


טיפוס על אבן החול הייחודית של פארק תמנע
צוקי הטיפוס בפארק תמנע עשויים אבן חול, היוצרת חיכוך גבוה, כך שנוח וכיף 

שמתאימים  ומגוונות,  שונות  קושי  ברמות  טיפוס  מסלולי  בפארק  עליהם.  לטפס 

למטפסים בכל הרמות ממתחילים ועד למתקדמים. 

במקום ישנם בולדרים רבים, המתאימים לטיפוס "בולדרינג". 

האקלים המדברי בתמנע מאפשר טיפוס בעיקר בחודשי הסתיו והחורף כשעונת 

הטיפוס המועדפת היא בין סוף נובמבר לאמצע למרץ.

מטפסים/ות יקרים/ות,

ברוכים הבאים לפארק תמנע

אתר טיפוס סלע-חול היחיד בישראל! 

 בפארק תמנע מבקרים מידי שנה כ-150,000 מטיילים, אשר נהנים מהטבע הקסום והייחודי כאן. אנו רואים בטיפוס צוקים
חלק בלתי נפרד ממגוון הפעילות שאנו מציעים לאורחינו בתחומי הפארק, ושמחים שבחרתם לבוא לטפס כאן.

התנהלות כללית בשטח הפארק:
הכניסה והיציאה מותרות רק משער הכניסה הראשי, ובהתאם לשעות פתיחה  	

והסגירה של הפארק. 

נסיעה ברכב בשטח הפארק מותרת רק בכבישים הסלולים, והחנייה אך ורק  	

באזורי החנייה המוסדרים. 

לסטות  	 אין  המסומנים,  השבילים  דרך  ורק  אך  היא  הטיפוס  אזורי  אל  הגישה 

מהנהלת  אישור  ללא  חדשות  גישה  דרכי  לפתוח  או  המסומנים  מהשבילים 

הפארק.

בתשלום  	 ומותנית  המוסדר  הלינה  בשטח  רק  מותרת  הפארק  בשטח  הלינה 

נוסף. לפרטים נוספים על לינה בפארק אנא פנו למרכז המבקרים. 

)לרבות  	 שהם  סוג  מכל  עקבות  להשאיר  ולא  נקי  הפארק  על  לשמור  יש 

הפשוט-  העיקרון  על  שמרו  בשטח.  אורגני"(  ו"זבל  קפה  טואלט,   נייר 

"כל מה שהכנסתם לפארק צריך בסוף הביקור לצאת"!

יש להישמע תמיד להוראות הפקחים ועובדי הפארק.   	
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שעות פתיחה:

שעות פתיחת האתר בימים ראשון עד חמישי ושבת משעה 8:00-16:00.

בימי שישי וערבי חג משעה 8:00-15:00. 

מחיר כניסה למבוגר מגיל 15 49 ₪

מחיר כניסה לילד מגיל 3-14 39 ₪ 

 בפארק, על שפת אגם תמנע, נמצאת מסעדת תמנע

 המגישה ארוחות חלביות כשרות. 

המסעדה פתוחה כל יום, בהתאם לשעות פעילות הפארק.

ניתן להישאר בפארק עד שקיעה.

 עיצוב: הדס קדמי | עריכה: אלעד עומר

צילום: אלעד עומר, אריה דוייטש, עומר המרמן



הטיפוס בפארק תמנע
ממזרח  האתגרי"  "הפארק  ובאזור  שלמה,  לעמודי  ממערב  בצוקים  מותר  הטיפוס 

לעמודים. העמודים עצמם אסורים לטיפוס מאחר וזהו אתר ארכיאולוגי ואזור תיירות. 

האתר בתמנע הוא אתר טיפוס ספורטיבי על אבן חול, הסלע בעמודי שלמה הוא אבן חול 

אדומה רכה ובמקומות מסוימים הסלע "אפוי" עם שכבת פטינה כהה שהיא קשה יותר.  

 גובה המצוקים מגיע לכ-50 מטר. גובה המסלולים הפתוחים לטיפוס נמוך יותר ומגיע

ל 15-30 מטרים.

רוב המצוקים פונים דרומה או מזרחה, ולכן הם מקבלים הרבה שמש באמצע היום.

