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לזכר גיורא צחור

משפחות רוכבים יקרות, חברי מועצה אזורית מגידו, אוהבי הענף וחובבי הספורט,  
Epic Israel KIA  מזמינה אתכם ללוות את התחרות מקרוב.

בואו לראות את אהוביכם, לעודד ולתמוך מקרוב, להפוך חלק ולהתרגש עם המתחרים!
• ליווי התחרות החל מהדקות שלפני הזינוק,  דרך דילוג אל נקודות תצפית שנפרט בהמשך, לאורכו של 
המסלול, וכלה בסיום המותח של כל סטייג’ בכפר התחרות. מובטחת חוויה שתשתף אתכם ותהפוך אתכם 

לחלק מהתחרות המרגשת, זאת תוך טיול בנקודות יפות לאורכו של המסלול.
• הפנינג משפחתי מהנה ביום שבת על מדשאת התחרות הכולל ג’אגלינג, מתנפחים, תחנות יצירה ועוד...

לנוחיותכם:
להלן נקודות התצפית כולל זמנים משוערים בהם יחלפו הרוכבים לפי מהירות ממוצעת.

זמני המעבר בכל נקודת תצפית מוכוונים על בסיס מהירות רכיבה ממוצעת.

נקודות תצפית סטייג’ ראשון- 18/9
נקודת תצפית 1 זינוק 07:30 בכפר התחרות! קיבוץ דליה 

נקודת תצפית 2 “צומת עמיקם”, הגעה בין 08:20 ל09:00
נקודת תצפית 3 “כביש גישה לכרם מהר”ל צומת הפנייה למושב עופר” הגעה בין 09:30 לבין 11:00

נקודת תצפית 4  תחנת ריענון שנייה, בית הכנסת בכרם מהר”ל, הגעה בין 09:30 לבין 12:00.
נקודת תצפית 5  תחנת ריענון שלישית, מושב בת שלמה, בין 11:00 לבין 13:30

נקודת תצפית 6 קו הסיום בכפר התחרות, בין  11:30 לבין 15:00

הסבר על נקודת תצפית 2 - “צומת עמיקם” 
הגעה בין 08:20 ל09:00

חצייה תחתית של כביש גישה לגבעת עדה, חנייה נוחה ומומלצת על שביל הכורכר ומשם ניתן בנקל לראות 
את שיירות הרוכבים הדוהרות. בנקודה זו הרוכבים כבר רכבו 20 ק”מ, שמשלבים שבילים רחבים שלוש עליות 

חדות ומדורדרות, קטע סינגלים קצר ומקטע נוסף המאופיין בשבילי כורכר מהירים.
• הערכת הגעת רוכבים:

הראשונים יגיעו אליה כעבור כ 50 ד’ לפי הערכה של מהירות ממוצעת של 22 קמ”ש, ב-08:20
מרכז השדה יגיע כעבור כשעה ורבע במהירות של 18 קמ”ש ב-08:40

המאספים יגיעו כעבור שעה ורבע במהירות של 13 קמ”ש ב-09:00
• הוראות הגעה מכפר התחרות-

לבאים מכפר התחרות דרך מחלף אליקים, דרומה לכביש 70 לכיוון זיכרון יעקב )לא לעלות על כביש 6(.
בצומת שפייה שמאלה לכביש 652 עד צומת עדה, בצומת עדה שמאלה לכביש 653 עד שיש פניה שמאלה 

לכביש 654, שם ניתן לפנות ימינה לשביל כורכר ולהחנות את הרכב.

הסבר על נקודת תצפית 3 “כביש גישה לכרם מהר”ל צומת הפנייה למושב עופר” 
הגעת רוכבים בין 09:30 לבין 11:00

• הסבר על הנקודה: 
זו נקודה בה הרוכבים חוצים את הכביש לכיוון יער עופר, עד כה הם תיקלו כבר לא מעט מכשולים ושבילים 

מוכרים פחות ברכס הכרמל. 46 ק”מ מקו הזינוק, מחצית הדרך כבר מאחור.
)אנו מזכירים אסורה תמיכה חיצונית לצוותי התחרות! צוות שיקבל סיוע לא יחשב מסיים(,

כבר ניתן יהיה להבחין במיקומים ברורים יותר של קשת הרוכבים.
• הערכת הגעת רוכבים:

הראשונים יגיעו לנק’ כעבור כשעה וארבעים )לפי חישוב של 22 קמ”ש בממוצע( בשעה 09:30 לערך.
מרכז השדה )לפי חישוב של 18 קמ”ש ממוצע( יגיע כעבור שעתיים בקירוב, בשעה 10:00. 

