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2021מרוץ הר לעמק 

1



2

'  הר לעמק'מרוץ שליחים 

22-23.4.2021

פתיחה

,קהילת רצי הר לעמק, רצות ורצים יקרים

כעת אנו סוף סוף לקראת  . כל אחת ואחד מאיתנו התמודד עם מגפת הקורונה בדרכו הוא. עברנו שנה מורכבת

.הזינוק למרוץ

אנו  . לא ויתרנו. עסקנו בהכנות והתארגנות בהתאם למגבלות השונות שהוטלו עלינו. המרוץ נדחה פעמיים, כזכור

...ממשיכים אתכם לאורך כל הדרך

.הכל פורח מסביב, הנחלים שוצפים, הכינרת מלאה, חגיגה של טבע בצפון. הנה אנו נפגשים שוב, האביב הגיע

בנוסף  . במסלול מדהים, תחנות18מרוץ שליחים לקבוצות של שישה משתתפים עם , אנו מזנקים למרוץ הר לעמק

. מ וחצי מרתון במקטעים האחרונים של המרוץ"ק50הוספנו השנה ריצת אולטרה 

!בהזדמנות זו אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה שמרו על הבטיחות . כולנו בהתלהבות רבה לקראת המרוץ

יחד עם זאת כאשר  . עשינו הכל למענכם הרצים. בריצה ביום ובלילה, בתחנות, בחנייה, בטיחות בזמן הנסיעה ברכב

טלפנו למספר  , כל בעיה הכי קטנה עצרו, אל תסתכנו. אתם רצים לבד בשטח האחריות על הבטיחות היא רק בידכם

.  הודיעו לחברי הקבוצה שלכם ולנו המארגנים, חירום

.צאו בשלום וסיימו בשלום, ריצה מהנה ובטוחה, בברכת אביב שמח

ר עמותת הר לעמק"יו, זאביק מרגלית
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מקצה אולטרה מרתון

מקצה חצי מרתון

62 סטטיסטיקה של המסלולים בקטגוריות השונות  
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04-6520100 ..………………………………………………מועצה אזורית עמק ('ש24)מוקד 
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www.mountain2valley.org    אתר הבית הר לעמק

טלפונים חיוניים
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לא תחרותי/תחרותי-מירוץ שליחים קבוצתי

!!המרוץ החברתי של ישראל

מקצה של . מקטעים שנפרסים מתל חי עד לתמרת על פי המסלול שמתואר כאן בספר המרוץ18מרוץ של 

25-35כ כל משתתף רץ כ"סה. מלווים3לכל קבוצה ניתן להוסיף . קטעי ריצה3שישיות כאשר כל רץ מבצע 

.מ"ק

!חדש! חדש! חדש! חדש! חדש

אולטרה מרתון

.הקטעים האחרונים של המסלול5מתקיים על בסיס . מ"ק50-מרוץ יחיד בן כ

59פרטים על מסלול האולטרה בעמוד 

חצי מרתון

.מתחיל ומסתיים בתמרת. הקטעים האחרונים במסלול2מתקיים על בסיס . מ"ק22מרוץ יחיד בן 

60פרטים על מסלול החצי מרתון בעמוד 

2021הגדרת המקצים במרוץ 



לחזור יש(גדולמרחקלאורך סימוןאין)ספקומתעורר במידה.בלבדהמרוץ שלטיעםהמסומניםבשביליםהריצה.1

.הדרךאתשיודעיםאחריםלרציםאולהוראותשםולהמתיןהאחרוןהשילוטלמקום

.ניידטלפוןעםלרוץ חובה.2

.מאחורמהבהבופנסראשפנסולשאתזוהר אפוד ללבושחובהזריחהעד משקיעה.3

.וכובעמיםעםלרוץ חובהשקיעהעד מזריחה.4

.אחרתסומןכןאםאלאבלבד השמאליהשול על ,השמאליבצידולרוץ יש,הכבישעל היאהריצהשבהםבקטעים.5

.בלבדבהליכהלחצותישהמסלול שלאורך בקר מעברי.6

.לסוגרםהמעבר לאחר ומייד לפתחםיש,שסגוריםבמידה:המסלולשלאורך בקר שערי/גדרות.7

אולם.הקבוצהפסילתלגרור ועלולהבהחלטאסורההמרוץ מסלול של העפר שבילילאורך הקבוצותרכביתנועת.8

ולרוץ לסטותישברכבמבחיניםכאשר לפיכך .אלובדרכיםאחריםרכביםתנועתתיתכןסגורותאינןשהדרכיםמכיוון

.הדרךבצד 

.הרץמגיעאליההבאההתחנהולאחראיהקבוצהלראשבטיחותימפגעכל על לדווחחשוב.9

תאוםתוך יתחלף אוהבאהלתחנהעד המסלול לאורך בהליכהימשיך ,כלשהימסיבההריצהאתלהפסיקשנאלץ רץ .10

.המסלולמציר לסטותאיןאופןבשום.('מרשל'-ה)האזוראחראיעם

לדלוקהואאף חייב,מאחורהזוהר לאפוד שמחובר ,המהבהבהפנס,כן-כמו.ראשפנסעםלרוץ ישבחושך ריצהבעת.11

.החשיכהבשעותהריצהכל משך 

רקולחצותלעצור ישהכבישחציתבעת.הריצהמסלול סימוןפיועל בלבד ההכרחייםבמקומותתתבצעכבישיםחציית.12

.עזרוכוחותמתנדביםשל ונוכחותמשטרההכוונתתהיההחצייהבנקודות.בבטחהזאתלעשותניתןכיוידואלאחר 

מספר באמצעותהמרוץ של המצבלחדר האפשריבהקדםכך על לדווחישלסיועזקוקאשר אחר רץ וזוההבמידה.13

.המרוץלנציגאוהקרובהההחלפהבתחנתוכןהחזהמספר שעל החירוםטלפון

לבותשומתמרביתזהירות,אפוא,לנהוגיש.רבהמצטברתעייפותתורגשהמרוץ של סיומוולקראתהלילהבמהלך .14

.כבישיםוחצייתהריצהבעתמיוחדת

באתרירקתותר לינה.ההחלפהתחנתשל החנייהבאזור אוההחלפהתחנתבשטחללינהלפרוסמוחלטאיסור חל .15

.(בהמשךמפורטים)ייעודייםמנוחה

בטיחות לרצים

הנחיות בטיחות לרצים ולמלווים
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מסוגל הגוף חםאוויר במזג.ביוםהריצהבמהלך כובעוחבישתהדרך לאורך מרובהשתייהעל להקפיד יש1.

שתייהעל להקפיד ישבלילהבריצה.לשתייההזההנפחאתלנצל מאוד מומלץ .שעהכל מיםכליטר לספוג

.כן-גם

.וקרירמוצל במקוםההמתנהבעתלשהותנדרשלהגיעשאמור לרץ הממתיןמחליף רץ 1.

.אחריםאמצעיםאומיםבעזרתהגוף אתולצנןלשתותלהמשיך ישהריצהקטעבסיום.3

על רכביםלהחנותאין.החלפהתחנתבכל שהוכשרוייעודייםרכבבחניוניתתבצעלרציםוהמתנההחלפה.1

האכיפהאתיגבירו,ישראלמשטרתעםבשיתוף ,המרוץמנהלת.ההחלפהלתחנותבכניסהראשייםכבישים

.הזהבנושא

.דגלונים3יחולקוקבוצהלכל .המרוץדגלוןאתהנושאלרכבורקאך תותר ההחלפהתחנתלחניוןכניסה.2

הזינוקאתר לחניוניהכניסה.ההחלפהתחנתלחניוןכניסהכרטיסמשמשהואשכןהדגלוןעל לשמור חשוב

.דגלוןתדרושלאהסיוםואתר 

לעזובישהרץ של והיציאהההחלפהלאחר .ההחלפהבתחנתהדרושלזמןמעבר ישההלאהקבוצהרכב.3

ההפסקותאתלתכנןחשוב,ההחלפהבאזור רכבכלישל עומסלמנועבכדי.במהירותהתחנהאת

מנוחה,פריסהמתחמי,רכביםלחנייתחלופיותתחנותראה)החלופיותבתחנותהקבוצהשלוההמתנות

.(16'עמולינה

.והסדרהבטיחותלמעןבחניוניםהתנועהמכוונילהנחיותלצייתמתבקשיםהנהגים.4

.ההחלפהתחנותלחניונילהיכנסיורשולאאוטובוס,מיניבוס,נגרר,קרוואן:כגוןחריגיםמימדיםבעלירכבים.5

שתייה והתנהגות בחום

בטיחות לנהגים ולרכבים
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הנחיות בטיחות לרצים ולמלווים



במרוץלהשתתפותיסוד תנאי
:זכאים להשתתף במרוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן

כאמור  16מי שמעל גיל . שנה ביום המרוץ16במרוץ השליחים ובמקצה החצי מרתון מי שמלאו לו לפחות ●
יחוייב בצירוף אישור הורים18ומתחת לגיל 

