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2012 בשל שינויים 
ארגוניים והאיחוד 
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נדחתה בחירת איש 
השנה למועד חדש. 

לי ברור מי היה 
צריך להיבחר  

השנה 
איששלי

מעטים הרגעים בחייו של עיתונאי שבהם 
מפגש עם מרואיין הוא מרגש עד כדי כך 

שהריאיון הופך לשולי. כזה היה המפגש שלי 
עם שי ראשוני. אני מכיר את ראשוני עוד מהתקופה 

שלפני רוכב ישראל 2010; גם אז  נפגשנו לפני האירוע 
ואפילו באותו המקום - אבל איזה הבדל! ראשוני היה 
אז נמרץ, אחוז התלהבות ותזזית, ממהר כאילו ביקש 

להספיק ולעשות הכל, ואז כמובן הוא עוד עמד על 
רגליו ואפילו רץ.

מאז הספקנו להיפגש עוד פעמים רבות, בעיקר 
באירועים שהטביעו את חותמם על תרבות הרכיבה 

בארץ: גרנד פונדו גלבוע וגרנד פונדו מכתשים 
שהפיקה חברת מדיטרנאו 365, שאותה הוא מנהל, 

וכן אירוע כוכב הצפון, שגם אותו הפיקה החברה. 
בכל פעם שנפגשנו מצבו הבריאותי של ראשוני הלך 

והידרדר, שכן שי לקה במחלת ALS. בפעם האחרונה 

שנפגשנו הוא ישב בכיסא גלגלים ולעתים התקשה 
לשמור על ראשו זקוף. ידעתי מה מצבו וציפיתי 

להיפגש עם אדם שבור אולם כאשר ראשוני נשא 
אליי את עיניו, הסתכל בעיניי וצחק, אי אפשר היה 

שלא להתרשם מעוצמתו של האיש הזה, מהכוח 
שהוא משדר, ובעיקר מהחזון שיש לו. מבחינה זו 

הריאיון עם ראשוני היה לפחות עבורי מקור של 
כוח ועוד הוכחה לכך שראשוני אינו רק איש השנה 

בענף האופניים 2012, אלא גם סוג של מודל שכדאי 
לכולנו לאמץ וללמוד ממנו.

רף חדש לרוכבי האופניים בישראל
אני אומר לשי שבשנת 2012 הוא והראל נחמני הציבו  

רף חדש לרוכבי האופניים בישראל ביוזמם שלושה 
 אירועים: שני  גרנד פונדו וכוכב הצפון. ושאלתי 

אותו, שי מה אתה מתכנן לנו הלאה? 



  קבוצת הבריחה בפעולה
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“לא מכבר הסתיים אירוע כוכב הדרום - סוף שבוע 
של רכיבה ששילב רכיבה עם הנאה. מה שהיה 

טוב בכוכב הצפון היה הסדנאות, שיעורי היוגה, 
המתיחות, הבריכה והחברותא. אנו מעוניינים לעודד 
השתתפות גדולה של נשים. כיום אנחנו מדברים על 

חופשת רכיבה. ב–19.4.13  נקיים את גרנד פונדו 
גלבוע בחסות כלל בריאות, שממשיכה להביע בנו 
אמון”, אומר שי בעיניים בורקות. “נארגן  שלושה 

אירועי גרנד פונדו בשנה ושני אירועי כוכב, צפון 
ודרום”, הוא מכריז ואז מנחית את הפצצה: “גולת 

הכותרת תהיה גרנד פונדו ירושלים, אירוע שיתקיים 
באוקטובר 2013 בשיתוף עיריית ירושלים. האירוע 

יתחיל במסע רכיבה עממי של 15 ק”מ בעיר במסלול 
של מרתון ירושלים, שעובר באתרים הכי יפים בעיר, 
ולאחר מכן יהיה זינוק לקטע תחרותי של 150 ק”מ 

לעבר צור הדסה, שיחזור דרך נס הרים לירושלים. 
בעוד עשר שנים יהיה האירוע הזה גדול כמו מרתון 
ניו יורק”, אומר ראשוני בהתרגשות. “אין דבר כזה 

בשום מקום בעולם. אף רוכב איטלקי לא יבוא 
לישראל בשביל גרנד פונדו גלבוע או חרמון אבל 

ירושלים? יגיעו ועוד איך”.

