר מיצובישי האנטר דקאר .עכשיו נותר רק למצוא חניון מתאים.
עניין החניון המתאים אינו פשוט מסתבר .מעטים הם החניונים בעלי היכולת לספק את
השירותים להם נזקקים משתמשי הקרוואנים  -חיבור לחשמל ומילוי וריקון מים (שתיה,
מקלחת ושירותים) .חיפוש באתרים של החברות ההשכרה ובפורומים מניב רשימה קצרה
של חניונים .אבל זה לא הסוף .לאחר כמה טלפונים מסתבר שרק חלק מהם עשו את
ההתאמה המבוקשת .ב"דרך העץ" שבשדמות דבורה ,מצאנו את מבוקשנו בדמות חיבור
לחשמל .את החיבור למים הם עדיין לא הכינו ,אבל מאחר ואנחנו חונים לילה אחד בלבד,
מיכלי המים של הקרוואן יספיקו ולא נזדקק למלא או לרוקן מים.

מתארגנים
"הכל מוכן" הודיעה שירי רבע שעה אחרי שהתחילה לארוז" .ארזתי אוכל ,מעט בגדים ,כלי
רחצה ,ומצעים" ,היא המשיכה" ,אנחנו לא צריכים הרבה .יש הכל בקרוואן  -כלי אוכל ,מיטות,
מקרר ,כיריים ,מקלחת ושירותים ,מזגן ,שני שולחנות מתקפלים ,כיסאות ואפילו מחצלת".
אחרי הסבר מפורט על איך מתפעלים את הקרוואן  -לאן מחברים את כבל החשמל (אחרת
המזגן ומחמם המים לא יעבדו) ,מה משך התפקוד של המצבר (כ 8-שעות) לצורך התאורה
ומשאבת המים ,איך ממלאים מים ,איך מרוקנים את המים האפורים (מקלחת וכיור) ואיך
מרוקנים את המים השחורים (שירותים) ,איפה המתג של משאבת המים ושל מחמם המים,
איפה יש שקע לחשמל רגיל (הקרוואן שקבלנו הוא ממוצא אמריקאי ומגיע עם שקעים של
 ,)110Vאיך משתמשים באסלה (יש דוושה בעלת מהלך כפול למילוי מים ולריקון מים) איך
מפעילים את המקרר (עובד על חשמל או על גז) ואיך מייצבים ומאזנים את הקרוואן בחניון על
ארבע הרגליות ,אחת בכל פינה .אפשר להתחיל לזוז.

קרוואן זה אוהל למתקדמים .לאנשים המחפשים את
השקט של הטבע אבל עם שירותים ומקלחת צמודים

מפנק .המחיר ללילה  500-800 -שקל

להרגיש בבית .להיות בטבע
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[ אופנת הטיולים החדשה ]

חניון לילה .מעטים מותאמים לקרוואן

חשוב לזכור שהקרוואן רחב מהטנדר .צריך לשים לב לא לדחוף את הרכבים שנוסעים במקביל,
החוצה מהנתיב שלהם
נוסעים
יוצאים מהבית ועולים על כביש  65מזרחה לכיוון שדמות דבורה .בכיכר הראשונה
כבר לומדים משהו על טכניקת הנהיגה הנכונה לנגרר במשקל של  1300קילו ובאורך
 6מטר .למשל ,כניסה איטית ובסיבוב רחב כדי למנוע טלטולים מיותרים .חשוב לזכור
שהקרוואן רחב מהטנדר .צריך לשים לב לא לדחוף החוצה את הרכבים שנוסעים
אלינו במקביל.
בכביש הפתוח המהירות היא סביב  80קמ"ש .ההאנטר חזק מספיק כדי לגרור גם
במהירות גדולה יותר ,אבל הבעיה תהיה אם חלילה נאלץ לבצע תמרון חירום כמו
בלימה או חמיקה ממכשול .במצב כזה ,הקרוואן יטלטל ויכול לגרום לאובדן שליטה
ואפילו התהפכות .באירופה מוצבים בכבישים המהירים תמרורים המגבילים את
המהירות לקראוונים ל 70-קמ"ש בלבד .נהיגה עם נגרר מחייבת אורך רוח וקור רוח,
זה מזכיר אולי משאית כבדה .האטה מוקדמת לפני רמזורים ,כניסה איטית ומבוקרת
לסיבובים ,להיצמד לנתיב הימני בצמתים כי מאיצים לאט ,להיזהר בסיבובים בתוך
העיר לא "לאסוף" איזה כלי רכב עם החלק האחורי של הקרוואן ובעיקר לשים לב
בנסיעה אחורנית .בדף ההוראות של חברת "הקרוואן" כתוב מפורשות  -תמרוני רוורס
לעשות רק עם מכוון אחורי .שדה הראיה לאחור מוגבל מאוד ,התמרון שונה בגלל
הנגרר וקשה להעריך איפה הפגוש האחורי של הקרוואן.
אבל שלא תיבהלו יותר מדי .כל נהג סביר ,אחרי קצת אימון ותרגול ,יכול לנהוג ללא
חשש ברכב שגורר קרוואן.

לאנשים שרוצים לישון לאור הכוכבים אבל גם עם מנורת קריאה לטובת הספרים שמחכים
בסבלנות לחופשה השנתית.