שנה ביום המרוץ18במקצה האולטרה מי שמלאו לו לפחות ●
.טופס הצהרת משתתףמי שמילא וחתם על ●
או מי שנרשם לקבוצה  ( אולטרה וחצי מרתון)מי ששילם את דמי הרישום ונרשם למקצי הריצה האישית ●

.במרוץ השליחים בהסכמת ראש הקבוצה
.ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום●
.המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון●

למרוץהרשמה
לחצו כאןלפרטים המלאים 2.2.2021תפתח בתאריך 2021הרשמה למרוץ 

רץ הרשום כבר באתר המרוץ אינו נדרש  . כל רץ חייב להירשם לאתר ובכך יוכל להירשם למרוץ●
.לרישום מחדש

כמופיע בטבלת העלויות ולוחות הזמנים-ההרשמה למרוץ כרוכה בתשלום ●
אין החזר כספי על דמי הרשמת הקבוצה●
ח ויבוצע על ידי  "ש50בניכוי של דמי ביטול על סך 1/4/2021-ביטול הרשמה ניתן לעשות עד ל●

.ימי עבודה מיום סגירת ההרשמה45מארגני המרוץ עד 

לרציםומתנותערכות
מספרי  , יחולקו בנקודת הזינוק ביחד עם הדגלים2021ערכות הרצים לקבוצות ורצים חדשים שהצטרפו למרוץ משנת 

?מה בערכה. החזה

לריצה איכותיותM2Vגרבי ●
לרכבM2Vמדבקת ●
(קבוצתי)דגלים לרכבים ●
(קבוצתי)קפה טורקי עלית ●
מספרי חזה●
עד גמר המלאי2020למעוניינים ניתן יהיה לקבל חולצות הר לעמק מעוצבות ●

תקנון המרוץ
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רכבים-המרוץביום
הרכב המלווה של הקבוצות או רצי האולטרה ינוע מנקודת החלפה אחת לבאה אחריה תוך ציות לחוקי  ●

.אין לנסוע על מסלול הריצה בעקבות הרצים או בצמוד להם ואין להפריע בנתיב ריצתם. התנועה
.החניה בנקודות החלפת הרצים מותרת לרכב המלווה בלבד●
יש להחנותם רק במתחם  . לפני נקודת ההחלפה' מ250אין לעצור או להחנות רכבים בטווח של ●

.החניה ליד כל תחנת החלפה
.נדרש להישמע להוראות הסדרנים למיקום חניה מסודרת

ומנהלותלוגיסטיקה
.באחריות חברי הקבוצה-הגעה לתחנות ההחלפה במרוץ השליחים●
.נקודת סיום המרוץ–המרוץ מסתיים בתמרת ●
למען הסר ספק . לנקודות החלפה ולכל מקום נדרש אחר, באחריות הרצים להגיע עצמאית לרכבם●

.וכל התניידות הינה באחריות הרצים והמלווים' המירוץ אינו מספק הסעות או העברות או כד

(חצי מרתון/ אולטרה/ שליחים)רצים –ביום המרוץ 
.כל הרצים מחוייבים לעבור בכל נקודות הביקורת שלאורך המסלול בו הם רצים●
.יפ'כל הרצים מחויבים לרוץ עם מספר וצ●
(.עד זריחה)רצי האולטרה מחוייבים להצטייד ולרוץ עם פנס ראש במהלך החלק הראשון של המרוץ ●
או כל , כל רץ יישא את מספר הקבוצה באופן בולט מקדימה ויענוד את צמיד המרוץ-במרוץ השליחים ●

העברת הצמיד או האביזר בין הרץ שמגיע . אביזר אחר המוגדר כאביזר ההחלפה שמועבר בין רץ לרץ
.לאזור ההחלפה לבין הרץ היוצא תתבצע בתוך אזור ההחלפה המוגדר

.לדאוג לסילוק נאות של אשפה ופסולת אנושית, יש לכבד רכוש פרטי-סדר וניקיון ●
:או בכל האפשרויות הבאות, רץ שטעה בדרך יחזור רגלית ובזהירות למסלול באחת-טעות במסלול ●

.ייעזר בשלטים של המרוץ המסמנים את המסלול○
.ייעזר ברצים אחרים שבסביבתו○
.ייעזר בהכוונה מהאפליקציה של המרוץ○
וככל שחזר לנקודה האחרונה בה נמצא על מסלול  , לאחר חזרה למסלול המרוץ○

.ימשיך במרוץ, המרוץ ללא קיצורים וחיתוכי דרך
בקרת תנועה או תחנות , אין סגירת כבישים. יש לנקוט זהירות רבה במהלך המרוץ-בטיחות הרצים ●

יש לשים לב לתנועת הרכבים בכל עת מכיוון שחלק מהקטעים עוברים לאורך כבישים  . עזרה ראשונה
.אלא אם צוין אחרת, תמיד יש לרוץ נגד כיוון התנועה. עמוסים

.חובה על כל רץ לרוץ עם כובע ומים–ריצה במשך היום ●
חובה על כל רץ ללבוש אפוד זוהר ולשאת פנס אדום מהבהב דולק משקיעה עד זריחה -ריצת לילה ●

רץ שלא ישתמש באמצעים הללו עלול לגרום לפסילתו ולפסילת הקבוצה  .מאחור וכן פנס ראש
.מומלץ ללבוש אפוד זוהר גם ביום(. במקצה שליחים)

.יש לשמור על שקט בקרבת אזורים מיושבים●
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בקבוצות השליחים התחרותיות
הרצים חייבים לשמור על סדר הריצה שנקבע בטופס התחרות אשר יימסר למארגנים  -סדר הריצה ●

סדר הרצים ניתן לשינוי על ידי ראש הקבוצה עד ליום  . ביום התחרות ולבצע החלפה בכל תחנה 
.המרוץ באמצעות אתר האינטרנט של המרוץ

, במקרה של פציעה או מחלה פתאומית של רץ שאינו מסוגל לסיים את הקטע שלו-פציעה או מחלה ●
יש לבצע החלפה כנדרש בנקודת ההחלפה  . הרץ הבא בתור יכול להחליפו בנקודת הפציעה ולהמשיך

(.המקורי שלו)אסור לרץ המחליף לסיים את הקטע ולהמשיך ולרוץ גם את הקטע הבא . הבאה

במקרה של החלפת רץ עקב פציעה
.אסור לרץ הפצוע לרוץ שוב●
אולם לא ירוץ שני קטעים ברצף וכן כפוף לכל יתר  . אחד או יותר מהרצים יצטרכו לרוץ קטעים נוספים●

.ההוראות כאן
.כל רץ בקטע שלו. בקבוצות התחרותיות יש לשמור על סדר הריצה המקורי כפי שמופיע באתר●
.במקצה התחרותי אסור לבצע יותר מהחלפה אחת לקטע●
שינוי בסדר הרצים או ריצה ברצף של יותר מקטע אחד על ידי רץ יגרום להעברת הקבוצה מקטגוריה ●

.תחרותית לקטגוריה לא תחרותית

מלווה בריצת האולטרה והחצי מרתון
אסור ליווי של יותר  . מותר ליווי של רץ אחד את רץ האולטרה ואת רץ חצי המרתון בכל שלב במרוץ●

.ליווי על ידי מספר רצים יגרום לפסילה טכנית. מרץ אחד
תזונה  . או מזון עבור רץ האולטרה ורץ חצי המרתון  אותו הוא מלווה/הרץ המלווה לא יישא ציוד ו●

.לרבות נוזלים באחריות הרץ עצמו ובהסתמך על תחנות ההזנה בכל תחנה במסלול
מהווה סכנה בטיחותית לרץ ולרצים ! אסור בתכלית–ליווי אופניים במקצה האולטרה וחצי המרתון  ●

.רץ שילווה על ידי רוכב אופניים ייפסל טכנית. הרבים שיהיו על המסלול

חציית כבישים
.לוודא שאין תנועת רכבים לפני המעבר-באחריות הרצים●

לא תותר חצייה ללא זיהוי על ידי פנס -חובה לוודא פנס ראש תקין ולהפעילו טרם החציה ובמהלכה●

.פעיל
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זמנים ושעות סגירת התחנות
על מנת למנוע משך זמן ארוך מדי לתחרות נקבעו שעות פתיחה וסגירה  .  שעות ההזנקה במרוץ הן מדורגות

מתוך התייחסות לשעות פתיחת וסגירת  , על בסיס מקום פנוי, הקבוצות יבחרו את שעת הזינוק שלהן. לתחנות
מהזמן לא יקוזזזמן זה . קבוצות שתגענה לפני פתיחת תחנה יצטרכו להמתין עד פתיחתה.  התחנות לאורך המסלול

קבוצות שתגענה לאחר סגירת התחנה יפנו טלפונית לחדר המצב של מארגני המרוץ לקבלת . הסופי של הקבוצה
קבוצות תחרותיות המגיעות לתחנות אחרי סגירתן מועברות לקטגוריה , ככלל. הנחיות להמשך השתתפותן במרוץ

לדלג מספר תחנות  , במקרה של הגעה לתחנה סגורה, תחרותיות יוכלו-קבוצות לא. של קבוצות לא תחרותיות
.עליהם להודיע על כך למנהל התחנה שאליה דילגו או לחדר המצב של המרוץ. קדימה ולהמשיך במרוץ