הטובים לטיס
ראשוני חושב בגדול. מבחינתו, יש למשוך לישראל 
תיירות אופניים מכל העולם ולהפיק עבורם אירוע 

רכיבה חווייתי, כזה שלא ישכחו לעולם. 
מאין אתה שואב את כל הכוח הזה? 

“24 חודשים הייתי בקורס טיס ועשיתי קורס 
ורבע”, הוא אומר לי ואני יודע שהוא גם מחזיק 
ברישיון טיס אזרחי. הטובים לטיס, אני מפטיר 

לעצמי. ואז אני שואל אותו את השאלה שממנה 
הכי רציתי להימנע. 

איך אתה מתמודד עם המחלה? 
“כמו עם עוד אתגר בדרך”, הוא משיב לי לקונית. 

תשובה עניינית, קצרה וכואבת. אגב, אחת התופעות 
המעניינות שליוותה את כל האירועים שארגן ראשוני 
השנה ובכלל הייתה קבוצת החברים והאנשים שליוו 

וסייעו לו בהתנדבות.
“אני חושב שהעובדה שאני חולה סייעה לי קצת, היות 

שזה נוגע ללב של אנשים. אבל אנשים באים בפעם 
שנייה ושלישית, כי הם נהנים ורוצים לתת, ורואים את 

זה בעיניים שלהם. אני גם רואה את המתנדבים שלי 
בתחנות הרענון רוצים לתת שירות. אלה אנשים שיש 

להם משכורת, הם לא באים בשביל כסף, הם באים כי 
כיף להם. הם רוצים להיות חלק מהחוויה”. 

מהו החזון שלך? 
“ליזום את גרנד פונדו ירושלים. המטרה היא להפיק 

בישראל את אירוע האופניים הטוב בעולם”. 
אני משפשף את אוזניי כלא מאמין. ראשוני בטוח 

שהמושג גרנד פונדו ירושלים מרתק את החברות הכי 
גדולות בעולם ושהוא חושב בגדול. זו לא מגלומניה 
חלילה אלא סימון של מטרה, וכשיש לאדם מטרות 

גבוהות, הישגיו בהתאם.  

חלומות מתגשמים
“עבורי אתה איש השנה 2012 בענף האופניים”, אני 

מודיע לראשוני בחגיגיות. 
מה אתה מאחל לעצמך ולקוראי המגזין לשנת 2013? 

“קודם כל, שלא ניאלץ לרכוב לזכרו של אף רוכב. 
הרכיבה בכביש מסוכנת מאוד. כולנו רוכבים בסמוך 
למכוניות ומסתכנים. לכן מה שאני מאחל לכולנו זה 

שלא יהיו תאונות ושנהנה מהרכיבה. מבחינתי, זה הכי 
חשוב. זו המטרה שלי!”  

למרות מחלת ה–ALS הקשה והמתישה שממנה 
סובל ראשוני, המוטו שלו הוא ללכת קדימה: להפיק 

אירועים, ליזום דברים חדשים לקהלי יעד חדשים. 
אם בתחילת הריאיון ציפיתי לפגוש באדם ממורמר, 
התברר שההפך הוא הנכון: בלבו אין מקום לכעס או 

לרחמים עצמיים. ראשוני פשוט ממשיך ללכת קדימה 
עם החזון שלו מלווה בצוות אנשים נהדר שמקיף אותו, 

עם הניסיון שצבר, ובעיקר עם האהבה שהוא אוחש 
לאנשים ולאופניים. 

מבחינתי, ראשוני אינו רק איש השנה שלי בענף 
האופניים 2012 אלא נושא הבשורה, החזון והמעוף. 

עולמנו זקוק לאנשים דוגמת ראשוני – אנשים 
שחולמים ואינם חוששים לממש את חלומם, אנשים 

שמקדימים את זמנם והופכים חלומות למציאות.

 האירוע יתחיל 
במסע רכיבה עממי 
של 15 ק"מ במסלול 
של מרתון ירושלים, 
שעובר באתרים הכי 
יפים בעיר, ולאחר 

מכן יהיה זינוק לקטע 
תחרותי של 150 ק"מ 

לעבר צור הדסה, 
שיחזור דרך נס הרים 
לירושלים. בעוד עשר 
שנים יהיה האירוע 

הזה גדול כמו מרתון 
ניו יורק


