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 Bara Epic Israel powered by Trek - קק"ל מציגה
מזמינים אתכם ללוות את אירוע האופניים הגדול בישראל מהשורה הראשונה, לחוויה בלתי נשכחת.

אחת ממטרות הפקת ברא אפיק ישראל בשיתוף קק"ל הוא 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 שתסחוף אתכם ותהפוך אתכם לחלק מאחד מאירועי הספורט המיוחדים בעולם, זאת תוך טיול בנקודות יפות לאורכו של המסלול.
אחרי הפוגת הקורונה ניחוח בינלאומי חוזר לתחרות, אתם מוזמנים לבוא לראות את הגיבורים העולמיים והמקומיים בדרכם להיות פינישרים של ברא 

אפיק ישראל 2022.

יותר מעשור קרן קימת לישראל משקיעה משאבים רבים באפיק פנאי משמעותי ביערות ובפארקים: בנית תשתיות לרכיבת 
שטח והרים, תחזוקתם ופיתוחם.

במרוצת הזמן קק"ל בנתה אלפי ק"מ של שבילי אופניים יעודיים והפכה את היערות לגן עדן לחובבי רכיבת הרים ושטח, 
המשלבים רמות רכיבה שונות, החל ממתחילים, דרך מסלולי משפחות ועד מסלולי אנדורו.

במסגרת תכנית אב לאופניים, קק"ל מפתחת שבילי אופניים מונגשים והשנה נחנך מסלול רכיבה ייחודי בגבעת חציר, 
בשיתוף עם עמותת "אתגרים", המותאם לאוכלוסייה עם מוגבלות וגם לילדים ומשפחות.

קישור למסלולי קק"ל לרכיבה על אופניים:
/https://www.eyarok.org.il/bike

בפה מלא אנו מזמינים אתכם לארוז סלסלות פיקניק, זמבורות, רעשנים, פונפונים ומסכות ולבוא ללוות את ברא אפיק 
ישראל ה "הטור דה פראנס של ישראל"!!!

הנכם מוזמנים עם כל המשפחה לקבל את המסיימים בכפר התחרות המטורף שהולך להיות השנה במלון חוף נחשולים 
אשר במועצה אזורית חוף כרמל.

ביום שבת בשעה 12:00 יתקיים טקס חלוקת המדליות למנצחים.

PROLOGUE 21-9-22 

זינוקים ממלון חוף נחשולים, על רצועת החוף המהממת, כל זוג 

מזנק בנפרד, זינוקים כל 30 שניות,

הזינוקים יתקיימו בין השעות 10:00-12:20

מלבד עידוד המזנקים בכפר התחרות אנו ממליצים על נקודת 

תצפית מהממת ביום זה שתהיה בנמל העתיק של קיסריה.

נמל קיסריה – חוויה שתעיף לכם את המוח!!! בשיתוף פעולה נדיר 

עם הישוב קיסריה זכינו השנה לרכוב במתחם נמל קיסריה, שהוא 

מתחם היסטורי מדהים ביופיו. הרוכבים יעברו בגן הלאומי קיסריה, 

בהיפודורום ובתיאטרון, הולך להיות פיצוץ.

המעוניינים לצפות ולעודד את הרוכבים יחנו את הרכבים בחניון 

נמל קיסריה, יכנסו רגלית לנמל, ובדשא המרכזי יוכלו לראות 

ולעודד את הרוכבים יחד עם די ג'י וכרוז שיחכה לכם במקום.

WAZE לשים ב
חניון גן לאומי קיסריה
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פרולוג 21.9.22  - מסיבת עידוד בנמל קיסריה

STAGE # 1  - 22-9-22

הסטייג' הראשון והארוך ביותר בטור 111 ק"מ עם 1200 מטר טיפוס, 
לכיוון כללי מזרחה - מועצה איזורית מגידו.

18 קמ”ש )מרכז השדה(28 קמ”ש )ראשונים(שם הנקודה ק”מ מזינוק 
13 קמ”ש 

)הזנב(

10
כפר התחרות – מלון 

חוף נחשולים
07:00

268
"פאמפ טרק" קיבוץ 

משמר העמק
09:2510:4512:10

386
בית הספר אלונה 

בעמיקם
10:0511:4513:35

11:0013:1015:30כפר התחרות4111

מסיבת עידוד ב"פאמפ טרק" בקיבוץ 
משמר העמק בין 09:25-12:10

הסבר על הנקודה 
בנקודה זו ניתן הרוכבים כבר רכבו 68 ק"מ וצברו את 

מירב הגובה של היום, אך עדיין יש מספיק מרחק ולא 
הכול סגור. 

בנקודה זו תהיה תחנת הריענון השנייה של היום, 
זהו היום הארוך של התחרות והרוכבים יצטרכו את 

העידוד שלכם.
כמו כן, קיבוץ משמר העמק במועצה אזורית מגידו 

יודע לעשות חגיגה, נקודת העידוד ותחנת הרענון 
במקום מהמם עם הרבה "וייב", ראו הוזמנתם!