שינויים כלליים ושינויים בלתי מתוכננים במסלול ובמהלך המרוץ
מנהל המרוץ רשאי לשנות את מתווה המסלול על פי החלטתו עקב גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים  ●

.או את מארגני המרוץ/מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את הרצים ו
את מועדי סגירת התחנות ואת שעת סיום המרוץ עקב  , מנהל המרוץ רשאי לשנות את מועדי ההזנקה●

גורמים בלתי צפויים ובלתי ידועים מראש אשר עלולים להפריע למהלך התקין של המרוץ או לסכן את  
.או את מארגני המרוץ/הרצים ו

( 'רשויות מקומיות וכד, ג"רט)הקמת דוכנים במתחמי הפתיחה והסיום ובתחנות השייכות לרשויות ●
.בתיאום מראש ובאישור בכתב ממארגני המרוץ, תותר רק באישור מארגני המרוץ

כללים נוספים
או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה /בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון התחרות ו●

תהיה הנהלת  , או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו/בזכות או רשות הניתנת ו
או /או תביעה כנגדה ו/ולא תהיה למשתתף כל טענה ו, המרוץ רשאית למנוע את השתתפותו במרוץ

.כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן
,  והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת המארגנים, ידי נציג מנהלי המרוץ-המשתתפים יצולמו על●

.ולמשתתפי המרוץ לא תהא כל טענה בקשר לכך, לרבות באתר המרוץ
ובהרשמתו והשתתפותו מביע  , זכייתו של הזוכה במרוץ האולטרה מרתון עשויה להיות מסוקרת●

.לרבות באינטרנט ופרסומים שונים בכתב, המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו
או חקיקת משנה  /לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו, תקנון המרוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל●

.אחרת התקפה מכוח חוק
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..כללים נוספים המשך
או חקיקת משנה  /לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו, תקנון המרוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל●

.אחרת התקפה מכוח חוק
או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתם הבלעדי של /הודעה בדבר שינוי תנאי המרוץ ו●

.פרסום השינוי באתר המרוץ יחשב כהודעה על פי סעיף זה. מנהלי המרוץ
מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם  . התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד●

.לנקבה
מכל מין  , או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה/בכל מקרה של סתירה ו●

.תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה למעט אם נרשם אחרת בפרסום עצמו, וסוג שהוא
, בתנאי המרוץ, ובהתקרב המרוץ אף יותר מכך, המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן באופן שוטף עד יום יומי

.השתתפות המשתתף במרוץ מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה. או בשינויים שיערכו בהם/ו, ותקנון זה

אחריות
.ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות●
הנהלת המרוץ אינה אחראית לכל מעשה או  . בצדדים שלישיים, בין היתר, התקיימות המרוץ תלויה●

או הוצאה שייגרמו  /או הפסד ו/או אובדן ו/מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו
.או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור/למשתתף ו

או ארגונית הקשורה  /או תכנונית ו/הנהלת המרוץ לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית ו●
לרבות ניהול וקיום המרוץ ואינה מתחייבת כי המרוץ יערך כסדרו ללא  , בעריכת וניהול המרוץ
.הפסקות וללא תקלות

סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל , או מי מטעמה באופן מוחלט/המשתתף פוטר את הנהלת המרוץ ו●
במישרין או  , לרבות הוצאות משפטיות אשר קשור, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, הפסד, נזק

או  /סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, כמו כן. למרוץ, בעקיפין
.או מי מטעמם בקשר עם ההשתתפות במרוץ/או מארגני המרוץ ו/דרישה 

ערעורים/תלונות
יש להגישן בנקודת ההחלפה  -קביעות / ערעורים או השגות על תוצאות , במקרה של תלונות על הפרת חוקי המרוץ

.דקות לאחר חצית קו הסיום30לנציגי הועדה המארגנת ובכל מקרה לא יאוחר מ ( או בנקודת הסיום)הקרובה 

מדיניות החזרת כספים
או כל אירוע עליו אין למארגנים שליטה לרבות אירועי מזג , מגפה, במידה והמרוץ יבוטל בשל אילוצים של כוח עליון

העמותה תקבל החלטה באשר להחזר כספי ככל  , וירוס הקורונה ועוד, אירועים ביטחוניים, מלחמה, אוויר למיניהם
שהדבר ניתן ובהתאם למועד הביטול להתחייבויות העמותה הקיימות במועד הביטול והצפויות לאחריו וכתוצאה ממנו 

.ולהוצאות נוספות ככל שתחולנה

שתתףטופס הצהרת מ
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לרכבקבוצתיציוד 
חובהציוד 

פנסי ראש/ פנסים ●

מים ומזון למשך התחרות●

מטֵען לטלפון הסלולארי  ●
סט סוללות נוסף לכל פנס●
(      מצורפת)רשימת טלפונים חירום ●
תיק עזרה ראשונה בסיסי●
טלפון סלולארי לרכב●
חגורת שתייה או בקבוקים●
שני אפודים זוהרים●
מפת המרוץ ●

ציוד אישי לרץ
ציוד חובה

טלפון סלולארי עם מטֵען לרכב או לחשמל●

יפ מדידת הזמנים'צמיד החלפה כולל צ●
סט סוללות נוסף  ●
*כובע לריצה בשעות החמות●
*שלוקר או בקבוק מים, חגורת שתייה●
אפוד זוהר, פנס ראש-לשעות החשיכה●

*ופנס אור מהבהב מאחור

.אלופריטיםללאבקטעבריצהההשתתפותתתאפשר לא-ריצהכל של תחילתהלפניהמארגניםידיעל שייבדקציוד *

אפוד זוהר ופנס אור  , מרדת החשכה ועד לזריחה הרצים מחויבים לרוץ עם פנס ראש
!מזריחה ועד שקיעה חובה לרוץ עם מים וכובע! מהבהב ודולק מאחור

קבוצתי ואישי, רשימת ציוד
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ציוד מומלץ
אפליקציית ניווט / מפות דרכים עדכניות●

טלפונים סלולאריים●
נייר טואלט●
רשימת קשר של חברי הקבוצה●

ציוד מומלץ
משקפי שמש●

קרם הגנה●

לים ומשקאות איזוטוניים'ג●
ביגוד ריצה להחלפה לכל קטע ריצה●
נעלי ריצה להחלפה●
שקית לבגדים רטובים●
ח בשטח"תרסיס פלפל כנגד בע●



Waze  כינוי התחנה שם התחנה 

חי-תל1הר לעמק  תל חי 1

הגושרים2הר לעמק  הגושרים. ק 2

עמיר3הר לעמק  עמיר. ק 3

נוֵטרה4הר לעמק  נוֵטרה 4

בנות יעקב5הר לעמק  גשר בנות יעקב 5

אלמגור6הר לעמק  אלמגור 6

כפר נחום7הר לעמק  כפר נחום 7

מגדל8הר לעמק  מגדל 8

ארבל9הר לעמק  ארבל 9

עילבון10הר לעמק  עילבון 10

אלבטוף11הר לעמק  אלבטוף 11

הלוחם הבדואי12הר לעמק  הלוחם הבדואי 12

הסוללים13הר לעמק  הסוללים 13

זרזיר14הר לעמק  זרזיר 14

אלוני אבא15הר לעמק  אלוני אבא 15

כפר תקוה16הר לעמק  כפר תקוה 16

כפר יהושע17הר לעמק  כפר יהושע 17

גבת18הר לעמק  גבת 18

הר לעמק סיום  תמרת תמרת 19

Waze -לצורך ניווט רכבים ב

(מדבקת הרכבים)התחנות מוצגות עם הצלמית של המרוץ 

שמות התחנות
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כ שעות"סה

פעילות התחנה
סגירה פתיחה מ לתחנה"ק שם התחנה 

מספר

תחנה

5:00 14:00 09:00 זינוק תל חי זינוק

5:15 15:00 09:45 8.4 הגושרים. ק 1

5:15 15:30 10:15 7.1 עמיר. ק 2

5:00 16:30 11:30 10.6 נוטרה 3

4:30 17:30 13:00 14 גשר בנות יעקב 4

4:30 18:30 14:00 12.3 אלמגור 5

4:15 19:15 15:00 8.7 כפר נחום 6

5:00 21:00 16:00 11.6 מגדל 7

5:15 22:00 16:45 8.1 ארבל 8

6:00 23:30 17:30 11.3 עילבון 9

6:30 01:15 18:45 13.3 אלבטוף 10

6:45 02:15 19:30 7.9 הלוחם הבדואי 11

7:00 03:15 20:15 6 הסוללים 12

7:15 04:00 20:45 9.4 זרזיר 13

8:00 05:30 21:30 8.6 אלוני אבא 14

8:15 06:45 22:30 11.6 כפר תקוה 15

8:45 07:45 23:00 8.4 כפר יהושע 16

9:00 09:00 00:00 11 גבת 17

9:00 10:00 01:00 10.5 תמרת 18

ריכוז זמני פתיחה וסגירה של התחנות   
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על הסדר והבטיחות , מטבע הדברים, מספר המשתתפים הרב במרוץ משליך

