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 מצוק הכבארה

 

 

  

 רקע:

,  יונתן גלקיןו אמיר גלעד ידי על בישראל הטיפוס התאחדות בתמיכת ובולט נפתח המצוק
 .המוזרים הקורונה ימי במהלך 2020 אפריל-במרץבעזרת חברים נוספים, 

 .שנים לפני עשרות זה במצוק שטיפסו נראהו "תוצרת בית" תחנות היו במצוק

 למידע נוסף על האיזור:

 תרבות הכבארה;  כבארה ביצות;  כבארה מערת

 :מידע כללי

בצהריים לשמש ונכנס המצוק מוצל בשעות הבוקר. 

מטר 15-כ הוא המצוק של המקסימלי הגובה. 

קסדה שימו ,אבנים נפילת של סכנה ישנה בפרט חדשים ובמצוקים בכלל במצוקים! 

יפריעו לא והןלהן  תפריעו אל. תוקפניות לא הן, דבורים של כוורות יש הסקטורים בשני  

 .קודם שם היו הן וואלה כי למצוק אחר ללכת עדיף אולי לדבורים אלרגיים אתם אם. לכם

 

 :מיקום והגעה

 .מיכאל מעגן מול, יעקב לזכרון מערבית נמצא המצוק

,  בוויז( "חנייה -מצוק הכבארה ") יעקב זכרון 48 ספיר ליד הכורכר מחניית היא אליו ההגעה
  דקות עד 5-כ וממשיכים ימינה פונים לפיצול כשמגיעים. העפר בדרך למטהברגל ויורדים 
   .המרכזי הסקטור ובהמשך את, המערה סקטור את יש תחילה, מימין המצוק את שרואים

 
  נא לא לרדת ברכב!

 למרות שאפשרי לרדת ברכב,

 הדבר אסור ונבקש לכבד זאת

 ע"מ לשמור על יחסים טובים

 עם המקומיים.

 הרבה אנשים הולכים שם

  או נוסעים באופניים.ברגל 

 

 

https://www.facebook.com/IsraelClimbersClub/
https://www.facebook.com/Amir-Gilead-Climbing-Guide-103006901405841/
https://www.facebook.com/yonatan.physio
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94
https://en.wikipedia.org/wiki/Kebaran
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1. Stairway to Heaven  (4) 
 (5-)סולם יעקב   .2
 (5-)  גור ונור .3
 (5)  פינוקי הולך למצוק .4
    (5)  ודה מהביתעב .5
 (5)  קשית אישית .6
 (5+)  ריחוק חברתי .7
8. Good Enough  (+5) 

 (A6המאובן  ) .9

 (5+)סגר פסח   .10
 (5)אלטנוילנד   .11
 (5+מאה מטר מהבית  ) .12
 (A6משטיחים את העקומה  ) .13

14. Another Bolt in the Wall  (/+B6) 
                            Direct Version     (V5) 

15. Let it Bee  (6C) 

 (A7+/C6)  חל"ת דבׁש .16
 (C+6)  אסטרטגיית יציאה .17

 (B6+)  הגל השני .18
 

 סקטור המערה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. The Paul on the Hill  (+5) 
2. Candy Mountain  (+A6) 

3. Angels Fall First  (B6) 

 (B+/A6)  דוללאפד לבין לו .4

 (A6)  הנורבגי המדלג .5

 