חוזרים הביתה
הקרוואן החזיר אותנו לטיול בניו-זילנד ,לטויטה לייט אייס שהסבנו לקרון שינה נוסע ,קטן
ומקסים .לאהבה שלנו לפשטות ולטבע והזכיר לנו שאנחנו הרפתקנים.
טיול בקרוואן פירושו להתעסק עם הדברים בידיים .צריך לאהוב את זה .זה תנאי .גם הקיפול
הוא "תהליך" ,אבל הפוך .מתחילים באריזת הבגדים והאוכל ,ממשיכים בגלגול כבלי החשמל
השונים ומסיימים ברגליות.
הנסיעה האיטית הביתה מאפשרת לעכל את החוויה שהסתיימה.
כיף ונוח לטייל עם בית על הגב .אורזים פחות כי רוב הציוד כבר נמצא בקרוואן .הידיעה
שאפשר להיות חלק מהטבע אבל אם רוצים להתנתק ,אז נכנסים פנימה לחדרון ממוזג פלוס
מיטה מפנקת .הבישול נוח יותר על כיריים כשיש ליד גם משטח עבודה ומקרר הדואג לשמור
את הלמברוסקו בלנקו בטמפרטורה מתאימה.
וחשובה מאוד העובדה ,שבכל רגע נתון אפשר להשאיר את הקרוואן בחניון ,ולטייל עם הרכב
ללא הסרבול בגרירת הבית הנייד .אנחנו בטוח נחזור לקרוואן והפעם גם עם הילדים.

חונים ללילה
בהסבר לפני היציאה לדרך ,אוהד מנור הבעלים של חברת "הקרוואן" ,הדגיש שזה לא
צימר .לא נכנסים ,נשכבים על המיטה  -או נכנסים לג'קוזי  -וזהו .מנור צדק.
אילת יוסף המנכ"ל של "דרך העץ" מכוון אותנו לאזור היעודי לקרוואנים .תמרון
קצר ואנחנו חונים .עכשיו מתחיל ה"תהליך" .צריך למשוך את בלם היד של הקרוואן,
להוריד את הגלגל הקדמי המחובר ליצול ,כדי שאפשר יהיה לנתק את הנגרר מהטנדר.
צריך להוריד את ארבע הרגליים של הקרוואן כדי לאזן אותו (בבוקר ,בזמן הכנת
הארוחה ,גילינו למה חשוב לאזן כשהשמן התרכז בצד אחד של המחבת) ,חיבור
כבל החשמל לממיר המתח מ 110V-ל( 220V-קרוואן אמריקאי) ,חיבור כבל החשמל
הראשי לכבל של החניון ,הפעלת משאבת המים ,פתיחת החלונות לאוורור (חשוב
שיהיו סגורים בנסיעה אחרת הם יכולים להישבר) ועכשיו אפשר לסדר את הבגדים
בארון ולהציע את המיטות.
קרוואן הוא רומנטי ומגניב .אבל זה לא צימר .קרוואן הוא בעצם אוהל למתקדמים.
לאנשים המחפשים את השקט של הטבע אבל עם שירותים ומקלחת צמודים .זה
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דרך העץ .הר תבור ועמק יזרעאל עוטפים

[ אופנת הטיולים החדשה  -מידע שימושי ]

איפה קונים או שוכרים?
כמה זה עולה?
 +לילה בקרוואן עולה בין  500שקל ל 800-שקל .תלוי בכמה לילות מדובר וברמת הקרוואן המוזמן.
 +מומלץ לשכור לשני לילות לפחות .קחו בחשבון שחלק מהחברות לא ישכירו ללילה אחד ולו רק בגלל הזמן
שנדרש להתרגל להתנהלות עם קרוואן ,בוודאי כשמטיילים עם הילדים.
 +ניתן לשכור קרוואן נגרר או אוטוקרוואן לנהיגה עצמית ואפילו אוטובוס קרוואן  -במקרה הזה הנהיגה היא
לא עצמית .יביאו לכם אותו למקום חפצכם ויאספו חזרה בסיום החופשה .מומלץ לבדוק אצל כמה חברות
את הסוגים ורמות האבזור השונות ולבחור את המתאים לכם.
 +כיום יש בארץ בין  5ל 10-חברות המשכירות קרוואנים בכל מיני רמות אבזור שונות ומתוצרת מקומית או
תוצרת חוץ.
 +ישנם בארץ  3יצרנים של קרוואנים נגררים ועוד כמה בעלי מקצוע שמציעים להסב את כלי הרכב שלכם
לאוטוקרוואן.
 +לארץ מייבאים קרוואנים מאירופה ומארצות הברית .האירופאים ידועים יותר בעיצוב ,הפינוק ובמראה
הכללי היפה ,לעומת האמריקאים שהם יותר פרקטיים ופחות מעוצבים .הבחירה היא כמובן לפי טעם אישי.