רכב ליווי . ומחייב הערכות קפדנית במתחמי החנייה שבתחנות ההחלפה

מורשה מכל קבוצה ישהה מינימום זמן בתחנת ההחלפה ויסתפק באיסוף הרץ 

.המגיע והשמטת הרץ המחליף

. דגלון המרוץכניסה לחניון תחנת ההחלפה תותר אך ורק לרכב הנושא את

חשוב לשמור על הדגלון שכן הוא משמש  . דגלונים3כל קבוצה יחולקו ל 

הכניסה לחניוני אתר הזינוק ואתר  . כרטיס כניסה לחניון תחנת ההחלפה

.הסיום לא תדרוש דגלון

.נחזור ונדגיש כי הלינה בתחנות ההחלפה אסורה בתכלית

תחנות חלופיות לחניית רכבים  
מנוחה ולינה, מתחמי פריסה
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אתראשבכובד שקלואנא.ההחלפהתחנותבסביבתרכביםלחנייתחלופייםלאתריםהצעותינולהלן
.ההחלפהבתחנותהמכוניותעומסלהפחתתמשמעותיתתתרמובכך .הללובחלופותהשימוש

עמיר.ק,הגושרים.ק,חיתל :תחנות.1
.977כבישעם90כבישמפגש.גומאשבצומתהחנויותמתחם.א
.918כבישעם99כבישבמפגשטל חורשת.ב

.כחבצומתהחנויותמתחם-נוֵטרהתחנת.2

יעקבבנותגשר תחנת.3
.91כבישעם90כבישמפגש.מחנייםצומתשל החנויותמתחם.א
.918כבישעל הפקקלגשר דרומיתמ"ק1.5-כ,ומסעדהקייקיםמתחם.ב

מגדל,נחוםכפר ,אלמגור:תחנות.4
.מסודרמנוחהמתחם.מגדל.א
.(מוגבלמקום)גינוסרלקיבוץ לכניסהבסמוך 90כבישעל ומסעדה'דלק'דלקתחנת.ב

עילבון,ארבל:תחנות.5
768כבישעם77כבישלצומתסמוך טבריה'BIG'קניון.א
מערבולכיווןצפוןלכיווןגולניבמחלף ומסעדותדלקתחנת.ב

הבדואיהלוחםתחנת.6
.גולניצומת/שמשוןלסדנתהצמוד קשתביתיער 

אבאאלוני,זרזיר,הסוללים:תחנות.7
streetמתחם.א mallצפוןישיברמת.
.צפוןישיברמתומסעדותקפהבתי.ב

יהושעכפר ,תקוהכפר :תחנות.8
.70כבישעל ליוקנעםבכניסהGןקניו.א
.יהושעכפר -יקנעםהחדשההרכבתתחנת.ב
.מסודרמנוחהמתחם.יהושעכפר .ג

דודרמתתחנת.9
.מוגבלמקום-7255כבישעם73כבישמפגש.ברוךבצומתומסעדה'סונול'דלקתחנת.א
.האזוריהמופעיםאולםוחניון73כבישעל יפעתלקבוץ בכניסהקפה-וקפה'פז'דלקתחנת.ב

תמרתתחנת.10
.חופשיתפריסה.הסיוםמתחם,תמרת

אתרי מנוחה

17



?מה חדש 

הר לעמק( אפליקציה)יישומון 

"רץ"או " צופה"בסטטוס של !על המפה( עם יישומון מופעל)כל חברי הקבוצה •

המערכת תזהה בצורה אוטומטית  , ריצה" הפסק"או " התחל"ללחוץ על שכחנוגם אם •

(אם כי עדין מומלץ בחום להפעיל את מצב הריצה בצורה ידנית)ריצה על המסלול 

".מתחרה/"אפשרות לצפות בנתוני קבוצה שכנה•

.לחץ על כפתור ההתקנה, פליי-בגוגלM2Vחפש : למשתמשי אנדרואיד•

.installלחץ על כפתור ,  Apple Store-בM2Vחפש : למשתמשי אייפון•

בנוסף על מנת לצפות בתוצאות הריצה בזמן אמת דרך יישומון הר  4SportTRיש להתקין •

.  לעמק

התקנה

18



הפעלה

בעת ההפעלה הכנס את שם •
דהיינו  , המשתמש שאיתו נרשמת למרוץ

.כתובת מייל

בעת ההפעלה  :הערה חשובה•
כל  GPS-הראשונית יש לאשר גישה ל

וזאת כדי לאפשר לצופים מעקב  !הזמן
.גם כאשר המסך כבוי

או הקלד שם  " קבוצה שלי"בחר •
"בחר קבוצה"קבוצה ולחץ על 

ניתן גם להקליד שם קבוצה חלקי •
ולבחור מרשימה

19

הר לעמק( אפליקציה)יישומון 

---לחיצה על כפתור מצוקה תקפיץ הודעה עם שם וטלפון על המסך בחדר המצב של המרוץ ---



מומלץ לא לסמוך על הפונקציה  !שימו לב)בצורה אוטומטית ( גם)או לצפייה נעשה /המעבר לריצה ו•
(להפסיק ידנית מצב ריצה/האוטומטית ולהפעיל

(למלווהH, Mעד A)כל חבר קבוצה מזוהה על ידי אות ! כל חברי הקבוצה על המסך•
:  צבעי האותיות•
"  ריצה"חבר קבוצה במצב -אדום•
"צופה"חבר קבוצה במצב -כחול•
ללא דיווח מיקום בשעות האחרונות-אפור•
3עומד על ( כל כמה זמן נראה שינוי מיקום שלנו ושל חבר קבוצה במידה ואכן יש שינוי)"זמן עדכון•

דקות לצופה ודקה אחת לרץ

רשימת התחנות  

-עם קישור ל

WAZE

שינוי תצוגת מפה

לחיצה על כפתור  

מצוקה

השתקת  

הודעות קוליות

מרכוז המפה על  

מיקום נוכחי

שמירת זום + ריענון מיקום 

למבט הנוכחי במפה

נקודת סיום המרוץ

נתוני הקבוצה על  

פי מערכת רישום 

הזמנים הרשמית

שם קבוצה

מכשול כללי על  

התוואי

מיקום חבר  

בקבוצה

תחנת החלפה

"לריצה"מעבר 

קישור ליישומון  

4Sport

תמונת המסך הראשי

20

הר לעמק( אפליקציה)יישומון 

לחיצה על כפתור ---
מצוקה תקפיץ הודעה 

עם שם וטלפון על 
המסך בחדר המצב של 

---המרוץ 



!דקות3מתבצע בכל " צופה"רענון מיקום במצב •

!ייעשה בכל דקה" ריצה"רענון מיקום בשרת לאלו שבמצב •

.  ייעשה בכל דקה" האם אתה על המסלול ובקצב ריצה"בדיקה של •

2לאחר )באופן אוטומטי תיעשה אחרי הבדיקה השנייה ריצהלהיכנס למצב " ההחלטה"•

.שניות20-כאשר יופיע מסך אישור או ביטול למשך כ( דקות

שניות למסך  20דקות ועוד  3תיעשה אחרי , צופהולחזור למצב ריצהלצאת מ" ההחלטה"•

ביטול/אישור

נתוני קצב ומרחק מחושבים בטלפון" ריצה"במצב •

.נתוני המיקום והקצב הכללי במרוץ מגיעים מהשרת של מערכת המדידה" צופה"במצב •

!לסקרנים בלבד

21

הר לעמק( אפליקציה)יישומון 



.החניה בצד המערבי של כפר גלעדי��

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

5:00 14:00 09:00 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : חי-תל1הר לעמק

22

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לתל חי



מ"ק8.4| 1' קטע מס

הגושרים. ק-מתל חי ל

תיאור כללי של הקטע

23

8.4 (מ"ק)אורך 

72 ('מ)כ עליה "סה

287 ('מ)כ ירידה "סה

-215 ('מ)הפרש 

קלה דרגת קושי

לכיווןיובלכפראתחוצים.גלעדיכפרשלהשדותאתמקיפים.90כבישאתחוצים.גלעדיכפרקיבוץשלהחיצוניתהגדרלאורךרצים

'מ200כאחרי,99כבישלאורךמזרחההמדרכהעלרצים.99כבישעםהקיבוץשלהגישהכבישלצומתמגיעים.ברוךמעייןקיבוץ

.'הצפוןגן'קניותמתחםשמאחוריההחלפהלתחנתוממשיכיםלכבישמתחתדרומהחוצים

_________________________________________________________________________
.ירידה:טופוגרפיה

.ומדרכותחוםשביל,כביש:מסלול

מתנועהלהיזהר.שולייםאין.שמאלבצדלרוץלהקפידהכבישלאורךבריצהכן-כמו.90כבישבחצייתיתרהזהירות:בטיחותהערות

לקטוףשלאבקשהשללשוןבכלמתבקשיםהרצים.ברוךמעייןלקיבוץמערביתהיורדומשובשחרוץבשבילבירידהלהיזהר.ממול

