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- 2008בשנתנוסדלעמקהרהשליחיםמרוץ

מרוץאת.ישראלשלהראשוןהחברתיהמרוץ

חבריםקבוצתיזמהלעמק׳׳הרהשליחים

.יזרעאלשבעמקתמרתהקהילתימהישוב

למרחקיםריצהביןהחיבורהואהמרוץחזון

ביןשילוב.והסביבההטבעאהבתעםארוכים

לדרגותהתאמה, כתלכידלקבוצהבודדרץ

לנופיםוחשיפההרציםשלשונותקושי

.הארץצפוןשלהמרהיבים



-לעמקהרקהילת,יקריםמשתתפים•

הכינרת.בצפוןטבעשלחגיגה.שובנפגשיםאנווהנההגיעהאביב•

.מסביבפורחהכל,שוצפיםהנחלים,מלאה

שלבקבוצותחברתישליחיםמרוץ,13הלעמקהרלמרוץמזנקיםאנו•

,מ"ק180לאורךהנפרס,שטחבאופניגםוהשנהמשתתפיםשישה

למסלולבינייםתחנותוששהריצהלמסלולבינייםתחנות18עם

.המדהיםהאופניים

בסיסעלמרתוןחציומקצהאתגרימרתוןאולטרהמקצהנקייםהשנהגם•

.המרוץמסלול

החשובהדברובראשונהבראשהיאהבטיחותהשנהגם,שנהבכלכמו•

הבטיחותעלשמרו,בקשהשללשוןבכלמבקשיםואנועבורנוביותר

.ומאושריםשמחיםלביתםישובושכולםכדילהנחיותוהקשיבו

ביוםרכיבה/בריצה,בתחנות,בחניות,ברכבהנסיעהבזמןבטיחות•

רוכבים/רציםאתםכאשרזאתעםיחד.למענכםהכלעשינו.ובלילה

קטנההכיבעיהכל,תסתכנואל.בידכםרקהיאהאחריות,בשטחלבד

ולנושלכםהקבוצהלחבריהודיעו,החירוםלמספרטלפנועצרו

.המארגנים

וסיימובשלוםצאו,הובטוחמהנהרכיבה/ריצה,שמחאביבבברכת

!בשלום

לעמקהרצוות

פתיחה



חיונייםטלפונים•

2022במרוץמקציםהגדרת•

למרוץבטיחותהנחיות•

המרוץתקנון•

פרסים•

ואישיקבוצתי-ציודרשימת•

WAZEברכביםניווטלצורךהתחנותשמות•

התחנותשלוסגירהפתיחהזמניריכוז•

?..עכשיועושיםמה ,לזינוקהגענו•

..לשעוןמסביבבשבילכם•

להורדהלחירום( אפליקציה)יישומון•

אופניים-שליחיםמקצה•

ריצה-שליחיםמקצה•

מרתוןאולטרהמקצה•

מרתוןחצימקצה•

ענייניםתוכן



04-6520100יזרעאלעמקאזוריתמועצה' ש24מוקד•

04-8550166תמרת,לעמקהרבית-רפואהמוקד•

053-53949025אפליקציה-חירוםלחצן/טלפון•

"לעמקהר"קשרצור-לעמקהר-הביתאתר•

חיונייםטלפונים

https://www.mountain2valley.org/


(תחרותילא/תחרותי)ריצה-קבוצתישליחיםמרוץ

פיעללתמרתעדחימתלשנפרסיםמקטעים18בןמרוץ

כאשרשישיותשלמקצה.המרוץבספרכאןשמתוארהמסלול

להוסיףניתןקבוצהלכל.ריצהקטעי3במצטברמבצערץכל

.מ"ק25-35כרץמשתתףכלכ"סה.הגבלהללאמלווים

(תחרותילא)אופניים-קבוצתישליחיםמרוץ

6עלנפרסהמרוץ-(תחרותילא)קבוצתישליחיםמרוץ

כלכאשרשישיותשלמקצה,לתמרתעדחימתלמקטעים

.רכיבהמקטעי2מבצעמשתתףכל,בזוגותרוכביםמקטע

מספרעלהגבלהאין.מ"ק60-70כרוכבמשתתףכלכ"סה

.בקבוצההמשתתפים