יש הכל בקרוואן  -כלי אוכל ,מיטות,
מקרר ,כיריים ,מקלחת ושירותים,
מזגן ,שני שולחנות מתקפלים ,כיסאות
ואפילו מחצלת

תודות:
חברת "הקרוואן"  -פרדס חנה כרכור
www.hacaravan.com

073-7299018 / 055-6699716
השכרת קרוואנים ,אוטוקרוואן ואוטובוס קרוואן

 +עם כניסת הוזלת המיסוי לתוקף המחירים צפויים לרדת משמעותית .נכון להיום מחיר של קרוואן חדש
מתוצרת חוץ יהיה בין  150,000שקל ל 250,000-שקל .הכל תלוי ברמת ואיכות האבזור המבוקש.

www.derechaetz.org.il

 +קרוואן הנבנה בארץ יעלה בין  80,000שקל ל 120,000 -שקל וגם כאן ,זה תלוי ברמת ובאיכות האבזור
המבוקש.

04-6620606
קמפינג ופעילויות לילדים ולמשפחה

"דרך העץ" יער אקטיבי בתבור  -מושב שדמות דבורה

 +ניתן לקנות קרוואן משומש במחירים הנעים בין  20,000שקל ל 250,000-שקל .גם כאן המחיר נקבע לפי
האבזור והאיכות עם משקל לגיל ולמוצא של הקרוואן .ניתן למצוא בלוחות השונים באינטרנט ובאתר
המועדון הישראלי לקמפינג וקרוואנים .באתר המועדון ניתן גם לקבל מידע רב אודות דרך החיים עם הבית
על הגב.
 +בשאלה האם לקנות או לשכור התשובה די ברורה .רק אם אתם מטיילים יותר מעשר פעמים בשנה עם
קרוואן ,תקנו אחד .אבל אם אתם מטיילים פחות מכך ,עדיף לשכור ולחסוך את העלויות הכרוכות באחזקת
הקרוואן  -ביטוח ,תקלות ורישוי שנתי .באופן כללי מומלץ לטייל כמה פעמים בקרוואן לפני שקונים ,כדי
לדעת האם זה מתאים לאופי שלכם.
 +לטעמנו ,מומלץ לחוות לפחות פעם אחת את החוויה של להיות עם הבית על הגב .תנסו ,מי יודע ,אולי
תתאהבו.

לילה רומנטי במיוחד

אפשר גם לקנות יד שנייה
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[  2נגד ] 4
מבחן השוואתי :מכונית נגד
קטנוע .כמה מהר יותר יגיע
רוכב הקטנוע לעבודה ,מי
יגיע עייף ומותש יותר ומי
יחייך בסוף הדרך

למה בעצם
אז

לדו-גלגלי?
לא לעבור
מאת אייזיק דוידוביץ' | צילומים :רכב+

תארו לכם מציאות שבה אין עומסי תנועה ,פקקים
יש רק בבקבוקים וחניה תמיד זמינה בכל מקום שרק
תחפצו .חלום? לא בהכרח .יש רק מלכוד קטן  -את
המציאות האוטופית הזו תוכלו להגשים ,רק אם את
הנסיעות היומיומיות שלכם תעשו בכלי רכב דו-גלגלי
ממונע.
עכשיו דמיינו שאתם נוהגים במכונית וכל זה היה
חלום.
החשבון פשוט  -אם אתם מבלים במכוניתכם מדי יום
בפקקים ,בדרך לעבודה ובחזרה ,אתם שורפים לא רק
דלק אלא גם זמן יקר .הכניסה למטרופולין של תל
אביב ,בשעות העומס ,היא סיוט ידוע ,שכמובן חוזר
על עצמו בכיוון ההפוך בערב.
התחבורה הציבורית לא פותרת את הבעיה ורק מיעוט
משתמש בה .על פי סקר שערך מכון גיאוקרטוגרפיה,
 56אחוז מהאוכלוסיה בארץ מגיעים לעבודה ברכב
פרטי 24 ,אחוזים בתחבורה ציבורית .ואילו את אחוז
הרוכבים לעבודה על קטנוע או אופנוע ניתן לספור על
אצבעות יד אחת.
מדוע המצב הוא כזה? מדוע ,בעוד בעולם המערבי,
אחוז הדו-גלגלי (להלן דו"ג) הממונע נע סביב 12%
מכלל כלי הרכב ,אצלנו ,מדינה עם מזג אוויר אידיאלי
וטופוגרפיה ידידותית ,מהווים הדו"ג הממונעים רק
 ?5%אולי המכוניות אצלנו יודעות משהו שאחיותיהן
בעולם הנאור לא? יצאנו לבדוק.

המשימה

מכונית מול קטנוע
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המשימה שהצבנו לעצמנו הייתה פשוטה :להיכנס עם
קטנוע ומכונית לתל אביב בשעות הבוקר העמוסות,
פעם מכיוון צפון ופעם מכיוון דרום .המסלול בן 56
ק"מ :מהרצליה ,דרך נתיבי איילון ,פנימה לתל אביב
ועד לדרום העיר .משם לשוהם ,סיבוב פרסה ושוב
פנימה לתל אביב.
ההוראות פשוטות  -נוהגים על מנת להגיע .לא תחרות,
לא מרוץ ובלי קיצורי דרך .אפילו הוספנו מטלה אחת
קטנה  -בדרך ,איפשהו ,באחד הרחובות ,בין מחלף
השלום למחלף לה גרדיה ,יש להחנות את כלי הרכב
ולקנות בקיוסק ,באופן זריז ,קופסת סוכריות.
נציגת המכוניות שלנו היא פיאט פנדה .מדובר בפנדה
החדשה בגרסתה הידנית והבסיסית ,מהמכוניות
הזולות והבסיסיות הנמכרות בארץ .מנגד הצבנו קטנוע
רב מכר  -סאן יאנג ג'וימקס .250
הפתעות מרעישות לא צפויות כאן ,ברור שבשעות
העומס קטנוע מהיר יותר ממכונית .אבל השאלה
היא בכמה מהיר יותר ועד כמה הוא נוח או לא נוח
להתנהלות יומית.