יש אפשרויות רבות ל"בולדרינג" בפארק ליד הסקטורים לטיפוס. 

לגרום  	 יכול  בהם  העיסוק  מסוכנים!  ספורט  סוגי  הם  ובולדרינג  צוקים  טיפוס 

לתאונות שעשויות להביא לפציעות חמורות ואף למוות. מי שבוחר לטפס בפארק 

תמנע עושה זאת מרצונו החופשי, מתוך מודעות לכל הסיכונים הכרוכים בטיפוס 

ועל אחריותו האישית בלבד. הנהלת פארק תמנע והתאחדות הטיפוס בישראל 

יישאו באחריות לתאונה או פציעה מכל סוג שהם כתוצאה מטיפוס בתחומי  לא 

הפארק.

טופס  	 על  וחתם  ואבטחה  בטיפוס  מקצועית  הכשרה  שעבר  מי  רק  לטפס  רשאי 

כללים ובטיחות בטיפוס של פארק תמנע. 

לצורך הטיפוס, יש להשתמש אך ורק בציוד טיפוס תקני שמתאים לסוג הפעילות.  	

לטיפוס  	 והמאושרים  המבולטים  במסלולים  רק  מותר  הפארק  בתחומי  הטיפוס 

אין לטפס מסלולים  )עפ"י ספר המסלולים של התאחדות המטפסים הישראלי(. 

עם  קשר  ליצור  יש  חדשים-  מסלולים  פתיחת  )לגבי  בספר!  מופיעים  שאינם 

 )office@ilca.org.il :התאחדות הטיפוס בישראל

מסורתי  	 בסגנון  לטפס  אין  בתמנע,  הרך  החול  סלע  של  הייחודי  אופיו  בשל 

טיפוס  הפארק!  בתחומי  טבעיות(  ועגינות  עיגון  אבני  באמצעות  טיפוס  )"טראד", 

רק  שימוש  ותוך  המבולטים(,  המסלולים  )על  ספורטיבי  בסגנון  רק  מותר  הובלה 

בבולטים הקיימים לצורך אבטחה. 

אבן החול בתמנע רכה! קבלו את אופיו הייחודי של הסלע כאן ותהנו ממנו בצורתו  	

המקורית! חל איסור מוחלט לשנות את הסלע ואת האחיזות הטבעיות במסלולים 

בכל דרך! – כמו כן אין להשתמש במברשת ברזל לניקוי אחיזות! נכון- החול כאן 

כדי להישאר... 

אבן החול הרכה מחייבת משנה זהירות. חובה לחבוש קסדה בזמן הטיפוס )מטפס  	

ומאבטח( ובזמן השהייה בתחתית המצוק בכל זמן שמתבצעת בו פעילות. 

סימני המגנזיום הלבן על הסלע האדום/ שחור יוצרים פגיעה אסתטית עבור אלה  	

בזמן  אדום  במגנזיום  רק  להשתמש  יש  למרחק!  לעין  שנראית  מטפסים  שאינם 

הטיפוס ולהשתדל להפחית את השימוש בו ככל שניתן. 

אין להשאיר ראנרים, טבעות או ציוד אחר על המסלולים בסיום יום הטיפוס. אנו  	

מבקשים גם לנקות סימני מגנזיום )בעזרת מברשת בולדרינג רכה( במידת האפשר 

בסיום הטיפוס. 

בולדרינג מותר רק באזורים שאושרו לכך )ראה "ספר המסלולים"(. יש להשתמש  	

במזרונים סופגי נפילה איכותיים ובכל כללי הזהירות המקובלים בבולדרינג. 

אין להשאיר בשטח ציוד טיפוס, מזרוני בולדרינג או כל ציוד אחר לאחר סיום הפעילות.    	

התאחדות המטפסים הישראלי בשיתוף עם הנהלת הפארק משקיעים רבות על  	

מנת לקדם בתחומי פארק תמנע טיפוס איכותי, בטוח ומהנה עבורכם. 

אנו רואים בכם, המטפסים, שגרירי שטח ראויים ורצויים כאן ומבקשים שתעזרו לנו 

לשמור על ניקיון הפארק ופעילות תקינה בתחומיו. במידה ונתקלתם במפגע כלשהוא 

על מסלולי הטיפוס או בדרך אליהם, דאגו לדווח בהקדם להנהלת הפארק. 

