“להביא לכל ילד את החוויה המעצימה שבספורט האתגרי,
כמו שאני רציתי שהייתי ילד”
ראיון עם בועז גורן ,מנכ”ל “עז הרים-תשתיות רכיבה בע”מ”

פארק כ”ס כולל שני מסלולי “פאמפטרק” בשתי רמות

מאת :טל הר-נבו
בועז גורן מנכ”ל ומייסד חב’ “עז הרים  -תשתיות רכיבה”.
עז הרים תשתיות רכיבה היא החברה המובילה בארץ בתכנון
ובניית מתחמי פעילות אתגריים ומתקנים לרוכבי אופניים
וגולשי סקייטבורד ורולר בליידס .המתקנים שלה פזורים בכל
רחבי הארץ ודוגמאות בולטות הן פארקי האופניים בכפר סבא
ובהרצליה ,הסקייטפארקים בכפר יונה ובבית אריה .ישבנו עם
מייסד ומנכ”ל החברה בועז גורן ,כדי לשמוע למה המתחמים
הללו הם הדבר הבא עבור תושבי וילדי ערים ומועצות ,איך
מהווים את הגלגול המודרני של מגרש הקט-רגל והכדורסל
שהוא עצמו גדל עליהם ,מה צופן העתיד ומה החזון האישי
שלו.

בכמה מילים מה מייצרת ועושה חברת “עז הרים –
תשתיות רכיבה”?
חברתנו פיתחה דרך ייחודית לייבא את חווית האדרנלין והחופש
מהמרחבים הפתוחים אל תוך המרחב הציבורי העירוני.
כיום אנו מתכננים ומקימים מגוון מגרשים ופארקים אתגריים,
ביניהם מסלולי “פאמפטרק” ,סקייט פארקים ,משטחי החלקה
לילדים ועוד ..בארבע השנים האחרונות “עז הרים  -תשתיות
רכיבה” תכננה והקימה  15פארקי רכיבה אתגריים לאופניים
ועוד  6סקייטפארקים ברחבי הארץ .הפארקים הללו הופכים
במהירות להיות ביתם השני של רוכבי האופניים ,הסקייטבורד,
הסקוטרים והגלגליות במגוון רמות וסגנונות רכיבה אתגרית.

היי בועז,
מנכ”ל ומייסד החברה .רוכב אופניים  20שנה ,מדריך רכיבה,
הקים וניהל את ביה”ס לרכיבת שטח מקצועית ,מתכנן ובונה
שבילי אופניים מוסמך .לשעבר אלוף ישראל בצניחה חופשית,
סגן אלוף אירופה ומקום רביעי באליפות עולם בצניחה
חופשית ,גולש גלים ,רץ ריצות שטח ,חותר  SURFSKIבים
פתוח.
החלקה על "קארוור" בפאמפטרק כפר סבא
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פאמפטרק – למה ומדוע?
החזון שלי הוא שלכל ילד ונער בכל יישוב בארץ יהיה פארק
רכיבה אתגרי ליד הבית .אנחנו מתכננים ומקימים פארקים
פתוחים לקהילה שמתאימים לכל גיל ולכל רמת רוכב ,פארקים
בטוחים ואסתטיים בהם יכולה משפחה לבלות שעות ארוכות.
המתקנים מתוכננים רכיבה אתגרית דווקא בסביבה בטוחה,
סטרילית ולימודית.

הרכיבה על “פאמפטרק” ידועה כממכרת.
ראו הוזהרתם!
מסלול ה”פאמפטרק” הוא מסלול טבעתי קצר יחסית (כ-
 100מטרים אורכו בממוצע) על שטח של  1000מ”ר ,הכולל
תלוליות עגולות וזורמות (“רולרים”) וסיבובים מוגבהים
(“ברמים”) .הרכיבה נעשית ע”י מיומנות רכיבה ייחודית
ומדויקת של הזזת משקל הגוף מעל האופניים וכמעט ללא
דיווש  -להלן ה”פמפום” המרכיב את שורש השם .מכיוון
שמסלול הפאמפטרק הוא קצר וטבעתי הרוכב יכול לעבור את
אותו מסלול מספר פעמים רצוף ובזמן קצר ,בכך להשיג שיפור
משמעותי ותחושת הצלחה משכרת באופן מיידי .מסלולי
ה”פאמפטרק” של “עז הרים-תשתיות רכיבה” הינם פרי
פיתוח ארוך שנים .הרעיון שהומצא בחו”ל עבר אצלנו
אבולוציה ישראלית והפך להיות מוצר הכולל תכנון אדריכלי,
אישורי בטיחות ,שימוש בחומרים המותאמים לשימוש
האינטנסיבי והייחודי שברכיבה אתגרית (כמו ציפוי שכבת
המסלול בשכבה קשיחה ועמידה המצופה אפוקסי ואקריל)
 .השימוש בטכנולוגיות האלו מקטין את בלאי המסלול
ומצמצם את הצורך בתחזוקה .לשיטה שפיתחה “עז הרים”
יש דרישה גם בחו”ל .הפיתוח האחרון הוא מסלולי רכיבה
קטנים המותאמים לשימוש של ילדים ופעוטות ומתוכננים על
שטחים מצומצמים.