האיש במכונית
תקוע בפקקים ,אבל כבר לא אופטימי

מזגן ,רדיו ותחושת ביטחון

מאת אייזיק דוידוביץ'
 7:30אני מסמן לדן היושב על הקטנוע ושנינו יוצאים מתחנת הדלק הסמוכה לתחנת הרכבת בהרצליה.
תדלקנו ,איפסנו ,נסענו .בשדרות שבעת הכוכבים בהרצליה התנועה זורמת ,יותר מדי זורמת .לא
אופייני לשעות אלה .גם איילון דרום כמעט ואינו עמוס ,מה קורה פה?
 7:45מחלף השלום .אני עומד בצומת ותוהה איך נפלנו דווקא על יום שכזה ,ללא פקקים .אמנם את
הקטנוע אני כבר לא רואה בסביבה ,אבל עומס משמעותי אין כאן .שמאלה וימינה לרחוב יגאל אלון.
המשימה עכשיו היא הסוכריות שעלי לקנות .התנועה זורמת בקצב מהיר יחסית ,אבל חניה אין כאן.
פשוט אין .נשבע לכם שחיפשתי .אני מחליט לוותר ומגיע למחלף לה גוורדיה .שום פקק לא נראה
באופק.
 7:56מחלף לה גוורדיה ,יורד לאיילון דרום .כאן בוודאי שלא צפויים עומסי תנועה רציניים ,זו היציאה
מתל אביב לכיוון ירושלים .הפנדה משייטת במהירות החוקית  -מאה קמ"ש ,על צג מחשב הדרך
מוצגת המהירות הממוצעת שלי עד עתה  40 -קמ"ש .מבט לכביש המקביל בכיוון הנגדי ,שאליו אגיע
בהמשך ,מבהיר לי שהאופוריה היא זמנית בלבד  -העומס כבד ביותר.
בירידה מכביש  1במחלף לוד לכיוון פ"ת ,כביש  - 40הפתעה .לא תיארתי לעצמי שאתקל דווקא כאן
בעומס תנועה .אבל המציאות היא אכזרית וכבר בהתחלת המחלף ,עומדות להן עשרות מכוניות

הפנדה משייטת במהירות החוקית  -מאה
קמ"ש ,על צג מחשב הדרך מוצגת המהירות
הממוצעת שלי עד עתה  40 -קמ"ש .מבט
לכביש המקביל בכיוון הנגדי ,שאליו אגיע
בהמשך ,מבהיר לי שהאופוריה היא זמנית
בלבד  -העומס כבד ביותר

וממתינות .זחילה בהילוך ראשון ומבט צפונה מגלה כי הפקק משתרך עד צומת אל-על המוביל
לאיירפורט סיטי .כאן ,ללא ספק צבר הקטנוע יתרון משמעותי ,אבל לפחות אני שומע מוסיקה,
לוגם מהפחית והרוח לא נחבטת בפרצופי.
יציאה מפקק שבו מזדחלים באיטיות ,היא כמו אוויר לנשימה .יש רצון עז להאיץ ולפצות על
העונש ,על התסכול.
 8:24הכניסה לשוהם .חזרה לכיוון תל אביב .הפקק הקטן בצומת אל-על לפניה לכביש  40הוא
רק קדימון למה שעוד מצפה לי .בכביש  1מצלצל לפתע הטלפון .דן בירון ,הקטנוען ,על הקו.
"הגעתי" ,הוא מבשר לי .אני ,לעומת זאת ,רק ליד נתב"ג.
"עומס ממחלף שפירים לכיוון מחלף קבוץ גלויות" ,מדווחים ברדיו" ,איילת תזמנה ארבעים
דקות .תודה איילת" .אני בדרכי ,מקווה בליבי שאיילת טועה ,אבל מתבדה  -מחלף שפירים
נראה באופק והתמונה לא מבשרת טובות :אורות בלימה מרצדים ,מכוניות מאיטות ,מכוניות
עומדות ,אשר יגורתי בא לי.
מביט סביב .כמעט בכל מכונית יושב נהג בודד ,גבר או אישה המשלימים עם גורלם .אני עם רכב
בעל תיבה ידנית ,מתפעל את המצמד ,ברגעים מרגשים אפילו מצליח להעביר להילוך שני ,אבל
לא להרבה זמן .משמאל הנתיב המהיר (עלות הנסיעה בו כרגע 63 :שקל) המכוניות שבו טסות.
מימין שולי הכביש ,שם טסים להם הקטנועים והאופנועים .רק אנחנו ,לעזאזל ,עומדים.
אמנם עומדים ,אבל בעצם יושבים .במכוניות יש מזגן ,האווירה נינוחה והתחושה הרבה יותר
בטוחה .אני רואה את הקמיקזות על השול הימני ,טסים במלוא כושר הריכוז שלהם וכל טעות
עלולה להיות קריטית .אני יודע שזה לא בשבילי .אני רוצה להגיע נינוח ליעד.
מסתבר שאיילת מגלגל"צ לא טעתה וכעבור כארבעים דקות נחלצתי מהפקק .מחלף קיבוץ
גלויות ,הנני כאן .ברמזור שמאלה ,הדרך כבר פנויה ואני אוטוטו בתחנת הדלק .דן ,ליד הקטנוע,
מחייך אלי עם כוס קפה ביד .מבסוט משום מה.
 9:27הגעתי.