(בהרשמהיסומן)חשמלייםאופנייםעםגםלהשתתףניתן*

מרתוןאולטרה

המקטעים5בסיסעלמתקיים.מ"ק50כבןיחידמרוץ

.המסלולשלהאחרונים

מרתוןחצי

המקטעים2בסיסעלמתקיים.מ"ק21.1בןיחידמרוץ

.בתמרתומסתייםמתחיל.במסלולהאחרונים

מקציםהגדרת

התיקכלבמהלךהחיותשללאייקוניםלבשימו *



:רכיבה/ריצה•

סלולריומכשירמים,קסדה/כובעעםפעילות–היוםבמשךפעילות•

.אופנייםלרוכביבחושךופנסאדוםנצנץ.זמין

ומכשירמים,זוהראפוד,ראשבפנסלהשתמשיש–לילהפעילות•

.זמיןסלולרי

:בדרכיםבטיחות•

וסדרניישראלמשטרתשוטרילהנחיותלהישמעיש–ברכבתנועה•

ולדרישותלשילוטבהתאםולפעולההחלפהובתחנותבצמתיםההכוונה

,חניותחסימתלמנועמנתעלוזאתהעמותהידיעלשיוצבוהסדרנים

.ותאונותפקקים,תנועהעומסי

שוטרילהנחיותכבישמעברבמהלךלהישמעיש–כבישיםמעבר•

בעתהמתנהבמחירגםהעמותהידיעלשיוצבווסדרניםישראלמשטרת

.רציםלמעברפנוייהיהשהכבישעדכבישמעבר

הנחיותפיעלהכבישבצדלרכוב/לרוץיש–כבישבצדירכיבה/ריצה•

/ריצה.שיוצבהשילוטפיועלהעמותהוסדרניישראלמשטרתשוטרי

.'וכומדרכות,כבישבצדרכיבה

:לינה•

תחנותמתחמיבכללנוחאולישוןמשמעיוחדמפורשאיסורחל•

אושבחניוןהרכבכליבתוךלמעט,הרכביםחניוניכולל,ההחלפה

כאלוויסומנושיוקמוככל,לינה/מנוחהכאזוריהמוגדריםבאזורים

.החניוניםבאזורי

בטיחות



השתתפותטרוםיסודתנאי•

המצטבריםבתנאיםעומדיםאשרפרטייםאנשיםבמרוץלהשתתףזכאים•
:להלןכמפורט

16לפחותלושמלאומימרתוןהחציובמקצה(ואופנייםריצה)השליחיםבמרוצי•
הוריםבאישורחייב18לגילומתחתכאמור16גילשמעלמי.המרוץביוםשנה

.המרוץביוםשנה18לפחותלושמלאומיהאולטרהבמרוצי•

.משתתףהצהרתטופסעלוחתםשמילאמי•

(מרתוןוחציאולטרה)האישיתהריצהלמיקציונרשםהרישוםדמיאתששילםמי•
.הקבוצהראשבהסכמתהשליחיםבמרוץלקבוצהשנרשםמיאו

באמצעיתמונתווהפצתלצילומוהמשתתףבהסכמתכרוכהההשתתפות•
.הפרסום

.בתקנוןהקבועיםבכלליםעמדהמשתתף•

לרציםומתנותערכות•

?בערכהמה.החזהומספריהדגליםעםביחדהזינוקבנקודתיחולקוהרציםערכות•

(מרתוןוחציאולטרה,שליחים)הריצהלמקצי-ריצהגופיות•

HOKAמתנתBalegaגרבי•

.האופנייםלמקצה-רכיבהחולצות•

.לרכבM2Vמדבקת•

.(קבוצתי)לרכביםדגלים•

.(קבוצתי)גרנולה•

.חזהמספרי•

רכבים•

לבאהאחתהחלפהמנקודתינועהאולטרהרציאוהקבוצותשלהמלווההרכב•
אוהרציםבעקבותהריצהמסלולעללנסועאין.התנועהלחוקיציותתוךאחריה
.ריצתםבנתיבלהפריעואיןלהםבצמוד

.בלבדהמלווהלרכבמותרתהרציםהחלפתבנקודותהחניה•

יש.ההחלפהנקודתלפני'מ250שלבטווחרכביםלהחנותאולעצוראין•
.החלפהתחנתכללידהחניהבמתחםרקלהחנותם

