
 

 

   מידע 

 דרום / חוף ארגמן עכו 

 מארגנים  

   גלילמועדון ניווט  •

 יניב ריינהרץ :מתכנן מסלולים •

 עוזי אבנר.  :בקר מסלולים •

 

רצועת החוף מחוף ארגמן לכיוון הנעמן הינו מסלול הריצה המועדף עליי בקיץ, בערב. רצועה זו )שאורכה  

אידיאלית לימים החמים לריצת ערב שמסתיימת בים בשקיעה, ואת ק"מ(  2מקצה חוף ארגמן לנעמן כ  

 זה בדיוק אנסה "לסדר" לכם בניווט זה. 

 

לאורך רצועת החוף כאשר המסלולים הארוך והבינוני חוצים את הנעמן ומחייבים  המסלולים מתוכננים 

 חוצים.  שוטפס"מ ואין זרימה,  40-50אותכם להרטיב את הרגליים. גובה המים בשעות הערב כעת כ 

שלעיתים סבוכה ומחייבת חצייה. בשטח אזורי הצפה שלאו   השטח עצמו הינו חולי עם צמחיית קרקע

 שוודא מלאה מים אך הצמחייה בקרבתה סבוכה וקוצנית מאוד. 

 

 המעברים בין הצמחייה יוצרים מבוך שאם תנווטו בו במדיוק יאפשר לכם מסלול גישה נוח לנקודות. 

  

 רצוי מאוד לרוץ עם מגיניםבכל מקרה 

 

 הוראות בטיחות: 

עוברים באזורי הצפה, תעלות עם מים ואגמים. כמעט כלל מאגרי המים מוקפים  המסלולים  (1

צמחיה עבותה ו/או צמחיית קרקע שלא מאפשרת גישה עליהם. לא הונחו נקודות בקרבת 

 .מקומות שניתן לגשת למים

מיועדת לילדים קטנים ללא ליווי הורה. המים אומנם לא חציית הנעמן )מסלולים בינוני וארוך( לא  (2

 עמוקים ואין זרימה. בכל מקרה מועדון גליל יציב בקר בוגר בנקודת החצייה. 



 

ולכן אל תשאירו  17:00היציאה לניווט מחוף ארגמן. שירותי ההצלה במקום נסגרים ביוני ב  (3

 ילדים ללא השגחה בעת יציאתכם לניווט. 

ישנו גשר של הרכבת הישנה שעובר מעל הנעמן אך נסגר בשנתיים האחרונות, האזור מגודר   (4

 היטב וגם מסומן במפות בסגול.

, אנא שתו מספיק לפני יציאתכם לניווט. בכל מקרה בנקודת החצייה בנעמן  אין מים במסלולים (5

 ם ליד בקר המועדון. יהיה ג'ריקן חירו

  :חניה 

 אך החנייה הנ"ל הנה בתשלום.  –ניתן לחנות בחניוני חוף ארגמן  •

 לחנות בחיון הכורכר המסומן בחינםניתן  •

 

 

 : דרכי הגעה

  , עכו. ארגמן חוף  WAZE, רשמו ב ארגמןבחוף הכינוס 

 

 : על המפה

 . סרגיי וינטרובומופתה ע"י   2021. המפה מ מ'   2.5, קווי גובה   1:4000 הנה בקנ"מ של דרום עכו מפת 

 

 

 

 

 

 כינוס 



 

 

 מסלולים: 

. המסלול הארוך והבינוני מורכב משני מפות. את ויריאורך המסלולים הנם לפי המסלול האו •

 המפות תחליפו בעת המעבר בנעמן בהלוך ובחזור 

 ק"מ 4.9תחנות ,  24סה"כ    – ארוך •

 ק"מ.  3.8, תחנות  18סה"כ  –בינוני  •

 ק"מ.  2.5, תחנות  11סה"כ  –קצר  •

 כמו הקצר. –קצרצר  •

 . עם מדידת זמנים כולן הנקודות עצמן מסומנות במנסרות קטנות ולא רגילות

 

 

 הכינוס, סיום ובכלל

 .  ארגמןהכינוס והן הסיום נמצאים בחוף  •

 . 17:00)יוני( ב זהו חוף מוכרז אך פעילות ההצלה בו מסתיימת בתקופה זו  •

 

 

 054-4576789 –יניב ריינהרץ :   לפרטים ובירורים •

 ניווט מהנה 