רכב
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הקטנוען
שועט קדימה

מסקנות

קטנוע .תמיד ראשון

מאת דן בירון
 7:30לפני עשרים דקות ירדתי מהרכבת שהביאה אותי במהירות ובנוחות מחיפה להרצליה ,והנה אני לובש כפפות ,רוכס את
המעיל ,חובש קסדה ויוצא לדרך .מעודד מעומסי התנועה שראיתי בדרך מחלון הרכבת ,ברור לי שזו הפעם האחרונה שאראה
את הפנדה ואייזיק עד לנקודת הסיום.
בירידה ממחלף שבעת הכוכבים לאיילון דרום ,כולי ציפייה לעומס הרגיל ,שיושיב את אייזיק בפנדה לפחות עד השעה שמונה.
אבל החיוך שהיה נסוך על פני נמחק בבת אחת .מתברר שהתנועה זורמת ללא הפרעה ,כמו שאומרים בגלגל"צ .יתרון הנסיעה
בקטנוע כמעט ונמחק .משייט בקלילות עד למחלף השלום ,אין צורך אפילו לזגזג בין הרכבים ,אבל חובה להיזהר ,מאוד להיזהר.
מבט שלוח קדימה ,על הכביש עצמו ,אל המכונית שממול ,מימין ,משמאל ,ובעצם על מה לא? "נהיגה נינוחה" על האופנוע ,אין
פירושה להשתרע לאחור ולתת למחשבות להפליג .כאן זו הישרדות :חלמת  -שילמת.
קבעתי עיקרון  -אני רוכב בצורה חוקית ,לא חותך ומזגזג בלי סוף בין רכבים ,לא טס על השול ,לא עולה על אי תנועה (גם לא
מקווקו) ולא משתמש בשול השמאלי (שאינו שול אלא קו הפרדה).
 7:41מחלף השלום .עולה לכיוון רחוב יגאל אלון ומשם ממשיך למחלף לה גוורדיה .הדרך עברה תיק תק ,מה שמזכיר לי את
משימת הרכישה שהוטלה עלינו .מזהה קיוסק ודקה וחצי אחרי ,חבילת סוכריות ה TIKTAK-כבר בכיס המעיל .חניה מהירה
בפתח הקיוסק והמשימה בוצעה ,מי דיבר על בעיות חניה?
 7:49יורד ממחלף לה גוורדיה לכיוון דרום ובהמשך כביש  .1התנועה זורמת ,אבל מהסתכלות חטופה לנתיב הנגדי ,אני מבין
שמישהו כאן לא ילקק דבש בדרך חזרה וזה לא אהיה אני .בירידה ממחלף לוד ,עומס כבד עד לצומת אל-על בואכה איירפורט
סיטי .הג'וימקס לא מתרגש וכשתי דקות מאוחר יותר ,אני כבר על הכביש המוביל לשוהם .ליבי עם נהגי הפחיות שנשארו שם
מאחור.
 8:06סיבוב ניצחון סביב הכיכר בשוהם וחזרה לנקודת הסיום בקיבוץ גלויות .ממחלף שפירים מערבה ,נגלית לעיני הזוועה:
טורים של רכבים עומדים ,מאוכלסים בנהגים עם מבט אבוד בעיניים ,השלט האלקטרוני של הנתיב המהיר ,מראה על תעריף
מותאם לעומס  73 -שקל .ממש צדק חברתי .הנסיעה על השול הימני מאכלסת דו-גלגלים בלבד ,לפעמים ניידת .אין הרבה
מקום לטעויות ,אין כמעט מרווחי ביטחון ,אבל לרכוב בין המכוניות זה מסוכן אפילו יותר .כל פתיחת דלת ,כל סטייה לא זהירה
של אחד הנהגים מהנתיב ,והזמן שנחסך כאן עלול להפוך לימי אשפוז .במקרה הטוב.
 8:31ה GPS-הדמיוני שבראשי ,מדווח כי הגעתי ליעד .מוריד את הקסדה ומחבר את ה MP3-לשקע הטעינה בקטנוע .עכשיו
רק נשאר לשתות את הקפה בנחת ,לשמוע דיווחים מגלגל"צ ולחכות לאייזיק .דיווחי התנועה הם בשבילו.