.מסודרתחניהלמיקוםהסדרניםלהוראותלהישמענדרש•

תקנון

https://www.mountain2valley.org/m2v/page/10839


ומנהלותלוגיסטיקה•

.הקבוצהחבריבאחריות-השליחיםבמרוץההחלפהלתחנותהגעה•

.בתמרתהמרוץסיום•

.אחרנדרשמקוםולכלהחלפהלנקודות,לריכבםעצמאיתלהגיעהרציםבאחריות•
הינההתניידותכל.העברותאוהסעותמספקאינוהמרוץספקהסרלמען

.ומלוויהםהרציםבאחריות

מרתוןחצי/אולטרה/ואופנייםריצהשליחים–המרוץליוםבטיחותדגשי•
!יפגשולאוהרציםהאופנייםרוכביבמרוץשלבבשום

.רציםהםבוהמסלולשלאורךהביקורתנקודותבכללעבורמחוייביםהרציםכל•

.יפ'וצחזהמספרעםלרוץמחוייביםהרציםכל•

שלהראשוןהחלקבמהלךראשפנסעםולרוץלהצטיידמחוייביםהאולטרהרצי•
.(זריחהעד)המרוץ

ויענודקדימהבולטבאופןהקבוצהמספראתיישאמשתתףכל-השליחיםבמרוץ•
ביןשמועברההחלפהכאביזרהמוגדר,אחראביזרכלאו,המרוץצמידאת

ההחלפהלאזורשמגיעהמשתתףביןהאביזראוהצמידהעברת.המשתתפים
.המוגדרההחלפהאזורבתוךתתבצעהיוצאהמשתתףלבין

.אנושיתופסולתאשפהשלנאותלסילוקלדאוג,פרטירכושלכבדיש-וניקיוןסדר•

או,באחתלמסלולובזהירותרגליתיחזורבדרךשטעהמשתתף-במסלולטעות•
:הבאותהאפשרויותבכל

.המסלולאתהמסמניםהמרוץשלבשלטיםייעזר•

.שבסביבתואחריםבמשתתפיםייעזר•

.דרךוחיתוכיקיצוריםללאבמרוץלהמשיךניתן,המרוץלמסלולחזרהלאחר•

בקרת,כבישיםסגירתאין.המרוץבמהלךרבהזהירותלנקוטיש-הרציםבטיחות•
שחלקמכיווןעתבכלהרכביםלתנועתלבלשיםיש.עזרהתחנותאותנועה

התנועהכיווןנגדבולרכ/לרוץישתמיד.עמוסיםכבישיםלאורךעובריםמהקטעים
.אחרתצויןאםאלא

.ומיםבכובעלהצטיידמשתתףכלעלחובה–היוםבמשךרכיבה/ריצה•

זוהראפודללבושמשתתףכלעלחובהזריחהעדמשקיעה-לילהפעילות•
ישתמששלאמשתתף.ראשפנסוכןמאחורדולקמהבהבאדוםפנסולשאת

מומלץ.(שליחיםבמקצה)הקבוצהולפסילתלפסילתולגרוםעלולאלובאמצעים
.ביוםגםזוהראפודללבוש

.מיושביםאזוריםבקרבתשקטעללשמוריש•

תקנון



ריצה-התחרותיותהשליחיםבקבוצות•

אשרהתחרותבטופסשנקבעהריצהסדרעללשמורחייביםהרצים-הריצהסדר•
ניתןהרציםסדר.תחנהבכלהחלפהולבצעהתחרותביוםלמארגניםיימסר
.המרוץשלהאינטרנטאתרבאמצעותהמרוץליוםעדהקבוצהראשידיעללשינוי

מסוגלשאינורץשלפתאומיתמחלהאופציעהשלבמקרה-מחלהאופציעה•
.ולהמשיךהפציעהבנקודתלהחליפויכולבתורהבאהרץ,שלוהקטעאתלסיים

אתלסייםהמחליףלרץאסור.הבאהההחלפהבנקודתכנדרשהחלפהלבצעיש
(שלוהמקורי)הבאהקטעאתגםולרוץולהמשיךהקטע

פציעהעקבמשתתףהחלפתשלבמקרה•

.לתחרותלשובהפצועלמשתתףאסור•

שנילבצעאיןאולם.נוספיםקטעיםלבצעיצטרכומהמשתתפיםיותראואחד•
.כאןההוראותיתרלכלכפוףוכןברצףקטעים

(בריצה)התחרותיותבקבוצות•
.שלובמקטערץכל.באתרשמופיעכפיהמקוריהריצהסדרעללשמוריש•

.לקטעאחתמהחלפהיותרלבצעאין•

להעברתיגרוםרץידיעלאחדמקטעיותרשלברצףריצהאוהרציםבסדרשינוי•
.תחרותיתלאלקטגוריהתחרותיתמקטגוריההקבוצה