.המסלולשלאורךבמטעיםהפרימעצי

.השמורהבקמפינג'הצפוןגן'קניותמתחםמאחורי:החלפהתחנת



99הכניסה מכביש -'גן הצפון'החניה מאחורי קניון קניות ��

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

5:15 15:00 09:45 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : הגושרים2הר לעמק

24

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגושרים. ק-הגעה ל



ממשיכים דרומה על הטיילת שמזרחית לירדן עד  , חוצים גשר על נחל דן מול קבוץ שדה נחמיה, (חצבאני)רצים לאורך נחל שניר 

.לתחנת ההחלפה שביציאה הדרומית של קבוץ עמיר

___________________________________________________________________________

.וחיבורם לירדן, דן, ריצה חווייתית לאורך נחלי שניר. מישור: טופוגרפיה

.טיילת, בקטעים מסוימים חום, שביל לבן: מסלול

!להקפיד להצטייד במים: הערות בטיחות

.ביציאה הדרומית של קיבוץ עמיר: תחנת החלפה

מ"ק7.1| 2' קטע מס

עמיר. ק-הגושרים ל. ק-מ

תיאור כללי של הקטע

25

7.1 (מ"ק)אורך 

25 ('מ)כ עליה "סה

50 ('מ)כ ירידה "סה

-25 ('מ)הפרש 

קלה דרגת קושי



החניה מצד המערבי  -לתוך כפר בלום9778כניסה מכביש ��
.חוצים גשר רגלי לתחנת המעבר-של הנחל

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

5:15 15:30 10:15 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : עמיר3הר לעמק

26

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

עמיר. ק-הגעה ל



הירדןלאורךדרומהבמגמהממשיכים.לריצהמאודונוחרחבשביל

___________________________________________________________________________

.מישור:טופוגרפיה

חום/לבןשביל:מסלול

.הנוחהשביללמרותריכוזעללשמור::בטיחותהערות

.נוֵטרהשלהחניהבמגרש:החלפהתחנת

מ"ק10.6| 3' קטע מס

עמיר לנוטרה. ק-מ

תיאור כללי של הקטע

27

10.6 (מ"ק)אורך 

55 ('מ)כ עליה "סה

58 ('מ)כ ירידה "סה

-3 ('מ)הפרש 

בינונית-קלה דרגת קושי



.לדרך עפר מערבה918כניסה מכביש ��

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

5:00 16:30 11:30 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : נוטרה4הר לעמק

28

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לנוטרה



.עוברים את מפגש הירדן עם התעלה המערבית. ממשיכים לרוץ דרומה. מתחברים בחזרה לגדה המזרחית של הירדן

ומתחברים ' מ40פונים ימינה ורצים על הכביש כ . 918בסמיכות לגשר הפקק עולים לכביש . ממשיכים בריצה לאורך הגדה המזרחית

חוצים את . עוברים מתחת לגשר הפקק וממשיכים לאורך דרך עפר מצידו המזרחי של הירדן עד לגשר בנות יעקב. בחזרה לשביל הלבן

.  מזרחי של חורשה-רצים עד לתחנת ההחלפה בקצה הדרום. הגשר ועוברים לשביל עפר מקביל לכביש ממזרח לו

___________________________________________________________________________
.ירידהכלליתמגמה.קטנותוירידותעליותמכןלאחר.הפקקלגשרעדמישורבעיקר:טופוגרפיה

.כבישמעט,וחומהלבנהדרך:מסלול

אין לחצות גדרות מכל סוג שהוא משני צדי הדרך. 918זהירות בריצה הקצרה על כביש : בטיחותהערות

.להקפיד לסגור שער בקר לאחר חצייתו. יש להיזהר במעבר פלג המים ולחצותו בהליכה. בגלל שדות מוקשים

.וחצייתו91זהירות בריצה על כביש 

.מזרחי של חורשה בכניסה לציר הירדן ההררי-בקצה הדרום: תחנת החלפה

מ"ק14.0| 4' קטע מס

מנוטרה לגשר בנות יעקב

תיאור כללי של הקטע

29

14.0 (מ"ק)אורך 

107 ('מ)כ עליה "סה

100 ('מ)כ ירידה "סה

7 ('מ)הפרש 

קשה-בינונית דרגת קושי



כניסה מהעיקול החד בכביש לאחר צומת גדות  ��
לכיוון צומת בית המכס

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

4:30 17:30 13:00 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : בנות יעקב5הר לעמק

30

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לגשר בנות יעקב



חולפים על פני מיצד עתרת והתחנה. הירדן מתחֵתר משמאלנו עמוק למטה. אחד הקטעים היפים במרוץ

.למרות הפיתוי נשמור על קו גובה מעל אפיק הירדן. ההידרואלקטרית של כפר הנשיא

___________________________________________________________________________

.כ שמירה על קו גובה"סה. עליות מקומיות: טופוגרפיה

.דרך עפר טובה ונוחה לריצה: מסלול

כן שערי-כמו. טרקטורונים ורכבי שטח בדרך זו, ריצה בכיף אך לשים לב לרוכבי אופניים: הערות בטיחות

חובת ריצה עם . אזור חם במיוחד. לרוץ בזהירות או לעבור להליכה. לקראת תחנת ההחלפה ציר הריצה משובש באבנים. בקר בדרך

.מים וכובע

בצידי הכביש לכיוון צומת' מ350מצומת ציר הירדן ההררי עם כביש הגישה לכרכם רצים כ : תחנת החלפה

'  מ350עד לתחנת ההחלפה שממוקמת בשטח פתוח כ ' מ500רצים מזרחה כ . פונים מזרחה ונכנסים דרך שער לשטח חקלאי. כרכם

.מצפון לכביש ההיקפי של מושב אלמגור

מ"ק12.3| 5' קטע מס

מגשר בנות יעקב לאלמגור

תיאור כללי של הקטע

31

12.3 (מ"ק)אורך 

266 ('מ)כ עליה "סה

349 ('מ)כ ירידה "סה

-83 ('מ)הפרש 

קשה מאוד דרגת קושי



לעקוב אחר  , כניסה לדרך עפר, לפני הכניסה לאלמגור��
.עד לחניה' הר לעמק'השילוט 

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

4:30 18:30 14:00 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : אלמגור6הר לעמק

32

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לאלמגור



אחרי שער היציאה המערבי מאלמגור פונים שמאלה לדרך חקלאית עד מפגש עם  ' מ150כ . מתחנת ההחלפה חוצים את מושב אלמגור

רצים לאורך פרדסים ומטעי מנגו עד למפגש עם כביש  . שביל/חוצים את הכביש בזהירות ונכנסים לדרך. אלמגור-כורזים, 8277כביש 

.  נכנסים לאתר הלאומי כפר נחום. וחוצים את הכביש לפי השילוט( שמאלה)פונים מזרחה .  87

.

___________________________________________________________________________

.ירידה:טופוגרפיה

.וטיילתחוםשביל,כביש:מסלול

להיזהר.הלאומילאתרבכניסהמולכםשרציםלרציםלבלשיםיש.87וכביש8277כבישבחצייתיתרהזהירות:בטיחותהערות

.וכובעבמיםלהצטיידחובה.ממולמתנועה

.הלאומיהגןשלהתחתוןבחניון:החלפהתחנת

מ"ק8.7| 6' קטע מס

מאלמגור לכפר נחום

תיאור כללי של הקטע

33

8.7 (מ"ק)אורך 

91 ('מ)כ עליה "סה

286 ('מ)כ ירידה "סה

-196 ('מ)הפרש 

בינונית דרגת קושי



לגן לאומי כפר נחום87הכניסה מכביש ��

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

4:15 19:15 15:00 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : כפר נחום7הר לעמק

34

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לכפר נחום



עדבננותמטעישלאזורחוצים.חוקוקחוףבכיווןלכבישבמקבילרציםממנוספיראתרעדממשיכים.לטבחהעדהטיילתלאורךרצים

רצים,90כביששלהמערבילצדכבישי-תתבמעברעוברים,מצפוןגינוסרקיבוץאתמקיפים.לכנרתעמודנחלשפךעםלמפגש

."דבחקניון"לשמצפוןבחניוןשממוקמתההחלפהלתחנתוממשיכיםהמזרחילצדכבישי-תתבמעברשובחוצים,דרומהאליובמקביל

___________________________________________________________________________

.וירידהעליהשלקטעעםמישורבעיקר:טופוגרפיה

.חוםשביל,טיילת:מסלול

לגדרשמקבילבשביל(גדולותאבנים)בולדריםריכוזי.נחוםכפרמאתרביציאהמולכםשרציםלרציםלבלשיםיש:בטיחותהערות

במקבילהמדרכהעלרקלרוץישחוקוקלחוףעדספירמאתר!מירביתובזהירותבהליכהאותםלעבוריש.ספיראתרשלהמערבית

.לכביש

"דבחקניון"לשמצפוןבחניון:החלפהתחנת

מ"ק11.6| 7' קטע מס

מכפר נחום למגדל

תיאור כללי של הקטע

35

11.6 (מ"ק)אורך 

133 ('מ)כ עליה "סה

140 ('מ)כ ירידה "סה

-7 ('מ)הפרש 

קשה-בינונית דרגת קושי



ככר "פונים ב" דבאח"ממרכז הקניות , כניסה לחנייה��

וממשיכים בהתאם  לשילוט למגרש  ( צפונה)שמאלה " השעון

החנייה

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

5:00 21:00 16:00 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : מגדל8הר לעמק

