
 מיקי אגם מתחת לקסדה: 
 

שזה מגיע כ. סושי ונטפליקס ,ופריקית של זארה  ,3אמא ל  ,קוראים לי מיקי אגם

ויתרתי על . קירות 4 יןב נעשיםלהתנסות בכל ספורט/ חוויה שלא  מוכנהאני  ,ספורטל

בקיץ משלבת  שנים. 7וככה התגלגלתי לרכיבת שטח לפני , במזגן הרעיון של ספורט

וזה כמו חמצן  ,בחורף גולשת סקי באירופה. סאפ בים , וויקבורד בכנרת גם בזמן הפנוי

אני על גלגלים. כאחת שאוהבת  ,חורף וקיץ ,לאורך כל השנהאבל   עד לפעם הבאה.

בדרך  . וקרררר לרכיבות כשעדיין חשוך בחוץמרתונים של שינה, אני מתעוררת בחורף 

  ,ושמחה שניצחתי את היצר לחזור לשמיכה ,שותה קפה ברכב ,לנקודת המפגש

שעשיתי משהו  . תמיד חוזרת הביתה בתחושה מדהימה . מהשעון המעורר. םולהתעל

 !  ותכלס אני נהנית. טוב עבור עצמי
 

 בתום הסגר? מידלרכב,  תרצימהו המקום בו 

ספסנו את הפריחות המדהימות השנה פכי  ,תחושהחבריי לגלגלים שותפים לו אני

. נכון  .ספסנופ פשוט–והמשטחים הירוקים  ,הכלניות ,פרחי הבר. הסגר של ב ,של האביב

- שאנחנו בקורונה  תיולרגע שכח  ,פה ושם רכיבות עצמאיות באויר הפתוח  תיהגנב ש

יבינו סופסופ  מקווה שמקבלי ההחלטות ימה. מדההחמצנו עונה  - אבל תכלס ,טיים

אני הכי אוהבת סינגלים כמו  ושלטבע יש תרופה משל עצמו. ,שהסגר לא בריא לנו

 . 'שביל ישראל החדש לאופניים' ובנוסף אשמח לרכוב חלקים של , משית ודומיוש

 

 איך הגעת לקפה בשטח? וממה את נהנת? מה היית רוצה לשפר?

ובכל הזדמנות  ,גווןהבת ל. אוולרוב בן שמן הוא אתר הבית  ,אני מאזור המרכז
. ככה הגעתי לקפה בשטח לפני שנה  אני מצטרפת ,שמוצאת רכיבה מעניינת מחוץ ליער

וכל אחד יכול למצוא את מה   ,שהקבוצות ברמות מגוונות , מה שיפה במועדון וחצי.
בקבוצה  ,פעמיים בשבוע 'קפה בשטח מרכזקבוצת 'ב אני רוכבת  לרובשמתאים לו.  

ברובה  שלנו הקבוצה   .ונהנית מאוד  -  שמכיר כל סלע ושביל ,נברגי שטי בהובלת שלמה
נהנית במיוחד אני  .מאותגרתבהחלט אני  אז  ,דימהששועטים ק ,מורכבת מגברים

עיניים עוקבות ה  .יערשל הירידות ה מהלך בשיא, וריכוז מרכיבות הלילה. עלטה גמורה 
בזכות הקבוצה    חוויה. בניסיון לבחור את הדרך הכי נכונה. ,פנסיםאלומת האחרי 

 הטיפוס לא נגמר !!!ש קטרתמשכגם  ,מרגישה שמצליחה לפרוץ את תקרת הזכוכית

 

 בין הערכים של המועדון את הכי מתחברת?לאיזה מ

 , מהעיר , מגיעים. אנשים בעלי עיסוקים שוניםחברתי עצום ח יש כלקבוצה 

  ,וכשהקליק נוצר -גלגלים( ) ניין משותף על בסיס עברים ח וכולם מת - מהכפר ,מהמושב

 .אחלה אנשים אין תחרותיות.  'קפה בשטח 'ב ., הומור, פירגוןישנו הווי חברתי משובח 

 לבקשות של הרוכבים. /ויש מי שמקשיב לצרכים ,מסלולים מגוונים ,חברותא

 "  !  יוצאים מגיעים למקומות נפלאים אםוכמו שדר' סוס אמר: " 


