
משפחות רוכבים יקרות, חברי מועצה אזורית מגידו, אוהבי טבע, ספורט,  
קק"ל ו - Epic Israel powered by TREK HOT  מזמינים אתכם ללוות את התחרות מקרוב.

בואו לראות את אהוביכם, לעודד ולתמוך מקרוב, להפוך חלק ולהתרגש עם המתחרים!
• אחת ממטרות הפקת הוט אפיק ישראל בשיתוף קק"ל היא ליצור תרבות פנאי חווייתית הקשורה בספורט האופניים ואהבת הטבע, 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.

קק"ל משקיעה משאבים עצומים בשנים האחרונות בקידום ותמיכה בתשתיות לרכיבת אופניים ובבניית מסלולים ייעודיים והפיכת יערות קק"ל לגן עדן לחובבי רכיבת 
ההרים, נקודות התצפית והפיקניק משלבות את כל הנ"ל, את חניוני קק"ל, את המסלולים הייעודיים שנבנו לטובת רוכבי ההרים ואת הטבע הישראלי במיטבו.

בפה מלא אנו מזמינים אתכם לארוז סלסלות פיקניק, זמבורות, רעשנים ופונפונים ולבוא ללוות את הוט אפיק ישראל ה "הטור דא פראנס של ישראל"!!!

קישור לאתר "מסלולי אופניים – בשטח עם קק"ל"
http://mylog.co.il/kkl/mail/29611/index.html?source=epic

• להנאתכם נקיים הפנינג משפחתי מהנה ביום שבת 10/10 בין השעות 09:00-13:00  על מדשאת התחרות הכולל ג'אגלינג, מתנפחים, תחנות יצירה וכמובן קבלת 
פנים חמה למסיימי האתגר וחלוקת מדליות פינישר למסיימים.

ב 12:00 יתקיים טקס חלוקת מדליות למנצחים.

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

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

להזכירכם, החל מהשעה 20:30 בכל ערב אנו מבקשים לפנות את כפר התחרות ולאפשר לרוכבים את המנוחה והשקט להתאוששות לקראת המחר.
נשמח מאד לראותכם מלווים ומעודדים בתחרות ייחודית שהיא חוויה ספורטיבית מדהימה וגאווה ישראלית.

הסבר על נקודת תצפית 2 – רחוב האפיק בנימינה
שעות הגעה בין 08:40-10:10

חנייה נוחה ומומלצת על שביל הכורכר צפונית לנקודה, משם ניתן בנקל לראות את שיירות הרוכבים 
הדוהרות. בנקודה זו הרוכבים כבר רכבו 46.5 ק"מ, שכמחציתם בשמורת החורשן ומחציתם בשבילים 

מהירים לבנים בהם המשמעות לכניסה לקבוצות עבודה איכותיות גדולה.

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 לכיכר הראשונה בכניסה לבנימינה שם פונים שמאלה לכיוון רחוב 
ז'בוטינסקי, שמאלה ברחוב הגורן, בצומת T שמאלה לרחוב ששת הימים וימינה לרחוב האפיק.

	  

הסבר על נקודת תצפית 3 רחוב השמורה 2, זיכרון יעקב – 
גינה ציבורית מוצלת ומקסימה למרגלות חנות האופניים הזיכרונית "תלת אופן"  הגעת רוכבים בין 

09:45 לבין 12:10
•הסבר על הנקודה: 

זו נקודה בה הרוכבים סיימו את כל הקטעים המישוריים של היום והחלו את דרכם בחזרה לכפר 
התחרות, בשלב זה של היום כבר ניתן יהיה להבחין במיקומים ברורים יותר של קשת הרוכבים, 

ואלא אם יהיו שינויים דרמטיים ניתן להניח שאלו יהיו הדרוגים הסופיים של היום בקירוב.
)אנו מזכירים אסורה תמיכה חיצונית לצוותי התחרות! צוות שיקבל סיוע לא יחשב מסיים(.

•הוראות הגעה לנקודה 3
מנקודת תצפית 2 יש לחזור לכביש הראשי של בנימינה )מספר 652(, לנסוע צפונה לכיוון זיכרון 
יעקב, בכיכר השניה בזיכרון בקצה העליה לפנות שמאלה לדרך אהרון ושמאלה ברחוב הכובשים 

עד הסוף

	  

15 קמ”ש18 קמ”ש28 קמ”ששם הנקודה ק”מ מזינוק 
  07:00קיבוץ דליה10
2

46.5
תחנת ריענון בנימינה 

08:4009:3010:10)רחוב האפיק(
3

78
תחנת ריענון זיכרון יעקב 

09:4511:2012:10)רחוב השמורה 2(
11:1513:2014:40כפר התחרות4117

נקודות תצפית
סטייג' ראשון- 8/10

נקודת תצפית -2 תחנת ריענון מוחרקה
הגעת רוכבים 07:40-08:30

•הסבר על הנקודה:
נקודה זו נמצאת בחלוף 28.7 ק"מ מהזינוק, עד נקודה זו הרוכבים הספיקו לטפס פעמיים לגובה דרך נוף כרמל, 

