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נות הקשתות  Viking Archeryנפתחה ביוסטון ,טקסס ,בשנת
 .1963כיום המקום אינו כולל רק חנות וסדנא ,עם מטווח
קשתות מקורה וממוזג לטווח של  18מטרים ,אלא גם משמש
כמשכנו של מוזיאון הקשתות של יוסטון.
בנוסף לפוחלצים של דב שחור וצבאים מכמה סוגים ,יש כאן
אוסף מגוון של קשתות ,שהוחל באיסופו עוד בשות ה 30-של המאה הקודמת.
בין קשתות הקומפאונד והקשתות האולימפיות מהדגמים הראשונים ,מצויה
גם קשת אפריקנית עם כוח מתיחה של  85ליברות .מאחורי הזכוכית מוצגים
ראשי חיצים .החל מראשים עתיקים ביותר ,העשויים מאבן צור ,ועד ראשים
מודרניים מכל הגדלים והצורות .הכניסה למוזיאון חופשית וכל מי שעומד
באותה עת מאחורי הדלפק ישמח מאוד לערוך סיור למבקר.
 Viking Archeryהיא עסק משפחתי .הכוונה היא לא רק לבעלים 
 ובנו קווין ,אלא גם ללקוחות עצמם" .אבא שלי לקח אותי לשם לקנות
לי את הקשת הראשונה שלי" ,כתב אחד הלקוחות" ,ואני לקחתי לשם את הבן
שלי" .עניין של מסורת.

  
למרות התחרות הקשה הקיימת בשוק הטקסאני ,החנות מתחרה בשמות
הגדולים בקנה מידה כלל ארצי .הכוונה לחנויות שמוכרות נשק וציוד לאימון
גופני ,אך בתחום הקשתות הן מציעות חבילות זולות של קשתות עשויות
פיברגלס וקשתות קומפאונד באיכות ירודה ובמחירים מופקעים .אז כיצד
מצליחה  Viking Archeryלהמשיך לפעול בשוק ,למרות התחרות עם חנויות
ענק המציעות שפע של מקומות חניה ומגוון אינסופי של מוצרים? נדמה כי
התשובה מצויה ביכולתם לארח  16קשתים במטווח מקורה של  18מטרים
במחיר של  5דולר ליום ,או מנוי של  40דולר לחודש .בלי בדיקת לב ,בלי דמי
ביטוח ,בלי אישור מהרופא ,רק קשתות .כל מי שיש לו קשת ,וגם כאלה שאין
להם ,יכולים להיכנס וליהנות מהספורט הזה.
שעות הפעילות הם מ 10-בבוקר ועד  8בערב .רוצים מאמן? בניו של הבעלים
ישמחו לעזור .צריכים כנפיים ,ידיות ,מיתרים ,חיצים ,אשפות ,מטרות? הכול
נמצא בחנות! מה הסוד? ראשית ,מאחר שהמטווח מזרים הכנסות ללא הפסקה,
החנות יכולה להחזיק מלאים של ציוד .שנית ,מאחר שהמועדון אינו מתחרה
במטווח ממשלתי הממומן מכספי המיסים ,הוא יכול להישאר פתוחה .ולשרת
את הקהל הרחב הן בעונה )עונת הציד של קיץ-סתיו( והן בחודשים "הרזים"
)חורף ,אביב ותחילת הקיץ( .במטווח הממוזג יש  16עמדות ירי בטווח של 18
מטרים Viking Archery .מקיימת תחרויות מדי שבוע.
"כשרציתי קשת ציד ,הם מכרו לי קשת ממש לא יקרה ולא ניסו לדחוף לי ציוד
נלווה .כששאלתי אותם על כך ,הם אמרו שהציוד הזה רק יפריע בזמן הציד .מה
זה אומר? שהיושר בא כאן לפני הרווח" ,מעיד אחד הלקוחות .מתברר שאנשים
בהחלט מעריכים את הגישה הזאת .הבעלים טים ובנו עוזרים לקשתים גם



 

 

לכייל ולכוון את הקשתות ועוזרים גם בעצה טובה .לכן ,כשאני אומר שמדובר
בעסק משפחתי ,זו הכוונה .הלקוחות חוזרים אליהם דור-אחר-דור.

  
ומה קורה בלוס אנג'לס ,קליפורניה? ובכן ,בלוס אנג'לס ישנם שני מועדוני
קשתות הממומנים על-ידי הקופה הציבורית ,מכספי משלם המיסים ,ובהם
מתאמנים קשתים מכל הסוגים .יש בה מאות קשתים ,אך אין בה אפילו חנות
אחת שמחזיקה מעמד לאורך זמן ומציעה להם שירות.
כאמור ,מגוון הקשתים כאן הוא עצום ,מציידי קומפאונד המודרניים
והמתקדמים ביותר )שאף משתמשים בכוונות נשק מתוצרת ישראל על
הקשתות שלהם( ,ועד לקשתים מסורתיים המשתמשים בציוד מועט ופשוט
ביותר .מועדון  Woodley Parkשבעמק מארח קשתים מתחילים לשיעורי
ניסיון ללא תשלום ,פעמיים בשבוע .את השיעורים עורכים מאמנים מוסמכים
והמתנסים מקבלים את כל הציוד הדרוש ,מקשתות ועד מגני האצבעות.
כדי לירות במועדונים האלה ,אין צורך בתשלום דמי חבר או דמי ביטוח .לא
נדרשת כאן בדיקה רפואית ואין תשלומים נסתרים .הקשת פשוט מגיע למקום,
ואם יש לו ציוד משלו ,הוא משתמש במטרות ובחומת המפגע הנמצאות
במגרש באופן קבוע .הסייג היחיד הוא האיסור להשתמש בראשי חץ מסוג
 .broadheadהמטרות בטווחים הקצרים עשויות ממדריכי טלפון ,בעוד אלה
בטווחים הארוכים ,עד  90מטרים ,עשויות מבובות קש בגובה שני מטרים.
וכאן המקום להשוואה עם מדינת ישראל .בכל שבעת המועדונים בישראל
תמצאו קשתות למתחילים ומלאי חיצים מתאים .בחודשים הראשונים מתאים
המאמן למצטרף החדש קשת למידותיו ובכל אימון הוא חוזר לאותה קשת.
כמובן שהיא משמשת מתחילים נוספים בימים אחרים ,אך להתחלה זה מספיק
טוב .מי שנשאר ונדבק במחלה הקשה של הקשתות ,מתחיל בחיפושיו אחרי
קשת אישית פרטית בערך לאחר שלושה חודשים .יש מצאי קטן של קשתות
משומשות שנמכרות בין הקשתים לבין עצמם ויש ייבוא אישי ,או באמצעות
סוחרים ספורים שקיימים בארץ וגם הם מתחום הספורט הייחודי הזה.
הבאת ציוד לארץ הינה תהליך מורכב .על-פי חוקי המכס מוגדרת הקשת
כצעצוע מסוכן ולכן ניתן להביאה רק למי שעוסק בתחומי ספורט הקשתות
במועדונים מוכרים ורשומים ,אך זה כבר סיפור אחר■ .
          