מרתוןוהחציהאולטרהבריצתמלווה•

.במרוץשלבבכלהמרתוןחצירץואתהאולטרהרץאתאחדרץשלליווימותר•
.טכניתלפסילהיגרוםרציםמספרידיעלליווי.אחדמרץיותרשלליוויאסור

הואאותוהמרתוןחציורץהאולטרהרץעבורמזוןאו/וציודיישאלאהמלווההרץ•
בכלההזנהעמדותעלובהסתמךעצמוהרץבאחריותנוזליםלרבותתזונה.מלווה
.במסלולתחנה

סכנהמהווה!בתכליתאסור–המרתוןוחציהאולטרהבמקצהאופנייםליווי•
אופנייםרוכבידיעלשילווהרץ.המסלולעלשיהיוהרביםולרציםלרץבטיחותית

.טכניתייפסל

כבישיםחציית•

.המעברלפנירכביםתנועתשאיןלוודא-המשתתפיםבאחריות•

ללאחצייהתותרלא-ובמהלכההחציהטרםולהפעילותקיןראשפנסלוודאחובה•
.פעילפנסידיעלזיהוי

תקנון



התחנותסגירתושעותזמנים•

מנתעל.הריצהלפנישעתייםיוזנקהאופנייםמרוץ.מדורגותהןבמרוץההזנקהשעות•
הקבוצות.לתחנותוסגירהפתיחהשעותנקבעולתחרותמדיארוךזמןמשךלמנוע
פתיחתלשעותהתייחסותמתוך,פנוימקוםבסיסעלשלהןהזינוקשעתאתיבחרו

עדתמתנהתחנהפתיחתלפנישתגענהקבוצות.המסלוללאורךהתחנותוסגירת
סגירתלאחרשתגענהקבוצות.הקבוצהשלהסופימהזמןיקוזזלאזהזמן.פתיחתה
להמשךהנחיותלקבלתהמרוץמארגנישלהמצבלחדרטלפוניתיפנוהתחנה

מועברותסגירתןאחרילתחנותהמגיעותתחרותיותקבוצות,ככלל.במרוץהשתתפותן
הגעהשלבמקרה,יוכלותחרותיות-לאקבוצות.תחרותיותלאקבוצותשללקטגוריה

כךעללהודיעעליהן.במרוץולהמשיךקדימהתחנותמספרלדלג,סגורהלתחנה
.המרוץשלהמצבלחדראודילגושאליההתחנהלמנהל

המרוץובמהלךבמסלולמתוכנניםבלתיושינוייםכללייםשינויים•

צפוייםבלתיגורמיםעקבהחלטתופיעלהמסלולמתווהאתלשנותרשאיהמרוץמנהל•
הרציםאתלסכןאוהמרוץשלהתקיןלמהלךלהפריעעלוליםאשרמראשידועיםובלתי

.המרוץמארגניאתאו/ו

שעתואתהתחנותסגירתמועדיאת,ההזנקהמועדיאתלשנותרשאיהמרוץמנהל•
למהלךלהפריעעלוליםאשרמראשידועיםובלתיצפוייםבלתיגורמיםעקבהמרוץסיום

.המרוץמארגניאתאו/והרציםאתלסכןאוהמרוץשלהתקין

רשות,ג"רט)לרשויותהשייכותובתחנותוהסיוםהפתיחהבמתחמידוכניםהקמת•
מראשבתיאום,המרוץמארגניבאישוררקתותר('וכדמקומיותרשויות,העתיקות
.המרוץממארגניבכתבובאישור

נוספיםכללים•

שלחשדותויועלובמידהאו/והתחרותתקנוןהוראותאתיפרמשתתףבומקרהבכל•
באופןהמרוץכלליאתעקףכיחשששיעלהאו/והניתנתרשותאובזכותלרעהשימוש
תהיהולאבמרוץהשתתפותואתלמנוערשאיתהמרוץהנהלתתהיה,כלשהו

השתתפותוהפסקתבגיןמטעמהמיכנגדאו/וכנגדהתביעהאו/וטענהכללמשתתף
.דנןבנסיבותבמרוץ

דעתלשיקולבהתאםיפורסמווהתמונותהמרוץמנהלינציגידי-עליצולמוהמשתתפים•
.לכךבקשרטענהכלתהאלאהמרוץלמשתתפי.המרוץבאתרלרבות,המארגנים