ניתן לשכור בפארק תמנע מזרוני בולדרינג )פרטים במרכז המבקרים(.

מגנזיום- ניתן לרכוש מגנזיום אדום במרכז המבקרים בכניסה לפארק תמנע.

הנהלת פארק תמנע והתאחדות הטיפוס בישראל

מאחלים לך טיפוס בטוח ומהנה, ומקווים לראותכם שוב בעתיד!
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מסלולי
 הטיפוס
בפארק
תמנע
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טיפוס
בעמודי
שלמה 
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)AKA: The
Leaninig
Boulder)

""

פארק תמנע, מועצה אזורית חבל אילות 88820

עמודי שלמה
מבט כללי

מהחניה
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""

""
""

עמודי שלמה
צד מזרחי
ימין
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3

סקטור
הקיר הבדואי

5c ,Golden Brown, 15 מ'. 1
קינמון, 6b , 15 מ'. 2
טבילת אש, 6c, 8מ'. 3
המסלול הבדואי, 5a, 18 מ'. 4

vc@parktimna.co.il9



1 2

סקטור
סודוקו

1 .6b+ ,סודוקו
2 .6b/+ ,סתאם יום של חול
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1

432 5

הפנינה בפינה 7a The Pearl in the Corner, 15 מ'. 1
6b ,Dr. No, 15 מ’. 2
6c ,)Morpho) ,Just Out Of My Reach, 20 מ'. 3
6c ,Max 2 VO, 20 מ'. 4
רעידת אדמה 6a/5c , )Earthquake, 25 מ'. 5

 סקטור
"המערה"
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7b

בולדר
סלפי
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8PM Show
)1(

2

5

4

3

1 .8a ,8PM Show
*6a ,Sheba (*טראד!(. 2
3 .6c+ ,פאפיו
4 .8a+ ,ארמגדון
5 .7a ,נקמתו של אריק

סקטור
 הפריזמות
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3

4 5
משנתו של דון חואן, +6b, 25 מ'. 1
געגועים לוואדי, 6a, 17 מ'. 2
שובו של הג'דאי, 8?, 15 מ’. 3
ארובת השועל, +5, 15 מ'. 4
7c ,Sandstone Cookie-Monster, 15 מ'. 5

סקטור
מלחמת הכוכבים
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1
2 מטאמורפוזה, 7b, 25 מ'. 1

מציאות נפרדת, +/7b, 25 מ'. 2
סקטור
מטאמורפוזה
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2

3

געגועים לאפריקה, 7b, 20 מ'. 1
אתיקה, +5, 26 מ'. 2
נייס גיא, 6a , 28 מ'. 3

סקטור
אתיקה
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1 2

6b, 25 מ'. 1
+5, 20 מ'. 2

סקטור
התאומים
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2

3

5

4

6
7

8

על הצד הרך, +4, 20 מ'. 1
באתי, ראיתי..., +5, 22 מ'. 2
רק עוד יום, 6a, 25 מ'. 3
6b/c ,Tomka, 25 מ'. 4
על הצד הקשה, +6a, 22 מ'. 5
6a ,Ma ah Fei Mushkila, 25 מ'. 6
רגליי בחולי, 4, 15 מ'. 7
עוף החול 6b, 10 מ'. 8

סקטור
"צעדים ראשונים"
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אזור
הפארק 
האתגרי
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"" 4

65
3

"Arena"
)7-16(""

)1-2(

הפארק האתגרי
כניסה

הרע, +6a, 18 מ'  .3
הטוב, 5c, 25 מ'  .4

6a ,Ace on Face, 18 מ'  .5
7b , Joker on Face, 23 מ'  .6
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2

Arena

סקטור
"בארה"

מלך האריות, 7a, 22 מ'. 1
זנב לאריות, 6c, 30 מ'. 2
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Fric�onwallWhale Boulder

7

 Arena סקטור
מבט מבחוץ

פרוייקט (open project(  8?, 15 מ'  .7
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 Arena סקטור
 Whale Boulder
כניסה צד שמאל

תאמין! 6b+R/X, 10 מ'  .8
תתחילי להתרגל, 6a, 10 מ'  .9

טעויות של אחרים, 6a, 10 מ'  .10
שורש הבעיה, 5b, 10 מ'  .11
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14