הסקייטפארק בכפר יונה על שטח  580מ”ר

מסלול “פאמפטרק” אתגרי באזור התעשייה קרית גת על שטח  1,000מ”ר

סקייטפארק בבית אריה על  600מ”ר

מיהו קהל היעד של הפאמפטרקים?
אנו משתדלים להתאים בתכנון הפארקים את השימוש
למשתמש הפחות מקצועי (כלומר לכל ילד שיש לו “אופניי
יום כיפור”) וליצור מגרש ספורט קהילתי .חשוב לנו שכמה
שיותר ילדים ונערים ייחשפו בסביבה בטוחה לתחומי ספורט
האקסטרים ,שלדעתי יכולים לפתור הרבה בעיות של חוסר מעש
ושעמום אצל בני נוער .ידוע שיש להם זמן ואנרגיה פנויים ועדיף
שהם יתעלו אנרגיות אלו במקום שתוכנן במיוחד עבור צורך
זה” .השטח הנדרש לבניית “פאמפטרק” ועלות הקמתו נמצאו
כמוצלחים מאוד במושגים של עלות  -תועלת .זהו מתחם מאוד
מאוד אטרקטיבי ושימושי למספר רב של משתמשים בו זמנית
על שטח קטן יחסית.
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בשנים האחרונות נכנסתם גם לתחום הסקייטפארקים
(משטחי ההחלקה) .ספר לנו עליהם
משטחי ההחלקה הם דרך מופלאה נוספת להנאה צרופה“ .עז
הרים-תשתיות רכיבה” היא היבואן הבלעדי בארץ של חברת
 .Rhino-Rampsבחרנו בחברה הבלגית הזו לאחר מחקר וחיפוש
מקיף אחרי מוצר איכותי שיעמוד בדרישות הגבוהות ביותר
ממגרש החלקה .מתקני החלקה מתוכננים לעמוד בוונדליזם
החביב כל כך על משתמשי הפארקים האלה ,כמו גם במזג
האוויר הים-תיכוני שלנו ובנזקים של אסונות דוגמת שריפות.
המוצרים של  Rhino-Rampsהם היחידים שעומדים בתקני
הבטיחות  DIN-33943למתקני החלקה מודולאריים .להבדיל
מעץ או בטון ,החומרים מהם בנויים הרמפות הם חומרים
מורכבים כגון לוחות פוליפרופילן מוקצף מחוזק ו ,HPL-חומרים
גמישים ועמידים בשימוש אינטנסיבי ומזג אוויר קיצוני לאורך
שנים רבות .החומרים כוללים מעכבי בערה ,ברגים עמידים
ייעודיים ,המתקנים עומדים בתקני בטיחות בינלאומיים,
נבדקים בבדיקות חוזק ומתיחה ,והם הטובים והבטיחותיים
בעולם .המוצר הזה הוא היחידי שנותן אחריות לחמש שנים
ויכול לספק שירות אחזקה מקצועי ללקוח.

יתרון גדול נוסף של המוצר הזה הוא המודולאריות:
הרמפות בנויות כמו משחק לגו ענקי .ניתן לתכנן על פי כל
דרישה ואריאציות רבות של מתקנים (אפשר לבנות על  600מ”ר
עשרות תוכניות שונות) .המודולאריות הזו מאפשרת התאמה
מקסימאלית לדרישות המשתנות של הצרכים ותנאי השטח.

בני סעד ,מנכ”ל החב’ הכלכלית  -כפר יונה ,חולק מנסיונו:
“לפני למעלה משנה פנו לראש המועצה אפי דרעי כ 60-ילדים
תושבי כפר יונה בבקשה להקים מגרש סקייטפארק בכפר יונה.
לצורך הקמת הסקייטפארק נערכו סיורים במגרשים שונים

בארץ ,מסיורים אלה למדנו על סוגי המשטחים השונים ,גובה
המתקנים ,היתרונות והחסרונות של כל סוג משטח ,אומדני
עלויות וזמני ביצוע .בעקבות הסיורים הכנו מכרז שקבע
את תנאי הסף למגרש המבוקש .חברת “עז הרים -תשתית
רכיבה” זכתה במכרז והתקינה את המתקנים של Rhino-
 Rampsמבלגיה אותם היא מייבאת.
יתרונות המתקנים של :Rhino-Ramps
 .1עלות זולה יחסית
 .2עמידות בוונדליזם לאורך זמן
 .3עמידה בתקני בטיחות
 .4אסתטיקה
 .5בלימת רעשים (אקוסטיקה טובה)
 .6אחריות ל 5-שנים
לאחר הקמתו “הסתערו” הילדים על המגרש ובכל יום נמצאים
בו מאות ילדים .המקום הפך למוקד המשיכה העיקרי בכפר
יונה ואם אנו משווים את נושא העלות אל מול התועלת ,הרי
שמתקן הסקייטפארק הוא המתקן המוביל כיום בכפר יונה
(יש בכפר יונה מתקני ספורט ,גני שעשועים ברמה גבוהה,
מגרשים מקורים ,טניס ועוד) .תגובות הילדים המשתמשים:
המתקן מדהים ,הטוב ביותר באזור ,תגדילו אותו! ועוד תגובות
חיוביות רבות”.

בועז ,מילות סיכום ומשהו לגבי העתיד?
“עז הרים  -תשתיות רכיבה” מנסה להביא לסביבת המגורים
של כל ילד את החוויה המעצימה שבסוגי הספורט האתגרי,
בדיוק כמו שרציתי כשאני הייתי ילד .אנו מתרגמים ניסיון
מצטבר של יותר מעשרים שנות עשייה למוצר נכון ומתאים
לכל יישוב ולכל משתמש .גם כאשר בנינו את ה”פאמפטרק”
הראשון לא חלמנו שישתמשו בו כל כך הרבה אנשים שיאהבו
אותו כמונו”.

מסלול “פאמפטרק” לילדים
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