והשתתפותוובהרשמתומסוקרתלהיותעשויהמרתוןהאולטרהבמרוץהזוכהשלזכייתו•
ופרסומיםבאינטרנטלרבות,זכייתוולסיקורשמולפרסוםהסכמתואתהמשתתףמביע

.בכתבשונים

או/ותקנהלכלוכןהחוקבהוראותלשינויים,ישראלמדינתלחוקיכפוףהמרוץתקנון•
.חוקמכוחהתקפהאחרתמשנהחקיקת

דעתםשיקולפיעלתפורסםהתקנוןהוראותשינויאו/והמרוץתנאישינויבדברהודעה•
.זהסעיףפיעלכהודעהיחשבהמרוץבאתרהשינויפרסום.המרוץמנהלישלהבלעדי

זכרבלשוןהאמורכיבזאתמובהר.בלבדנוחותמטעמיזכרבלשוןמנוסחהתקנון•
.לנקבהגםמתייחס

בעלאובכתבאחרפרסוםכללביןהתקנוןביןהתאמהאיאו/וסתירהשלמקרהבכל•
נרשםאםלמעטתקבענהאשרוהןזהתקנוןהוראותתגברנה,שהואוסוגמיןמכל,פה

.עצמובפרסוםאחרת

תקנון



אףהמרוץמועדובהתקרב,יומייוםעדשוטףבאופןלהתעדכןבלעדיתאחראיהמשתתף•

המשתתףהשתתפות.בהםשיערכובשינוייםאו/ו,זהובתקנון,המרוץבתנאי,מכךיותר

.אלהלשינוייםלהסכמהתנאימהווהבמרוץ

אחריות•

.בתחרותהמשתתפיםשלהבלעדיתאחריותםעלתהאשלביהכלעלבמרוץההשתתפות•

לכלאחראיתאינההמרוץהנהלת.שלישייםבצדדים,היתרבין,תלויההמרוץהתקיימות•

או/והפסדאו/ואובדןאו/ונזקלכלאחראיתתהיהולאשלישייםצדדיםשלמחדלאומעשה

.מהאמורכתוצאהכלשהושלישילצדאו/ולמשתתףשייגרמוהוצאה

הקשורהארגוניתאו/ותכנוניתאו/וטכניתתקלהלכלאחריותבכלתישאלאהמרוץהנהלת•

ללאכסדרויערךהמרוץכימתחייבתואינההמרוץוקיוםניהוללרבות,המרוץוניהולבעריכת

.תקלותוללאהפסקות

מאחריותחוזרובלתיסופי,מוחלטבאופןמטעמהמיאו/והמרוץהנהלתאתפוטרהמשתתף•

אשרמשפטיותהוצאותלרבות,שהואוסוגמיןמכלהוצאהאואובדן,הפסד,נזקלכל

סופי,מוחלטבאופןבזאתמוותרהמשתתף,כןכמו.למרוץ,בעקיפיןאובמישרין,קשורות

להשתתפותבקשרמטעמםמיאו/והמרוץממארגנידרישהאו/וטענהכלעלחוזרובלתי

.במרוץ

ערעורים/תלונות•

יש-קביעות/תוצאותעלהשגותאוערעורים,המרוץחוקיהפרתעלתלונותשלבמקרה•

לאמקרהובכלהמארגנתהוועדהלנציגי(הסיוםבנקודתאו)הקרובהההחלפהבנקודתלהגישן

.הסיוםקוחציתלאחרדקות30מיאוחר

כספיםהחזרתמדיניות•

למארגניםאיןעליואירועכלאו,מגפה,עליוןכוחשלאילוציםבשליבוטלוהמרוץבמידה•

,ועודהקורונהוירוס,ביטחונייםאירועים,מלחמה,למיניהםאווירמזגאירועילרבותשליטה

הביטוללמועדובהתאםניתןשהדברככלכספילהחזרבאשרהחלטהתקבלהעמותה

ולהוצאותממנווכתוצאהלאחריווהצפויותהביטולבמועדהקיימותהעמותהלהתחייבויות

.שתחולנהככלנוספות

משתתףהצהרתטופס•

תקנון

https://www.mountain2valley.org/m2v/page/10839


?יש פרסים

שישה שוברים עבור לנעלי הוקה מתנה-שישיית נשים -מקום ראשון

שישה שוברים עבור לנעלי הוקה מתנה-שישיית גברים -מקום ראשון