36

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה למגדל



,כבישי-תתבמעבר90כבישאתחוצים.רקתנחלעםלמפגשעדורציםכנרתסובבלשבילמתחברים,ההחלפהמתחנתיוצאים

.ארבללמושבשסמוכהההחלפהלתחנתעדפתוחיםבשדותרצים,חיטיםכפרלמושבצפוניתחולפים,מטעיםלאורךמטפסים

___________________________________________________________________________

.מישורושובקשהעליה,מישור:טופוגרפיה

.חוםשביל:מסלול

.ומיםכובעעםלרוץ,קשהקטע:בטיחותהערות

.ארבללמושבהגישהלכבישמזרחית'מ300כזיתיםכרםבתוך:החלפהתחנת

מ"ק8.1| 8' קטע מס

ממגדל לארבל

תיאור כללי של הקטע

37

8.1 (מ"ק)אורך 

298 ('מ)כ עליה "סה

59 ('מ)כ ירידה "סה

239 ('מ)הפרש 

קשה מאוד דרגת קושי



לפני צומת כביש ' מ350וכ 7717נוסעים על כביש ��
הגישה למושב ארבל פונים ימינה לשדה שמשמש חנייה

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

5:15 22:00 16:45 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : ארבל9הר לעמק

38

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לארבל



-ממשיכים לרוץ בשדות במגמה צפון, חוצים את כביש הגישה למושב ארבל, מתחנת ההחלפה רצים לאורך כרם זיתים לכיוון מערב

עד  ( דרומה)פונים שמאלה , ממשיכים לרוץ עד למפגש עם דרך לבנה רחבה, חוצים את מושב כפר זיתים ממזרח למערב, מערב

עוברים חווה  . רצים במגמת עליה צמוד ומקביל לגדר הבסיס וממשיכים בשדות לכיוון עילבון. שמגיעים לשער הכניסה לבסיס צבאי

עד לתחנת 65רצים בשביל המקביל לכביש , מיד אחרי המעבר פונים פנייה חדה ימינה. 65חקלאית ומגיעים למעבר מתחת לכביש 

.  ההחלפה שממוקמת מתחת לעץ בקצה הצפוני של מגרש חניית הרכבים

___________________________________________________________________________

.מישור ולאחריו עליה לאורך הציר עד לתחנה: טופוגרפיה

.שביל לבן וחום ברובו, כביש, מטעים ושדות: מסלול

בעת המעבר בכפר זיתים לכבד את פרטיות . להיזהר בחציית כביש הגישה למושב ארבל. יש לשים לב למעברי בקר: הערות בטיחות

.תושבי במקום

.  מתחת לעץ בקצה הצפוני של מגרש חניית הרכבים: תחנת החלפה

מ"ק11.3| 9' קטע מס

מארבל לעילבון

תיאור כללי של הקטע

39

11.3 (מ"ק)אורך 

310 ('מ)כ עליה "סה

137 ('מ)כ ירידה "סה

173 ('מ)הפרש 

קשה מאוד דרגת קושי



. 65ידאת מכביש 'חניית הרכבים יוצאים ממחלף בועינה נוגל ��

בכיכר הראשונה  נכנסים לדרך עפר ממפעל הבטון שבכביש הגישה  
מ עד לחניה  "ק3נוסעים בדרך עפר כ ( . 785)ידאת 'לבועינה נוג

.65כביש , שממוקמת מעל למחלף עילבון

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

6:00 23:30 17:30 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : עילבון10הר לעמק

40

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לעילבון



מגיעים לגשר  . ריצה נוחה לאורך תעלת המוביל הארצי בתוך הבקעה. מתחנת ההחלפה יורדים בשביל לבן המוביל לבקעת בית נטופה

Tמ עד לצומת "ק4-רצים על הדרך דרומה כ. על תעלת המוביל ממנו יוצאת דרך לבנה שחוצה את בקעת בית נטופה מצפון לדרום

עד לתחנת ההחלפה שנמצאת בכרם זיתים שצמוד לשביל  ' מ500-פונים ימינה ורצים מערבה כ. הצפוניים של הישוב רומאנהבפאתים

.הריצה

__________________________________________________________________________

.ירידה מתונה ובהמשך ציר מישורי ברובו:טופוגרפיה

.לבן וקצת כביש/שביל חום:מסלול

מסלול  . תהיה תנועה מקבילה של הרצים היוצאים והרכבים היוצאים מהתחנה' מ100לאורך כ , ביציאה מהתחנה: הערות בטיחות

לאורך השביל החום שבתוך בקעת בית נטופה עלול להיות  . יש לשמור על ערנות בקטע קצר זה. הריצה יופרד ויתוחם מציר המכוניות

.  יש עליה תנועת רכבים ערה של תושבי האזור. דרום-זהירות בעת הריצה על הדרך הלבנה שחוצה את בקעת בית נטופה צפון. בוץ

.לקראת ההגעה לתחנת ההחלפה כרם זיתים שצמוד לשביל הריצה

.כרם זיתים שצמוד לשביל הריצה:תחנת החלפה

.  לשמור על עירנות בקטע זה. יש קטע קצר משותף לציר הריצה ולמכוניות היוצאות מהחנייה

:  תחנת החלפה

מ"ק13.3| 10' קטע מס

מעילבון לאלבטוף

תיאור כללי של הקטע

41

13.3 (מ"ק)אורך 

75 ('מ)כ עליה "סה

130 ('מ)כ ירידה "סה

-55 ('מ)הפרש 

בינונית-קלה דרגת קושי



לתוך אלבטוף יש לעקוב אחר השילוט לרכבי הר  77מכביש ��
לפני צומת הכניסה ליישוב רומאנה פונים  ' מ120-כ. לעמק

לשביל עפר שמוביל לחניית הרכבים שצמודה  ( צפונה)שמאלה 
מדרום לתחנת ההחלפה

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

6:30 01:15 18:45 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : אלבטוף11הר לעמק

42

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לאלבטוף



החיצוני  /נצמדים לשביל ההיקפי. רצים לאורכה בצידה המזרחי. מ עד למפגש עם תעלת המוביל הארצי"ק2-מהתחנה רצים מערבה כ

.  עוברים ליד מתחם אנדרטת הלוחם הבדואי ומגיעים לתחנת ההחלפה דרומית לאתר אשכול. של אתר אשכול

___________________________________________________________________________

.מישור:טופוגרפיה

.שביל לבן וחום:מסלול

גם בקטעים אחרים -עלול להיות בוץ בקטע זה כמו. להיזהר מתנועת רכבים בשביל הריצה לאורך תעלת המוביל: הערות בטיחות

.בבקעת בית נטופה

.דרומית לאתר אשכול:תחנת החלפה

מ"ק7.9| 11' קטע מס

מאלבטוף ללוחם הבדואי

תיאור כללי של הקטע

43

7.9 (מ"ק)אורך 

57 ('מ)כ עליה "סה

69 ('מ)כ ירידה "סה

-12 ('מ)הפרש 

קלה דרגת קושי



🚗

בצמוד . כפר מנדא/מצומת יפתחאל נוסעים לכיוון חנתון
.  פונים ימינה לדרך עפר( הקמת גשר)לעבודות מחלף יפתחאל 

ממשיכים לפי השילוט עד לתחנת ההחלפה בשדה דרומית  
.לאתר אשכול

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

6:45 02:15 19:30 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : הלוחם הבדואי12הר לעמק

44

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה ללוחם הבדואי



לתחנתעדמערבמצדחמצוןבריכותומקיפיםמזרח-דרוםכלליבכיווןרצים,לקישרישלסינגלמתחברים.לקישרישלכיווןלרכסעולים

לבריכותדרומיתשביליםבמפגשההחלפה

.________________________________________________________________________

.מישור,ירידה,סינגלתוואי,עליה:טופוגרפיה

.בולטותאבניםעםלבןשביל,סינגל,חוםשביל:מסלול

.בולטותבאבניםרצוף.החמצוןלבריכותלקישרישמסינגלבירידהזהירותמשנה:בטיחותהערות

.דרומית לבריכות החמצון בצומת מפגש שני שבילים: תחנת החלפה

מ"ק6.0| 12' קטע מס

הסוללים-מהלוחם הבדואי ל

תיאור כללי של הקטע

45

6.0 (מ"ק)אורך 

166 ('מ)כ עליה "סה

118 ('מ)כ ירידה "סה

48 ('מ)הפרש 

בינונית דרגת קושי



🚗

נמצאת בשדה פתוח דרומית לבריכות החמצון  חניית הרכבים 

כביש -כניסה ויציאה דרך מחלף הסוללים . צמוד ליער הסוללים

מעלות במקביל  180נכנסים לשביל הלבן ומיד פונים . מערב79

-וממשיכים כ( מזרח-צפון)פונים שמאלה . 'מ700-כ79לכביש 

עד למגרש חניה בשדה דרומית לבריכות החמצון  ' מ500

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

7:00 03:15 20:15 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : הסוללים13הר לעמק

