èéåì øâåòéí , 16 áãöîáø   þ2000 – îáöø éçéòí
(ìåç äæîðéí: äòøëä áìáã)
(öéåðé äîôåú ì÷åçéí îúåê "éùøàì-àèìñ äëáéùéí äçãù" ùì îôä)

1.  8:30 – 9:00  äúëðñåú áúçðú ãì÷ ñåðåì – âìéìåú ìëååï öôåï. 
                           úãìå÷ (îéëì îìà!).
2.  9:00 - 9:30:    צ. גלילות-מחלף קיסריה -  40 ק"מ  - כביש מספר 2. 
                           (מפות: 29,25,21)
3. 9:30-10:10    מחלף קיסריה – ימינה – צומת נחל חדרה -  1 ק"מ  - כביש מספר 65. 
                           (מפות: 21)
                          צומת נחל חדרה – שמאלה – צומת פורידיס -  15 ק"מ  - כביש מספר  
                           4  (מפות: 21)
                          צ. פורידיס-צומת אורן -  15 ק"מ  - כביש מספר 4. 
                           (מפות: 17,21)
                          צומת אורן – ימינה – "העמק הנעלם" – 5 ק"מ – כביש 721
                           (מפות: 17)
4. 10:10 – 11:20 :  "העמק הנעלם" – ארוחת בוקר. (להביא סנדויצ'ים ומים)
 (מפות: 17)

5. 11:20 – 11:35: "העמק הנעלם" – יציאה ימינה – צומת דמון – 4 ק"מ – כביש 721
צומת דמון – שמאלה – 2 ק"מ – הירידה לכוון נשר – כביש 672
הירידה לכוון נשר – ימינה –צומת נשר - 7  ק"מ – כביש 7212
(מפות:17)
6. 11:35 – 11:40: צומת נשר –ימינה – צומת יגור – 3 ק"מ – כביש 752
(מפות: 17)
7. 11:40 –11:50: צומת יגור –ישר – צומת סומך – 10 ק"מ – כביש 70
(מפות: 17, 16)
8. 11:50 –12:00: צומת סומך–שמאלה – צומת אפק– 8 ק"מ – כביש 79
(מפות: 16, 17)
9. 12:00 –12:05: צומת אפק–ימינה– ת.דלק פז– 3 ק"מ – כביש 4
(מפות: 17)
10. 12:05 –12:30: ת.דלק פז– מנוחה ותידלוק
(מפות: 17)

11. 12:30 –12:45: תחנת דלק פז –יציאה ימינה–צומת נהריה– 16 ק"מ – כביש 4
(מפות:17,11)
12. 12:45 –12:50: צומת נהריה–ימינה–צומת כברי– 5 ק"מ – כביש 89
(מפות: 11)
13. 12:50 –12:55: צומת כברי–ישר–צומת געתון– 5 ק"מ – כביש 89
(מפות: 11)
14. 12:55 –13:00: צומת געתון–ימינה–צומת הכניסה לכוון קיבוץ יחיעם– 3 ק"מ – כביש 8833 (מפות: 11)
15. 13:00 –13:05: צומת הכניסה לקיבוץ יחיעם–ימינה–מבצר יחיעם– 2 ק"מ 
(מפות: 11)
16. 13:05- 14:30: מבצר יחיעם – כניסה (עד 10 ש"ח לאיש) וסיור מודרך (עד  10ש"ח לאיש). סיור מודרך של כ – 40 דקות ולאחריו מופע אור-קולי של כ – 20 דקות.

17. 14:30 – 14:35: מבצר יחיעם - צומת הכניסה לקיבוץ יחיעם – 2 ק"מ
(מפות:11)
18. 14:35 – 14:40: צומת הכניסה לקיבוץ יחיעם –שמאלה-צומת געתון -  3 ק"מ
(מפות:11)
19. 14:40 – 14:45: צומת געתון–שמאלה-צומת כברי-  5 ק"מ
(מפות:11)
20. 14:45 – 15:00: צומת כברי–שמאלה-כפר יאסיף (מסעדת אלבלד)-  10 ק"מ – כביש 70.(מפות:11). שימו לב!: המסעדה נמצאת מצידו השני של הכביש כך שיהיה צורך לפנות ימינה בצומת שלאחריה - פרסה  - ושוב שמאלה.בזהירות.
21. 15:00 – 16:15: כפר יאסיף – מסעדת אלבלד – ארוחת צהריים.

22. 16:15 – 16:30: מסעדת אלבלד – יציאה להמשך הכביש – צומת יסיף – 5 ק"מ – כביש 70. (מפות:11)
23.                        : צומת יסיף – שמאלה– צומת אחיהוד– 1 ק"מ – כביש 85.
 (מפות:11)
24. 16:30 – 16:45: צומת אחיהוד–ימינה – צומת סומך – 15 ק"מ – כביש 70. 
(מפות:11,16)
25. 16:45 – 17:15: צומת סומך–ימינה –מיד שמאלה -  צומת יגור – 10 ק"מ – כביש 70. (מפות:16,17)
: צומת יגור–שמאלה -  מחלף אליקים – 15 ק"מ – כביש 70+75. (מפות:17,20,21)
:מחלף אליקים – ימינה – אורחן הכרמל – 0.5 ק"מ – כביש 672.
(מפות: 21)
26. 17:15             : אורחן הכרמל – הפסקת קפה ופיזור.


äåøàåú áèéçåú:
-	 àéï ìòáåø àú äîåáéì, àéï ìðñåò îàçåøé äîàñó.
-	
-	 ðñéòä îãåøâú. áùåí ôðéí åàåôï ìà ìðñåò áî÷áéì ìàåôðåò àçø. ðñéòä áèåø áî÷øä ùì ëáéù öø.
-	
-	 ôðéåú åëáéùéí îôåúìéí: àéï ìò÷åó áôðéä. ìùîåø òì 
-	   îøç÷ áèçåï àçã îäùðé áîäìê äôðéä.
-	
-	 áîéãä åøåöéí ìôøåù, éù ìäåãéò ìîåáéì àå ìîàñó ìôðé ùôåøùéí.
-	
 áî÷øä ùäîùê äãøê ìà éãåò, ìòöåø áî÷åí åìçëåú ìîàñó.

-	çí – ìùúåú îéí ëëì ùðéúï.
-	
    מספרי פלא' למקרה חרום:  - אלחנן (מוביל):  858098 054
                                         - קארין (מאספת): 858099 054