שישה שוברים עבור לנעלי הוקה מתנה-שישיית מעורב -מקום ראשון

שובר לנעלי הוקה מתנה-גברים אולטרה מרתון-מקום ראשון

שובר לנעלי הוקה מתנה-נשים אולטרה מרתון-מקום ראשון

שובר לנעלי הוקה מתנה-גברים חצי מרתון-מקום ראשון

שובר לנעלי הוקה מתנה-נשים חצי מרתון-מקום ראשון



ציודרשימת•

לרכבקבוצתיציוד•

חובהציוד•

ראשפנסי/פנסים•

התחרותלמשךומזוןמים•

הסלולארילטלפוןמטֵען•

פנסלכלנוסףסוללותסט•

חירוםטלפוניםרשימת•

בסיסיראשונהעזרהתיק•

לרכבסלולאריטלפון•

בקבוקיםאושתייהחגורת•

זוהריםאפודיםשני•

המרוץמפת•

מומלץציוד•

ניווטאפליקציית /עדכניותדרכיםמפות•

סלולארייםטלפונים•

טואלטנייר•

הקבוצהחברישלקשררשימת•

ציודרשימת
למשתתףאישיציוד•

חובהציוד•

לחשמלאולרכבמטֵעןעםסלולאריטלפון•

הזמניםמדידתיפ'צכוללהחלפהצמיד•

נוסףסוללותסט•

*החמותבשעותלריצהכובע•

*מיםבקבוקאושלוקר,שתייהחגורת•

אפוד,ראשפנס-החשיכהלשעות•
*מאחורמהבהבאורופנסזוהר

אופנייםלרוכביבחושךופנסאדוםנצנץ•

מומלץציוד•

שמשמשקפי•

הגנהקרם•

איזוטונייםומשקאותלים'ג•

ריצהקטעלכללהחלפהריצהביגוד•

להחלפהריצהנעלי•

רטוביםלבגדיםשקית•

בשטחח"בעכנגדפלפלתרסיס•

לא-ריצהכלשלתחילתהלפניהמארגניםידיעלשייבדקציוד*

.אלופריטיםללאבקטעבריצהההשתתפותתתאפשר

בפנסלהשתמשמחויביםהמשתתפיםלזריחהועדהחשכהמרדת

שקיעהועדמזריחה!מאחורודולקמהבהבאורופנסזוהראפוד,ראש

(לרצים)וכובעמיםעםלרוץחובה





התחנותפעילותשעות



השליחיםלמקציזינוקהנחיות



והבטיחותהסדרעל,הדבריםמטבע,משליךבמרוץהרבהמשתתפיםמספר

ליווירכב.ההחלפהשבתחנותהחנייהבמתחמיקפדניתהערכותומחייב

באיסוףויסתפקההחלפהבתחנתזמןמינימוםישההקבוצהמכלמורשה

.המחליףהרץוהשמטתהמגיעהרץ

.המרוץדגלוןאתהנושאלרכבורקאךתותרההחלפהתחנתלחניוןכניסה

משמשהואשכןהדגלוןעללשמורחשוב.דגלונים2יחולקוקבוצהלכל

ואתרהזינוקאתרלחניוניהכניסה.ההחלפהתחנתלחניוןכניסהכרטיס

.דגלוןתדרושלאהסיום

.בתכליתאסורהההחלפהבתחנותהלינהכיונדגישנחזור



הרוכביםבשבילכם



הרציםבשבילכם



נוספיםמומלציםמנוחהאתרי
.ההחלפהתחנותבסביבתרכביםלחנייתחלופייםלאתריםהצעותינולהלן
משמעותיתתתרמובכך.הללובחלופותהשימושאתראשבכובדשקלואנא

.ההחלפהבתחנותהמכוניותעומסלהפחתת
עמיר.ק,הגושרים.ק,חיתל:תחנות1-3

977כבישעם90כבישמפגש.גומאשבצומתהחנויותמתחם.א
918כבישעם99כבישבמפגשטלחורשת.ב
.כחבצומתהחנויותמתחם-נוֵטרהתחנת4
יעקבבנותגשרתחנת5
91כבישעם90כבישמפגש.מחנייםצומתשלהחנויותמתחם.א
918כבישעלהפקקלגשרדרומיתמ"ק1.5-כ,ומסעדהקייקיםמתחם.ב

