
 

 

 האלוניםמצוק 
 2020מרץ 

 על המצוק

האחד  Mr. Boltביוזמתו של אלון מלאכי ) 2019המצוק נפתח ובולט בקיץ 
 והיחיד( ובעזרתם של מס' מטפסים מהגליל העליון.

המצוק פונה מזרחה )ולכן חשוף לשמש עד הצהריים( ונשקף ממנו נוף נהדר של  
( והמצוק מתאים  5-6bעמק החולה וצפון רמת הגולן. מרבית המסלולים קלים )

 הן בגישה הנוחה והן באופי המסלולים. -מאוד למתחילים

 איך מגיעים?

)"פארק   שביל ישראל, מעל דרך הנוף המחברת את קרית שמונהבצמוד להמצוק נמצא 
. הנסיעה על דרך כורכר  (mapsבגוגל )"חניון יפתח"  וקיבוץ יפתח (mapsבגוגל גיאולוגי" 

 המתאימה לכל רכב.

  40-"המצוק הנעלם" המכיל כ -דק' נסיעה מהמצוק לכיוון קרית שמונה נמצא מצוק נוסף 5-כ
 מסלולים נוספים.

 

 ציוד מומלץ:
 מ'. 60ראנרים וחבל  14 -סט ציוד ספורטיבי* 
 ב ברובו, אך עלולות ליפול אבנים.המסלע הינו גיר יצי קסדה!!* 

 .כולל את התחנה אינו* מס' הבולטים המצוין בכל מסלול 



 

 

  

 הדיברות: 10

1.Leave no trace -  מאיך שמצאתם  המצוק הוא פינת חמד. תשאירו אותו יותר נקי
 אותו )גם אם צריך להרים אשפה של אחרים(.

, אבל אם אתם לא לבד נא קישרו  ומתוקים ורא חמודיםנכון שהם נ -כלבים במצוק .2

 כנ"ל לגבי חתולים  אותם )וכן, גם איספו את הקקי שלהם...(.

אחד והטעם שלו. תתחשבו באחרים ואל   מוצרט, מטאליקה, עומר אדם. כל -מוזיקה .3
 כיף שיש.מוזיקה בקולי קולות. בסוף, השקט של הטבע זה הכי נגנו ת

4.Tick marks - אחריכם   נקו אותם אחרי שסיימתם את המסלול. גם לא תהרסו לבאים
 את האונסייט, וגם המצוק ישאר יותר יפה.

בכדי למנוע שחיקה מיותרת, אל תעבירו את החבל דרך החישוק   -טופרופ על התחנות .5
 לנקות(, או חברו את הטופרופ ככה שהעומס יושב על טבעת שלכם.)רק בסוף כשרוצים 

שרו משטחי לינה / שנ"צ מתחת לעצים. השתמשו בהם והשאירו  במקום הוכ - לינה.6
 .אותם נקיים ומסודרים

הדליקו אש בזהירות ורחוק מעצים/ עשבייה. דאגו לכבות היטב את כל   -מדורות ואש .7
 השאריות לפני העזיבה/שינה.

העבירו את המידע  פגע בטיחות )סלע רופף, בולט לא תקין וכד'(? תקלתם במנ.8
 ( והם ידאגו להודיע לאחראי המצוק. ilca.org.il להתאחדות הטיפוס )

  2וטפסו חזק ובטוח! )זה שווה לפחות  , תהנולטבע צאו החוצה !חלאס! ,יאללה.  9+10
 דיברות...(

 

 במצוקים  כולםזכר, אבל פונה לכל המינים והמגדרים. רוצים לראות את נכתב בלשון   *

https://ilca.org.il/


 

 

 

 סקטור שמאלי:

 

 רשימת המסלולים:

1. What's her name: 5. 10m, 5 bolts. 
2. Abu under: 6a+. 11m, 5 bolts. 
3. Honeycomb: 6b. 11m, 6 bolts. 
4. Beeeees: 5. 19m, 9 bolts. 
5. The Multipitch: 5. 25m, 10 bolts. 

p1: 5. 12m, 5 bolts. 
p2: 4. 13m, 4 bolts. 

6. The ugly duckling: 5. 12m, 5 bolts. Same anchor as no.5. 
7. The crack: 5. 13m, 5 bolts. 

  



 

 

 סקטור ימני:

 

 רשימת המסלולים:

8. Scenic road/The balcony: 5-. 33m, 15 bolts. 
9. Alonza!!!: 5. 32m, 13 bolts. 
10. Bring me the horizon: 5. 32m, 14 bolts. 
11. Dragon's nest Left: 5+. 20m, 8 bolts. 

Dragon's nest Right: 6a. 22m, 9 bolts. 
12. Fade to black: 6c+. 21m, 9 bolts. 
13. House of wax: 6c+. 23m, 11 bolts. 

[Noname: 5-. 6 bolts. a scramble between #13 & #14. Not on the topo.] 
14. Mighty Lukas: 6a+. 22m, 10 bolts. 
15. Cobra (נחש משקפיים): 6b. 17m, 7 bolts. 
16. Tour de flake: 6a+. 15m, 6 bolts. 
17. Cilantro/6 :כוסברהc. 14m, 7 bolts. 6b+ if going through the left after 5th bolt. 

 

 

 