46

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה להסוללים



חוצים את נחל ציפורי  (. מזרחה)ופונים מיד שמאלה 79עוברים מתחת לכביש . יוצאים מהתחנה בכיוון מזרח דרומית לבריכות החמצון

רצים צמוד  , פונים ימינה. 'מ250-עולים עלייה קשה בקטע של כ. ומתחברים לדרך לבנה שחובקת את גבעת שמשית מצפון וממזרח

מ בסיומם יוצאים מהסינגל ורצים מערבה בכיוון העמק שבין  "ק1.8-רצים בסינגל כ. למטע שמימין לדרך ונכנסים לסינגל שמשית

מגיעים לתחנת ההחלפה  . מערב-עולים בשביל בטון עד מאחורי המוסכים שבאזור התעשייה בית זרזיר צפון. שמשית לגבעת אלה

.  מתוך השכונה שמאחורי מרכז החנויותRunwayשבמתחם חנות 

___________________________________________________________________________

.שתי עליות:טופוגרפיה

.כביש, שביל בטון, לבנה/דרך עפר חומה:מסלול

.משנה זהירות בריצה באזור המוסכים של בית זרזיר. לשמור על עירנות בריצה בסינגל: הערות בטיחות

.מערבי של בית זרזיר-שבאזור התעשייה הצפוןRunwayמתחם חנות :תחנת החלפה

מ"ק9.4| 13' קטע מס

הסוללים לזרזיר-מ

תיאור כללי של הקטע

47

9.4 (מ"ק)אורך 

200 ('מ)כ עליה "סה

199 ('מ)כ ירידה "סה

1 ('מ)הפרש 

קשה דרגת קושי



🚗
כניסה מכיוון מחלף . Runwayהחנייה בשדה שמתחת לחנות 

זרזיר והכביש הראשי זרזיר מערב  

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

7:15 04:00 20:45 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : זרזיר14הר לעמק

48

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לזרזיר



חוצים  , יורדים בציר לכיוון נחל ציפורי. חוצים שדה בכיוון צפון עד למטע זיתים שם מתעקלים מערבה, פונים ימינהRunwayממתחם 

עוברים ליד מאגר  , 77חוצים כיכר וממשיכים דרומה במקביל וממערב לכביש , רצים דרומה ועולים למחלף זרזיר, 77מתחת לכביש 

בית לחם הגלילית  -פונים שמאלה ורצים עד מעט לפני כביש אלוני אבא. ממנו ממשיכים בשביל חום עד למפגש עם שביל הלבן, מים

ומטפסים מעט עד לתחנת ההחלפה( מערבה)שם פונים שמאלה ( 7513)

___________________________________________________________________________

.ירידה לכיוון נחל ציפורי ולאחר מכן עליה. שטח מישורי ברובו ונוח לריצה:טופוגרפיה

.שביל לבן. שביל חום:מסלול

.זהירות במעבר הכיכר במחלף זרזיר: הערות בטיחות

(.7513)בית לחם הגלילית -צמוד לחורש בנקודה הגבוהה בשדה שצמוד ממזרח לכביש אלוני אבא: תחנת החלפה

מ"ק8.6| 14' קטע מס

מזרזיר לאלוני אבא

תיאור כללי של הקטע

49

8.6 (מ"ק)אורך 

112 ('מ)כ עליה "סה

148 ('מ)כ ירידה "סה

-36 ('מ)הפרש 

בינונית דרגת קושי



🚗

חניה בשדה שצמוד ממזרח לכביש אלוני אבא בית לחם 
ליד בית העלמין של אלוני אבא, (7513)הגלילית 

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

8:00 05:30 21:30 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : אלוני אבא15הר לעמק

50

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לאלוני אבא



בית לחם  -עוברים את כביש אלונים. ממשיכים בשדות לכיוון קיבוץ אלונים. מזרח-יורדים לשביל שמקיף את אלוני אבא מכיוון דרום

בית שערים במעבר  -חוצים את צומת טבעון, מטפסים לטבעון. כבישי ועולים תוך כדי הקפת הקיבוץ מצפון-במעבר תת( 7513)הגלילית 

פונים ימינה ומייד שמאלה בשביל  , מטר100-יורדים כ, 2אחרי המעבר פונים ימינה לכיכר אותה חוצים ביציאה מספר . מתחת לכביש

ממשיכים עד למפגש עם שביל  , מערב-רצים על השביל בתוך חורש שמקיף את אתר העתיקות מכיוון צפון. לכיוון עתיקות בית שערים

.  עולים לכיוון כפר תקוה ומגיעים לתחנת ההחלפה. לבן ונצמדים ימינה

___________________________________________________________________________

.ירידה לבית שערים ושוב עלייה לכפר תקוה, עליה בשמורת אלונים ועליה לטבעון:טופוגרפיה

.שבילים וקטעי כביש: מסלול

להקפיד על פרטיות התושבים בעת המעבר  . ש לחצותו בכפיפהי. נמוך במיוחדהינו 7513המעבר שמתחת לכביש : הערות בטיחות

.ברחובות טבעון

. בכביש הגישה לכפר תקוה ליד שער הכניסה:תחנת החלפה

מ"ק11.6| 15' קטע מס

מאלוני אבא לכפר תקוה

תיאור כללי של הקטע
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11.6 (מ"ק)אורך 

236 ('מ)כ עליה "סה

264 ('מ)כ ירידה "סה

-28 ('מ)הפרש 

קשה דרגת קושי



🚗

החנייה בכניסה לכפר תקוה הנמצא בקרית  
טבעון

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

8:15 06:45 22:30 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : כפר תקוה16הר לעמק

52

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לכפר תקוה



רצים על הגשר שעובר מעל  . יורדים במטעים ומתחברים לדרך לבנה שמתפתלת בין שדות, מתחנת ההחלפה חוצים את כפר תקוה

נושקים לפאתי מושב שדה  , ממשיכים לרוץ בשדות במגמה כללית מזרחה. המחבר את צומת התשבי עם צומת השומרים722לכביש 

.  כבישי-בשביל בטון לאורך הנחל עד המעבר התת( דרומה)פונים ימינה , (מעבר נחל בית לחם)יעקב מדרום עד שמגיעים לגשר אירי 

שם נמצאת תחנת . עד לתחנת הרכבת החדשה של כפר יהושע,7224, ורצים מקביל לכביש הגישה לכפר יהושע, מערבה, פונים ימינה

.ההחלפה

__________________________________________________________________________

.בתחילת הקטע ירידה ובהמשך הדרך מישורית ברובה:טופוגרפיה

.שביל בטון וכביש, חום ברובו/שביל לבן:מסלול

.בריצה בכביש הגישה לכפר יהושע יש להקפיד לרוץ משמאל למעקה הבטיחות:הערות בטיחות

.תחנת ההחלפה נמצאת סמוך לחניון תחנת הרכבת החדשה של כפר יהושע:תחנת החלפה

מ"ק8.4| 16' קטע מס

מכפר תקוה לכפר יהושע

תיאור כללי של הקטע
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8.4 (מ"ק)אורך 

57 ('מ)כ עליה "סה

153 ('מ)כ ירידה "סה

-96 ('מ)הפרש 

קלה דרגת קושי



🚗

התחנה נמצאת בחניון תחנת הרכבת החדשה  
722הגישה מכביש . כפר יהושע

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

8:45 07:45 23:00 'ה

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : כפר יהושע17הר לעמק
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לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לכפר יהושע



בסיסבשער.מימיןדודרמתבסיסכאשרמזרח-צפוןבכיוון,שמאלהחדעיקולעדהרכבתלמסילתבמקבילמזרח-דרוםבכיווןרצים

לאורךימינהחדותפוניםלאחריהנהללנחללחצייתעדצפונהלאורכוורצים(המובילציר)=הלבןשבילעלעוליםמערבדודרמת

עוד,אנטנהלכיווןעולים,הלבןהשבילעלמזרחהממשיכים.נהללמזוןלמרכזשמזרחיתבצומתהלבןלשבילמתחברים.השדות

.לגבתדודרמתביןצבינחלעללתחנהומגיעיםקישוןספרביתדרךמזרחה

___________________________________________________________________________

.מישורי:טופוגרפיה

.חוםשביל,לבןשביל:מסלול

אין:בטיחותהערות

.לגבתדודרמתביןצבינחלעל:החלפהתחנת

מ"ק11.0| 17' קטע מס

מכפר יהושע לגבת

תיאור כללי של הקטע
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11.0 (מ"ק)אורך 

68 ('מ)כ עליה "סה

36 ('מ)כ ירידה "סה

32 ('מ)הפרש 

קלה דרגת קושי



🚗

החנייה במגרש החנייה של אולם הספורט של 
73הגישה מכביש -קבוץ גבת 

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

9:00 09:00 00:00 'ו

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : גבת18הר לעמק

56

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

הגעה לגבת



בצמוד למטעי שקד  , מזרחה לאורך הנחל-ממשיכים צפון. 73רצים לאורכו ועוברים מתחת לכביש . מהתחנה רצים בשדות עד לנחל צבי