לא לכולם מתאים רכב דו-גלגלי ,אך מדוע שוק הרכב הזה
בארץ לא מתרומם?
 30רכב

את המסלול בן ה 56-קילומטרים ,גמאה המכונית בשעתיים
ובמהירות ממוצעת של  28קמ"ש .לקטנוע נדרש חצי מהזמן בדיוק
 שעה .ההפרש אמור היה להיות גדול אף יותר ,אם עומסי התנועהמהרצליה למחלף השלום ,היו ריאלים ביום המבחן.
רוכב הקטנוע רכש בקיוסק את שרצה ללא כל בעיה ואילו נהג
המכונית ויתר על המשימה בגלל בעיות חנייה.
צריכת הדלק במכונית 15 ,ק"מ לליטר ,הייתה כפולה משל מקטנוע.
סך הכל המכונית צרכה כ 3.7-ליטרים שהם כ 30-שקל .רוכב הקטנוע
שילם חצי מהסכום( .צריכת דלק של  32ק"מ לליטר).
אז מה גורם לאותם המונים ,להמשיך לבזבז את זמנם בפקקים,
לשרוף יותר דלק ,לזהם יותר את הסביבה ולהפסיד זמן יקר מחייהם
בזחילה מורטת עצבים או בחיפוש חניה? הרי כלי דו-גלגלי בוודאות
יעיל יותר.
תאמרו בוודאי בטיחות ואתם צודקים :רוכבי אופנוע נחשבים
משתמשי דרך פגיעים במיוחד .שיעור היפגעותם בתאונות דרכים
גבוה בהשוואה לשיעורם היחסי באוכלוסייה .מתברר שהסיכון של
רוכב אופנוע להיות מעורב בתאונת דרכים קטלנית לכל קילומטר
נסיעה ,גבוה בישראל פי  9מהסיכון של נהג או של נוסע ברכב פרטי.
עבירות הנהיגה השכיחות ביותר בקרב רוכבי אופנוע הן  -מהירות
ֵ
מופרזת וסטייה מנתיב .התאונות השכיחות והחמורות ביותר הן -
תאונות חזית אל צד ותאונות עצמיות .לאופנוע כבד בנפח מעל 500
סמ"ק ,סיכון גבוה יותר להיות מעורב בתאונה קטלנית.
סרבול בלבוש המיגון ,חבישת קסדה ,צורך בריכוז מקסימאלי והעדר
מזגן או הגנה מפני גשם וקור בחורף ,הם נגזרת ממבנהו של הרכב
הדו-גלגלי .גם העובדה שבכלים כאלה ניתן להסיע נוסע אחד בלבד
ושלא ניתן לשנע מטען משמעותי ,פוגמת בשימושיות.
כל אלה מספקים הסבר ,גם אם לא הסבר מלא ,לעובדה ששוק הדו-
גלגליים בישראל מסרב להתרומם.
בשנת  2011נמכרו בישראל כ 15,000-כלים דו-גלגליים  -קטנועים
ואופנועים .רוב הכלים שנמכרו הם קטנועים קטני נפח והספק,
שהוצאת רישיון נהיגה דורשת מבחן שליטה בלבד (לבעלי רישיון
נהיגה במכונית) .הפלח העיקרי הבא הוא קטנועים בנפח 125-250
סמ"ק .כלים שמאפשרים לפרוץ מגבולות העיר לנסיעות בינעירוניות
קצרות ובינוניות .ב 2010-היו נתוני המכירות כמעט זהים ,אך זוהי
ירידה לעומת  ,2009אז נמכרו בישראל כמעט  18,000כלים דו-
גלגליים.
נתון נוסף הוא העובדה שבישראל כיום ישנם מעל  500,000בעלי
רישיונות לרכב דו-גלגלי ,אך פחות מ  60,000כלים דו-גלגליים (בנפח
מעל  125סמ"ק).
למרות כל הרפורמות בביטוח האופנועים ,עדיין ביטוח החובה (וגם
ביטוח מקיף) באופנוע יקר יותר מביטוח מכונית ,לפעמים עד פי
שלושה .הבדל של אלפי שקלים לשנה .ההבדל הוא בגלל אחוז גבוה
יותר במעורבות בתאונות של כלים דו-גלגליים מאשר מכוניות וגם
הפגיעות הגבוהה יותר.
האופנוע והקטנוע לא חד הם ,אך ככלים דו-גלגליים יש להם יתרונות
רבים על המכונית .בישראל מזג אויר מתאים רוב ימות השנה לרכיבה
ומחירי דלק גבוהים המצדיקים רכב חסכוני .אך מחירי הרכישה,
האחזקה והביטוח ,לצד סיכון גבוה בהיחשפות לפגיעות ,עדיין
גבוהים יחסית וכנראה חזקים יותר מהשיקולים האחרים.
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מכלי הרכב

