
שבת בבוקר ה28.9
רכיבה עממית, מופעי אקסטרים ועוד.
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לזכר גיורא צחור

בשיתוף:

קק"ל ו -  MIGDAL EPIC ISRAEL  מזמינים אתכם 
ללוות את אירוע האופניים הגדול בישראל 
מהשורה הראשונה, לחוויה בלתי נשכחת.

בואו לעודד ולתמוך מקרוב בטובי הרוכבים מהארץ ומהעולם, להפוך חלק 
ולהתרגש עם המתחרים!

אחת ממטרות הפקת Migdal Epic Israel 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 שסחוף אתכם ותהפוך אתכם לחלק מאחד מאירועי הספורט 
המיוחדים בעולם, זאת תוך טיול בנקודות יפות לאורכו של המסלול.

השנה טובי הרוכבים מהעולם )מעל 80 מקצוענים( יעמדו על קו הזינוק 
לצד הטובים והאמיצים מקהילת הרוכבים הישראלים.

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 

Migdal Migdal Epic Israel ה "הטור דה פראנס של ישראל"!!!

הנכם מוזמנים עם כל המשפחה לקבל את המסיימים בכפר התחרות במועצה אזורית מטה אשר.
ב 12:00 יתקיים טקס חלוקת המדליות למנצחים.

פסטיבל אופניים למשפחות - מועצה אזורית מטה אשר, אוצרות הגליל ומתחם BIG רגבה מזמינים 
אתכם לאירוע משפחות במסגרת מגדל אפיק ישראל, שיתקיים בשבת בבוקר ה28/9 – רכיבה עממית, 

מופעי אקסטרים ועוד.

מסלולי אופניים

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

השנה תחנות הרענון הן מירב נקודות התצפית, בנקודות אלו תפגשו את צוות המתנדבים שלנו, מוסיקה ויחד עימכם 
התחנה תהפוך לרוויית אנרגיה ותענוג!

 .Israel Cycling Academy גאים ושמחים על שנה שנייה של שיתוף פעולה עם קבוצת האופניים המקצוענית
צוות האקדמי יפתח תחנות עידוד ויפנק אתכם בכל אחד מהימים של מגדל אפיק ישראל לאורך המסלול, את 

האוהל המפנק שלהם תוכלו למצוא:

ביום ד' 25.9 בעכו – בטיילת הצפונית – נתיב חטיבת גולני פינת ההגנה – עכו
ביום ה' 26.9 באגם מונפורט – סטייג' 1 נקודת תצפית 3

ביום ו 27.9 ביער משגב – סטייג' 2 נקודת תצפית 2
ביום שבת 28.9 באתר ראש הנקרה – סטייג' 3 נקודת תצפית 2

נקודות תצפית פרולוג 25.9
זינוקים משטח מועצה אזורית מטה אשר, כל זוג מזנק בנפרד, זינוקים כל 30 שניות

הזינוקים יתקיימו בין השעות 13:30-17:00
מלבד עידוד המזנקים בכפר התחרות אנו ממליצים על נקודת תצפית ביום זה:

החומה המזרחית של עכו – חוויה שתעיף לכם את המוח!!! בשיתוף פעולה 
נדיר עם עיריית עכו זכינו השנה לרכוב במתחם עכו העתיקה, שהוא מתחם 

היסטורי מדהים ביופיו ואנו חשים ברי זכות ומזל על הזדמנות זו. המעוניינים 
לצפות ולעודד את הרוכבים שיגיעו לשם יחנו את הרכבים בחניון החפיר, ולפי 

הנחיית הסדרנים במקום ילכו דרך שער היבשה לחומה המזרחית לצד תותחים 
וחומות אבן עתיקות, שם תוכלו לראות ולעודד את הרוכבים בטיפוס התלול 

לחומה המזרחית.
הוראות הגעה מכפר התחרות-

מכפר התחרות עולים על כביש 8510 במשך 1.5 ק"מ )עד לוחמי הגטאות(. משם 
עולים על כביש 4 לדרום. אחרי כ-1 ק"מ פנו ימינה חזרה לכביש 8510. המשיכו 

ישר במשך כ-4 ק"מ ולאחר מכן בכיכר, צאו ביציאה השנייה אל נתיב חטיבת 
גולני/כביש 8510. בכיכר הבאה צאו ביציאה הראשונה לרחוב "דרך הארבעה", 

אחר כך בכיכר השנייה פנו ימינה לרחוב "הרצל", ובכיכר הבאה צאו ביציאה 
השלישית אל דרך "יהושפט". המשיכו ישר ועברו דרך 4 כיכרות עד שתגיעו 

לרחוב "יהונתן החשמונאי" וישר אחר כך פנו ימינה אל חניון החפיר.