מגדל,נחוםכפר,אלמגור:תחנות6-8
.אופנייםתיקוןתחנת.מגדל.א
גינוסרלקיבוץלכניסהבסמוך90כבישעלומסעדה'דלק'דלקתחנת.ב

לביא.ק,ארבל:תחנות9-10
768כבישעם77כבישלצומתסמוךטבריה'BIG'קניון.א
מערבולכיווןצפוןלכיווןגולניבמחלףומסעדותדלקתחנת.ב

קשתביתיער11
.גולניצומת/שמשוןלסדנתהצמודקשתביתיער

התבליניםחוות,זרזיר,ציפוריפארק,ציפוריתד'גסולארא:תחנות12-15
,מכיבודלהנותהמשתתפיםאתמזמינים-ד'סולאראגהמפעלתחנת.א

.וריענוןישיבהפינות
streetמתחם.ב mallצפוןישיברמת.
.צפוןישיברמתומסעדותקפהבתי.ג

יהושעכפר,תקווהכפר:תחנות16-17
.70כבישעלליוקנעםבכניסהGקניון.א
.יהושעכפר-יוקנעםהחדשההרכבתתחנת.ב

גבתתחנת18
.ומקלחותשתייה,אוכל,לינהמתחם-דודלרמתסמוךתמרליןמסעדת.א

-7255כבישעם73כבישמפגש.ברוךבצומתומסעדה'סונול'דלקתחנת
.מוגבלמקום

אולםוחניון73כבישעליפעתלקבוץבכניסהקפה-וקפה'פז'דלקתחנת.ב
.האזוריהמופעים

תמרתתחנת19
.חופשיתפריסה.הסיוםמתחם,תמרת



חירוםיישומון



חירוםיישמון



חירוםיישמון



חירוםיישמון



יישומון
חירום



חירוםיישמון



אופנייםשליחים

מ"ק 38.5,יעקבלבנותחיתל1

מסלול הגעה

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uXt0nfxmVX1Fea1AdahoGLvrcuZABG9q&usp=sharing
https://goo.gl/maps/3GzF9ew3ca9edZEb9


אופנייםשליחים

מ"ק32.6למגדליעקבבנות2

מסלול הגעה

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1_okTo3I-JB1CpkehuY4s6jKCgY6avPmj&usp=sharing
https://goo.gl/maps/BmEjwtiHxWdYb9bZ8


מסלול הגעה

מ"ק 27.2,קשתביתמגדל3

אופנייםשליחים

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1e9UKIT5z-XJbYe1EeXP_LGE6Ko0HRhEk&usp=sharing
https://goo.gl/maps/ChEFrvSY3UZKAWzX8


מ"ק 28.8,לזרזירקשתביתיער4

מסלולהגעה

אופנייםשליחים

https://goo.gl/maps/bDD8pnQf7wAoRqfv6
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13K8Y8EdbFQe-40XclqPLbqJGFOkHktcE&usp=sharing


מ"ק 29,יהושעלכפרזרזיר5

מסלולהגעה

אופנייםשליחים

https://goo.gl/maps/HfdV6thsrbsFmabAA
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1QN8Oah87nZExwNuWpRnt0eEycOXYIYye&usp=sharing


מ"ק 23.4,לתמרתיהושעכפר6

הגעה
מסלול

אופנייםשליחים

https://goo.gl/maps/jYUkJwYYdyyPK8Sd8
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TmY9jXctppcHjRpqACHmi0hbqQEMXiGh&usp=sharing


ריצהשליחים

מ"ק 7,לגושריםחיתל1

מסלול הגעה

https://drive.google.com/open?id=1fhn4bXho-ljDuLwuVEAQxgrOirNzVfW1&usp=sharing
https://goo.gl/maps/3GzF9ew3ca9edZEb9


מ"ק 7.1,עמירלקיבוץהגושרים2

מסלול הגעה

ריצהשליחים

https://drive.google.com/open?id=1sKyxiphrslEVjJjbMAhkKRYdcqdqGqZJ&usp=sharing
https://goo.gl/maps/a1btkD1F9QbZWtjZA


מ"ק 10.6,לנוטרהעמיר .ק3

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/FBoeeHpDqz4WvUmP7
https://drive.google.com/open?id=1O43kG5fA6lGukLEI2NyziTe0r40yWByB&usp=sharing