המאספים יגיעו לנקודה זו כעבור כשעתיים וחמישים )לפי חישוב של מהירות ממוצעת של 13 קמ”ש( 11:00 
בקירוב.

• הוראות הגעה לנקודה 3
מנקודת תצפית 2 יש לחזור לצומת עדה, לפנות ימינה בצומת ושמאלה בכיכר הראשונה לכיוון כביש 4.

בכביש 4 להמשיך צפונה עד הפנייה ימינה לכביש 7021 לכיוון כרם מהר”ל, לאחר הפנייה להמשיך עד לצומת 
כבישים לכביש הגישה ליער עופר

הסבר על נקודת תצפית 4 לסטייג’ הראשון. בית הכנסת של כרם מהר”ל.
נקודה זו נמצאת בחלוף כ-63 ק”מ מתחילת הסטייג’.

בנקודה זו ניתן יהיה לפקנק ו”לשחרר” את הילדים לגן שעשועים מוצל, גן השעשועים בחורשת האורנים 
היפה והמדשאה ברחבת בית הכנסת תסביר פנים לכולכם.

• הערכת הגעת רוכבים:
צפי הגעת ראשוני הרוכבים נע בין 09:30 לבין 12:00 בקירוב בחישוב של 22 קמ”ש בממוצע,

אחרוני הסטייג’ לפי חישוב של 13 קמ”ש בממוצע צפויים לחלוף בנקודה ב 12:00- בקירוב.
• הוראות הגעה לנקודה 4

מנקודה 3 יש להמשיך מזרחה על כביש 7021 לתוך כרם מהר”ל, נקודת התצפית ברחבת בית הכנסת במרכז 
הישוב.

הסבר על נקודת תצפית 5 לסטייג’ הראשון. תחנת ריענון שלישית, מושב בת שלמה,
הגעת רוכבים בין 11:00 לבין 13:30

בשלב זה כל זריקת עידוד חשובה, 78 ק”מ מפרכים וקשים כבר חלפו תחת גלגליהם של המתחרים.
מכאן עליהם עוד לתקל כ-12 ק”מ של דרכים פתוחות חשופות לשמש, עודדו אותם ואחלו להם הצלחה.

נקודת התצפית ממוקמת ביציאה האחורית של מושב בת שלמה לכיוון צפון, תחנת הריענון השלישית של 
הסטייג’ הראשון.

• הערכת הגעת רוכבים:
צפי הגעת הראשונים לפי 22 קמ”ש הוא-11:00 

לרוכבים הרוכבים במהירות 18 קמ”ש 12:45 
13:30 הינו צפי ההגעה לרוכבים שיאספו את הדבוקה.

•הוראות הגעה לנקודה 5
יש לחזור לכביש 4 דרומה, במחלף פארדייס לפנות מזרחה לכביש 70, לרדת ימינה במחלף בת שלמה ומשם 

שמאלה לישוב, להמשיך ישר לכביש העוקף של בת שלמה עד לנקודת האכלה ותצפית.

נקודות תצפית סטייג’ שני- 19/9
נקודת תצפית 1 זינוק כפר התחרות  בשעה 06:30

נקודת תצפית 2 בית היערן עוספייה בין השעות 08:15-09:30
נקודת תצפית 3 תחנת הדלק בת שלמה )לכיוון מחלף אליקים( בין השעות 10:00-12:45

נקודת תצפית 4 קו הסיום בכפר התחרות בין השעות -11:00 16:00

נקודת תצפית -2 בית היערן עוספייה 08:15-09:30
•הסבר על הנקודה:

נקודה זו נמצאת בחלוף 41 ק”מ נוחים יחסית לשאר הסטייג’, בנקודה זו תחנת ריענון ראשונה לסטייג’ 
)כזכור אסורה תמיכה חיצונית לרוכבים(.

בנקודה זו הפערים עדיין לא גדולים וניתנים לצמצום בהמשך היום.
• הוראות הגעה לנקודה 2

מכפר התחרות יש לצאת לכיוון מחלף אלייקים ומשם להמשיך מערבה לכיוון הכרמל על כביש 672 )דלייאת 
אל כרמל( בכביש יפיפה שמתפתל עד עוספייה, ביציאה מעוספייה לכיוון חיפה, כ-שני ק”מ לפני צומת דמון 

יש כניסה ימינה למתחם היערן, שם תוכלו לחכות לרוכבים.