פונים ימינה רצים לאורך החנייה של בית קברות  . 7555רצים עד למפגש עם כביש , חולפים על פני מאגר מי קולחין משמאל, משמאל

.  לתוך מטעי השקדים( צפון מערב)עד הכיכר ופונים שמאלה ' מ400-רצים כ. 7555בכיכר פונים שמאלה וחוצים את . מגדל העמק

עולים  , פונים ימינה' מקורות'ליד מתקן , מזרחה על כביש הגישה למחנה מעלול-רצים צפון. כבישי-במעבר תת75חוצים את כביש 

פונים חדות . מ עד צומת שבילים"ק1.5-מטפסים בעליה מתפתלת כ. בשביל הכנסיות ומקיפים את מחנה מעלול מדרום וממזרח

פונים שמאלה בשביל מקיפים את  . חוצים אותה וממשיכים עד לשביל חום שמוביל לתמרת. שמאלה וממשיכים לפי השילוט עד לגדר

אחרי  . בו פונים ימינהT-מטר עד ל220-משנכנסים ליישוב רצים ישר ברחוב סירה כ. חוות לימוזין ומגיעים דרך מגדל המים לתמרת

בקצה הרחוב פונים שמאלה לכיוון שער הכניסה ליישוב ובהמשך ימינה לפני  . הבא פונים שמאלה לרחוב מורןTמטר בצומת 100-כ

,  יוצאים דרך שער הכניסה הישן של תמרת בירידה לכיוון בית העלמין של תמרת ותל שמרון. השער במגמת ירידה בכביש ההיקפי

.פונים שמאלה לפני בית הקברות הצבאי של נהלל וממשיכים לרדת על לקו הסיום

_________________________________________________________________

.מ"ק1.5-ירידה של כ. מ עלייה קשה"ק4-עלייה מתונה וכ:טופוגרפיה

.כביש, שביל חום, שביל לבן:מסלול

.כבישיים-להרכין ראש במעברים התת, לרצים הגבוהים: הערות בטיחות

.במפגש בין ציר מעלול כפר החורש לכביש הגישה למחנות הנוער:תחנת החלפה

מ"ק10.5| 18' קטע מס

מגבת לתמרת

תיאור כללי של הקטע
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10.5 (מ"ק)אורך 

287 ('מ)כ עליה "סה

211 ('מ)כ ירידה "סה

76 ('מ)הפרש 

קשה מאוד דרגת קושי



🚗

פניה לחניית אתר הסיום מצומת נהלל צפונה  
יש לעקוב אחר השילוט. לכיוון זרזיר' מ100-כ

כ שעות"סה סגירה פתיחה יום

9:00 10:00 01:00 'ו

:שעות פתיחה וסגירה של התחנה

Waze : תמרת19הר לעמק

58

לרכבים הצמודים-הכוונה לתחנות ההחלפה 

!סיום-הגעה לתמרת 



עיינונא.תמרת-רגבת,גבת-יהושעכפר ,יהושעכפר -תקוהכפר ,תקוהכפר -אבאאלוני,אבאאלוני-זרזירקטעיאתכוללתהריצה
.הקטעיםשל הרלבנטייםבעמודיםשמפורטיםבטיחותוהערותמסלול ,טופוגרפיה,הקטעיםבתיאור 

______________________________________________________________
החל RUNWAYבמתחם חנות הספורט –(14תחנה מספר )יש להתייצב בנקודת הזינוק לאולטרה מרתון בתחנת זרזיר 

שער הסיום של המרוץ, נקודת הסיום בתמרת. 2021באפריל 22ביום 21:00משעה 

פרמדיק/בדיקה על ידי רופא1.
.ימדדו לו דופק ולחץ דם, כל משתתף יישקל1.
מחלה וחום , בעיות רפואיות העשויות להשליך על הריצה, חיסון קורונה: יעבור תשאול בנושאים רפואיים2.

(.חלילה ובמידה ויצטרך)רגישות לתרופות , בשבועיים שקדמו למרוץ
.נציגי עורך התחרות שינכחו בחמשת התחנות במסלול בהם יעברו הרצים–שופטים 2.

24:00זינוק בשעה 

.לגברים ולנשים, יוענקו גביעים לזוכים במקומות הראשונים ראשון עד שלישי כללי בלבד–פרסים 

24:00חמישי : זינוק| מ "ק50.1| מקצה אולטרה 

אולטרה מרתון

תיאור כללי של הקטע
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50.1 (מ"ק)אורך 

721 ('מ)כ עליה "סה

775 ('מ)כ ירידה "סה

-54 ('מ)הפרש 

קשה-בינונית דרגת קושי



,צפונהלכבישבמקביל רצים.7626כביששל המערביבצד הזינוק.(זרזירלכיוון)נהלללצומתמצפון'מ250כמזנקים
פונים.(המובילציר )=רחבלבןשביל עםמיפגשעד לאורכוממשיכים,לבןשביל עםבמפגש(מערבה)שמאלהפונים

ימינהפוניםהגשר מעבר אחרי.75כבישמעל לגשר עד (מזרחה)שמאלהפוניםשוב',מ750כ(דרומה)שמאלה
וממשיכים(דרומה)שמאלהפונים,(המובילציר )=רחבלבןשביל עםלמיפגשעד 75לכבישבמקביל רצים,(מערבה)

.תמרת-גבתבקטעוממשיכיםגבתההחלפהתחנתאתעוברים,לשדותנכנסיםאירימעבר לפני,מ"ק2כלאורכו
______________________________________________________________

23.4.2021-יום שישי ה

06:00:שעת זינוק 

(18באישור הורים עד גיל )16משתתפים מעל גיל , אוהבי ריצת שטח:קהל יעד

לגברים ולנשים, יוענקו גביעים לזוכים במקומות הראשונים ראשון עד שלישי כללי בלבד:  פרסים

06:00שישי : זינוק| מ "ק21| חצי מרתון 

חצי מרתון

תיאור כללי של הקטע
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22 (מ"ק)אורך 

341 ('מ)כ עליה "סה

316 ('מ)כ ירידה "סה

25 ('מ)הפרש 

קשה-בינונית דרגת קושי



61

תרשים הגעה למתחם הסיום



סטטיסטיקה של מסלולים
בקטגוריות השונות

רץ ונתונים סטטיסטיים על המקטעים השונים' חלוקת המקטעים לפי מס
דרגת קושי

הפרש  

גובה

('מ)

כ  "סה

ירידה

('מ)

כ  "סה

עליה

('מ)

כ  "סה

מרחק

(מ"ק)

מרחק  

מקטע

(מ"ק)

'  מס

קטע

'  מס

רץ 
תחנת מוצא

0 זינוק תל חי: זינוק

קלה -215 287 72 8.4 8.4 1 1 הגושרים. ק

קלה -25 50 25 15.5 7.1 2 2 עמיר. ק

בינונית-קלה -3 58 55 26.1 10.6 3 3 נוֵטרה

קשה-בינונית 7 100 107 40.1 14 4 4 גשר בנות יעקב

קשה מאוד -83 349 266 52.4 12.3 5 5 אלמגור

בינונית -195 286 91 61.1 8.7 6 6 כפר נחום

קשה-בינונית -7 140 133 72.7 11.6 7 1 מגדל

קשה מאוד 239 59 298 80.8 8.1 8 2 ארבל

קשה מאוד 173 137 310 92.1 11.3 9 3 עילבון

בינונית-קלה -55 130 75 105.4 13.3 10 4 אלבטוף

קלה -12 69 57 113.3 7.9 11 5 הלוחם הבדואי

בינונית 48 118 166 119.3 6 12 6 הסוללים

קשה 1 199 200 128.7 9.4 13 1 זרזיר

בינונית -36 148 112 137.3 8.6 14 2 אלוני אבא

קשה -28 264 236 148.9 11.6 15 3 כפר תקוה

קלה -96 153 57 157.3 8.4 16 4 כפר יהושע

קלה 32 36 68 168.3 11 17 5 גבת

קשה מאוד 76 211 287 178.8 10.5 18 6 תמרת

-179 2794 2615 178.8 כ"סה
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סטטיסטיקה של מסלולים
אולטרה-בקטגוריות השונות 

דרגת קושירץ ונתונים סטטיסטיים על המקטעים השונים' חלוקת המקטעים לפי מס

הפרש  

גובה

('מ)

כ  "סה

ירידה

('מ)

כ  "סה

עליה

('מ)

כ  "סה

מרחק

(מ"ק)

מרחק  

מקטע

(מ"ק)

'  מס

תחנה

'  מס

קטע   תחנת מוצא

זינוק זרזיר

בינונית -36 148 112 8.6 8.6 14 1 אלוני אבא

קשה -28 264 236 20.2 11.6 15 2 כפר תקוה

קלה -96 153 57 28.6 8.4 16 3 כפר יהושע

קלה 32 36 68 39.6 11 17 4 גבת

קשה מאוד 76 211 287 50.1 10.5 18 5 תמרת

-54 775 721 50.1 כ"סה
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...הבאהבשנהלהתראות
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טבלה מסכמת על פי רץ