דן בירון

סאן יאנג ג'וימקס 250
השנה עבר הג'וימקס מתיחת פנים ושדרוג כללי .אחד הקטנועים
הנמכרים בישראל שניצח במבחנים רבים כתמורה הטובה ביותר,
הוא התשובה הדו-גלגלית לסובארו של שנות השמונים (או מאזדה
מאוחר יותר ,אם תרצו).
עיצוב מחודד בעל קווים ישרים ותאורת לד ,משווים לקטנוע הזה
מראה קרבי ,במיוחד בצבע השחור מט שקיבלנו למבחן .תנוחת
רכיבה טובה ,מושב קשיח ונוח מאוד ,לוח מחוונים עשיר ותא
ננעל לקסדה וציוד ,הם רק חלק מהפינוקים שקטנוע מודרני שכזה
מספק לרוכבו.
היגוי זריז ומתלים שהוקשחו ומבצעים את עבודתם מעולה,
מעניקים לקטנוע יציבות כיוונית טובה יחד עם ביטחון בפניות,
לא על חשבון נוחות הנסיעה הטובה .גם במהירויות גבוהות,
הקטנוע הזה נעים אך הייתי שמח על מיגון רוח יעיל יותר .המנוע
והתמסורת נשארו זהים ,הכוח מתקבל בצורה חלקה ורציפה ללא
השהיות או רעידות מיוחדות .אחד הדברים הבודדים שהפריעו היה
מיקום המראות .המידע המתקבל מהם הוא בעיקר הרוכב עצמו,
כך שלא מעט פעמים יש צורך בסיבוב הראש דרך הכתף ,על מנת
להיות בטוחים בנעשה מאחור .בסך הכול זו חבילה מצוינת .סאן
יאנג ,שהוכיחו לאורך השנים את מעמדם בשוק הדו-גלגלי בישראל
וממשיכים עם הקלף המנצח בדמות הג'וימקס החדש ,העניקו לו
עיצוב רענן ועדכני בתוספת שיפורים בתחום המתלים והתנהגות
הכביש.
הקטנוע יהווה בחירה מצוינת להתניידות בנוחות משופרת ,בתוך
העיר ומחוצה לה לצעירים ,מבוגרים ,סטודנטים ,אנשי עסקים
ומוגבלי רישיון (לקטגוריה) שלא מעוניינים לבזבז את זמנם
בפקקים ,בחיפוש אחר חניה והוצאות דלק מיותרות.

התרשמות

מכלי הרכב

מפרט טכני
מנוע
סוג 4 :פעימות 4 ,שסתומים
צילינדרים1 :
נפח 249.4 :סמ"ק
קירור :נוזל
מערכת דלק :הזרקת דלק
הצתה/התנעה :אלקטרונית/חשמלית
מתלה קדמי :מזלג טלסקופי
מתלה אחוריUINIT SWING :
בסיס גלגלים 1,535 :מ"מ
משקל יבש 190 :ק"ג
קיבולת דלק 12 :ליטר
דרגת זיהום אוויר4 :
מחיר 22,985 :שקל
מקור :יצרן

ג'וימקס  .250מפנק

אייזיק דוידוביץ'

פיאט ניו פנדה 1.2
הפנדה הראשונה הופיעה בשנת  .1980מכונית רבועה ומינימליסטית שניתן היה לפרק ממנה את הריפודים ולכבסם .הדגם השני שהופיע ב 2003-זכה בתואר "מכונית השנה באירופה".
פיאט פנדה היא הצלחה של  6.5מיליון יחידות שנמכרו עד היום .מכונית עירונית קטנה ובסיסית ,אבל לא שגרתית .הדור השלישי שהופיע ב 2011-התעגל בעיצובו החיצוני לעומת קודמו ופנים הרכב זכה גם
הוא לשדרוג .הפלטפורמה נלקחה מהדור הקודם ,אך מימדי המרכב גדלו ולכן ,הפנדה החדשה מרווחת לנוסעיה ומטענה אף יותר מזו היוצאת .מרווח הפנים שלה מקרב אותה למכוניות הסופר מיני יותר מאשר
לחברות קבוצתה  -מכוניות המיני הבסיסיות .בגרסה הבסיסית בעלת מנוע פייר  1.2ליטרים המצויידת בגיר ידני ,נהנינו לנהוג  -המנוע גמיש דיו ,די נמרץ ,חסכוני בדלק (ראו תוצאות המבחן) וידית ההילוכים
הקרובה ,נעימה לשימוש.
תנוחת נהיגה גבוהה וזקופה ובורר ההילוכים המוגבה,
מתאימים את הפנדה לנהיגה עירונית כמו כפפה ליד .גם
שדה הראיה הפנוראמי הוא בול למכונית עירונית .מחוץ
לעיר לא משלמים את המחיר של מכונית קטנה ונוחות
הנסיעה טובה.
פנדה היא מכונית זולה שנותנת בדיוק מה שמכונית
עירונית קטנה אמורה לספק  -חסכון בהוצאות אחזקה
(טיפול כל  30,000ק"מ) ,קלות בתמרון ,מרווח פנים
מרשים הכולל תא מטען ריאלי ,ולמרות שעיצובה
המחודש עידן את גילו האמיתי והותיק של העיצוב
המקורי משנת  ,2004עדיין יש לה המון חן לפנדה.
אהבנו.