הנקודה ממוקמת מתחת למנזר המוחרקה השוכן בקצהו הצפון מזרחי של הר הכרמל ומשקיף על עמק יזרעאל. 
גובהה 400 מטר מעל פני הים ופרט לרוכבים המהממים שיחלפו הנוף הנשקף משם מדהים אף הוא. בנקודה זו 

תחנת ריענון ראשונה לסטייג' )כזכור אסורה תמיכה חיצונית לרוכבים(.
הערה חשובה: גישה נוחה עם כלי רכב פרטיים, אנא לא לחצות את מסלול התחרות אלא להחנות לפני הצומת 

וללכת מעט ברגל לנקודת התצפית שהיא גם תחנת הריענון הראשונה.

•הוראות הגעה לנקודה 2
מכפר התחרות יש לצאת לכיוון מחלף אלייקים ומשם להמשיך מערבה לכיוון הכרמל על כביש 672 )דלית אל 

כרמל( בכביש יפיפה שמתפתל עד לפאתי דלית אל כרמל, בכיכר השנייה פונים ימינה עד לצומת  T שם פונים ימינה 
עם הכביש עד להגעה לחיבור עם דרך נוף כרמל.

נקודת תצפית -3 חניון האגם הגעת רוכבים 09:30-11:25
•הסבר על הנקודה:

עד נקודה זו חלפו הרוכבים כ 69.2 ק"מ קשוחים ומאתגרים במיוחד, בסטייג' הכי קשה של 
הוט אפיק ישראל השנה.

חניון האגם הינו חניון רחב ידיים, ירוק, מתאים במייחד לחובבי הפיקניקים בו עצי זית וותיקים ותחושת טבע 
ישראלי במיטבה.

נקודה זו ממוקמת לפני העלייה הכי משמעותית של היום, נקודה בה הרוכבים ישמחו לזריקת עידוד.
•הוראות הגעה לנקודה 3 :

יוצאים מהמוחרקה לכביש הראשי של דלית אל כרמל )652( וממשיכים איתו לכיוון עוספיה עד צומת דמון בצומת 
דמון בכיכר פונים שמאלה לכביש 721 לכיוון בית אורן, באמצע הירידה אחרי הקיבוץ כאשר הכביש ממשיך בפניה 

חדה ימינה לגשר ממשיכים ישר לכיוון חניון האגם/

נקודת תצפית האחרונה 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.
	  

	  

14 קמ”ש17 קמ”ש23 קמ”ששם הנקודהק”מ מהזינוק 
  06:30קיבוץ דליה10
2

07:4008:1008:30תחנת ריענון מוחרקה28.7
09:3010:3011:25חניון האגם369.2
11:1012:4514:00דליה, כפר התחרות4107

נקודות תצפית
סטייג' שני- 9/10

14 קמ”ש17 קמ”ש23 קמ”ששם הנקודהק”מ מהזינוק 
  06:30קיבוץ דליה10
2

46.7
תחנת ריענון 2 חיבור עם הכביש

08:3009:1509:50של חומצת חלב
09:2510:3011:20כפר התחרות368

הסטייג' השלישי משלב ביקור ביערות קק"ל באזור משמר העמק – עין השופט ובאזורים חקלאיים של עמק 
יזרעאל.

כמו כן, המסלול ייקח את הרוכבים לאחד משלל הפרויקטים החשובים שקק"ל מקדמת לטובת פיתוח וקידום 
תרבות וענף האופניים.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר
eyarok – http://www.eyarok.org.il 

נקודת תצפית -2 הנקודה הדרום מזרחית בהקפת פארק הזורע
הגעת רוכבים 08:30-09:50

•הסבר על הנקודה:
נקודה זו נמצאת בחלוף 46.7 ק"מ מהזינוק, נקודה בה בה תוכלו לפגוש את כל מקצי היום כולל את מקצה 
הוט אפיק ישראל דור ההמשך, המתחרים החד יומיים והגיבורים שנמצאים לקראת סיום היום השלישי של 

.HOT EPIC ISRAEL 2015

•הוראות הגעה לנקודה 2
מכפר התחרות יש לצאת לפנות ימינה לכיוון עין השופט לירידה עד לכביש 66 בסוף הירידה בצומת T לפנות 
שמאלה ושוב שמאלה בפניה הראשונה לפארק הזורע. לאחר הכניסה לפארק מיד שמאלה וישר עד לקצה 

הכביש, שם תפגשו את הרוכבים. 

	  

הסטייג' השלישי 
והאחרון 

יום שבת 10/10

לזכר גיורא צחור

מדריך למעודדים/מלווים בשיתוף קק"ל

בואו לטייל, לעודד ולצפות במתחרים 
של הוט אפיק ישראל 2015

http://mylog.co.il/kkl/mail/29611/index.html?source=epic 
http://mylog.co.il/kkl/mail/29611/index.html?source=epic 
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