13

 Arena סקטור
Frictionland Wall

כניסה צד ימין

סוף הדרך, 6a, 25 מ'  .13
מקדם חיכוך, 6a, 20 מ'  .14

)6b ,Slabability Must(er, 20 מ'  .15
עטלפים לא נושכים, 5c, 17 מ'  .16
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12

 Arena סקטור
Whale Boulder

vc@parktimna.co.il25



מסלולי
הבולדרינג
בפארק
תמנע
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BOULDERING תמנע
בעיות הבולדרינג בתמנע נמצאות 

 בשני אזורים:

1. אזור המערה

2. אזור חניון עמודי שלמה

רמת הבעיות תסומן ללא דירוגים 

כוכביות  בעזרת  אלא  מספריים 

)כוכבית אחת עד חמש כוכביות( 

מהקל אל הקשה.

המערה

 1
הבעיה מתחילה בתחתית הארט 

החלק השמאלי של הבולדר 

וממשיכה למעלה וימינה דרך

השפה של הבולדר.

 2
הבעיה מתחילה בקרימפ גדול 

ואנכי וממשיכה ישר למעלה.

 3
הבעיה מתחילה בישיבה מהחלק 

התחתון השמאלי של הבולדר 

ומשם ממשיכים דרך המדף 

והפינה השמאלית למעלה.
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 9
 הבעיה מתחילה בישיבה מהמדף

הקטן וממשיכה למעלה ושמאלה  

דרך השפה של הבולדר עד לשבר 

ומשם למעלה.

10
הבעיה  מתחילה באחיזה משולשת 

ועולה ישר למעלה.

 11
הבעיה  מתחילה מהמדרגה השנייה 

ועולה ישר למעלה דרך הארט.

 11A
הבעיה מתחילה במדרגה אנדר 

כמטר וחצי מימין לארט ועולה ישר 

למעלה דרך הארט.

4 פרויקט
מתחיל במדף הגדול.

 

 5
הבעיה מתחילה באחיזת אנדר  

גדולה שממנה עולים ישר למעלה.

6 פרויקט
אנדר גדול.

 7
עולים ישר למעלה.

 8
מתחילים בג'אג גדול בתוך הגג 

וממשיכים שמאלה דרך הגג והשפה 

של הבולדר.
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12
סטארט  בג'אמפ  מתחילה  הבעיה 

שמאלה  ימין  ליד  גדולה  מאחיזה 

לג'אג.

גדול ומשם ישר למעלה. 

חניון עמודי שלמה

*בעיות 13-15 נמצאות על שני 

בולדרים שנמצאים כ-50 מטר 

מהחניון לכיוון עמודי שלמה.

13
הבעיה  מתחילה בישיבה ממדף 

קטן  ועולה למעלה דרך מדפים 

גדולים.

14
הבעיה בישיבה ממדף ועולה 

למעלה דרך הטופה.

15
הבעיה מתחילה במדף קטן ועולה 

ישר למעלה דרך הקרימפים בפייס.

*הבולדר נמצא כ-2 דקות הליכה על  

השביל  הכחול-לבן שמוביל מחניון 

עמודי  שלמה  לכיוון  מסלולי.

 16
הבעיה מתחילה בישיבה משני 

קרימפים קטנים בחלק השמאלי 

התחתון וממשיכה דרך השפה 

למעלה וימינה.

17
הבעיה מתחילה באחיזה שקועה 

גדולה ועולה ישר למעלה.

*בעיות 18-19 נמצאות מזרחית 

לבעיות 17-18 בין בלאגן הבולדרים 

ניתן לראות די בבירור את הבעיות.

18
הבעיה מתחילה בישיבה מהחלק 

התחתון של הטופה ועולה דרך שני 

צידי הטופה ישר למעלה.

19 פרויקט
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 פארק תמנע, מועצה אזורית חבל אילות 8882011

טל: 08-6316756 | פקס: 08-6339403

vc@parktimna.co.il | www.parktimna.co.il

שעות פתיחה:

שעות פתיחת האתר בימים ראשון עד חמישי ושבת 8:00-16:00.

בימי שישי וערבי חג 8:00-15:00. 