מפרט טכני
מרכב :האצ'בק
דלתות5 :
בסיס גלגלים 2.30 :מטרים
מנוע  1.2 :ליטרים
הספק 69 :כ"ס
מבחן ריסוק 4 :כוכבים
כריות אויר4 :
מחיר 67,000 :שקל (גרסה  1.2ידנית)
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פנדה .מהמוצלחות שבמכוניות המיני

[  2נגד ] 4
ללי בטיחות

כ

כיצד להיזהר ברכיבה בכביש פקוק
 +נסיעה בשול השמאלי מסוכנת! למעשה זה אינו שול אלא קו הפרדה
רצוף ,שנסיעה משמאלו פירושה חציית קו הפרדה ( .שוטר לא יוותר
לכם).
 +נסיעה על השול הימני תיעשה בקצב סביר ולא מהיר מאוד ,אין לאן
לברוח במקרה חירום.
 +השול מלא בשאריות פלסטיק ,מתכת ,חול ושאר מזיקים עם סיכוי
לפנצ'ר ומכשולים.
 +החזיקו שתי אצבעות על מנוף הבלם בשילוב מבט סורק קדימה
ולצדדים.
 +נהגו במשנה זהירות ליד כניסות ויציאות ממחלפים (כמו באיילון),
נהגים נוטים לחתוך נתיבים ברגע האחרון בכדי להיכנס או לצאת.
 +זכרו :כשאתם עוברים בין טורי מכונית ,אתם לא הדו-גלגלי היחיד
בסביבה  -אל תפתיעו ואל תופתעו.
 +השתחלות בין שני כלי רכב ארוכים (אוטובוס ,משאית) בהחלט
לא מומלצת .הם לא רואים אתכם וזה לא המקום להיות המילוי של
הסנדוויץ'.
 +מיגון  -לא לוותר לעולם על קסדה מלאה ,כפפות טובות ומעיל ממוגן.
 +הציצו מידי פעם במצב הצמיגים שלכם ,אחרי הכול הם החיבור היחידי
שלכם לכביש.
 +לעולם אל תיכנסו לצומת גם כשהאור ירוק לפני שהבטתם לצדדים.
נהגים לא מעטים חוצים צמתים גם באור אדום.

דעה אישית

קטנוע מול מכונית .ההכרעה תלויה בכם

גיא בן ברק

רק עם אופנוע

קטנוע הוא לא אופנוע .יותר ראש ,פחות לב

לעיתים כשאימי מעקמת אף בפולנית למשמע שידוך של בת משפחה למישהו שאינו אקדמאי או
בעל מקצוע נחשב ,אני מזכיר לה את מקצועותיי :אופנוען ומתופף ג'אז...
אין קשר מובהק בין אופנועים וג'אז ,למעט ההסתייגות ,שלא לומר תיעוב ,שחשים בציבור לשניהם.
זה נכון בכול העולם אך אצלנו כרגיל העניין דחוס ,מוגזם .ההתרחקות מהמוסיקה המורכבת
ומהרכיבה בישראל ,נעשית בקצב מהיר מאשר בעולם ,ובהיעדר תשתית תרבותית  -רקע ארוך
שנים ומלא במוסיקה איכותית ואופנוענות כהלכתה (מרוצים) ,אין לנו את האיזונים של הגויים
והתהליך איבד פרופורציות.
האופנוענות דווקא הייתה חלק לגיטימי מהיישוב הצעיר מאוד בארץ .זכורים במיוחד מסעות
האופנועים לכנסי הפועל באירופה בשנות השלושים המוקדמות של המאה העשרים ,כמו-גם אלפי
הישראלים בארבעים ושמונה על הב.ס.איי והטריומף שהשאירו הבריטים ,ואלפי הווספות על
הכבישים הריקים בישראל של לפני ששת הימים; אבל זה רק בדעיכה מאז ,למרות המודרניזציה
והגלובליזציה ,פלוס התיאבון הלא כלכלי של הישראלים ,המתבטאים כבר  15שנה בהיצע של מאות
דגמים ,ממש כמו במובילות במדינות אירופה ,השוק לא מתרומם.
למה? הביטוח והסכנה הם תירוצים רציונאליים ,הבעיה האמיתית היא שאין משיכה בסיסית ,אין
אצלנו תשוקה וחרמנות לאופנועים .אולי כי בחברה החמדנית שלנו אופנוע הוא לא רכוש ,לא משהו
שאתה משוויץ לשכנים שלך בו ,וזה למרות שאופנועים עולים במקרים רבים יותר ממכוניות .אולי
כי אופניים מבטאים גבריות באופן זול ובטוח יותר ,אולי כי אופנועים וקטנועים אמנם יביאו אותנו
מהר מהעבודה הביתה ,אבל אנחנו כנראה לא כל כך רוצים להגיע לשם מהר  -בעצם טוב לנו בפקק,
שני טלפונים ורדיו .מה רע עוד חצי שעה בלי האישה על הראש והצרחות של הילדים.
גם לג'אז אין אצלנו משיכה חושנית טבעית .שופטים אותו כאן מהראש ולא מהלב או מהשחלות
כמו שצריך ,אבל על זה בפעם אחרת.
הכותב הוא מוסיקאי ומורה לתופים בסטודיו "למתופף" ,עורך מגזין האופנועים "מוטו" בשנים
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טורים של רכבים עומדים ,מאוכלסים בנהגים עם מבט אבוד בעיניים ,השלט האלקטרוני
של הנתיב המהיר ,מראה על תעריף מותאם לעומס  73 -שקל .ממש צדק חברתי
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