חניון החפיר
חפשו: 

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

    07:00 כפר התחרות    0  1

09:30   08:50   08:10 פארק גורן    32.5  2

11:15   10:05   08:55 אגם מונפורט    55  3

14:15   12:15   10:25 כפר התחרות    95  4

נקודות תצפית סטייג׳ ראשון - 26.9

הסבר על נקודת תצפית 2 – פארק גורן  08:10-09:30

בנקודה זו ניתן בנקל לראות את רכבות הרוכבים הדוהרות כבר מרחוק. בנקודה זו הרוכבים כבר רכבו 32.5 ק"מ, נמצאים 
באמצע עלייה רצופה של כ18 ק"מ, בנקודה זו תהיה תחנת הריענון הראשונה של היום, ניתן להעריך שראשוני הרוכבים 

כלל לא יעצרו ורק יחלפו במהירות תוך חצי חיוך ונפנוף תודה לקולות מחיאות הכפיים וקריאות העידוד שלכם.

שימו לב – בתוך פארק גורן יש לנסוע הפוך 

לכיוון התנועה של הפארק, על מנת להגיע 

לנקודת התצפית ולא לנסוע על מסלול 

הרוכבים, בבקשה השמעו לסדרנים במקום!

95 ק"מ |  1600 מטר טיפוס | כיוון כללי מזרחה לאורך הגעתון, כברי, עד אבירים במזרח

הסבר על נקודת תצפית 3  אגם מונפורט 08:55-11:15 )תחנת ריענון 2( הסבר על הנקודה: 
מקום מגניב לפיקניק ועידוד עם תחושת חו"ל

זו נקודה בה הרוכבים סיימו את העלייה המשמעותית של היום, בשלב זה של היום כבר ניתן יהיה להבחין 
במיקומים ברורים יותר של קשת הרוכבים, מיקומי הקטגוריות השונות, מי מהפייבורטיים בתמונה חזק ומי נותר 

מאחור.
)אנו מזכירים אסורה תמיכה חיצונית לצוותי התחרות! צוות שיקבל סיוע לא יחשב מסיים(.

13 קמ"ש 17 קמ"ש   25 קמ"ש    ק"מ מזינוק  שם הנקודה 
)הזנב( )מרכז השדה(   )ראשונים(       

    07:00 כפר התחרות    0  1

09:45   09:05   08:25 יער משגב     35  2

12:15   11:00   09:45 יער אחיהוד    68.5  3

13:50   12:15   10:35 כפר התחרות    89  4

נקודות תצפית סטייג' שני- 27.9 

נקודת תצפית -2 יער משגב 08:25-09:45

הסבר על הנקודה:
נקודה זו אולי הכי משתלמת היום, ניתן יהיה לראות את הרוכבים חולפים בה מספר פעמים באותה הנקודה.
נמצאת בחלוף 35 ק"מ מהזינוק, הרוכבים כבר עברו עליות משמעותית אחת ועומדים להיכנס לרצף סינגלים 

מהנה.
נקודת תצפית זו היא גם תחנת הריענון הראשונה של היום.

סטייג' שני והיום השלישי של התחרות, היום הקשוח של הטור, 89 ק"מ 1400 מטר טיפוס. 
המספרים ביום זה אינם משקפים את קשיחותו והקושי שטמון בו.

נקודת תצפית -3 דרך נוף יער אחיהוד 09:45-12:15

הסבר על הנקודה:
נקודת התצפית השלישית היא גם נקודת הרענון השלישית של היום.

יש לשים לב היכן אתם חונים, יש להיעצר ולחנות בדרך נוף יער אחיהוד בהגיעכם אל נתיב הרוכבים.
בשלב זה הרוכבים עברו כבר 3 עליות משמעותיות והפערים יהיו כבר ניכרים והם יהיו צמאים לא רק למים 

אלא גם לעידוד שלכם!