סטייג׳ #1   22/9 

 WAZE לשים ב

קיבוץ משמר
העמק

 סעו בכביש העוקף 
עד שהפאמפ טרק 

יהיה משמאלכם.

נקודת תצפית  -3 בית ספר אלונה 
בעמיקם – בין 10:05-13:35

הסבר על הנקודה:
נקודת התצפית השלישית היא גם נקודת הרענון 

השלישית של היום.
86 ק"מ אך עדיין מחח  בשלב זה הרוכבים עברו כבר
כים להם 24 ק"מ הפערים יהיו כבר ניכרים והם יהיו 

צמאים לא רק למים אלא גם לעידוד שלכם!
נקודת העידוד תהיה מלווה במיצג שיכינו ילדי בית 
הספר אלונה, מוזמנים להצטנן בשתייה קרה בבית 

הקפה המעולה הסמוך "הבוטקה"

לשים 
WAZE ב

רחוב הצבעוני , 
עמיקם

הכניסה לבית הספר 
אלונה ברחוב הצבעוני.

STAGE # 2  - 23-9-22

נקודת תצפית 2 – עין הוד – מרכז הכפר 08:10-08:55
הסבר על הנקודה:

עין הוד הוא כפר אמנים מהמם, בירת התרבות והאומנות של חוף הכרמל.
הרוכבים יחלפו שם אחרי 14 ק"מ מישוריים, מהירים מאוד, תהיה לכם תחרות קשה עם הרוכבים, היכונו 

לרוץ אל הרכבים מיד בתום הזינוק.
אמני הכפר יערכו שם מיצגים אמנותיים שווה במיוחד להגיע.

13 קמ”ש18 קמ”ש28 קמ”ששם הנקודהק”מ מהזינוק 

07:00מלון חוף נחשולים10

08:1008:3008:55עין הוד )מרכז הכפר(218.5

08:5509:4510:40כרם מהר״ל339.5

10:1511:4513:30כפר התחרות478

נקודת תצפית 3 - כרם מהר"ל 10:40 – 08:55
הסבר על הנקודה:

נקודת התצפית השלישית היא גם נקודת הרענון השנייה של היום.
בשלב זה הרוכבים עברו 39 ק"מ ואת העליות הארוכות של היום, לפניהם עוד קצת יותר ממחצית 

המרחק, הם בוודאות ישוועו לעידוד שלכם!

 WAZE לשים ב

עין הוד
יש לחנות בחנייה המרכזית שמחוץ 
לישוב ולהיכנס למרכז הישוב ברגל, 
בבקשה היזהרו כשאתם הולכים לא 
להיכנס לנתיב הרוכבים, אנשי צוות 

יכווינו אתכם במקום.

סטייג' שני והיום השלישי של התחרות,  78 ק"מ עם 1300 מטר טיפוס
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waze.com/ul/hsvbcsnxyz :

הסטייג' השלישי והאחרון – יום שבת 24.9
היום האחרון והמסכם של מהדורת נקמתו של נפטון במועצה אזורית חוף כרמל.

53 ק"מ של כל הכיף באזור!

הסטייג' השלישי משלב ביקור בסינגלים של קק"ל באזור מרכז מירב
המסלול ייקח את הרוכבים לאחד משלל הפרויקטים החשובים שקק"ל מקדמת לטובת פיתוח וקידום 

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

בסטייג' השלישי והמסכם 3 נקודות מומלצות – שתיים מהן כמובן הן קו הזינוק והסיום.
סטייג' קצר יחסית ומהיר בהרבה משני קודמיו.

זינוק בשעה 8:00 .
הנקודה המומלצת לבקר במסלול , נמצאת ממש במחצית הסטייג' במרכז הסינגלים של האזור – חניון 

השלוחה.
בואו להנות מהיער ולעודד את הרוכבים )ההגעה על שביל אספלט(, לתת להם אנרגיה אחרונה לפני קו 

הסיום של ברא אפיק ישראל.

13 קמ”ש18 קמ”ש28 קמ”ששם הנקודה ק”מ מהזינוק 

08:00מלון חוף נחשולים10

09:0009:3010:10חניון השלוחה228.5

09:5511:0012:10כפר התחרות353.5

נקודת תצפית -2 חניון השלוחה 10:10 – 09:00
הסבר על הנקודה:

כאמור כמחצית הסטייג', נקודה בה תוכלו לפגוש את המתחרים החד יומיים במסלול הארוך והגיבורים 
שנמצאים לקראת סיום היום הרביעי של ברא אפיק ישראל 2022
נקודת חגיגית זו תהווה את תחנת הריענון האחרונה לשנת 2022.

STAGE # 3  - 24-9-22

WAZE לשים ב

חניון השלוחה
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סטייג׳ #3   24-9-22 

סטייג׳ #2   23-9-22 

gibor brewery  
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