מ"ק 13.8,יעקבלבנותנוטרה4

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/y6NFNvgMEXuU51AD9
https://drive.google.com/open?id=18pA82q6sVnnSKbQeCrb-Mi_KiMkh6SJB&usp=sharing


מ"ק 12.5,לאלמגוריעקבבנות5

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/BmEjwtiHxWdYb9bZ8
https://drive.google.com/open?id=13yqi5XxrZhNQvPesPNH3ULejNu9-LO4U&usp=sharing


מ"ק 8.5,נחוםלכפראלמגור6

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/wF5xowpgpdKutAWQ6
https://drive.google.com/open?id=11ryfdsMXvVMeJ55fF38TZRFoW8-iCHAh&usp=sharing


מ"ק 11.6,למגדלנחוםכפר7

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/AuW7Z5NcqsyNnKyt9
https://drive.google.com/open?id=1Tb9NyIoBF4JuA4QJvsldE3nC7NqJWZsf&usp=sharing


מ"ק 8.1,לארבלמגדל8

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/ChEFrvSY3UZKAWzX8
https://drive.google.com/open?id=1HS5MjBruwR8sw75Upr9CPniyg3zQQ8My&usp=sharing


מ"ק 12.2,לביאלקיבוץארבל9

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/7sxrRTsN6kVgvGLA9
https://drive.google.com/open?id=1BW4ZhFo13yZ33NAS5IqYwnvcJpUhy8rP&usp=sharing


מ"ק6.9,קשתביתליערלביא.ק-10

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/h6VsYHwA71v3cNWm6
https://drive.google.com/open?id=1U2Wb-icZDG68z2IlrN7NXKPCI_PCgCXy&usp=sharing


מ"ק 9.2,ציפורית'לסולאראדגקשתביתיער11

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/bDD8pnQf7wAoRqfv6
https://drive.google.com/open?id=1iFk_xlBuzAMgxbmrF8yovxSZyufl-AXM&usp=sharing


מ"ק 7.3,ציפורילפארקציפורית 'סולאראדג12

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/MFCHBofJN2xgqnpw6
https://drive.google.com/open?id=1uV0PN_nww5oYdfkSysvJ_xLrwBTqSgz1&usp=sharing


מ"ק 12.3,לזרזירציפוריפארק13

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/PW17vTibA6Rrr8SJ9
https://drive.google.com/open?id=1lAsULBWBVPa4NywJ9ZWamxzJIo1uCn6G&usp=sharing


מ"ק 7.6,התבליניםלחוותזרזיר14

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/HfdV6thsrbsFmabAA
https://drive.google.com/open?id=1oXJW9k-aYnz6zFZjm0TFf4X-zacbV7Wc&usp=sharing


מ"ק 13.0,תקווהלכפרהתבליניםחוות15

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/LQp3ogK2qKbvoByW8
https://drive.google.com/open?id=1M3BDXEkZjd18T21EVS5iFWOThYDFHq6j&usp=sharing


מ"ק 8.4,יהושעלכפרתקווהכפר16

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/ihrT1yZoeJNe1HA99
https://drive.google.com/open?id=1yscqAAiaO3ZzSsEM9wCgAK4jU1B5-5B8&usp=sharing


מ"ק 11.0,לגבתיהושעכפר17

הגעה
מסלול

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/jYUkJwYYdyyPK8Sd8
https://drive.google.com/open?id=1NJzvRorMSSHLC5VS0I9X-ut0UqRVjJKp&usp=sharing


מ"ק 12.4,בתמרתהסיוםלנקודתגבת18

מסלולהגעה

ריצהשליחים

https://goo.gl/maps/3KDQ8dZZ8mGB3u7N9
https://drive.google.com/open?id=1lg6a3-jU6KETeb7WF_C4fSFx73sRalyo&usp=sharing


מרתוןאולטרה
מ"ק 50-לתמרתזרזיר

מסלולהגעה

https://goo.gl/maps/HfdV6thsrbsFmabAA
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ovT1PnGiFSSlXrStuk_4tQPYH4J0d_I_&ll=32.70336162326771%2C35.17944&z=12


מרתוןחצי
מ"ק 21.1-לתמרתנהללצומת

מסלולהגעה

https://goo.gl/maps/zafr6ebdRLnuJBWH7
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1DLW-51DCSEkkyzBndiGCJhbvsWVu2_Qk&ll=32.8059191178731%2C35.19347909744158&z=9


שובניפגש
4-5/5/2023ב