הוראות הגעה לנקודה 3 : 
מצומת צורית פנו צפונה לדרך נוף ומיד אחרי הרמזור פניה שמאלה ל"שמורת הר -גמל ירוק" ולאחר 1.5 

ק"מ בפיצול שמאלה ל"דרך נוף יער אחיהוד" ולאחר כ 1.7 ק"מ תגיעו לנקודת הצופים שהיא גם תחנת 
הריענון. שימו לב, יש להגיע מ"צומת צורית" ולא מ"צומת יאסיף" לדרך נוף יער אחיהוד, על מנת לא 

להפריע לנתיב הרוכבים.

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

    08:00 כפר התחרות    0  1

09:55   09:30   08:50 ראש הנקרה    24  2

13:40   11:55   10:30 כפר התחרות    70  3

הסטייג' השלישי והאחרון – יום שבת 28.9

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

וענף האופניים.
www.eyarok.org.il פרטים נוספים ניתן למצוא באתר

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

הזינוק יתקיים בשעה 8:00 .
הנקודה המומלצת לבקר במסלול , נמצאת לאחר 24 ק"מ, הנקודה הכי צפונית בגליל המערבי ואולי אחת 

מהיפות בארץ ישראל – אתר ראש הנקרה.
בואו להנות מהנוף ולעודד את הרוכבים, לתת להם אנרגיה אחרונה לפני קו הסיום של מגדל אפיק ישראל.

היום האחרון והמסכם של 
מהדורת אבירי הגליל

72 ק"מ של מיטב הנופים 
והמסלולים באזור! 

ראש הנקרה הנה אנו באים!

מצ"ב הטבה לכניסה לאתר 
למשפחות המשתתפים

40 ₪ למבקר בימי 
התחרות בלבד בהצגת 
המדריך צופים.

הביקור כולל: ירידה ועליה 
בכבל , סיור עצמאי בנקרות, 
צפייה בחזיון אור קולי

נקודת תצפית -2 ראש הנקרה 08:50 – 09:55

הסבר על הנקודה:
נקודה זו נמצאת בחלוף 24 ק"מ מהזינוק,. נקודה בה תוכלו לפגוש את המתחרים החד יומיים במסלול הארוך 

Migdal Epic Israel 2019 והגיבורים שנמצאים לקראת סיום היום הרביעי של
נקודת חגיגית זו תהווה את תחנת הריענון האחרונה לשנת 2019 ותהיה בשיתוף אוהל המעודדים המעולה 

של Israel Cycling Academy שיפנקו אתכם ואת הרוכבים.

נשמח מאד לראותכם מלווים ומעודדים 
בתחרות ייחודית שהיא חוויה ספורטיבית 

מדהימה וגאווה ישראלית.
הלוואי ותהיה לכולנו חוויה ענקית ומרגשת.

צוות מגדל אפיק ישראל

אתר ראש הנקרה
חפשו: 

WWW.EPICISRAEL.ORG.IL

אגם מונפורט
חפשו: 

פארק גורן
חפשו: 

חניה עליונה משגב
חפשו: 

דרך נוף יער אחיהוד
חפשו: 

נקודת תצפית -2 ראש הנקרה 08:50 – 09:55

הסבר על הנקודה:
נקודה זו נמצאת בחלוף 24 ק"מ מהזינוק,. נקודה בה תוכלו לפגוש את המתחרים החד יומיים במסלול הארוך 

Migdal Epic Israel 2019 והגיבורים שנמצאים לקראת סיום היום הרביעי של
נקודת חגיגית זו תהווה את תחנת הריענון האחרונה לשנת 2019 ותהיה בשיתוף אוהל המעודדים המעולה 

של Israel Cycling Academy שיפנקו אתכם ואת הרוכבים.

לחצו להורדת האפליקציה

https://www.eyarok.org.il/bike/
https://www.waze.com/livemap/directions?latlng=32.921841%2C35.073359
https://waze.com/ul/hsvbuqb7u1
https://waze.com/ul/hsvc5g0k5q
https://www.waze.com/livemap/directions?latlng=33.053119%2C35.23176
https://waze.com/ul/hsvc4fq1ur
https://waze.com/ul/hsvc52bd69
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.pushapp.eyarok