נקודת תצפית -3 תחנת הדלק בת שלמה )לכיוון מחלף אליקים( בין השעות 10:00-12:45
• הסבר על הנקודה:

עד נקודה זו חלפו הרוכבים כ 78 ק”מ קשוחים ומאתגרים במיוחד, בסטייג’ הכי קשה של קיה אפיק ישראל 
השנה.

הוראות הגעה לנקודה 3 סטייג’ שני:
מנקודת התצפית השנייה יש לחזור למחלף אלייקים ולפנות דרומה לכביש 70, במחלף לבת שלמה יש לעלות 
על הגשר, לפנות שמאלה, ושוב שמאלה חזרה לכביש 70 בכיוון הצפוני, כשני ק”מ אחרי מחלף בת שלמה 

מימין, ממוקמת תחנת הדלק, בה יחלפו הרוכבים בפערים ניכרים בשעות הנקובות.

נקודת תצפית אחרונה ליום זה היא קו הסיום של היום הכי קשוח באפיק ישראל השנה.
ראשוני הרוכבים עתידים להגיע בשעריו כעבור כחמש שעות מתחילת היום, בשעה 11:00 בקירוב.

הסטייג’ השלישי והאחרון – יום שבת 20/9
בסטייג’ זה נקודת התצפית הראשונה והטובה ביותר היא בכפר התחרות, הרוכבים יצאו למסלול בצורת 
שמונה, זינוק חגיגי יוביל אותם להקפה בת 38 ק”מ שבסופה יחצו לראשונה ביום זה את קו הסיום בכפר 

התחרות, משם יצאו לעוד 56 ק”מ מאתגרים במיוחד.
בעת הזו לנוחיותכם והנאתכם הפנינג משפחות בו מתנפחים, פינות יצירה, מוסיקת רקע, מדשאה רחבת 

ידיים ועוד... 

להזכירכם, החל מהשעה 20:30 בכל ערב אנו מבקשים לפנות את כפר התחרות ולאפשר לרוכבים את 
המנוחה והשקט להתאוששות לקראת המחר.

וגאווה  מדהימה  ספורטיבית  חוויה  שהיא  ייחודית  בתחרות  ומעודדים  מלווים  לראותכם  מאד  נשמח 
ישראלית.

משפחות רוכבים יקרות, חברי מועצה אזורית מגידו, אוהבי הענף וחובבי הספורט,  
KIA Epic Israel  מזמינה אתכם ללוות את התחרות מקרוב.

בואו לראות את אהוביכם, לעודד ולתמוך מקרוב, להפוך חלק ולהתרגש עם המתחרים!
• ליווי התחרות החל מהדקות שלפני הזינוק,  דרך דילוג אל נקודות תצפית שנפרט בהמשך, לאורכו של המסלול, וכלה בסיום המותח 
של כל סטייג’ בכפר התחרות. מובטחת חוויה שתשתף אתכם ותהפוך אתכם לחלק מהתחרות המרגשת, זאת תוך טיול בנקודות 

יפות לאורכו של המסלול.
• הפנינג משפחתי מהנה ביום שבת על מדשאת התחרות הכולל ג’אגלינג, מתנפחים, תחנות יצירה ועוד...

לנוחיותכם:
להלן נקודות התצפית כולל זמנים משוערים בהם יחלפו הרוכבים לפי מהירות ממוצעת.

זמני המעבר בכל נקודת תצפית מוכוונים על בסיס מהירות רכיבה ממוצעת.

הסבר על נקודת תצפית 2 - “צומת עמיקם” 

	  
הסבר על נקודת תצפית 3 “כביש גישה לכרם מהר”ל צומת 

הפנייה למושב עופר”

	  
הסבר על נקודת תצפית 4 לסטייג’ הראשון. 

בית הכנסת של כרם מהר”ל.

	  
הסבר על נקודת תצפית -5 תחנת ריענון שלישית, מושב בת 

שלמה,

	נקודת תצפית -2 בית היערן עוספייה 08:15-09:30  

	  

מחלף  )לכיוון  שלמה  בת  הדלק  תחנת   3- תצפית  נקודת 

אליקים( בין השעות 10:00-12:45

http://waze.to/li/hsvbbur245
http://waze.to/li/hsvbceterq
http://waze.to/li/hsvbcsqbye
http://waze.to/li/hsvbckrr3w
http://waze.to/li/hsvbfjxg81
http://waze.to/li/hsvbfjxg81

