
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזמנה  

, עיר עתיקה של ים  סופ"של

 וניווטים 

25.06-24  

 

 

 



 מארגנים:

המועדון המארגן הוא מועדון ניווט גליל. לפרטים בקשר לאירוע ניתן לפנות למייל  

galilee.o.club@gmail.com 

 

 :לוחות זמנים

 ניווט ברצועת חוף שבי ציון )מצפון לעכו(.  – 24.06.2022יום שישי , ה   •

 18:30  – 17:30ניווט ברצועת חוף ארגמן )מדרום לעכו(.  –  24.06.2022יום שישי, ה   •

 09:00 –  07:00ניווט אורבני בעכו העתיקה.  –  25.06.2022יום שבת, ה  •

 

 פרטי האירועים: 

 עכו העתיקה  חוף ארגמן  –עכו דרום  שבי ציון  –עכו צפון  האירוע 

 25.06שבת,  24.06שישי ,  24.06שישי ,  יום. תאריך 

  מפה
, ,  2021, מיפוי    1:4000

 מ' 2.5קווי גובה 

 
 

 
, קווי 2021, מיפוי    1:4000

 מ'  2.5גובה 

 

 
,  2014, מיפוי    1:3500

 מ'  5קווי גובה 

 

  10:30  – 07:00זינוקים  שעות 
 . 11:30שעת גג 

 

  18:30  – 17:30זינוקים 
 . 19:15שעת גג 

 

  09:00  – 07:00זינוקים 
 . 10:00שעת גג 

 

, חוף רחצה  חוף שבי ציון כינוס 
 מוכרז פתוח לציבור. 

 
כנסו לשבי ציון  יה

והמשיכו בכביש עד 
 שתגיעו לים. 

 
 חניה בחינם בחוף 

 

, חוף רחצה  חוף ארגמן
 מוכרז פתוח לציבור. 

 
רשמו בוויז, חוף ארגמן  

 עכו. 
 

חניה בחינם בחניון הכורכר 
ליד תחנת הדלק. בייתר  

 המקומות בתשלום.
 

חוף הסוסים, חוף רחצה  
שאינו   פתוח לציבור

 .מוכרז ואין מציל
 

רשמו בוויז, חוף הסוסים  
 עכו. 

 
חניה בתשלום בחפיר  

 המזרחי.

 )אווירי(  מרחקים
 מק"  5  – 4כ  –ארוך 
 ק"מ 4  – 3כ   –בינוני 
 ק"מ 3  – 2כ   –קצר 

 
-2כ  –ניווט בכיף/ עממי  

 ק"מ 3

 )אווירי( 
 ק"מ  4.9 –ארוך 
 ק"מ  3.8 –בינוני 
 ק"מ  2.5 –קצר 

 
  2-3 –ניווט בכיף/ עממי  

 ק"מ 

 )אופטימלי(
 ק"מ  5.2 –ארוך 
 ק"מ  4.2 –בינוני 
 ק"מ  3.3 –קצר 

 ק"מ  1.8  –קצרצר 
 

- ניווט בכיף/ עממי 
 מרחק לשיקולכם.

 

יש רק בחלק מהנקודות   SIיש, על בסיס  SIיש, על בסיס  מדידת זמנים 
 SI, על בסיס 

mailto:galilee.o.club@gmail.com


 חשוב, חשוב 
 

המסלול הארוך והבינוני  
חייבים לחצות מים. גובה  

 ס"מ' 50 –  40המים 
 

 

 

 פעילות אחרת: 

 הכנו לכם שתי אפשרויות בילוי:  בכדי למלא לכם את הזמנים בין הניווטים )בעיקר בשישי(

 ראש הנקרה  •
o   האינטרנט הווירטואלית     hanikra.com-www.rosh באתר  מהחנות  ליהנות  תוכלו 

החדשה בה מוצעים לרכישה כרטיסים מוזלים לשלל האטרקציות והחוויות השונות של 

בקופות האתר לפעילות    מחיר הכניסה  אתר הנקרות ובאתרי תיירות נוספים בגליל המערבי.

ילד    49היום: מבוגר   )  ₪55 למבוגר,    61  –   הסיורים הליליים  ₪. מחיר  ₪39,  -₪3 לילד 

  באתר. ברישום מראשפעילות העששיות תלויה במזג האוויר ו  (,81

o   :(, ביום ו' ובערב החג עד השעה 17:00)כניסה אחרונה    09:00-18:00שעות פתיחת האתר

 /hanikra.com -https://rosh -למידע נוסף  (.16:00אחרונה )כניסה  17:00

o  ₪34, ילד  42מבוגר במידה ותציינו שאתם מאיגוד הניווט ₪. 

 

 סיור מודרך באולמי האבירים בעכו העתיקה  •
o שעה וחצי באולמות -במידה ויהיו מספיק נרשמים יאורגן סיור מודרך של שעה

 האבירים
o  17:00 –  15:30והשני בין   15:30  – 14:00הכוונה להוציא שני סיורים , האחד בין . 
o  בסיור.  30נרשמים ועד   20הסיורים מותנים ברישום של מינימום 
o  כתלות בכמות הנרשמים . ₪ לראש  110  – ₪75, כלומר בין   2200עלות הסיור

 כניסות. כוללאירוע ה
o ,20.06 –תאריך אחרון לרישום  הרשמו כאן 

 

 עוד דברים:  •

o  סודות העיר שמעל והעיר שמתחת   - עכו מרכז מבקרים   
https://www.bgalil.co.il/index.php?dir=site&page=places&op=item&cs=3003 

o  טרק ים-   
https://www.bgalil.co.il/index.php?dir=site&page=places&op=item&cs=3064 

 מסעדות באזור: 

יש הרבה מסעדות, להלן רשימה של כמה מהם, בכל אופן בדקו את שעות הפתיחה והזמינו   •

 מקום. 
o ביסטרו בקיבוץ לימן – מיכאל 
o מסעדת שף בכברי – אדלינה 
o מסעדת דגים   –  אורי בורי 
o מסעדה מזרחית בעכו העתיקה – אבו כריסטו 
o חוף ארגמן מסעדת דגים ב  – םמוברש 

 וכמובן יש את החומוסיות של עכו. •

http://www.rosh-hanikra.com/
https://forms.gle/Apk8nVGuSNroeEBh7
https://www.bgalil.co.il/index.php?dir=site&page=places&op=item&cs=3003
https://www.bgalil.co.il/index.php?dir=site&page=places&op=item&cs=3064
http://michael-bistro.co.il/
http://www.adelina.org.il/
https://efendi-hotel.co.il/uriburi/
https://abuchristo.rest.co.il/
https://user-1723486.cld.bz/mobarsham-restaurant-QR-digital-menu
https://user-1723486.cld.bz/mobarsham-restaurant-QR-digital-menu
https://user-1723486.cld.bz/mobarsham-restaurant-QR-digital-menu


 :לינה

 לינה באוהל •
o  ובתוך מפת הניווט ישנו חוף לא מוכרז,  ומלון חוף התמרים  דרומית לחוף ארגמן

 בחוף זה אפשר לשים אוהל
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o גן לאומי אכזיב 
 

 צימרים  •

o  יש המון צימרים באזור ודירותAIRBNBחפשו באפליקציות השונות . 

 שנמצא צמוד לחוף ארגמן סגור כרגע לשיפוצים.  מלון חוף התמרים •
 

 תשלום: 

 ₪ למי שאינו חבר. 50לחבר איגוד ו  ₪   25 אחד הינו מחיר אירוע •

₪   100לחבר איגוד ו ₪  50 שמאפשרת את שלושת האירועים הינומחיר חבילה מוזלת  •

 עבור מי שאינו חבר. 

 לרישום לאירוע בודד  •
o   ורישום דף האירוע  –עכו צפון/ חוף שבי ציון 
o  ורישום דף האירוע  – עכו דרום/ חוף ארגמן 
o  ורישום דף האירוע   –עכו העתיקה 

 

 שתמשוה ירוע של עכו צפון בא רשמו לכל אירוע כרגיל אךה  – ום לחבילה מוזלתלריש  •
   freeaco22מי שאינו חבר ב , aco2022  . חברי איגוד בבקופון ההנחה

 קופון זה יאפס את המחיר

 

 

https://www.parks.org.il/reserve-park/%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91-%D7%95%D7%97%D7%95%D7%A3-%D7%90%D7%9B%D7%96%D7%99%D7%91/
https://nivut.org.il/2436/Info/%d7%a2%d7%9b%d7%95-%d7%a6%d7%a4%d7%95%d7%9f-24-06-2022
https://nivut.org.il/2476/Info/%d7%a2%d7%9b%d7%95-%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%9d-24-06-2022
https://nivut.org.il/2437/Info/%d7%a2%d7%9b%d7%95-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%a7%d7%94-25-06-2022

